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Hükümet kış tedbirlerini alıyor 

Köylünün ihtiyaçları 1 
Sür' at ve sühuletle temin edilecek 
Köylünün yakacak ve inşaat ihtiyaçlaı ını teminde 

orman memurları ceza görecekler güçlük gösteren 
Ankara, 9 (A.A)- Ziraat vekale

ti vilayetlere ve orman teıkilatlanna 
a~ağıdaki tamimi göndenni~tirı 

1 - Köylerde keresteciliği geçim 
vasıtasl İttihaz etmiş olanlara gösteri
lecek teshil!t talimatname ve nizam
nı:ımeleri gönderilmiı idi. 

2 - Kı~ yalda§Tllakta ve köylü in
f"tlt, mahrukat, bulgur pekmez gibi ba

EI kıPık ihtiyaçlıtrmı temin için ihtiyaç 
içinde bulunmaktadır. 

3 - Mıntakanızdald orman memu-

Avrupa 
Nereye 
Gidiyorsun'? 

runu celbederek birinci maddede İfa· 
ret edilen köylü ihtiyaçlannın sür'atle 
ve suhuletle teminine ait muamelenin 
ikmaline gayret buyurmanızl ve bazı 
defalar olduğu gibi Slrf muamele te
ahhüril yür.ilnden müsaadelerin kı~a 

kalmamaaının teminini ve bu munme

lcnin bu •uretlc yapılması için rnun
:ı:am orman memuruna ihtiyaç varsa 
bildirilmesini. 

4 - Mciktlr talimatnamdcr ve ka• 
nun ve bunlara uygun olaralı.: vereceği-

niz emir ve talimat dahilinde harekette 
taallUl ve terahisi görülen orman ıne
murlarının vekalet emrine alınmak ve 
tecziye edilmek ve yerlerine yenileri 
gönderilmek üzere isimlerinin telgraf
lanmasını. 

5 - Kuraklık ve eeylaptan muta. 
zamr snhnlar buğday ihtiyacının da 

mevcut devlet stoklnnndan knnun da

hilinde ödünç suretiyle veya bcdeliyl

1 temin edilmek üzere keza sür'atle bil
dirilmesini ehemmiyetle rica ederim. 

Haric·ye Veki i 
1 

• 
lzmir görülmemiş bir 

bayram ·günü yaşadı .• 
Belki 200 bine yakın yurddaş Fuara 
kadar uzanan yolları doldurmuştu 

Muallim B. l\fitat Oksancak hitabede 
bulunurken 

onanmamız 

Törende söylenen nu
tuklar birbirinden he
yecanlı idi. Çelik Or-

• • • • • dunun iz mı re gırışı, 
zafer alayı, geceki 
şenlikler unutulmaz 

sahneler yarattı 
-o-- . 

lzmir, şimdiye kadar 16 kurtuluş bay-
ramı yaptı. Tam on allı defa kurtuluşu
nun yıl dönUmünü kutluladı. 

938 dokuz eylO.lü, bu on altı bayramın 
hepsinin de üstünde, hepsinden daha 

, 

canh, m&nah ve heyecnnlı geçti. 
ATATORK günü ve on altıncı kurlu- E~!m 

luş yll dönilmU, lzmir sokaklarını kap- Süvari mü/rczcsi k-umandanı Sclô.hattin 
_ SONU 5 tNCl SAHiFEDE - Si>ylemez ,ıutuk :töylcrkcn 

am-75 bin kişi 
9 Eylô.l gecesi Fuarın 

ziyaretçi rekorunu kırdı 
Sekizinci Jzmir fuarı, dokuz Eylul 

günü Balkanlarda açılan fuarlar ara
sında, ziyaretçi bakımından cnf es bir 
rekor tesis etmiıtir. 9 EylUl cuma ge-

cesi funrımızı ziyaret edenlerin aayıa 
75117 kişiye baliğ olmuıtur. 8 Eyl(U 
günü fuan ziyaret edenlerden 30758 

- SONU iKiNCi SAHiFEDE -

Almanya sınırından Almanların Bo
hemya ve Pra2'ı tehdit etmeleri 

muhtenıel 

lngüiz hariciJJe nazın Lord lfaUJa.ks Bcrlin elcisi N. Hcndcrs01ıla 



Dallardan sesler : 
Yaşa Ayşe! ..• 

Cumaovalı küçük AyJenin büyük namus müdafaası son haftanın 
birbirinde.ıı .ü:li zabita ak'.ları .ıuasmda Jkayb.lup gitti. Ne yazık! .. 

!Kahraman ıA-yşe, vem: u.1Du11111.ı. .namusuau çalmak için baskııı 
y.,an üç canavar erkekle saatlerce boğuştu. 

ŞEHiR HABERLERi Avrupa 
Nereye 
Gidiyorsun? 

!Bir kaç yara almasına rağmen teslim olmadı. Namusunu - bia:.kılmı 
iııdtuaden - ~mtiı:n4ıiı ı"9 Wli aça MtMÜ&iıie ,.ardım eden iki erkek 
kard ~_! ~ .. ... • .. ---.JI. i--:.:!l! 

Cftıı:DllDICllll.faua, 48 u11 ~~· 
.DK qaiz m.iıdefaaııın ~ hj,ilmez .k.ud.aiyd.i .de .nihay,e.t zabıta 

vak'alanna ait aütunların arasında .kısılıp kaldı. 
Şimdi ptajında .bir ıtehit .bir yar.alı iki .kardeş ve ~'.iicudundali bej 

altı yara nnikalnlin& kmtmdWı nammu ii1e koyua ~Wlll yatını 
(Can Ayşe) yi ttakdir ve ıtıJkdis - çin bes on satır yazmağa ıü~em. lbiz
ler; yarın öbur gün bir gemci mezara, *iki ikardeşi hastaneye gön&ren 
namus hwuzlatınm muhakemeleri ba§ladığı zaman kimhilir ka~ fo-
~' lba - .. ıLl w " tu~.cusacagız, ,ç ıiiitun omuracagız ... ~· 

ife'krar eCiiyorum : e yazık'L 
Ane'.1 .• 
Sen ::ve kar8csin bastaneCle yatarken nldığınız yarıdann sızı'lamm 

her mıa !baba ~p'lerinin jçinde duymaktadırlar. sağlığınıza dua eder
ken 'her 'Ttürlt kızının v.e erkek .kar.des1erinin :siiler gibi almmıım ı.cmı 
v.e gönülden eliler.im •. 

Köylerimizin 
e-ıçe ge . rl~ri' e şe 

de temin edilecek? 
-

lzmirin bayramı 
Bii)Gllleritnizin tebrik 

ve temennileri 
9 Eylü11'urtuluı bayramı müna;e'befi-

1le l:lün liüyülı!lefuriıze 'th"im -ve minnet 
telgrafları çckilrniııür. Bir PiJr. ~lediye
:ladkm, DDCl:nallarLn da ~~ dıeb
uilk ~ları }mi§ we cev.ııPlmı wml
ımWfiı:; Dhihili,m we'k:ili 'MC .rP.arti grend1 .ck
retcri B. Şükrü Kayadan a~ağıdaki tel 
yazmı gdlırii."6:t. 

ey ebgı!t r. 

e'letl.i e .!Reisi 

1zmir 
ruz lizmirimlzin ıCleğil :bütün ıme:m

ldbt ·c 'IIlillctimizin büyük. lb<ı;Ymmı 
dlan 9 !EJ'lUlü mduıımzdn bütün İzmirlile
re kı.tfüilnr zmll:e her yil Clnha artmı re
~'l! mtntlct Cilcı:im. 

tnlahiliye wdcili C. IH. fP. C::ne.1 sehe-
teri .ŞOK:Rô YA 

~--

Karasularımızda 
batan gemriler 
~ te lh0&a ·ara ıilarımızBa, 

uzun senelerden beri bntan gemilerden 
denize dökülen zikıymet eşyaJQ çıkar

mak üzere Maliye vekaletiyle .anla~n 

IB. Mehmat.JXlaIJYB ı ı&imize gelmiı ve 

1 T J f L - • ~f f il ' Def terdarlılı!la temasa ge,çmjftir. 
Y1arıaa ı TQZl.Cl aş ırma ıçın Y.m • Araştırmalara pek yakında, vilayetin 

• 1-. ' • - - L h ~! L • .mU:r L _ cJu tayin edeceği iki memurwı önünde ba1-p TO Je ye 101.IÇUR URfl MOn ilauaaakbr.. Bu iiıte bir <ile ıecnebi müta-

Hükümetin lroy 1Jnillnnnmmıı mı. ikısa gibi müstac8l 'ft ittib'Uke1i banerde encın-: iba.mn dtihClmnım. A.iimmı ıgörülmüıtür. 
bir zamanda gerçekleştirecek radikal men kar~n ile de imece ~ik oluna- -=-
~edbirleri ihtiva etmek üzere bir 1ı:öyb- ca'k.tır. lstan'buiiu ôğretmenler 
nunu prqjesi .lıa.ı.ırlan~ oldqğumı ha- Vaziyet, encümen kararını da almıya Jıtaı&Ul dlk okul ..• etm.cmlerinaen 
barwe~WeJll'Ojeninnmı.uml~illtilnil~ müsaaBe etmivm:elc!kailarmilstacel dlur- .. k. :n'L ı__, b.u~ L-'-''-y.uz ışua ııur pqp •na.gllDl ;§Cn:uu:w:;e 
rini yazmıştık. sa, kamrı sonra aI.ma:k üzere muhtar, gelecek ve lzmirli meslekdaşlan tarafın-

KQyün cen mühim meselesi o'lan liköy lföylüyü hemen imeceye çağıracaktır. d k 1 '-1 dır J t bul .. w t an ar.Jı anaca11. ar . 11 an ogre -
varidaq, ınmıriflsrı :e l:fütgeBiımevztiları E) Müstacel ve ttehlüteli halle:r1e BU eril . ı__b h t L-"'-d c·· m mı ~ıuın saoa eye ıuum e um. 
Uzerinde yeni proje, birçok yeni hüküm- ve sulama işleri müstesna l.Olmıik üzere h . t d .d k At t•· k 

urıye mey anına gı ere a ur 
lor ıkqymaktadır • .Su ıhükümlcre göre ve hele ekim, çapa, or~, demet çekme, :hey.keline s;elerik lhmıkaca1clar ;ve ~Clmn 
kQy gtlliileri uı:ilarilan ·bsrattir: harman :uunanhu:ında ımeue wapılmıya- .... ezüccdk ml . . . ·- ı.ı ~'1;1 c..ı· 1 ,., IY enm ızıyaret ıccıcc~enur. 
~vfum a:msı,ıimaae 1YJI1dt1tutar'ları, caktır. lstanblll iiğretmen1eri feb.ı:imi2: Cilk teari-

bu tbnurnım ükilıılleiine öre we füğe:r iF) tm~. öy.lüyü UJluhiar qıığır~- :sut ımüeııııeıııllcmii civardaki arttilı:.lte 
)nnuuilara möre alınanrik ceza -parıllan; cak, dşe ımdhtar gönderecelç, işleri muh- eseılcıini ae gf:!Zrndlı!lerCliT. 
liijymmıma,wazihrenilik,tmazi Ye mües- tar aağıtacaldır. İmece icraatından muh- -
.mlar Th•sflltı, JJtöıy üpnüne ctabıüs <elli- tar mıesu1 :olaoaktır. 'ofis ·~ .. ~ .. - l:e w 
lan w8kif mui1lgrJa avm:iz rPliile:ci; &.v- G) İmece ile yapılması kabul olunan .-
hit, lbu•mhve lbeleillv.e llii~Ben :.\YB.- .işler, 'Para ;ile iYBPılnuym::nktır. lAucak •. a sene ıtikn:raaa •Wlan ıı>dlis olle
plltnik ~. lheiJiyı;, ~anmış bu işleı:de para .ile alınması 1lzım olan IJJDC rııildLe ~a hjl•nmıfbı. 
pm:a we mıBllar; ~ we fflanffleı:; ikijy malzeme, aıat, edevat ve maKine "bedel ün ıEımiiYet ımüiliir1üiün& yçilan 
amıilam fi_gipitA'j ff1w ~. ~. :ıtize- veya Jfua1arı n ttitulması :.hizım gelen inrilbmm y.aili crı!a ımebç lmanniu jgir
mit, ilııum, Dıillli,~ we lbemeileii o~- usta emsali ücretlerle para olarak veri- 2IÜfiİr. ll.nDiban ıevDİkı ~ otönie-
leribm ~ mmiMlımı niba@wttJMine öre lebilecektir. ıiileoe'ltfu. 

Kooperatifler Birliği 
• 

Germeoci1': 
seyahati 

dzrair lko opera tifler lliiı!liii lhlClin 

susi bir trenle Cermenciğe bir seyahat 

oqpcnrtif 1l::ürliği ıda

:cilllerini ususi ren 8.45 te .Alsancak.

tnn nlacıik w.e Aydın ist:ikmetine hareket 
eôllccCktir. 1lflat üzerindeki lkooperafif 

müessesa:tı :zi,}·nret olanacak Gcmıencik.

te K:ooppratif !bıı,yrmnı tczıihümtla bıt

Wlanacdkbr. Mısafirler nyni :trenle ak

§mll mat ıı ıde dhrimize aönecdklcrclir. 

&U7AllAFl J llJCl ~ 
Blllllma bw-* Fr~ ...ıiirid91111 
.r.m. Almanlar_. ıınulan is '.af aii•ıl 
di diy,e müzakereleri inkıtaa u"' 
da cla1ıa ..ıscrt bir tavır Wıağa t 
büe .ederlerse Av.m,pa büsbütün 
rıpcek demdktir. 

'Nüı-cn'berg 'kongresinin neticesİO' 
de Almanyanın bir emrivaki yarat" 
mak istemesini muhtemel göd 
Fıransa fevlcalade askeri t~ 
lere baş vurmuştur. lngilterede ~ 
müdafaa itleri etrafında tasavvurdl 
fev.kinde büyük endife ve h.r: 
<SaSiyet vardır. İddia edild 
ki bütün Avrupa, harp hemen ) 
başlıyacakmış gibi ayaktadır. 
ginliğin, telaşın bu derece ~ 
bulunması falı hayır sayılamaz. 

İ~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!"!!!!i!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 'I Bu umumi buhran günleri içi_. ·75 b• • • Londr.a ve Paris Berline jtidal tad' am in Şl ye ediyor, dünya .su1hunun m~-
kak bir felakete sürüklenmenıd" 
için Berlinin cebir v:e şiddet yol-' 

9 Eyliil 
ziyaretçi 

gecesi Fuarın 
ekorunu kırdı 

girmemesini temenni ediyorlar. 
Diğer taraftan ıBerlinle Roma #il' 

nı tavsiyeleri Prağ hükümetine tek
.rar ~cliy.orlar. «Prağ :v.aziyetin ne Jr.lı' 
aar v.ahim oldttğutUl ıidrak edere) 
~lmaaı ~elem lb.ütün tavizal 
ıyapa-Na sulh br.t.111eaktın diyot' 

IJAŞTARAFI I NCI SAHiFEDE 
kişi, umumi yeküna llave edilince tim-
d~ kadar 5 5 O. 1 19 lkijinin fuarı ziya• 
rm.ettiii.sıkar. IBulhaaUıa aöre 9JEi'IGl 
gecesi fuarın antresinden dakikada 2 1 O 
kişinin girdiği anlaşılmaktaaır. 

lIDWı pae fum& lfire ıgecesi, \:iiijük 
bir ne;,e ve heyecan içinde yaşanmııı
tır. T.ire cee1!ai, '9!\ibk ımi.iftsinin "t'a
nındaki havuzun civarında bir çok da
ıvetlilm !huzurunda yapılmJ!lır. 'fire 
ıhandoaunun çalClığı havalar •evkle 
-didlcnmiş, ~bekler 'ITlllli oyunlarla 
hıillcın ne§eBİne neşe katmışlardır. Tire 
~ençleriniıı ıolı:uduklan milli ~rkilar, 
ve halk oyunları pek beğenilmi§tir. 

939 FUARI 
Belediye !'ft fuar ıkomitoai reiai Br. 

!Behçet Uz, aün i>dleaiye ve fuar ımü-
lnınılia, minar we delumnürlcrinin it· 
tirak ettikleri ıbir toı:llatttıya ıTiyaaet et

miftir. Bu toplantı iki •aat kadar üe-
vam etm!Jtir. 

Re.is, daha .mıdiden he&ırlıklarına 

ba§l.anan oolwzu.nc.u Jzniir 'lmlternasyo
nal 'luannın .e1aslan etrıllında müta-

assısların fikirlerini sormuş, teabit Jar. 
eelllen noksanlatla yapilması icap eden Görülüyor 1d vaziyet çıkmazdl' 
ilaveler tehemmiYıdle aöz gdi,oi .dil- Jiır_ 

.niİ§tir. Zira anesuliyetiler:i 
939 fuarı için ıimdiden esaslı bir müşterek ölçü yoktur. 

plan hazırlanacak ve derhal çalıpna- He.t" iki taraf ta kendini haklı J/f 
Jlua baılımaadbir. Aıika&ilar, Aa- r."'yor~ r,ınca .J.ı.a.üedeiin md# 
ha şimdiden dar gelen ve yeni yapıla- liyetini diğer tarafa yükliyor. 
lalk -müemındmi istiap ed~ek llu gidiş, ııea ıkorktrl1' ihtima1lel' 
olan fuar saha.sına, civardan arsa ila- yol açmaktadır. 
vesi euretıyle geniŞ}efilmeıH 'fikrinı lle- TemayüTieri it1bariyle birbir1erirı' 
rıi sürmu1Jlerdir. Bn filtiT Ckabıil edil- !bağlı dlan mitletler ister ;stemez bit' 
miştir. Bazı ;alveler ,.apılacıik 'Ye fuar !birinden ayn ;ki a:p1ıede top1amydl" 
eahaın 420 bin metre murabbalık ola- Jar. 
caktır. Bir <tarafta Fransız -1ngifü:, aiğd 

'Mühendi81er, ~i8ten ..tldiklan tıili- tarafta Alman ve 'ltıı.!Y'an ga~ 
mata gme vimdiden çalışmalara 'başlı- ırinin kullandr'ldan lisan bu ~ 
yacakleUlır. ıayrıhğmı bütün ~det ve dehşeti1' 

.__ ıortaya lroyma'k tacm. 
Tu ristik y ollar kanu- ATI"upa ~e g.a:1°1911n"> .~· ı 

Bu suale kım eııımyet1e ve ·itdl" 

nu yürfiriüp girdi yet1e cevap-v~1 
Turistik yollar kanunu cuma gtt:rrll .şE.\/KET Bil CiN 

yürürlüğe girmiş ve nakil V851talarından 
ao IJf?r g>ara \ha.=iıöik pWlar noemni. tahsil 

ıilmarniknmnfim;; iJüiv wnıı:ı ~ ar- l.YA:ıRDIM P.NRASI; _____ !lllm _________________ ___ _ _ _ 

tamuih,r.othikwe menll11rJDilüra]}lm1iları; Köyün ·başka para gelirleri, ltöy me- Balkan T.,,, kongresine -iştirak eden 
eaihn.ie"e başlanmı§tır. 

Bu yüzden, bilhassa belediye otobüs
leiinde ti.fak para bulmak müşkülleşmiş

Eğitmen/~,. k ursu 
talebeleri lzıııirtle li.iW · Çiııile TJmilijp ıllltilan ~aan murltikları -ve 'Bylik ve yillOOarma, lköy 

Wacljye ~ w.e mSinilm.i lkanununun brlları -vergisine, masraflarına ıve tas dolılorlar ;yarın I z m ire geliyorlar 
!B 1UDDU ımddeıil lliUkUnDeı:ine we mm- tikli !ş prognurilarının paralı kısımlarına 
lelerine göre alı.n.accik zebliiye resnil; be- yetniiyen KöY!erae köy1üye lköy yardım 

1lediye-vergi'Ve resinileri':lmnununun 21- parası tevti ve tıihSil o1Wlacaktır. 
inci maaClesllliillfünilerine gfü:eıalınacak Köy -ya:rdnn parası; "bina, eraii, hay
lh.~ remil; sergi resmi lföye mensup van, kazan.Ç ve yo1.Parası masrafları üze
motailü nakil vasWilarından ve bi.sllClet- Tinden 1evı.i olunacaktır. Ancak tevzi 
lerden ve qy hududu dsilıflin8eld liman olunan miktar ı:bu masrıiflardan devlete 

ve go11eı:de ç8lışan mdtöilli, murtörsüz, .veya hususi illımlliıre werilen v.ergi mik
deniz küçük nakil vasıtalarından köy tarının yarısından fazla olmıyacak ve bir 
derneklerince tanzim edilecek "tarifelere mükelleften 25 liradan fazla alınmıya

göre alınacak resi.rriler; k-öy sınırları caktır. Anank 'lZ.ııruret ha1inde wergileri 
içindeki kaPlıca ve maden suları hasilatı; 'IllCcmuu 50 'licny1 ..geçenlere yapılaaak 
köy t~ebbüsleri hasılatı; istikrazlar; ce- teviilerde % '10 zam wapılabilece'lctir. 

fir. 
Bu kanuııwı, 1zmir halkının yo1 iliti- Manisa 1böliasi lioms ltiiy ~eut" 

yacını temine yar.ıym:ağı muhakkaktır. kursu taleb~eri, 'beraôerletinde ~· 
Yapılaca1c tahsilatla en mübrem -yollar, menleri bulunliuğu 1ıa1lie şehrimize gel' 
.kısa bir ;pımanda ~ edilecektir. nilŞlir-ve'köy r.öğretmen •dkllhı 'kurs ıtall' 

c:::= heleri tarafmaım ~llammŞlardtr. 'il' 
l.T,;;J,,::,...._ .. ._ Af..,~ -riisilı eğibnenler ı.Bumava 'lD'ücade1e ~ 
r ..... ~...... ua,. 'tasyonunu, iirmlt rnektenini 've -rmrtbl" 

, _ _:Z,.,: 'ltıızı ~iyaret etiriiş1erilir.. 

taoU.U. Eğitmenlere"lllafbaacıUk ve~"1eC~ 
Anaaolu gıızeiesirii:n 8/D/.938ıımr.şembe 1ınKkınHa ma Umnt ve:dlntlştir. . 

güıilü w.c rT625 ~ mfüıbasmın tüCnci ~anisalı çavuş <Oğretmeriler ae, ~ 
sıihifesi $ iııci sütunımfuı. (ve:t!ti ia'lısi- delti çavuş öğrebneriler gfüi ille ıt~ 
1iitıntla lBa,.c:turak maliye tihsll §libesi ayı sonunBa mezun o1acaldar <Ve lköl 

zdlar hasılatı, mUteferrik hasılat. Mntrahlarn ne nispet dnhllinde köy mnknmın 1lcyaruit:ına milStenit olmafüğı - • 

IK(W gelirleri, son üç yılın tahSiltıt va- :yardımı tevzi eailcceği ve bunun kaç gibi vergi 1rlhsillitileıneşgtil olan ınaliye Yol ve /atımları 'tef iti 

birinci) haş1~ .rutmilaki 'Yazı srllffiü.y.etli rinile vazifeler.e atanncaklnrBır. 

satilerine iktisadi vaziyete, kanunlarla taksitte hangi mevsimlerde ta'hsil oluna- şı.ibeleri arasında :hi~ bir~ yçılma- .Bcle.G.iye reisi D.r. Behçet ili, dün Pi' 
elirleri:le -xrnpılan dcgw jsjkliklere ·<>öre ,...;;, demek .kararı ile tesbit olunacaktır.. h _,L -n..a · d ifi. ı . ..d 

;r- ~ ..., --.,.. mış ve er şuoe~wı esıne'lllev u :veza kdiye mü~ndislcciyle bitlikte ~ 
lhesaplanarak ıblli~ye !konulacaktır. Bu ıKöy ~.ardımı nakden tahsil olun~cak- Balkan tıp ıkongresi dün nihn_yet bulmuştur. Kongreye iştirak eöcn do'ktorlar bihakkın lfa etmekte olmnsı hasebile mahallattaki y.ol ve lağım inpatını uıf 
tpara, kanunun .:bükilmle:cine ;ızygun şe- :1ır • ...:Ancak eyniyıtt vercnlerd~ ~~e- luar ımünasebetiyle şeluiınizi yarınki paznr günü .ziyarete geleceklerdir. Yarın keyliyetin muteber gazeteıü.ile tavzlhlnj tiı .etm~r. Yukan 'lllahaUclerirı )'~ 
kilde 61 ıemelC.lerlle .g~Ule'lillecek köy :n.in ...ra.Yice göre takdir edeccEı fiat Uzı: ak§am Iuar gazinosunda Izmir Etibba Cemiyeti ta.ra!ınilan 150 güzide doktor rica eBerim. .en -kısa bir ıı:amanda _yapılmış o~ 
tşleri imece ile _ya_pilncalttır. İmece ~öy- rinBcn ayniyat al~ caizdir. N~t ~erefine bir ı.iyafet verilecektir. ---* ' ~ 
~ün~~~~~~~~~~~~çinwrm~~ku~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ D ~Q~~ 
ği, sa'banı e gir aıatıemıe bmat veya en .kararile .sabit olanlardan gene en- caaı edecek:ür. 'Köy derne_.ği fevkalade scbe dairelerine çıkarttırıp imci tteşri- on anmamız Hilaf Eczanesincletı 
ırgatlaı:ı ile ~ .işinile çcilışmasıdır. cümanin iş ;rvic:ine ~öı:e ereceği karar t:D.Planara'k bu iürailım tetkik e bir ka- nin on beşinai ıgünüııe Jkadar lköy ımuh- J • • 1.. f ._ _ l 

B} İmece, derneğin kabul edeceği ya aaircsinde emek ve iş olarak da tıi1ısil rarn bağlıyacaktn:. Dernek 'kararına ya- tarlıırına teslim etmiye mecbur olacak- 7zmm n Rrn'fa 11' oay- bildiri İyor 
nüfus, hane ve çift.hay.vanı .~~ edil~~ektir. . . .. pıla~ak itirazlar da kaza idare heyetincellard~~· . ramına iştirrak etti emat K. Akta 
veya bunların ikisıne veya ıbınne gore Koyde yaşamıyan ıkimselere aıt koy tetkık olunacaktır. Koy $muilaıu ~Be deVlet ve vılayııt _ 

8 1 
OIC1 SABtPEDE _ 

tevzi we herkese müsavi ~dlda, sıra ile 'Sınırları içindeki !toprak, bina e Jıay- .Köy yardımı .ve bütün ,geliilerl, ımuh- husust idaresi elinde bulunan tapulu ve ~ ı · Ç • .., • 
tntbik olunacaktır. Bunun için köyde vmılardan da «öylUleı:in ve~eği ııis- :tar weya !tayin edeceği kimseler tarafın- !tapusuz her IH!Vi cerazt, bağ, :zeyiin1i1ı; rak ettiii taihi. 9 f.y.lUI aıeccai adeta bir rnıon IÇf?gl 
imece defteri tutmak, imeceye gelenleri pet dahilinde köy yardımı alınacaklır. dan rup koçanlı ve numara sırası takip Hutltik, seburuk, fincirlik, llJOrla'k8llik, donanma ısecmi -yapuımuma 'Ytlde ol- kolonyası 
oraya yazmn.lç, ve .burada alıştı.jı gün.-. ~Köy Aıalkmdan al~ıp ve .kijyde ..eden.makbuzlar mukabilinde tahsil olu- ifmBıklik gı'bi her eyi :bab,çe file 'kqyün .mu_ftUr. 
!eri göstermek mecburl olacaktır. lhti- mnlı bulunmayıp ancak 6 aydanberi köy- .nacaktır. MazerE!tsiz tahsil müddetini :ortmmih lıer cins tqpra'klarilaı\, 1bu 'kaDil lD>mıanmamız ııilam i,inde aeoe ve 1 Ko1.ony.ıreılık v.e kokuculıık ftl 

"'-- ,ı__ __ ,Lı__ ni hayrette bırnkmak rekabet ,ııaıılın-, .alillerw:e mağdurlarıimeceden ha-. de otlll'an .ve.iş4yanlexden kazan,ç \:e yol ge.çirenlerden yüzde on fazlasile tahsilat ıtopralt1ar yoksa .im1atn olan :y.erae satın: ',BÜDaiiz aUUIIImll ajyayctine :ınnuwıruf, ı.mıda en müşk.ü.lpesend ~ 
ııi.ç utulaaaktır. Anca ~i ktilla ;parası i_ç.in ikijylünün :mUke1lef o duğu yapılacaktır. alınması yo1u üle elae eailec.elt eraziaen biıileıce lkiji aonaıu:mwı zi..vmırt dDıİf, takdir

1
erini ıkazaıımak, zevk, 

ııanlar ıimeceye dahil ceailecektir. Çift nisbette :yarfum parası ~ıilına~ • .!Köy V.arBım tahakkuk defterleri, ma'kbuz, güt bD§llla we ~ o1mJ.yaı:ilar.<Ian hlllll) ~emi ~itam •. ~ lkın'.Jtlarmııı. <Y,e sanatı bir araya toplamak 
~anı, araba veya .salmu ı.ile birlikte ym:amıı encümen 'taratmB.mı. Ealiye ve dip -koçanları encümen ve dem.eğin iti- bıwma en ı&0k li.ir &ikaı;; l>8hg8lerden mı ızaz ve ıiUımı pım~. oml°:ıua. ~a- '..Hilal ecmneSinc mt.ikadder unit-' 
qıilJ§aıilarm bir _günlijğü, ~ lbqum huswit ·ilarelere ıgör.e 'ta1ıa1Cktik ettirilip: TMlara wereoeği kararlan havi aefterler az bir ar &bile ayrilacak kısnn1an~ mı ..&ah l1zminlen ~-milimlerı.•te Bu büyük nasibin veıiliği 
çıilıprllara rniıfüetle ~ ölunacıiktır. l:iirincl Jihım illVl ı:ij;inde kQy IJwnağı ka- en az beş :ytl saklanacaktn-. ~iln .:mlne~rl ~eti :nı1mma 4tçqya devam ellecek ve ~fta aonunda :tekrar 

[}) iKqylü.Jmecede ."kenfilıijin& ;gallf"' pma ~ :iöz önU uyilan 'YUlere asıl x;öy flllll1'ları içinde çayır, ıtarla, bat, lbağlatıp!'ki&~arihpııtarlası eya'lb~ limamnuzaıa~. ~~:=n~ !1"-ı::!ikgö .. 
tjğı I&IDi werimli çalı,ŞIDzya mecbur oıaJ mak:suretile=milkelleflere;il8ıı olunacak- bahçe, bostan gibi mevsimlik zira:atleri luiline 'konacak we :ey'leae mWuifm:a oıu-; Kemal KWni.1 A'.ktaşı bilirsiniz, 
aSkttt . .!ltijylUlmeceye ancBkld?y <1e.rneJt 'tır. f1l.b '1arihinden itibaren mük8llefler be1tlemek füzere tutulan mevsimlik be':k- maca'ktır. IBu ~eıi!her!Bellemnece'Yolu .••.omfll'fP a•~nıyor 

ın-.. u w ,. .,. di ibeyeruneden ortaya eser kararıJle gideceıctir. 'Dem~ğin .kabıil ei4 mı~ ıgün ~ :tevziler& .:kanım hü- çiler ücreti köy yardımı haricinde bek- ille ıBiirdürijp ~ ~ ımılh-l 
tiği ıijleme ;v.e [ka1nil etüği ;nilldu& 98i ~e 'qygunBUiluk\Veya nispefierde çinin mıihsulilnil lbeklefü~ 'topra&larm 'Sıilünil itop1amR'k, g6lacek """"1iin t.c>-i Titlaçeyi ı:iıi liian we lllir ecnebi ;ma~.~hur (Bahar Çiçeği) kOloP 
l.ıp.ca'ktır . .ıAnca'lt yapılmaıo bbtil ôlu-; waıilıilik co1mam file :lüraz ı:ei1e'bı1ecekler-- miktarına göre mahSül sıihiplerine an- lhunilugu ıqyrılibktan 9lllrJl '8rlanmı ~ liwa ltiile (sa- ......... ılianı mızm ;çeşnisi ile karşı ıkal'flya 
nan lijler, tayin olunan mfuileme ikma'l.j dir.1taazi'lnulitarayazı veya söile ~apı- cümence tevzi ve köy ve.l'ğisi giDl bir ıtara'k ıımnmm lkiW 1BDfüp ~ • dagı.ç ~ ..,,...,_ eClıen, riniz, eser biz.im ~ ı&zin f(i! 
eBilmemipe bu .ij.in ııiitiiilmesine .hami llacıiktır. S1ile ~ilan itiraZlar lbir def- taksltte tahSil olunup bekçilere verile- OEöy 'idar.esinin iijl Olaaaldır. &1!.Dr !li• 'iaj l;ilisau'! Wr bir 
mı.cümen !kararı ile Jmece tnatilaCEılaır, ®re yazüacaldtr. ~1c l:iirlhBftafiR!nde ce'1dtt. Tarlfe1ere mıUBterfülen lta'hiil .ailecü:: 11'mık 1t5•ı•• illti)'llÇ w.arihr. · ~daş-. · 

l Fi.at ıfarkı yoktur, :Bahar -91 
'8el basması su1ama Jcanıil1armuı ~~ ıbu itinriJaı:ı tellak eilere'k bir lkarara Kaym&kanilar nı~1cez kazalarmda, resimlere, ücretler. ve harçlara ait ta- Bu evsafı biiz olanların gazetemi- v:e diğer Jrolonya1ar:ımızla 

pı1ması we :m'atııma.sı, içme veya ha~ ~ıyac&k :n fJtiraz et1ene rteDl.ii ede- va1iler her köyün wfilldi hayvan ve ka- rifeler kaymakam veya wali ..tarafınC!an u tabıVen (0 . C~ ıümuziyle mü-
naaatl . ıfiattedir •.• 

ven sı.ilaına :stilarmm lkesllmesi, ilroprü :celCtir. lltiraz ~a.m 'lbu llrarmıa a.. ıftiraz zanç d~erinl maliye; bina ıarazl, :yol tudikiedilmedikge .tatbik.mevkilne kon- en. lf•=••ırıı;sıııııcaısa••mımJP!IJ!Jtm• ... ..,... 
yıkılması, bir olun çökm1r1i we -wnem ede:nremnıbe§ 11ünıiçinde derneğe milra- .mUke~eti defteııleı:iııi hasnst muha- mıy.acaktır. H.3 1 - 3 S.2 
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Tedhişçiler Yafada bir havrayı 
yakmak teşebbüsünde bulundular 

Kudüs sokaklarında zırhlı otomobiller ve halk 

K d
.• 1 o (ö R) s· dh. • t . Akka civarında dcmiryoluna taarruz et-u uı, . - ır le ıtçı çe eın 

mi~lerdir. Yafanın yahudi mahallelerine 
dir. Vaktinde yeti~cn polis bunu menet-

miştir. 

Bir otomobil 
kazası 

• 
Evvelki gün saat on dört raddelerinde 

Dibekbaşında, Bnrdakçı sokağında bir 
otomobil kazası olmuştur. 

Şoför B. Fadıl Ycşildağın idare ettiği 
320 numaralı taksi otomobili Bardakçı 
sokağından geçerken bir çok çocuklar 
bu sokağı kaplamış bulunuyordu. Şoför, 
kalabalığı görünce ynvaslnmış ve büyük 
bir itinn ile yoluna devam etmiştir. 

Makine yavnş yürlidüğü için bazı ço
cuklar taksinin arkasına asılmışlardır. 
Şoförün bundan haberi ) oktu. Makine 
bir aralık manevra ) apmak üzere gerisin 
geriye giderken beş yaşında Semahat 
isminde, taksiye asılan bir çocuğa çarpa
rak çign~ ve bnşındnn yaralanmasına 
sebep olmuştur. Yapılan tahkikatta şo
förlin bu hadisede ihmali veya dikkat-

' sizli· i tesbit edilmemistir. 

Beklenen izahname 
Cayri mübadil işlerinin tasfiyesine ait 

beklenen izahname dün milli Emlak 
idaresine gelmiştir. Bu izahnamc, Milli 
Emlak idaresince yapılacak teknik mu· 
ameleye aittir. Tasfiye bürosunun faali
yete geçip geçmediği dün telgrafla ıo-Yafa civarında bir havrayı yakmağa le· .k. b b t 1 d 1 

ı ı om a a ı mıpa a pat amamıştır .. 
tcbbU. etmiş, bir diğeri ele T elavivde bir Bazı müsellah ıahıslar Kudüs su kum- 65 ıüpheli Arap Kudüste tedhişçiler- rulmuştur. 

Milli emlak idaresine şimdiye kadar 
le suç ortaklığı ithamı altında tevkif 

müracaat ederek bonolarını ve istihkak lıavraya kundak koyımı§ ise de bu te-

1 
panyasının tevzi merkezine giderek te

tebbU.ler netle esiz kalmıttır. T edhitçiler ıiıatı kundaldamağa teıebbüs etmişler- edilmişlerdir. mazbatalannı teslim etmiş olanlar, tek· 
----------------------------------------------;lrar müracaatle izahnamede göıterilen 

Atatürk 
Dahiliye Vekilini 

kabul buyurdu 
Jıtanbul, 1 O (Telefonla) - Reisi-

climhur Atatürk bugUn Ankaradan ge· 
len dahiliye vekili ve Parti genel aekre
teri bay oŞµkrU Kaya ile Budapeıte elçi
miz B. Behiç Ergini Dolmabahçe aara• 
)'1nda kabul buyurmuılardır. 

Atatürk, dün akf8m <la Cenevreye 
Jlareket eden hariciye vekili Tevfik Rilı
\U Arası kabul buyurmutlardır. 

* Haliç vapurunda 
bulunan ceset 

lstanbul, 10 {Hu t) - 7 numa

ıah Ha 'ç "Tapuru dün ak~ kö~ye 
aon aeferini yaptığı eırada vapurun hat 
tarafında hüviyeti teıbit edilemiyen bir 
ceset bulundu. Adliyece tahkikat yapıl-
maktadır. 

Tü:rk - ltalyan 
Ticaret görüşmeleri 
lıtanbul, 1 O (Hususi) - Bugünlerde 

Romadan gelecek olan bir ticaret heye· 
ti ile murahhaslarımız arasında Türk-
ltalyan ticaret anlatması müzakerelerine 
batla nacaktır. 

Fransa askeri tedbirlerden başka 
alıyor bahri tedbirlerde 

Paris 1 O (ö.R) - Bu sabahki gazetelerden anlaşıldığına göre şark 
hudutlarında aldığı bir çok askeri tedbirlerden başka Fransa bir takını 
bahrt tedbirlere de tevessül niyetindedir. Bahriye nazın bu hususta 
başvekilJe görüşmüştür. Fakat gazeteler bu mesele hakkında büyük 
bir ihtiyatkarlık göstermekte ve tedbirlerin mahiyet ve şümulünü ifşa 
etmemektedir. 

Pari9, 9 (A.A) - Başvekil Daladiyc Bahriye ve Hariciye nazİrla
rını kabul ederek kendileriyle mühim bir konferansta bulunmu~ur. 

(Ege Liki) maçları 
Diln akşam yapılan maçta 

1 ., 5 Manisayı yendi. 
Muğla 

Bugün 
1 inal macları var 

f.ee ıporculannın bir nevi milli gü
mul olan (Eee Liki) maçlarının ıon 

temaalarından Muğla - Manfaa klU'fJaı
ması dün aktam Alııancak ıtaayumunda 
yapılmııtır. Bugün yapılacak Manisa· 
Denizli ve Aydın • Jzmir k.arıılaşmalari
le (Ege Likl) müıabakalan ıona ere· 
cektir. 

Şimdiye kadar yapılan maçlarda Ay
dın ile lzmir yenilmemiı vaziyette ol
dukları için bugünkü karıılaımalar final 
mahiyetini haizdir. 

MUCLA - MANlSA MAÇI 
Hak.em Mustafa, takımlar : 

• 
Manisa muhacim hattında bir Sezai

nin yokluğu bütün oyun müddetince 
kendisini hiuettirmiıtir. 

Manisa muhacim hattı kale önünde 
atak yapamıyor. Takımın en bariz zaif 
noktası ve yenilmelerinin başlıca eaiki 
budur. 

Manlııalıların bugün karşılaşacakları 
Denizli şampiyonuna karıı iyi bir oyun 
çıkaracaklarını umuyoruz. Haber aldığı· 
mıza göre Denizliler de ıimdiye kadarki 
maçlarda çıktıklarından çok kuvvetli bir 
kadro ile oynıyacaklardır. 

CUnün ve Ege Jikinin en mühim kar-

tekilde iki vesika dolduracaklardır. 

Londra : lstanbul 
asfalt ylou 

Edirne, 1 O (Hususi) - Edime - ls
tanbul asfalt ıosesinin Lüleburgaz-Kule 
köy arasındaki otuz kilometrelik kısmın 
teşrinievvel ayı iptidasında başlanmak 
üzere timdiden tedbirler alınmaktadır .. 
iki yıl içinde bitirilecek olan bu kısım 
ile 9 39 mali yılında Kuleköy • Edirne 
ve Bulgar hududu üzerindeki Kapukule 
kısımlan ikmal olunarak Londra - ls
tanbul asfalt yolunun kı9mı bu sur~tle 
bitirilmit bulunacaktır. 

Burgaz - Edirne arasındaki mevcut 
şoee, asfalt yol yapıldıktan sonra ela 
muhafaza edilecek ve yeniden tamir 
olunmak suretiyle bu yoldan istifade 

olunmakta devam edilecektir. 

tı.ı anbulu Mnnş denizine bağlıyacak 
olan bu ufalt yolun Edirne ıehrinden 
geçeceği yerler şehircilik mütahaasısı B. 
Eğlinin bu ay içinde Edirne ıehrine ait 
vereceği birinci planda göııterliecektir. 

-------
Moskovada askeri 

manevralar 
Moekova, 1 O { ö.R) - Milli müda· 

faa komiseri mareJ&I Voroşilof Mosko
va tnıntaka11ı kuvvetlerinin manevrala
rında hazır bulunmut ve gerek subaylar 
ile, gerek askerlerle yakından temas et
mitlerdir_ 

Son bir hafta içinde 
yakalanan kaçakçılar 

Muğla ı Cemal, Ahmet, Şerif, Ke
mal, Mustafa Fethi, Kemal, Feridun, Se
zal. Mehmet. 

ıl Üh .k"I ·Ad •••••••••••••n••n•nn•••••••n•n•••••••• t aıması ı p eaız ı zmır - y ın ta· : Q k J k J : 
kımlan arasında yapılacak olanıdır~ S ..... ,~.~ .. ~!.!.'.!.!!!~ ... !~'!. .. '!.~!S 

Ankara, 9 (A.A) - Ceçen bir haf
ta içinde glimrük muhafaza teşkilatı bi

ıi ölü 66 kaçakçı, 1046 kilo gümrük ka
çağı, bir k.ilo inhisar kaçağı, 2 70 defter 
sigara kağıdı, 105 altın lira, 18.S Türk 
lirası, 4 silah, 2 1 mermi ile yirmi kaçak

çı hayvanı ele aeçirmiştir. 

--0--

Düçe yeni bir nutuk 
söyleyeceli 

Roma, 1 O ( ö.R) - Düçenin T rlyes
teyi ziyareti eanuında aöyliyeceği nutka 
büyük bir ehemmiyet verilmektedir. Dü
~e cRomu zırh111ının in1&1ı faaliyetini 
açacak.ur. 

--ı*r·-

İspanya kralının bii-
yilk oğlu bir kazada 

öldü 
Miyami, 1 O ( ö.R) - Sabık İspanya 

kralının büyük oğlu Kont Kavadonza bir 
otomobil ka:ıası neticesinde ağır surette 
yaralanarak ölmüıtür. 

Manisa : Kemal, Mazhar, Halim, HU
seyin, Nahit, Ali, Sabahettin, Orhan, 
Osman, Hüseyin Ziya. 

Oyunun ilk dakikalarında her ilti ta
raf bilha11Sa on ~i ile oynıyan Muğla 
çok donuk ve bozuk oynıyor. Bu donuk
luğun, Muğla takımının ilk defa olarak 
lzmlr ıtadında oynamasından ileri gel
diği, zaman geçtikçe iyi oynamalariyle 
anlatıldı. Merkez muhacimlerl f'ıld Al
taylı Sezai 22 inci dakikada Muilanın 
ilk golünü yapınca oyun daha heyecanlı 

bir cereyan aldı. 

Muğlalılar iki müsait hraat kaçırdılar. 
Nihayet Sezai 38 inci dakikada ikinci 
golü yapmağa muvaffak oldu. Canlanan 
Manisa hücumları 11klaıtmldı. Fakat Or
han muhakkak gollük bir hreatı kaçırın
ca devre O - 2 Muğlanın lehinde bitti. 

lKlNCl DEVRE 
Manisalılar takımda tadilat yaptılar .• 

V • iyi baolıyarak daha üçüncü daki
kada ııol yaptılar. Oyunun en heyecanlı 
eafhaaı timdi baılam11tı. 

1 • 2 vaziyetin doğarduğu bu nazik 
eafha 1 1 inci dakikaya kadar ıürdü. On 
yedinci dakikada Fethi Muğlanın üçün-

---<>-- cü golünü yaparak takımına iki ııol gi-

H aric iye Vekili bi müsait bir avantaj Verdi. Artık Ma-
nisa .muhacim hattında müessir oyun tar

Cenevre ye giderken zı kalmamış gibi .•. Muğla bundan iatifa
S f • J de etmesini bildi. 39 uncu dakikada Se

O ya lSfas yonunaa zai dördüncü, iki dakika sonra Feridun 

Bulgar basvekili ile beşinci golü yaptılar. 
.. Bu sırada hakem lehlerine bir de pe-

gö rüşfÜ naltı verdi. Fakat kaçırdılar, ve oyun bu 

BASTARAFI 1 iNCi SAHiFEDE suretle 1 - 5 gibi iyi bir netice ile Muğ
- BAŞT ARAF! 1 tNCt SAHiFEDE - lanın galebesi ile bitti. 

Bulgaristanın Balkan sulhuna taalluk Oyun heyeti umumiyesi itibariyle mü-
eden meseleler de dört Balkan devletin- tevazin cereyan etmiı eayı)abilir. Bu gi
den ayrılmıyacağı, onlarla Balkanların bi zaman zaman beliren üstün oyun es· 
mÜ§terek sulh cephesinde yer alacağı nasında fırsatlardan istifade etmesini bi-
kanaati umumidir. len taraf kazanır. 

Aydın ıampiyonu Ayclınepor ile iz. s / 'hl • f 
mirin Doğanıpor takımını kartı karşıya Q l l pOS a Ve 
getirecek olan bu maçın galibi (Ege li· l / . l • 
ki) ıampiyonu olacaiı için neticesi bü- te gra ış erı 
tün alakadar bölııelerce merakla beklen• 
mektedir. Aydın takımında Fikret, 
Zihni, lsmail, Turan gibi lzmirce tanın· 
mit kıymetli elemanlar vardır. 

Doğanspor takımına ııelince ı Hafta· 
lardır yapbğı maçlar ile formunu bul
mut olan bu takım ıon fuar temasları 
dolayıslyle oynatamadığı Fuatla Reıadı 
oynatacaktır. Bu itibarla Doğanepor ta

kımının (Ege liki) k.upuını Aydınlılara 
kaptırmıyacaiını tahmin ediyoruz. Her 
k .. in ııörebilmeıinl temin için tribun 25 
duhuliyeler 1 S kuruı olarak teıbit edil· 
mittir. 

Maçlara baılanmadan evvel aaat 1 4 
te bütün takımların lttiraki ile bir geçit 
resmi yapılacaktır. 

Bu meraıimde bulunmak için Aydın 
valiai tchrimize gelmif bulunmaktadır. 

(Ege Liki) ne ittirak eden sporcular 
bu •hah uat onda Cümhuriyet mey
danına siderek Cazi heykeline çelenk 
bırakacaklardır. 

DONANMA - ALAY 2 33 MAÇI 
Muğla • Manisa maçından evvel ,eh· 

rimizde bulunan donanmamızın çıkardı· 
ğı bir takım ile piyade 233 üncü alay 
takımı arasında heyecanlı bir maç ya• 
pılmııtır. Alay takımında Sait, Namık, 

Adil, Kemal, Mazhar gibi tanınmış fut
bolcular yer almıılardı. 

Üyun çok heyecanlı olmuıtur. 2 · • 4 
mağlup vaziyetten çarçabuk 4 • 4 be
raber vaziyete gelen Donanma takımı 
eon dakikalarda Saidin tahsi gayreti ile 
yediği betinci gol ile mağlup olmuştur .. 
Alay takımı çalışırsa kuvvetli bir ekip 
olacaktır. 

M. AU ORAL 

Salihliden aldığımız bir mektupta, Sa
lihli posta ve telgraf idaresi hakkında 
buı dileklerde bulunuhnakta ve mese
lenin sayın Nafıa vekilimizin dikkat na
zarlarına arzedilmesi rica olunmaktadır. 
Mektupta deniliyor ki: 

c Salihli, iktısadi ehemmiyeti haiz bir 
kazadır. Mütenevvi mahsöl yetiştiren 

ve üç kazanın transit merkezi olan Sa
lihlinin, posta ve telgraf işleri de, iktı· 
sadi vaz.fyetile mütenasip bir şekilde na
zara alınmak zaruridir. Halbuki Salihli 
telgrafiıanesinde bir tek muhabere me
muru vardır. Geçen sene inhilAl eden 
muhabere memurluğuna hAlA bir başka
sı tayin edihnemişUr. Bir tek muhabere 
memurunun, Salihlinin çok fazla olan 
~lerinl teehhürsüz ifa etmesine imkAn 
yoktur. Vaziyeti çok iyi gören salihll ti
caret ve aanayi odası, keyfiyeti, geçen 
sene allkadarlara bildirdiği halde, ikinci 
bir muhabere memuru tayini hAsıl ola
mamıştır. Ticaret işlerinde bir saniyelik 
teehhllrtin sebebiyet vereceği vaziyetleri 
izaha lUzum yoktur, sanırız. Hal böyle 
iken, telgrafların çok geçiktiği de ına
lfun bir hakikattir. Binaenaleyh, Salihli 
telgrafhanesine ikinci blr muhabere me
muru tayini işinin daha fazla geçiktiril
memes.i lazımdır. ÇünkU ticaret işleri 
başlannşır. Sayın Nafıa vekilimiz Ali 
ÇA?tinkayanın, Salihlinin bu çok mühim 
dileğini yerinde görerek en kısa bir za
manda bir muhabere memuru daha tayi
ni hususuna emir vereceklerini şüphesiz 
addediyoruz.> 

YENI ASIR - Salihlinin bu çok ye
rinde olan dileğinin yerine getirilmesini 
biz de sayın Nafıa vekilimizden rica 

ederiz. 

SAYFA: 3 
·c 

SON HABER 

Hataydan bir heyet gelecek 

Atatürke ve Meclise 
tazimatlarını bildirecek 

Jstnnbul, 1 O (Telefonla) - Antakyadan bildiriliyor : 
Ekselans bay Tayfur Sökmenin bir ziyafetinde Hatay Millet Mec

lisi azalarından B. Nuri, Atatürke ve Büyük Millet Meclisine Hatay 
mebuslarından bir hayet gönderilerek Hatayın tazimat ve minnetle
rinin bildirilmesini istemiştir. 

Bu teklif alkışlarla kabul edilmiş ve bay Tnyfur Sökmen, bu he
yetin Cümhuriyet bayramı münasebetiyle te rinievveldc hareketinin 
daha muvnfık olacağını bildirmiştir. 

B. Tayfur Sökmenin bu teklifi dahn muvafık görülmüştür. 
İstanbul, 1 O (Tele fonla) - Hatay meclisinin hükümete verdiği 

salahiyet dairesinde yeni devlet kanunlarının hazırlanmasına başlan
mıştır. 

lktısat Vekili yakında 
doğu seyahatine çıkıyor 

İstanbul, 1 O (Hususi) - Dahiliye vekili ve Parti genel sekreteri 
B. Şükrü Kaya, lktısat vekili bay Şakir Kesebir, Maliye vekili B. Fu-
at Ağralı bu sabah Ankaradan geldiler. Başvekil B. Celal Bayarın da 
bugün şehrimize gelmesi bekleniyordu. Başvekil seyahatini tehir et
miştir. Pazartesi günü gelmesi muhtemeldir. lktısat vekili B. Şakir 
Kesebir, birinci teşrinde Doğu vilayetlerinde bir tetkik seyahatine çı-
kacak, Ergani bakır maden havzasına da uğrıyacaktır. 

iş bankası Londrada 
şube açıyor 

İstanbul, 1 O (Huıuıi) - iş Bankasının Londrada açılacak olan 
ıubesinin hazırlıkları ikmal edildi. Şube bu ay içinde faaliyete geçe
cektir. Türk - lngiliz iktıaadt iş birliğine bu yeni yurd dışı şubenin çok 
yardımı olacaktır. 

Vergilerde tenzilat 
Kazanç, Buhran ve müvazeoe vergileri 

tevhit edilecek ve indirilecektir 

İstanbul, 1 O (Telefonla) - Hükümet tarafından uzun emekler sar
fedilerek hazırlanmakta olan vasıtasız vergiler kanunu ikmal edilmiş
tir. Yeni proje 13 fasıl 337 maddeden mürekkeptir. 

Proje, vergilerde mükellefler hakkında mühim değişiklikleri ihti• 
va etmektedir. Yeni proje ile kazanç, buhran, müvazene vergileri bir· 
leştirilmektedir. 

Hükümet bu vergilerle dört senelik bir indirme programı hazırla· 
mıştır. Tevhit edilen kazanç, müvazene, buhran vergileri mükellef-
leri, umumi, mülhak ve hususi bütçelerden maaş alanlar için iki yüz 
liraya kadar olan kısımda yüzde 14, 201 den 400 liraya kadar 16, 
400 den fazla kısım için yüzde 18 nisbetinde vergi alınacaktır. 

Hususi müesseselerd~ çalışanlardan alınacak vergiler : 
200 liraya kadar yüzde 16, 201 liradan 400 liraya kadar 1 8, 409 

den yukarı için yüzde 20 alınacaktır. 
Bu proje meclisin önümüzdeki devresine verilecek ve kanuniyet 

kesbedecektir. 

~ ........................ .-:: ........ . 
Münir Nurettin 

VE 

arkadaşları 

Kemani Sadi T anburi Refik 
Piyanist Feyzi 

Türlriyenin çok eevinlli ve çok kudretli san' atkarlan 
Entemuyonal Fuarımız terefine tzmire gelmeği 

kabul .J-• 1 rd' 'l:Ulılf e ır ..... 

lzmire müstesna geceler yafatacak olan bu güzide san
atkarlarımız ilk konserlerini 

13 Eyliil Salı günü akşamı 

Fuar gazinosunun üst katında 
vereceklerdir. 



sXIPX : 4 t f!Ni XSIR 

Almanya bir emrivaki mi yapacak 
endişe uyandırdı 

Alman Mareşalı Ingiltereye karşı &ğır . sözler söyle 
Hitler ve Göeringin nutukları bütün dünyada 

Hitler 
DiYOR Ki 

"Almany a bugün cok 
' 

kuvvetlidir ve ondan 
zayıllık bekleyenler çok 
aldanmış olacaklardır,, 

, HitJer... Nürenbergde 

1 

işçiler kuUaruyoruz. Bizde tesliha~ faa., tir. . • . . 
liycti en hızlı yürüyor. Diğerlerinde hcı- (Lfu:uınlu sıo· '11rn ettik. HeT s;ı-
an gr~vlc.r kfndini gös~nuektedir. :E~- hada istihsnlimiz a:-t4111~tır. Bazı mah

İ aliyetimizin en yüksek h..~efi ask<>ri ve rumiyetlerc katlanıyor, daha fena ekmçk 
sosyal hazırlıL-1.ı. Ben asla kendimin bli- yiyoruz. Fa-k~t ruç~bir şeyimiz eksik ol-
yük bir ekonomi şefi olduğumu iddia et-lmıyacaktır. Allah d~ yardımımıza geldi. 
medim. l'l :ve randıınan.,lllcselelerini yin'f Mahstıl boldur,, . 
halletmek lazımdıı:. Ecl:.nt•he_psindm eo.·- ES:ıs·mesde. bu crzakı yerJ~irmekti. 
vel Alıpanyanın, emniyzti l1zn-odt Bir. 6unun çaresini bulduk. Sif olar yaptık ... 
birin~ uymıyan ~eler. ç~ ola- Hususi erzak depolannı müsacle{,c et~. 
bilir. Fakat hedef buJdi. Garp hudut~ı .. ~p ederx clruıs -.lonlannı da miisade
nın tahl<imi icap edlııcc bir dakika tered-1 re cclccc~im. Daha nz dansedilsin. Jim
düt etmedim. Mecburl hizmet csa.sın.ı 1 nastik salorılarını müsedere edeceğim; 
koydum. Fakat bu yıılnız. Almanyarun jimna._'ltik açık havada ~11.ı.,.. 
emniyeti namına alınmış muvakkat ve Mare~al Cöring beynelmilel vaziyetin 
istisnai bir t2dbirdir.> vehametini Çeklere atfederdt elemiştir 

Müstemlekeler hakkında Mareşal Gi>- 1 ki : · 
rin& ~~ ki: - Nereden geldii,i bile beliıaa böy-

Göbelt w 1'Uhı1c söuliyor - Deniz 8.:.<nrl memleketlerinde mil- Je bir kültürsüz bir mffietin medeni AJ-
Nürenbe.rg 10 (Ö.R) - Bu gUn Siiyle- leşmiştir • .Ben körü körüne size dayanı- yonlarca siyclı v~ ~ka renkli esirleri man milletine ka~ böyle hareketi akla 

diği bir nutukta Führer Şansölye demiş- yor ve her hususta güveniyorum. Eğer olan devletler vardır. Alman milleti her sığmıyacak bir şeydir. 
tir ki: Alınaiıya çok kuvvetlidir. Ondan bir gün cenabrhak beni huzuruna çağı- şeyi kendi toprağından çıkannağa mec-- lngilterenin sulh gayreti lıalkında da 
zayiflik bekliyenler çok aldanmış ola- rırsa yerime geçecek Führere hayatı her burdur. Müstemlekelerimizi muhafaza ıunlan söylemiştir : 
caklardır. suretle müemmen bir millet. bırakaca- etseydik bu kadar gayrete ihtiyacımız cSulh hakkında bunca gevezelik eden 

N.ürenberg 10 (ö.R) - Cuma akşamı ğım.> olmazdı. f ngiltere kendi yahudi memleketine sulh 
Berline avdeti mutasavver olan Ingiliz. !etlerin ekonomisi ile mukayese edilirse Mareşal Göring dört yıllık ekonomi verse daha iyi yapmış ofurf> Her ,eye 
sefiri Sir Nevil Henderson Nürenbergde şu görülilr: B:l§kalannda emniyetsizlik plarurun Almanyanın C"konomi istiklalini rağmen Berlin - Roma mihveri her n
ikametini uzatmaktadır. Cumaitesi sa- var, biz ise diğer memleketlerden gelmiş 1 temin edeceğini söylemiş ve ilave etmiş- mandan daha uğlamdrr. 
ba~ B. Hitler tarafından kabul edil-
m~Hr. 1 

.Pa.ris 10 (ö .R) - Sağ cenah gazeteleri 
Nüremberg .iongreS dolayısile Alman 
halk yığınlarının ve gençlik teşk.ilitmm 

Führer lehindeki tezahürlerini ehemmi-ı 
yetle kaydediyorlar. Faşist cPetiL Jour
nal> Alman milletinin Führeri, her gös
terdiği istikamette, takip edeceğini kaü
yctle tahmin ediyor. 

GENÇLt.K YOKLAMASr 

DiYOR Ki 
"Sulh için buncageve 
lik. eden İngiltere hen 
y_ahudi.111:emf ~ketine su 

-v~Ys_e ilaha iYi ettnişOlu 

Göring bi? seyahati esnasında 
Tealın.t ........ Alm~a çok &ali-.,._ .. akıunda ~bir laalMr ._ıibl.ıpı 

Jidir. Tayyare ve motPr fabrikalan yap- rir. Hendenon bu akpm Berline 
bk. Bunların muazzam bir istihsal kud- ul:tir. • 
re!l vardır. T crsanelerimizden vapurlar Hiderie de IJÔIÜfeceii zamıedi·.-.. 
ve zırhlılar, dökiiınh&ocleriınizden top- Mal&m olchlitı üzewe cliplomailanıl 
lar fasılasız çıkıyor. Teslihat ..basında bulündc Henderson Hitlerle triiıröll.,. 
bütün umurlar elimizdedir. Yani<' bi
rinci batfadık ve hedefe birinci ~eldik.> 

Nüremherg. 9 (AA) - Jngilterc bü-

tür. Fakat bu mjjli.kat buaün m 
bulunan meselelett temas etmem9'11111!1 

Berlin, 9 (A.A) - Hitls. 
yük elçisi Hendereon bu sabah Alman bergte Nasyonal Soeyaliatkongreeio9 

hariciye nazırı Ribbentrepu ziyaret et- l len 1'e1teral Fnttll:o lıeyetini laf:nil 
miıttir. Mülakat bir eaat sümıiiftür. Bu- ve •mimi hoıt gddinizde bulun 

Yeni merhale 
Bulgar gazeteleri vaz 
yeti nasıl görüyprlar? 

lngl•ıtere n· ota mı verdı·? Soiya-Sbvoyazı:ıoır: bu1unduğumuzbirsıradaSe1Anil9 
;u:~ :~~~1!a1~0~=:~1zı/:~;:::~~ · · • ıa!ed :.:-:: =~::ril:eı=~ edi~~ ve inmladık. 
tur. En küçükler 10 yaşında idi. Gençlik Pak1mm bnzalamnasmın Bulgar umumi Fakat, imzaladığımız bu şey n 

Nürenberg 10 (ö.R) - Saat 9,30 da 

::::~~r=~~~:!a:=e: Almanya sınırından A. imanların Bo- ~ = :,::!ıam~= ~:.;::.'°;:,ırs:ı~:;.. 
ve demiştir ki; lohnaJrtadır. Böyle bir anlıafmaıaın im- namuslu bir el bir dost eli uzat~ 

c Size burada biitün bu gençler sada- h ' p v t hd•t t ı • 2~ ~herhangi bir müjde- bir zamanlar büyük bir llyakail• 
kat yemini vereceklerdir.> em ya ve r agı e 1 ' e me en d~n .. haber~ar olmarn1'bk. Beynelrıailel Jmllanan sağ elimiz.di. Böylelikle 

· B. Hitler cevaben söylediği nutukta · büyük. lıMWleT de nmrlarmı Balka~ kullanmak · · · bü ük bir maha 
demiştir ki: -BAŞTARAFl 1 tNCt SAHtFEDE-ıgizli daYJIUllYorlar. (~· Esli çıkmca ~ekii. ~ ...... budan a,Willf buhımı)'oriardı. len b 1' ~ y hizme . . dt 

c Geçen sene büyük mukadderat için- müzakereleri güçleştiriyor.> Prag, JO (0.R} - Tıdtmift edifdiii * ~ panili n• mat 12 • .10 da~ Bandıın maada ~ ~ b l ~ ewm, . : . ti uk. 
de yaşamakla mesud olduğunuzu söyle- Prag, 10 (ö.R) - Moravska Oılba- gı"bi Süde~ delegderi bu tntf,afı b~il- iından mülakatı bir saatten fazla. m- ve . .a.ız yapmaba oJduiu. ~. u un ugunu 

15 
at etmı.ş 0 

d 
miştim. Bizim neslimiz büyük şeyler va lıadisesjnin tasfiyesi üzerinıe Siidet Jet dairesine gitmiflerdir. Bu ~ re> m ..... 8. Ç.pl de ..t U ta ~mlf e. deftceı gürükiidımJrıade n cfiies' ...._ Bulgaristan birJey istiyebilir 
gördü ve milletimiz bundan daha büy\Ut partisinin resmi mahfcllexi çarşamba sicümhar B. Benq radyo ile Çela.lo'ftlr: Te Fm~ Ptenll 1..-d 1-Wıif.a. dUr raillıederin açtıkları müClldelelerin B~ra~ Sel&nik P~tını ,. __ •• ....,nı 
şeyler yapacaktır. Ekseriya bir uııda günü mhtaa aina11111 olan müalerelere milfetine Jıitap edecektir. la görüşmüştür. Ham;,. ...an j.pen israr n iddiaiarmdan o kadar uzaktı kl, la musavı haklara malık ohnak 

bile emsali görülmlyecek büyilk tarihi bugün tekrar başlıyacaklarım başnılil Lo d 1 O (ö R) B .. "-_ . • edDini de ~ dmİflİr. J-. Garuıa imana Balgariatmun içinde ilk adımını atml§ bulunuyorsa. 
B H 

_ _ı__ b"'di . I n ra, . - uıunır.u uya•ı D!:......""- .... _ L_1 • -~-L-ı. L !.' • ...::S. L • r tin t k t b .. 1..1ül ttiw• l __ ...... ~, .. 
hadiselere şahid oldunuz, siz de büyük • ocuaya ıı rmış erdir. f aı· d . 1 F ~ U111 -~ ~ w,,- .,., 1'ahıııdulu fenİta allf*ıti w boyun * ar 1 e etaı e gın .. . a ıyct soe· erece genıı o muştur. o-- .:L.~ • • v • • H d I b • 
Almanya için çarpıştınız ve işte şimdi Çekoslovak hukümeti milliyetler me- ra ofistea. çakan L d Hali.faks saat _..,. •• ....a..Em. eda.er- t....-n 171 dili hissini nti)O&dı.L erşey en f!!VVe iz, şımal kornŞ 
Avusturya gençliği yanıbaŞınızdadır. ııelaıini.n halli için teklif ettiği dordiiacü 

1 
lynl S D . Sor . ~ ... .a.. llİMafide k.Diae '- ..... Felaketler milletleri çelikleştirmekte akalliyetler meselesinde aldılı ka 

. . k . le ovnıng treetın on numara.81- _..L !..L~ '--l- ..1.:.l.! k 
Ve daima öyle kalacaktır. plinm tam metnmı cama a ~al"DI nepct- · - 1a1 ~n nu cAW)cıc:clıs. n biraı aba pımlu y.pmaktadır. ı~ se ve cezri :tadbirleri takdirle 

Milyonlarca Alman mücadele ederek mittir. Bu plan mebus Frank tarafından n& ae.lmittir. Pulimento maıb.alefet rd- 1 - Çekoslovak hwilew..-, bil· Tranlan çok purhı bir ımette tetkik rnaktayız. Romanya, ötedenberf, 
bütün bu fütuhatı yaratmışlardır. Bun- tayyare ile bay Hitlere bildirilraitti. ai ve işçi partisi Lideri B. Etli uat- l I. 30 hassa pek tahkim edilmemiş olduğu ci- ede!ı Balpristaa, lıarp deniziöden kalma politika adamlarına malı'lt bul 
larm ebedi olmasının teminatı sizsiniz. Londra, 1 O ( ö.R) - Londnda aa- da bapekilin ik.amctgibma. va.l olmut- hetle BclLcrnya,,_ ve Priııws dnW tehdit bulanık salarm. seçip gitmesini tiir baylı temayüz etmiş bir memlekettir ~ 
Almanya daima bir olacaktır. Ne olursa zırlar arasındaki konferans cuma sünü hır. BalmoralOe balın pt....dan a..det akim Teraa nki AY111111ıDya - Çeko..- bekledi. zaman ytibek de91et riealindtO 
olsun! gece yansına 'kadar devam etmiştir. in- etmekte oLan dahil~ DllZlll .. s..-ı ıo....k ı.dwhm4a Alıı..a ıut·.ı- d.a- Benqhi ~ munıff~kle:rle kep giizide bir sınıfa malik bul 

Biz bunu kardeşlik ve hürriyet geve- gifiz sefiri Sir Nevit Henderson bu ... Hor da hu •hah. itçi partiM ..,.·.;· den imi Mreketlaindea doğaa e.di,der. Dfticıtlenmiye mabk\Un edilen istek.lenle olmaktadır. !'Cer Romanyandl ,.. 
zeliklerile elde etmedik. Fakat Almanya- hah Nürembergde bay Hitler tarafından bir kaç dakika evvel. bafnkiA waiıa- 2 - Çeka.kwak llükiimıtiyle Siid.et- bulluı.ınakta ne :mlııa olabilirdi?. Bazı zei hattı hareketi bir örnek ol~ 
yı derin hacaletten kaldırdık. Nasyonal- kabul edilmiştir. dan kabul o\-.nırnıştUI'. kr ara91DC1alci miimkeremıiııı hm --.et milletler, beynelmilel hukuk bakımından memleketler tarafından da taldP 
Sosyalizm yalnız. 12 ve 13 martı yarat- Dün akpm bu mülakatı kendisi talep B. NeTil Çcmbedayn ile mnhMdct haTa11 içinde deTillBI ~ müsavi haklara malik bulunmak için cek olursa biz yeni bir mft'~ 
mış olsa, yine bin sene yaşamağa hakka- etmifti. Her iki taraf mülikatm gerek rem 8. Etli arasmda daha bir .,,;;lıikat Bir propaganda miitawekai )1 bimtmi.icadele etmekte veya tazallfimü nüniyete ve kardeşçe anlaşmd8 
zanırdı. Fakat bu (yani Avusturyanın cereyanı, gerekse mevzuu haklanda çok yapdacaktD". için 'bir teklif ~ imit. Laşve- hal eylemek smetile DJUTaffak olımğa nan bir merhalenin başla<lığına. 
ilhakı) yalnız bir bqlangıçtır. Nasyonal GöRINGIN NUTKU Sir Nnil ÇanbaLıyn diier tuaitan lilia hüro.a tmafmclan aut 12.JO da ç~. llademki :BwgaıiNna ğız. 
-Sosyalizme mevdu hesapsız vaz.ife ta- naZJrlardan banlariy\e de ~- .. teWii -.ıredilmi,br : yüksek bir tonla konuşmak miiaedesi Sellnik anlapnaları bize 
hakkuk etmek üzeredir. En büyük Al- Nürenberg 10 (ö.R) - Mareşal Gö- Amerika sefiri B. Kenedi ba ~•at cNazrrlmm 8'ÔJ'a m-ı.-cWU.r• nrilmemqdi. Bulpr:istan yalancıktan veremediğini verdi. 
rnanyanın istikbali sizin sayenizde em- ring Almanyanın ekonomik hayatı hak- 11 de Fora,uoliate Lonl Haüfab tar~ teclbider Wkada iki giıiaııka beri .le· ağlamak ft tmanfimU: bal e,lemelr. te- Filhakika görülilyor ki,~ 
niyetlidir. Bu günkü milletimiz, benim kında bir nutuk söylemiJ ve demi§tir fmdan kabal edilmiftjr. 'ftraa edat pyialaı- miinwbrtiyM btt nez:rülünde de brılmıamwd.. Böylelikle hunu olduiu gibi Balkan~ 
genç1iğjmde tanıdığımdan büsbütün bat- ki: E.ü nandaıd- Vlllılloa Ç-ıil .. t haberlerin mevsuk telakki edilma i bir kenara çekilerek sgmyığa mecbur mak için de çok az bir pyret 
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Avcu.lanmıt kurtulU§ töreninde 

Avcılar zafer alayında 

mahşerden bir günü andırıyordu. biki için bir parola olmuştu. reye çelenkler bırakmışlardır. 
Vali, Müstahkem mevki komutanı, 1 !zmirin istirdadı gi~~· ~gaJi de milli .. İzmi~ mebusu B. KAm~l Orsun en bü

Amiral ve maiyyeti, belediye reisi ve tarihte yer almışt1r. Çunku baş kuman- yuk Türk anasının kabrı başında heye
saylavlar kışlanın balkonunda idiler. danın emrinin yerine getirilmesi ve is- canlı bir hitabe iradederek bütün Tilrk 

Saat 10 15 t"e atılan topla, kı.şla mey- tiklal harbinln sonu olarak '\rücut bul- kadınlarına büyiik anayı nümune gös
danında ~cvki alan süvari müfrez.esi muştur. (Alkışlar) ı terıniş ve vilayetin burada bir Abide yap. 
komutanı B. S::?lahattiıı Söylemez, atın- Biz İzmirliler bununla iftihar etmekle tırmak kararını alkışlıyarak teşebbüsüıı 
dan inerek kıslanın üst balkonuna çık- beraber büyük Türk camiasında bize dil- yerinde olduğunu beyan etmiştir. 
mıc;, bu sırada.kışlaya ve hükümet kona- şen fedakarlıkları, yurd için değerli ve Bunu müteakip öğretmen Bn. Vedi.de 
ğıı:a törenle bayrağımız çekilmiştir. 1h- fedakar evH\d olmak vazifesini de müd- Karadayı büyük Türk anasının yilkselc 

: tişamla, gururla dalgalanan bayrağımız rik bulunuyoruz. meziyetlerini tebarüz ettiren bir hitab• 
sürekli alkışlara, büyük tezahürata ve- Ben, hepinizin hissiyatına tercüman irad etmiştir. 
sile olmuştur. olarak bu vazifeyi hiç bir vakit unutmı- ZAFER ALAYI 

Bu sırada sücl milzıka istiklal marşı- yacağmızı buradaıi ilfuı etmeğe kendim
mızı ça1mış, bayrağımızı selamJamıştır. de hak buldum. (Varol sadalan) .• 

BAST ARAF J 1 tNCI SAHiFEDE bulunamıyanlar, Halkevinin aldığı kom- Ey bu seririn kucağında yatan aziz 
byan ikiyüz binden fazla insan tarafın- plifikasyon tertinatı sayesinde nutukları şehitler ... 

Müzikanın çaldığı istiklal marşına, Ha- BU GONüN AYRI Bffi 
midiye mektep gemisi talebeleri ve deniz EHEMMlYETt DAHA 

Büyük zafer alayı öğleden ııonra Bu-. 
maneden hareket ettiği. zaman eeJıir, ~ 
binlerce insan ayakta idi... Zafer alayı 
halkın coşkun teiahüratı uumda Ba9-müfrezesinden bir kıta ağızla iştirak 

ebniştir. 
dan daima artan bir heyecan içinde kut- ve tören tafsllAtını takip etrni.5lerdir. Müsterih olunuz, uğrunda can \?erdi- Saym vatandaşlanm; maneden, çarşı içinden, KemeraltındaD 

Her sene tesid ettiğimiz 9 EylfilUn bu geçerek kordona çıkmış ve cUmhuriyet 
sene bizler için ayn bir ehemmiyet ve meydanında toplanmıştır. 

lulandı. ğiniz İzmir kurtuldu. Vatan kurtuldu. 
SABAlll...EYlN Milliyet kurtuldu.> 

9 EYLÜL SABAHI 

Sokakların halini kelimelerin lisanile 
anlatmak cidden m~küldilr. Kordonu, 
hükumet meydanını, fuarı, çarşı içini, 
basmane civarını kaplıyan insan dalga
ları, seyrilseferl imkAnsız bir hale getir
mişti. Sokaklar, bir gelin odası kadar 
süslü çehreler neşeli idi. 

V ALt KONUŞUYOR 
kıymeti vardır. Büyük millet meclisinin Ctimhuriyet meydanı da büyük bir )ta. 

Sabahleyin saat tam sekizde parti bi- KOMUTANIN NUTKU Kısla meydanı heyecandan sanki bü- kabul ettiği İzmir tuMik yollarının iri.- la.balıkla çevrilmişti. 
n8$mda toplanan cemiyetler, parti ve tün bir kalbdir. Bu sırada vali B. Faili şası hakkındaki kanun, bu günden itiba- Burada küraiye çıkan öğretmen B. 
halkevi mümessilleri heyet halinde şe- Büyük bir heyecan uyandıran bu nut- Güleç'i kışlanın büyük balkonunda gör- ren meriyet mevkilne girmektedir. Mitat Ok:sancak veciz bir hitabe irad ede-
hitliği ziyaretle tören yapmışlardır. ku, süvari m\ifreze komutanı teğmen B. dük. Vali konuşuyor; Bu mühim kanunun meriyete konul- rek: günün heyecanına tetcüman olınut 
Şehitlikte hain ellerin attıkları kur Selfilıattin Sö' 1 · b' tku masının, bö"yle mu"barek bir gilne rastla- ve alkışlanmıştır. , - Y emezın ır nu takip Sayın arkadaşlarım, 

Şunlarla Can veren kahramanların ba• etmil:'.tır· masını +-'r 1·çı·n hayırlı sayanın. Buse- B. Mitatdan sonra muharrir B. Orhan 
Y Y • İzmirin 16 ıncı kurtuluş yıl dönümünü .LZJ.IU 

Uçlarında toplananlar gun·· Un ilk heye- Genç subay tk d ! mi · k 1 heple bu"yu'"k millet mec,'-'-t-•- önün- Gökçe kendi eseri olan 9 Eylfil manzu-' nu un a z rın Uttu- ve ATATttRK gününü hepinize kutu- wwuu.ı..u 
"an sahnesinde hazır bulunmuşlardır luşunu k bi t 'h · · de hepı"nı·zı·n bı".,.,iyatına tercüman ola- mesini okumuştur. 
-. · 1- • n ısa r arı çesını yapınış ve ]arım. (S~~ o] sesleri, sürekli alkışlar, """ 

aziz şehitlerin nasıl bir fedak5.rlJkla can heyecanlı t"zahür1eT) ... 
verdiklerini çok beliğ bir ifade ile an- tzmirin kıırtulucm, yalnız İzmirlilerin 
latmıştır. bayramı değil, bütün Türk ulusunun 

Bunu müteakip müzikanın çaldığı is- bayramıdır. 
tiklfil marşı, derin bir sayg1 sükUtu için- 9 Eylul, Dumlupınardan l zmire gel-

~e dinlenmiş, ve bir müfrezemiz havaya' mis, 30 Ağustostur. (Sürekli alkışlar). 
uç el ateş ederek şehitlere saygı vazife-! 30 Ağustosda, büyük Türk ordusuna 
sini tamamlamıştır. ıbüyük ba-; komutan ATATÜRK (Heye-

canlı tezahürler, alkışlar, yaşa Atatürk 
ORDU 1ZM1RE GiRERKEN 1 sesleri) tarafından verilen: 

- c Ordul:ır! tik hedefiniz Akdeniz-
Saat tam onda kahraman ordu, tıpkı dir, ileri» emri, 9 Eylulde, yani emrin 

!mı.irin işgali günü olduğu gibi Uç kol- 1 verilmesinden pek az sonra bir kaç gün 

dan sembolik olarak şehri işgal etmi§, içinde yerine getirilmiş, Türkün büyük 
Ve üç koldan gelen kuvvetler kışla mey- kudreti, Türkün yük.sek kahramanlığı 
danında toplanmıştır. bu surE'tle bütün bir husumet cihanına 

Atatürk heykeli önünde oyunlaT oynıyan çocuklar Bayan Zübidenin mezan Cinünde öğretmen Bn. Vedide nutuk söylerken ... 
YEDİSİNDEN YETMlŞtNE Bir süvari müfrezemiz ve süel müzika 
KADAR HER KES burada yer almıştı. 
SOKAKTA 1Dt 

Sabah erkenden gözler ufuklarda tc. p

]anmıştı. Şanlı donanmamız, Akdeniz
deki talimlerini kısa bir müddet için ta. 
hir ederek başla YAVUZ olmak üzere 
torpido muhripler! ve Ha.midiye kruva
zörümüz İz.mirde demirlemiştir. 

Kurtul~ bahranıı günümüzde İzmir 

.60kaklarını taşıran müstesna kalabalık, 
sabaha kadar büyük şenliklere iştirak 

ederek coşkunca eğlenmiş, neşelenmiş
tir. 

TöRENDE BULUNANLAR 

T'orende vali, M. Mevki komutanı, 

donanma aıniralı, şehrimizdeki saylavlar, 
belediye reisi, askert ve mülkl erkan, te
şekküller mümessilleri hazır bulunmuş
lardır. 

Abide çok iyi tezyin edilmiş, etrafın
da geniş bir park vücuda getirilmişti. 

ŞEHtTLlKTE 

rak saygılarımla eğilirim. GF.CEKt ŞENLtKLER 
9 Eylfilü bu sene tesid ederken bize 

bir çok vazifeler düşmektedir. Bu vazi
felETi müdrik bulunuyoruz. Kurtarılan 
tzmirin, manzuınei şems baki oldukça 
Türk kalacağını buradan ilfuı ederim. 
(Coşkun tezahürat, Alkışlar) .. 

Han ediyorum ld, İz.mire bundan son
ra düşman ayağı basmıyacak, kem göz 
balmuyacaktır. 

tzmirin kurtarıcısı büyük Türk Ata
türkün ve onun arkadaşlarının i' •de 
bir kere daha hürmetle eğilirim ( • .ı..i.i!:.lŞ~ 
lar) ... 

GEÇID RESMt 

9 Eylfil gecesi şehirde büyük şenlikler 
yapılmış ve şehir, Meta gündüzmüş gibi 
elektrik ışıklarile donanmıştır. Gecele
yin karada ve denizde fener alayları yae 
pılmıştır. Denizdeki fener alayı Yavu· 
zun etrafında uzun müddet kalarak he .. 
yecan ve sevgi sahneleri yaratmış; ordu. 
muz ve halkımız coşkun bir gece ya§a.. 
mıştır. 

* ŞEHtTLER OCAGININ 
Y APTIGI TÖREN 

Hariçten bu seneki şenliklere iştirak Aziz şehitlerimizin baş uçlarında lzm.tr Her sene olduğu gibi bu sene de Ct 
için İzmire gelenler, geçen senelerle mu- şehri adına avukat B. Ekrem Oran he- Atatürk heykeline konulan çelenkler... Hitabeden sonra meydanda toplanan H. P. Şehitler ocağı önünde bir taluzafet 
kayese edilemiyecek kadar fazla idi 9 yecanlı bir ifade ile, her kesi derin bir Yollarda toplanan binlerce balkımız'lilan edilmiştir. askeri kuvvetlerimiz, muntazam bir ge- yapıldL HalbkAr ordumuzun kalırama.Q 
eyldl gecesi oteııerde yer bulamıyanların hUzUn levhasına bllrüyen bir aöylev aziz ordumuzu, kahraman çoculdan coş- Arkadaşlar! çid resmi yapmışlar ve gilnUn heyecanı- pişdar müfrezesi o takın önünde ocak 
açıkta kalmamaları için kahvane ve ga- vermiştir. kunca ~~ır. Birinci kol F.şrefpa- İzınirin fstiklAl savaşında bilyük bir na daha canlı bir ifade vermişlerdir. ha§kanı tarafından bir hitabe ile ael~m· 
riııoların sabaha kadar açık kalmalarına Hatip nutkunda, !zo:ılr yolunda ölen şadan, lkincl kol Tepecikten, üçUncli kol mevkii vardır. Bununla, bütün lzmirli- BüYUK ABlDENlN BAŞINDA landı ve atlarının ayaklatı altında bir 
müsaade edilmiştir. Çankaya vapuru da kahramanların adlarını :saygıyla 8llilll§ Halkapınardan hareketle konak :ıneyda- lerin öğünmesl lhımdır. lzmirliler ö~iln- kurban kesildikten sonra alkı§larla 
otel vazifesini görmüştür. Bu muazzam ve: nını doldurmuştur. mek hakkınızdır. öğiinUnüz! öğleden sonra, dUnyanm en büyük uğurlandı. 
halk kütlesinin her tUrlU esbap istlraha- --« Şu gördilğUnUz anıd bir mezat de- Hepimiz biliyoruz ki, BUyük Şef Ata- msanını dünyaya getiren büyük. ananın, Bu münasebetle 25 fakir çocuğa yeni 
tini, geçid resmi esnasında intizamı te- lll. TUrk varlığının, TUrk fehamet ve KlŞLA öNONDE türk vatanın kurtarılması için büyük merhum Bn. Zübidenin kabri başında çamaşır giydirmek, izaz ve ikram etmek 
mln hususunda belediye ve zabıta teşki- fedak.Arlığının alkanla yazılınış bir kita· projesini !zmlrin işgalinden çok evvel bir tören yapılmıştır. suretile sünnet düğilnü yapıldi ve gece 
lAtlari bUyUk gayretler göstermi§ler ve besi, bütün dünyaya hitap ettiği bir &kert lruvvetlerlml.z kışla önünde hazırl~tı. Gençlik te§E?kküllerl, parti teşkiJ.Atı ve yarısına kadar m1llt eğlentilerle neşell 
muvaffak olmuşlardır. Törenlerde hazır serirdir. mevki aldı~ uman htildimet meydanı Fakat lzmirln !§gali, bliyilk plamn tat- müesseseler mümessilleri büyük makbe- bir gece geçirildi . 

A.mı.1coı B. E1~rcm sclıitlikte nutuk söylivor Donanma tnüzikası törende .Şehitlerimize saugı ... 



SAYFA:• 

Hanri Bernşta yn 
ltalyan nişanlannı 

Mussoliniye gönderdi 
M.,,_. Fr...a nıalaarriri ni~n 

hareket ettifini anlatı yor 
_ ....... YAZAN __ 

• 
Meılıar Fran•ız i 

Tiyatro Muharriri i 
Hanri Bernştayn i 

• ......................................... 
Meşhur Fransız tiyatro muharrirlerin

den Hanri Bernıtayn vaktiyle kendisine 
verilmiş ola"'\ ltalyan nipnuu Mueeolini
ye iade etmiı ir. Aslea yahudi olan mu
harririn bu hareketine .ebep 1talyada 
yabudi aleylltarlıiı bqlamasa olmuıtur. 

Hami Bernttayn kendisine nrilmit 
olan Sen Moris ve Sen l..azar nipnmı İa· 
de ederken Mu.oliniye bir de telgraf 

söndermittir. T daı-afmda töYle diyor : 

Wyle 

= 
vıı;Nt "C:IO 

- DO-- :s 

- 49 - Yazan: Kemalettin ŞaAn1 
. . ... . .... ...... ............... 1 . . .............. . 

BiZANS SARAYININ iÇ YUZU 
....................... ........................................... .................. 

Ben böyle dalaveraya alışmadım 

Seferi hisarda 
bir cinayet 

BAST ARAFI 1 iNCi SAHiFE 
tananmıı ve sevilmif bakkal Sadılı 
~ kuqunile öldllrmüftilr . 

HADlSE. N~ OLDU?• 

Ahduınbıim 1'undan oa sene 
Abdullah n-wle 1ıir tmbm m.111191 
ve sekiz sene altı aya malıJdllıı edill....
Mabld\~e&ilain bir lnwunı ikmAl 

Hiç bir şeye yanmam .. Hatta bu yaştan sonra ipe !:d::~!n-:::~:::=~ 
Çekilmenıe bile gam yemem •. Fakat korktug"um :!~ette ;:~:m...dell .... 

günlerde ip'et ilemlerine kar'ISlll._.. 
kazığa çakılmaktır Hıristidi!.. ::ıa~~:!::;e:~::ı:;: _. 

S ebastiyanonun sözleri Hıristidi- Eğer her hangi bir kimse oraya ı hürmetle ~ğildi. . . . mediğinden bazı yolsuz hareketlere • 
nin üzerinde çok büyük bir tesir hı- girer de bu şişeden içerse muhakkak - Bcnı affediniz .. declı. Bu gece vessül etmek istemipe de kendisini 
rakmıştı. bilmeden, farkında olmadan öte çok büyük bir kusur ifledim. venler hidiseye meydan verdirme 

O, bunları bilmiyordu. dünyayı boylardı. imparatoriçe tatlı sesi ile sordu: lerdir. Hatti akın tanıdıkları bn~ 
Maamafih her ne maksatla olursa Bu endişe içinde yerinden fırladı. - Sen kusur iflem~in Jeranis. nin rakıdan~ geçmesi için bir çok 

olsun, bu sırada imparatoriçeyi mü- Odadan çıktı. • - işledim imparatorıçe. hazret- sihatlerde bulunmuşlarsa da önünü 
dafaa etmek imparatorun işine gel- * l lcri .• Her sabah odanıza gelır Ye bo- ınamış1ardır 
mezdi. imparatoriçe T eofano, karanlık zulmamı, olan yatağınıza .özde dü- tki çocutdu aile babası olan Sadık 

Bunu yapmamasını Sebastiyano- havasız odada kuru tahtalar üzerin-,zelbnek vazifemi yapardım. Fakat , ..... s-~-'L•--- g 1-:-
d 

L_L im b __ L_L b ·ı__.: •• . Jmak sene evve.ıaı ~erllWJilra e~ ve 
ya söylemek te artık beyhude idi. e uyandığı zaman saoan o Uftu. u ~ u vazı.u::ya ıöeterıt o va kurmuştur. Çalışması sa • 
Çünkü Sebastiyano, Nuh der pey- Arkasındaki eski elbiseleri bu odadaliçin değil .. Hakikaten yaptım. Çün- yui • bir 

1 ___ _ı_ it- w lıakika bozulm yı sermaye yapmış 80!1 
gamber demez soyundan inatçı mı çı.1UUU1. u yatağınız ten Uf- bir hakkal düklrAnı açarak çal 

inatçı bir adamdı. Sırbna ~e bu odanı~ birwkötesin- 1 tu. . • • •• bepamlf ve herkese kendisini sev · 
Diğer taraftan sarayda ondan de,. bo~. ıçıne ~lrladıgı agır saray .. ~~h ım~o~ . güzel tir. Hldise günil Abdurrahim ten 

mahrum kalmak ta iqine gelmiyor- eJbi.-.Jerini seYdı. yuzu uzerinde belli belinm: bir can +-•.. w d ·terini .___L .n--
ıı Allahı b" -L- daha sıkı tısı • • • himl ldu e .. ~ sıgır en AUDaA ~ 

ve muharrirlerin en methurlan da 'bana du. na 90n ır yananfta n çqm 0 · re gidiyor ve ilk posta ile d&ıüyor. 
bir zi>-afet yeidiJer. Ziyafette balanan H11ari Be"ra§tayn - Anladım, dedi. Fakat hakkın bulunduktan 90lll1l odadan çdtb. Ko- - Y atajnnda kim yabmf.. Oda- mesl ile beraber Wr clflkktnchı rakı 

cEk-e.l; .... 192.3 te beni Romada çok 
iyi bir tekilde bl'Jlladdar. Şehrin bü
tün büyük tiyatrolan o akşam benim pi. 

yeslerimden birini oynadılar, ean" atkar 

Wr nus da h.i lizin pamwza eeliım- Al 1 w b-L.....· H zaman W.in var •. Bu, senin saraydan uzaklaşma- ridorlarda cok zaif ve hastalıklı vü- ma sen ve benden başka girmeğe meğe başlıyor rakı içme icai geç v 
ve mancı ısa wa&u. er ~ 1 ed d b" ··1 "b" b" f "b" "'d k" . J • " ,. W.. !tal b. ..1e=-....-... la Almmı u- nı icap ettirmez. fİ be11i etm en, cu u ır go ge gı ı, ır tay gı ı a e- ım ceşaret etmış eranıs r kadar devam ediunr Abdurrahimiıı 

yanın ır .......-. o • .. -Jü· _ _ı__ D' d J . ha - .. v-
0 al d• beri etedesim llimll k.ıp- le.eri Brenner huclwl"ne .geldi dayandL. çamuru üstüne sıçratmadan impara- ta suzu yomu. ıye sor u. eranıa, fi onune kıya tahammülü olmadıimı bilen ar ti&.._.- tıemail edildi .... • .u..ı -. Dört .enede kanml-. olan bir harp, toriçeyi koruyabilirsin. Hem sanki Dairesine yatak odasına girdiği eğik cevap verdi: . d&§ları kendini masa baııadan kaldı 

Wtetini• halk~ ~ ,.f- bir aç euit içinde kaybedildi. sen saraydan gidersen imparatoriçe zaman içeride oda hizmetçisi Jera- - Odanıza yabancı kimse gir- istiyorlarsa da muvaffak olamıyorlar. 
!erinden, hattı. t.İl:lllt .mden ...p .,__ * yi kurtarmış mı olacakaın. niıi buldu. medi ... 
lıııiirleri aördam "" '"-len Mil -ımı- ltal,r.n ıdıt*it Almaa •dlimdan - Y 000... Jeranis, imparatoriçenin bütün - Y ~tağım neden bozuldu) MEYHANECl DOK.KANINDA: 
yacağım. da.."9 11e•ezdır '" Alınan,..dakinin - O haJcle burada kal .. Ve hatta sırlarına vakıftı. O da. T eofanodan Orada kım yath ~ 

Sis ı... o sün. ltaı,,.. knUti en zaif bir taklidindea baob bir teY de- eğer beni dinlersen ona karp zahirde aldı~ din telkinleri yüzünden olacak, - Ben yathm imparatoriçe haz- Abdürrahim içkismi saatte 9 za ka 
büyük ...,.derinden biri olan S.O Mon. ği]dir. qü§ınan gibi görün .. Hiç dcğilae im- kendini allahına vermiş allahlık bir retleri.. tamamlıyor ve doğruca Yusufun m 
Ye Sen 1..azaT nifanı hamili unnnmı ..... cltalyada y ahac:li aleyatarhiı yok· para tora böyle gözük.. kadındı. T eofanonun yüzünde latif bir te- hanesine gidiyor fakat meyhanede 
diniz. Bugün de müsaade edin ben eize tar.• Buna bizzat._ tynen bu tekilde - Olur Hıristidi .. Fakat dediğim ihtiyar değilse bile genç te değil- bessüm hasıl oldu. kalmadığını anlayınca 25 kuruş- veri 
ba nifana iade edeyim. Çünkü, yeni icat Mu..olini, Hitler Alsiıdfli ile açıkça alay .gibi biz böyle şeylere pek alışmadık. di. - Eyi yaptın Jerania .. dedi. De- ve bir şişe rakı alınması.ııı ve ayn 
edihnit bir nkçıhk namına halya yatan- ederek 1932 de eöy\emioti. Sonra ilave Hiç birşeye yanmam, bu yaşa gel- Vasilin İmparatorluğu zamanında mele bir imparatoriçe yatağında yat- masada oturan arkadaşlarının b" · 
daılarımı sebepsiz yere mabk6m eder- ediyordu : dikten sonra kazığa kakılmaktan saraya satılmış, valide imparatoriçe mak senin çok arzuladığın bir şeydi. verilmesini tenbih ederek meyhaneci 
keo ben aöiaümde bu nitaAl taflY•· clrk mı dediniz? Fakat asıl bir mille· korkarım. Etkarinanın uzun müddet oda cari- FalCat itte gördün ki bu yatağın da çıkıyor ve Kenan namındaki bir 
mam.• tin k.UYTI:t ve ırüUJliği ırklann mesut * yeliğinde bulunmul! ve Leon evlen- senin yatai!ndan hiç fma ,-.. meıyhanestne ~. lleyhaneciyi 

....Y ı' m ~ .....ı.-nn. ba Wi8e bir tekilde bnpn....,dan doiar .. Milli Hıristidi, Sebastiyanoyu yalnız dikten sonra da yine Etkarina onu Jeranis, başını kaldırmadan cevap tul Sadığın dükklnma lf ı.tereıek 
helrlrmda aynca. Fra .. ııı:~ Pui Saar aa- aurwua ırkçd.k hezeyanlanna ihtiyacı bırakarak gitti. çok sevdiği gelini Teofanoya vermiş- verdi: getirmesini söyliyor mey~ 
ut • ıle 'bir de makale nepetDÜfl:ir : ~» Sebaatiyano da bir müddet ku- ti. _ Ha ~ buntleri. Sadıim dOk.khma gidiyor ve rakı 
~ il. Mım'" Q• lliPıt ._ S... ....... 4a...,. .-Uwcla 1 mandaabk ~ .... .e~ .. ~9uin. içeri ~- Ben eizin ~ paaek c:iretini ... dôDllJGI' rab www- ' 

de etliııah hwl (w ~ ı.. 7,, cıt.1Jaa Yila•..tileri ntand .. olarak dolaşarak duşundu. gını gorunce duzeltmekte oldugu k eli . ,.....__L . · Kenana karp itimatsmıtıdır. 
B. den akı. T ,_ L _ 1 w da b ak en arzumu yenne e ........... CA IÇUl • 

<la Hemi Bevıtrp. ll.rle ..,_ ı ..._. iJ'i lıanbt etmitlenlir. Aaker ır una prensea e.ıuanın ea tanat yatagını yan u tı. yapmada Kenan aJdıiı hedıangi biqeyin bedellJll 

M üd - ._.,_.birdi- olarak ta cauet1e çarp~. içle- o.das~nda ~lmıı olan zehirli §8lap Teofano: . w _ y~:.. tediye etmek için w aeçhi;Joı 
ıiDidl. it w .. ..YM 'bir...._ ola- n.dera hir~ awnI o...........,., şışesı geldı. - Ne o... dedi .• Yatağı neden Size 1.-- ~l.lr .,._be- ltdmla k...w;.... .._..,. n1a 
rÜ .......... Wr -.. ....... Dil- 8- '5 1 J Jia lıinlea lııire ~ U• Bu şişeyi bnaı lr.endili için lfehr• bozup düze)tmeğe lüzum gördün Je- • L--- --~~ ._... 'ftZI .,_ ıc--_,rn !7'E tlfDMb!ill 

. . V 1~ da tulm . m UUDa ~ 
çemia f 'P•ı ,. .... ._. L+& IUr W..W ilmd ... --...ı 14 ı •lan llUJb. e teJAfbm ora unu uı- ranıs... _ Ne sibil Abdmra1ibıle ba "-icla • tlty 
ol& 1 ...._ ....- ;p.. (lir fatirt) ..w1. ..,....._ Wd : tu. Cariye. imparatoriçenin önünde Sizin ~-1-:-:-: odanlzda benBz aydınlaf'l'8ıqlır • .._ ibeırt-. 
cb i' .... ~. H ı5d .... -KalıınLm Yahdierl dip bafır- 7 •w• .~~. Abdurrabim maktvl SWim pmaa 
cR na ._4'ı• • Wır m..labli 111-~ ,.oW.a aeçmler ~e durup den 9Dnra nihayet küçük bir müfrit man kıtaları AVU9tur)'aya liriJrorla. mt- geçirmediiımz earaym ~ ma- tB,ar ve rakı weıı «i'ni• ........_ 
bip ~. O. Hı ı Mıı WM t.bıluda. ÇiııkR. ....-.ı n cömert zümrenin tazyikine kapıldı. Banlar, Al-1 le-rle Mussolini birbirlerine tebrik tel- ~ olınf.. H.nl ~,dan pwliz. ftllım 1IU1nm 1 lut s.llk _._.._,. 
~-••• ..,.. Wr _,.... ~ Wır milel .a... ....,...._ Ylllmdi al~b- manyada olduğu gibi pasaport veya ika- graflan gönderiyorlar. ~~we.. ~-:!' :-- - lair *- ile (9 ' L lıııııl•llJllll' 
ts. t:uLil wlir 'IMlmnler. metslh müsaadesi gibi iflede kendileri- o aJqmn Vf7anadak1 Italym .&ret- ..,.__,._ • ' illlpanılDnlll pna venl79 rakı ve ) ~ 

Halı refs ... M J fı it ~ Wr ir. f.w elli ..,_ ... oJaa ftal. ile kir çıkarmak istiyen bir zflmredir. lwnesine bir Wna milncut ediJıor: kadar gilmif.. • rabliırm \heWni 9IC lıilbw, ._IGPI 

de söatererek munffak o1muttm. Bu ,ada .ben bin 7Bhudi vudrT. Bıı da Niçin &pat hlklh-e*, anıbalar hak- _ Beat kartaım. diJw, puJdanmı :: ~u ~ l--len Ye na- dolayı ~edim diyor. 
maelede Frama ile lnai]tere, ilmi de ay- resmi rallamdıT. Bu kadar kGçlk bir bMla bele-- braft ftrir lllli 1ıirdım- k1ıttuaa! Bbl llıılllı elrler. sıl ogrendın .fennia~. Bunun ilzerine AbdWTabim Sa 
n ayn, büyük t.atalanla l>alunmutfar- ekalliyetten zanır ı-leceiiui diqünınek ... yMmdi ~ brm wnti? r-ı- ~L ~ L- s~nt sövilyor ve YUAf namm=L! Mr 
d B '--A-1- L.!- - • ....ı:lıl-.- d !._ .!!..- k -...:ı ~ lftl .... -"~ ·- -- - & &-..:.&1'& -il'. u naU111UUU tamire blkınwwlardır mr maıeti gua~ ereceye mamnt' umveııriteden, IlalJan ldiltBr8M pnf -'- _....__ O ....ıa..a- gelerek Abdurrallimt ilildı ...... 
mmna. fS7 + .. ohu. h ı4 ••• .ı.. profemiiıderi nlçia Jııo.. ,_ -ar--· --. --.- l'rwız gidiyor. 

1936 K'fte9iıae sefmce,.. kadar 'be. Bu yahudilerin çotu asırlardanberi 9'IJ'fldar! Mipa 1-~ Wr pk elçilll B. P&o'ya -...,.. Bı1Jn DolfUa ÖLDÜRMEK. FtKRt= 
Dlçeye delaa alUhi bir Anapah diJe ttalyada bulunuyorlar ve orasını vatan- ...U. talebeleri _k.,,.tmyslar! 16- hDılnUa Wr l'ram .,.., ı ile çdamı-
1-ltanhm. Yamlmıpm. Rom - Bedia tarı tanıyarak severler. Bunlar, onlardan cin yahudi ~ meldep1edn b- br. M Halkevi kö!llesi AWi.mıhirn 'bu ıMmlen dolayım 
mifn.erinden 1>eri Maaolini iniJ'OI'. AJ.. çok sonra gelm'iş büyük bir (Art) küt- pılarmı kapıyarak :ppmalı: hakbndan B. uwolh;, liberal fafizm illainl ye- T olclulu anlaşılıyor ki telmrr fal.rib 
manyaya ;raklafbiı için deiif: Belki bir leslbden daha fazla hakikt Italyandır. malınım ediyorlar? Bütün bu mahkQm rebileeeğim ai7uete arkasmı ~vhirb.n, desinden yahuz oldtığu halde geriye IJ!Y-
ln için Almanya i1e lrir it birliğinde bu- Sonra lta1yan yahudilerinin btıytık bir eclilesı \jıı ·eledn tek kabahatleri ltalya- tarihe kup~ W kaJbetmif ol- 1 - Evimiz ~de her hafta per-- nüyor ve şadırvan caddeini takı°belt 
humum ayaet noktai nazanndan haklı kısmı faşimıin hararetle taraftarlan ke- da dol•Nif ohnaJandır. mıyor lllll! Zammı en b6yGk, en cesur, şembe ve pazar giinleri saat 21 de bra- dığın dükkAınna tekrar geliyor. Ve 
görülebilir. Fakat büyült bir devlet ada· silmişler ve zengin yahudiler servetleri- 19M de Dolfüs Hitlerciler tarafından en sebatlı ltalyuu, tarihte, 8Öıl:ll ld1be- göz oyunlan oynatılmakbııılır. Battlll bir şey söylemeden sillhnu çekİJ'Or a 
mı kendisini başkalarından biraz uzakta nin mühim bir kısmını bu dava uğrun- öldilrillclil. Kumolini o uman a~ bir I den tapn. diinyayı bp1apa, btiUn yurddaşlar davetlidir. ediyor- Abdurrahim atq etmeslle 
bulundurmasım bilme.i llmndtr. Halbu. da sarfetm:işlerdir. nutuk 9ijyledi ve bçan Dolfüs ile ço-'muiber ruhlara bir iimit. bir taeDi ve- 2 - 12/9/938 pazarte.si gilnU saat 17 beır derhal k~. 
kj Mursolini, on bet 11eneden beri yçb- * eukJarma da bndi ninde ~er pterdi. rea _.._ bir ...aik bir İhli7llr olan.k de evimiz spor ve müze eergi kmıiteleri- Bm Sn.AH S!Sl: 
iı vaatlere rağmen Avuaturyayı Hitlere O halde Mussolini, bir çok tekzipler- Difırt 8ene mma, - 1138 :martında Al- bbm,pcak mi? nin haftalık toplantılan vardır. •: H lk il =Sana ölmekten bah.;den-;.ar ~haber vermesi üzerine kapı· geıdTii=kadar hürmet göaıeniikt':n Gecenin mmıjmda işitilen sillh seti"' 

a masa arı mı) Haydi kalk. yı açtılar. Ali rehberiyle beraber içe- eonıa emre intizar eder bir vaziyet- ne botuk" acı(~ yantbm) sesi~ 
- Peki ama nereye P:leceiiz '> ri girdi. te ayakta durdu. f.,Or, etraftan yeti~, bakbl 

... ...................... ............................ - Kayanın içine. Şahzade ile Terzi Ali o 7.NJ\an• kadar bir pe- Şahzade terziyi haftan apj:ıya dıtı yere 1en1ml1 bir halde 1Mduyorld. 

C• ı• K Sultaa aeni istiyorlar. C1ifah aarayuıa ainnemit oJduiwı- kadar süzdükten, bal ve tavrım be- Hldise derhal mtıddehmıumillle 
ın 1 aya - Şahzade ile Sultan kayaıun dan bu aarayuı bir hükümdar sarayı- iendijine deWet eder bir hareketten sedlyor ve derhal tahldbta 

içinde ne aezjyorlar ) na benzeyip benumeıli8;ini takdir sonra dedi ki: hldise esnasmdf firar eden AbdnPP.Ulll"I 
- Orada oulann sarayı vardır. edemezdi. Fakat o zinet ve ihtişam - Ey terzi Ali. Sultan hazretleri fmdarmamır"!arafmdan sıkı. olarak 

3 - O bafkal Öyle aöyleaenel Ben hayran kaldı. Bitüa d11varlar, ta- lenin pek eyi ve fakat tAIMıg, fakir 1dp edtlfJorve sabaha karşı yakaJam10" 
• • - - • w. de öteki dünyaya gideceğiz •nclım, vanlar .rengarenk nakıılar, altın yal- ve ceeur bir adam olduiunu eöyledi- Abdurrahlm suçunu inUr etme 

- ~!e. ıae beis. yoktur: Ben de lar. ~eceaız: . . Ali ayağa kalktı. Köle önden ve dızlar ile mestur idi. Sırma ve ipek ler. Hasta bareminle eelinlik iki kmn ise de mevcut deh1lere karşı bu · 
J:>atka ~ırıaı zannettım. ~· T ~rzı . bu sıy~ıyı ca~ ~.~a ~eli arkadan kayanın yarığından ile İ§)enmif kumqlann. perdelerin, var imiş. Sana çok acıdım. Oman için kanun! bir kıymeti olmadılı a§İ 

Ceylan bu cevabı verdikten sonra gelınıı hır zebanı zannetti. Senı ıstı- gırdiler. Burası dar bir dehliz idi. Bu- hahlann ŞS§aaaı gözleri kamaştın- seni buraya çağırttım. Baht ve tiJi C. M. U. Vekili Sım öz Altın sabaha 
bir kene aillcindtAym on dördü gibi yorlar eözüne de ahrete 1i1a ek mf.. rlldıın aeçerek p,et dııi bir ~ yordu. dn.W:a m ..... ......- pek mak- .. dna)et tahldbh ile ulr8fdlll 
bir delibnh oldu. Kız ile lıeDÇ kol- DMml verdijinden: ye pbı... Kayanm .baricinde gece Ali, nnrinin arkaemclen aenit ve bGI w-' muhterem olan bt vet be- teh1dht evrakım otomatik bir _ _.. 
kola b~ya ~ yiriidüler. Ar.- . - Ben hazmm. z..ten Lana Lek- oldaiu halde or.da sündüz vardı. 8Üt sibi beyaz meımeadea meadiv•- nim. Sena baaiadea itlaea tıenc-~ dolru ~ terii 
hktan P1P am.den niban oldaJm. Jiyonlmn. B.hçe pyet m...._nm idi. Sua ile leri pq, yubn eofaya va.J olcha. cüb edıec:eiim. Aıbk nhlıt ft M6ıle miftir. 
. 8a hali '"":91'1 ~ ~ ~ ~ Diyerek ayaklanm v.atb. L6- dM.it c:eeiaı .pçlar, zimriit Pi Her whaJa hayıeti artıyordu. Git- imnm haymt edenin. ltleria mtar. 11AD1SE YBROO>B BULUHAN 
~ kmt!ıne .dair .,,lecliii ... nm boyla bo,ma ~ ~ yetil ç· +Her, rena'renk çjçekler, ~ tmayid eden zinet w: ihtipm ICArm ve miflerileria çnphr. Yakın llOSTAl'A NE DfYOB? 
len ifiten terzi Ali arbk o sla eaWı rak yeıe yattı. Bunu aoren ancı: billGr aibi pul.k .Ju haYDZlar w: onu falll'byorda. Sofa hir me,.Lnn ,,....,,.. ıeWı .,. -;ı!te erer ve --------
~.he~ dünya~ ~ ~ - Be ~ ~. ~) Bea f~ ile "'DDele beaziyonlu. bdn.r aenif idi. Daiıemnadar n-.ı -.in olm8Gll. Knlenw her tmaf- Blıllle 7aiııde bulmn Çil il 
h~ 7.aten biçarenin_ jeımd!ii ~ ha,di 8ml ilti)'wlar dedm Sen ~ c:Wlan laer türli JDCJ•ele- boyunda alim Yem~ ...,,denlar taa •eliaılw mbm eder. Bancl;.n .,... nammc1a\I 1ıir phJa 1Mıf bnıf1uk 
~ o idi. ~ yerde töbe ve .- - ~ unmp. yabyonaal • rm mkleti ile :rere bdar ~ idi. dizihnqti Orada Jade trnmdan ra -m içia merek ve ewfite ede- brpuz llıp dftJMnm Wr kBı w• 
tıgfara ~ hanrLmdl. De,mce terzi hayretle eledi ki: Karpda pyet emim Ye mahtqem wbn avize bir Çınar llj.a bdar c:ek bir eebep kalnwı11p. Sana ba melcle lbn Abdurrahlmbı aıek1IJlll 
~ amıda bGyük bir çabrb ~ ~ya :- Ben de l.nrma dedim ve Pt- bir way "81'dı. Zenci ile terzi iki ta- hiyiktü. awx:ühimün eebebi mltamn hak- nkıyı ne IPa 'ftl'IDedillnl .&t:ıı_ ...... 

yeniden yanJda. Uzun boylu, m '9Ü-~ bazırJ.ndma ra& .pçlarla muhat hey. kam ~ Zenci, ..... p eli bir penleyi lrnwWri himü .,hedet ve ta..;,e.i- ma yubnda aı.uillm w.-
cutlu, bJm ve denik dudakh, lok- - 8a DMll hazırlammk) CW. rili yaB.nclaa yüıüıeaek waya rilıl bldmnk bpyı ~ Terziyi içeri- clir. dili nazMne enaba arzeyledikteD 
~~ ~. ~ ~ bwk burunlu, c:ek ......_ •Yllia ~· oldalıır. ICapnvn öniinde bir pik la- )9 mktu. Ka,... ya-nda obanla- Biçare terzi aötd6i8 ft ifittiii Abdumhlmin lhdQOni1 ft ._ .... _. 

ko~ur gibi aiyah bir adam. çdr.arak - EYet öyledir. Fakat aenin 8Ö)- plCllar ve aöbetçib nnlL Aan'- iu mada a&diii aizel )mile cey- teJlere bir tirlii imnaırrnyorda.Ken- Abdumhimbı tekraren plerek • 
d?~ bunun yanma aeJdi. Ye de-~ }'ele gitmek için inwa aya- yal..ra alım terzi A1i7i ~ hmık- • ılan ;._ ........ lıeDÇ bir ... dilinli aılDılıa ft rüya a&üıanmı biqq q-ı..eden taıı.nc.sau __ __, 
dı ki: ga kalkmaz. uzanıp yatar. Ben ayak- malt iatemifler. Bunun üzerine zen- raaaa taht üzerinde yanyana oturu- zannediyordu. Bununla beraber ateş ettiğini söylemiş ve hldi.seyi 

- Haydi terzi Ali. Seni iati)'or- ta öl~ .Jeijtwn fil} ci bu adamı aultan ile ahzadenin il- yorlaıdı. Ali odua .umce elinden kendiıii to\)hyarak 8Ultan 118 ..ma- izah etmlstlr. 
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K' A G L l Y O S TR O- Dünyayı büyüleyen adam ······ ....•....••...•...........••....• , .....•... -.•......................••••.•.......•••••...••................•.••..•• 
-19- Nakleden: Faik Şemsettin 

Müminlerin Allahı huzurunda 
Müminlerin Allahına, Tabiatın oğluna ve hakikatlerin 

babasına arzı hürmete geldim ..• 
Kağliyostro yeniden hapsedilecek Şato, etrafı hendeklerle çevrilmiş.

1 
Bu garip nasihatleri sonuna kadar 

ti. Fakat o hemen bir çare buldu: Her gece kaldırılan asma köprüler, devam ettiremiyeceğiz. Bunları ma
Sandera isimli bir polisin yardımını eski zamanın müstahkem şatoların- hut «Hatıralar> dan başka bir yerde 
ekle etti ve onun evine yerleşti. İn- dan birisi idi. bulmak mümkün değildir. Bu sebep-
giliz kanunlarına göre, böylece bir Şarlatan Kağliyostro ile zevcesi, le doğru olduğu çok şüphelidir 1 
polis evine ihtiyari mahpusluk ıek- şatonun kapısı önüne geldikleri za- Bunlar, Kağliyostronun kendi ·uy-
Jinde iltica edenler tevkif edilerek man, evvelden kaldırılmış olan asma durmaları mıdır) belki .• 
umumi zındana anlamazlardı.. Bu köprü indirildi. Gri renk ve uzun el- HAKtKA TE ROCU t 
çare sayesinde §8rlatan herif, günde biseler geymiş uzun boylu bir adam Bundan sonra, iki şarlatan arasın-
7 veya 8 albn ücret mukabilinde bir ziyaretçileri, fena aydınlatılmış bir da geçen sahne şöyle böyle hakikate 
müddet polis V.Sandersin evinde salona götürdü. Burada, birdenbire daha yakındır. Bu merasimden son
mükemmel •urette yedi ve y~adı 1 iki büyük kapı açıldı. şarlatan ile ka- ra verilen mükellef bir ziyafette iki 

Bu macera sırasında Lorenza ne nsı binlerce mum ve kandil ile aydın- şarlatan, hakiki mahiyetlerini tama
yapıyordu?. Lorenza, bu defa koca- lablmış bir mabede gitti. Yüksek ve miyle belirir vaziyette karşı karşıya 
aını bıra.kmağı aklına bile getirmedi lüks bir minber üzerine kont Senjer, geldiler. Ve, görüşürlerken, cAbıha
ve onu bekledi 1 men otunnuı 'Dekliyordu. Minberin yat>> ın, «Ebedi yaşama eksiri» nin 

Ve' bu beklemek bot çıkmadı, ayaklan dibinde kontun iki yüksek T okoy şarabından başka birşey ol
çünkü birkaç hafta sonra Lorenza rütbeli adamı oturmuş ve ellerindeki madığına karar verdiler 1 Hayatta 
kocasının eve döndüğünü gördü. Ve albn buhurdanlıklardan bayılbcı ve ve tuttukları yolda muvaffakıyet 
hiç beklemediği bir kararla karıılaı- güzel bir koku dağılıyordu. Mabu- sırlarım birbirlerine bildirdiler. Ve 
b. dun, yani kont Senjermenin göğsü bu arada kont Senjermen bir iki ha· 

KağJiy09tro Lorenzaya: üzerinde bir elmas levha vardı. ki.kati ağzından kaçırdı. Kağliyost-
- Sevgili Lorenzal.. Ruhum Güzel ve masum yüzlü bir kızın roya: 

zevcem .. Gidiyoruz! .. dedi. elinde de bir vazo vardı, bunun üze- - Genç yaşımdanberi, Allahın 
- Nereye gidiyoruz? rinde de «Abıhayat - Ebedi ya§ClJllak inayeti ile «Hakiki muvaffakıyeti•-
- Evvel& Almanyaya .. Oradan eksiri• cümlesi yazılı idi. in ne olduğunu aradım durdum. Ev~ 

da Rusyaya gideceğiz r Biraz ötede de büyük bir ayna vela siyaseti tetkik ettim, siyaset ne 
- Pek.ala .• Yann eıyayi denkle- vardı ki, bunun için de esrarlı bir demektir, san.ki? Siyaset bana ancak 

rim. Fakat seyahat masrafı için para hayal dolaşıyordu. bir aldatmak sanati olarak göründi.\I 
var mı? Çok derin bir sükunet hüküm Felsefe ise, aklı selimi şaşırtmak için 

- Hayır .. Bir pulumuz bile yok sürdüğü bu garip vaziyet içinde yü- kurulmu§ bir şeydir: teoloji insan 
artık!.. Uğursuz Frinin bütün para- rekleri titreten bir ses duyuldu: grubunun doğurduğu süfli bilgiler
lanmızı silip süpürdüğünü biliyor- --Siz kimsiniz) Nereden geliyor- den başka birşey değildir 1 Tarih 
sun ya .. Kazanacak bir piyango nu- sunuz? Ve ne istiyorsunuz? bence mazinin hatalarının .cetveli-

'r ı ııan B o R s A] IZMIR DöRDONCO MINTA-
- - KA TAPU StCtL MUHAflZLI-

OZOM 

2091 A. R. Ozümcil 
1514 K. Taner 

14 1 8 A. Fesçi 
1098 Paterson 
1005 Ş. Riza halef. 
92 5 H. Alberti 
689 Alyoti Bi. 

634 Esnaf Ban. 

5 5 5 Al bayrak 
500 j. Kohen 

464 M. j. Taranto 
436 S. Gomel 
424 P. Mihalef 
481 Y. f. Talat 

439 1. O. Tanın ıir. 
298 M. Beşi.kçi 

294 j. Taranto 
137 Öztürk ıir. 

106 S. Erkin 
1 O l H. Alanyalı 
9 7 jiro ve şö. 
96 F. Solari 

76 Ş. Uğur 
71 D. Arditi 

70 Ahmet Tabak 
2 O Akseki ban. 

4 H. Galip Şer. 

14043 Yekun 
93158 Dünkü Yek6n 

107201 Umumf yek6n 

iNCiR 

1129 Tüuü ıir. 
590 ş. Riza 
485 Ş. Renm 
165 B. Alazrw 
14S A Karaho 
139 Esnaf hanlı. 
87 H. Levi 
69 M. j. T aranto 
63 B. Franko 

2872 YeUn 
t 6946 Dilnkü yekOn 
198 18 Umumt yeldln 

9 25 
9 50 

9 75 
9 75 

10 
9 25 
9 25 
9 50 

9 50 
9 50 

9 50 
10 

9 50 
9 25 

9 25 
9 

9 
9 75 

10 75 
10 75 

10 
9 50 

10 
9 62 

10 50 
9 50 
9 75 

7 
7 so 
9 so 
7 

10 
7 
7 so 
7 
8 so 

ZAH1RE 

12 50 
15 50 

11 75 
13 25 
12 25 
12 50 

OINDAN ı 

Büyük Çiğli köyünde Atıpaca ve 
istasyon mevkilerinde ( 1) §arkan 
vereaeden Muharrem tarlaaı ve kıs-
men Mehmet tarlası, ile işbu araziyi 
ayıran Kesik, garben vere.eden 
Mehmet tarlası, şimalen evvelce 
Andriko veresesi, halen Aziz tarla-

12 11 ile kısmen İ§blİ araziyi ayıran ke-
16 50 ıik, cenuben yol; (2) §arkan Meh-
11 2 5 met tarlası, garben vereseden Hüse-
11 50 yin Çocuklan lsmail Bekir, Mustafa 
15 tarlası, ti.malen Mehmet tarlası, ce-
1 O nuben yol; (3) ıarkan Dramalı Hü-
12 ıeyin tarlaaı, garben Mehmet tarla-
12 5 O sı, ti.malen yol, cenuben Ahmet 
13 50 çavuı veresesi tarlası; ( 4) fU'kan 
1 O 1? Hüıeyin evlitlan Jımail, Bekir tar-
ı 3 luı, cenuben yol; ( 5) fUkan vere-
12 aeden Mehmet tarlası, garben Ha-
12 75 san kızı Halime tarlası, ti.malen lb-
12 7 5 rahim ve Dramalı Hüıeyİn tarlatan, 
10 50 cenuben yol; (6) §Al"kan Mustafa 
9 7 5 veresesi tarlası, garben yol, ıimalen 

12 5 O Muharrem Hasan bağı, cenuben Ha-
9 62 ıan oğlu öıner tarlası ile çevrili alh 

11 parça gayri menkulden birincisi on 
9 7 5 üç buçuk dönüm senetli diğerleri ae-

1 O netaiz ve 13785, 5514, 9190, 36760 
5514, metre murahbaından ibaret 
olarak ve aenetaizden albmf yıl ön
ce haricen satın alınmak suretiyle 
oğlu Musanın malı iken ölmesiyle 
miruçı)an oilu Muharrem ile ilk 
kansı Hanife ve ikinci karın Emine 

15 ve kendinden önce ölen oğlu Hüae-
1 S • • - --LI-- •- iJ n_ı...!_ M 
10 SO pnın !r"".....-.-• uma ' .DelUI', Ul-
14 S 0 talaya, IOlll'& Eminenin 340 da öl-
1
0 

meaiyle çocukları Zarife ve Mehmet 

10 25 
ve Halile intibl ettiğini ve ( 1 ) nu-

1 o 5 o marah senetli yerin ölçüsü noksan 

8 ve mevkii yanlıt yazılı bulunduiu 
12 ve aralarında yaptıkları taksimde 

% 23 daha dayanıklı 

BU YAG İLE 
FAZLA KİLOMETROLAR 

HER HUSUSTA. 
MOKEMME~ 
DAHA UZUN MESAFE. . • iıte. 
% 23 daha dayanıklı olan ve 
ekonomiler temin eden ve bir 
ralon ile daha fula kilometrO• 
yapan yeni bir yat. 

VEEDOL Yağıdır. 
DAHA ÇABUK HAREKET •.• her 
havada hatta sıfırdan 11şaf1 20J 
derecede bile muntazameo akan, 
ve • Himaye Taba kası » ile 
müc~hhez bulunan bu yeni yat' 
bütün hareket r O ç 1 ü k 1 e r i n ~ 
der eder. 
SESSİZLiK... Makinenin yeni 
VEEDOL yafa ile yaflandıflna1 

delilet eder. Bu seaiz çaht~ 
temu olmadıQ'ı, lı:uıursuz ran 
dımanı, •tınmanın azalmuı v 
tamir maırafınd. b O y O k 
lktiaadm.., mevcutiyeti demektir. 

YEEDOL 
Tlrtılp u-o.,uJter" ..... ~ 
Amerikan Madeni Yatlar E'!fj 

Y. KARAYANOPULOS 
Balık Paur Yalcı aokak No. 10; 

3 cO kat IST ANBUL 

( 1) numarah yer Hüseyinin çocuk- -----------
lan lamail, Mustafa, Bekire (2, 3) 
numaralı yerler Muharreme; ( 4) yetlerinde ainirlarinda, her hmısl Wt 
nmnarah yer Melımede (5) numa- ayni hakkında ilgisi olduğunu lddll 
ralı yer Zarifeye, (6) numaralı yer eden var iae o gün mahallinde talr 

~rası~ verdiğimin mükafatını gör- Bu sual üzerine kont Kağliyostro diril Ni~a~et şu ~at'.i netic:ye var- 3776 çuval Buğday .. 3H 6 
duk dogrusu... heyecan içinde, secdeye vardı, Lo- dım: Hukumet rıcalı, resmı yalan- 390 çuval Arpa ' 7S 3 8125 

Halile kaldığı bildirilerek yeniden kikat memuruna yahut 0 güne ._, 
ve tas~ih~ teıcilleri istenilmİ§tİr .•• dar lzmir dördüncü mıntaka ...
Senetaızlenn tapu kayıtlan buluna- • .1 uhafız•-~- be'- ı_:_ı_ bir 
madığmdan 22/9/938 perıembe s.ıcı m. DKU:- ~e. •c:.-.7-
günü mahallinde tahkikat yapıla- likte müracaatlen bildirilir. 

- Eyi ya.. Madam ki bizde bul renza da aynı şekilde hareket etti. cılardır · 18 çuval Nohut 5 625 
kuvvet vardır, ne için bu kuvvetten Ve Kağliyostro: -BiTMEDi- 1313 K. D. 6 75 7 50 
kend~~ istifad7 etmi!.e!.im... ı - Müminlerin Allahına, tabiatin 322 balya Pamuk 3.f 50 40 50 

Kaglıyostro bıraz duşundu; sus-, oğluna. hakikatlerin babasına arzı ~f./T7TL7777XZX.Y"'H7>Ahi!J& 
caktır. Bu altı parça malın mülki- 3332 (2834) 

tu; sonra başını sallıyarak: hürmete gelelim. Yalnız onun bildi- Alaka kat' l 
- ~7rak ~tıne k~ıcığım. Zengin ği on dört bin yedi yüz asırdan yal- Başturaktaki 204 numaralı f nsanlara ölüm Ve 

olmak ıçın elımde hır çok vasıta ve nız birisini öğrenmeğe geldim. Niha- N kasap dükkanı §Ubemde çalıı-
dehşet saçan bu korkunç Haşeratı 

ku vve~ler var?ır. Bunu yakında gö- yet onun azat kabul etmez kölesi ol- makta olan çırak Reşadm görü-
receksın .. dedı. duğumu söylemeğe geldim 1 dedi. len lüzum üzerine alikaaı kate-

- Allah sizi her vakıt muvaffak Kağliyostro bunları söylerken bü- dilmi,tir. Sayın mü,terilerimin 
etsin. tün ışıklar sönmüş ve derin bir ka- bilgileri olmak üzere ilan olu-

Lorenza, bundan başka birşey ranlık başlamıştı. Fakat sözünü bi- nur. 
söylemeden eşyayı denklemeğe baş- tirdiği zaman, bütün kan il ve mum- M. S. KOYUNCU OOLU 
ladı. lar yeniden ve esrarlı bir elle yan- (2838) 

- 9 - mış, mabedi göz kamaştırıcı bir ışık •t IH•DL t& 11 1 l&L 
JKJ ŞARLAT AN kapladı. 

Zamanın bazı hatıralarına inan- Ve, tehdit edici bir ses: 
mak lazımgelirse, Kağliyostro ve _ Vay tecrübelere tahammül 
zevcesi kont Senjermen ile Hols- edemiyecek olanın haline 1 dedi. 
taynda buluşmuş ve görüşmüştürler 1 Kağliyostroyu zevcesinden ayırdı-

Bu kont Senjermen on beşinci Lui lar. 
zamanında gizli ilimlere fevkalade Lorenza, büyük bir odaya kapa
vukuf ve hastalıkları okumak kuv- tıldı, odada çok güze! bir delikanlı 
vetiyle tedavi ile şöhret kazanmıştı. vardı. Ve bu delikanlı kendisine aşk 
Bu sıralarda gizli ilimlere mera~ ilan etti. Lorenza, bu çok güzel de
u_~~~ış ve halk, ya~an yanlış ~ır Jikanlının aşk ve şöhret tekliflerini 
suru şeyl~r~ ehemmıy~t v~rmege şiddetle reddetti. Bunun üzerine de
başlamış ıdı. Kont Scn1ozef ışte bu likanlı tarafından kendisine cmu
alakadan istifade etmiş bir adamdı. kavemet icazetnamesi» yazılı bir ka
Bu hususta fevkalade kudret sahibi ğıt verildi ı 
olduğuna kendisi de inanmış bulu- K t K w ı· ··be · d 

d B. 1 b"I Se · on ag ıyostronun tecru sı e 
nuyor u. ızzat kra ı e n1erme- ha k .. 1.. ld K w1· tr d · b. 1 d w d · ş a turu yapı ı: ag ıyos o a 
nınll ın erce aeklnedi~aşl~ ıgdına aır ma- karısı hakkında şiddetli bir kıskanç-
sa anru zev e n ıyor u. lık d 1 ak · ·ıd· On · 

Sc · 00· 1 bcd.. b. h uyan ırı m ıatenı ı. a. ıs-
n1ennen, y ece e ı ır a- t"Lbald hilh k ,. · · 

t "dd" d k b" d b' ka b- ıa en ve assa arısının atısın-ya ı ıa e er en ır en ıre Y d hah ed b" k. k d ı 
im t B d beb

. h . en a en ır ıtap o u u ar. 
o uş u. unun a se ı, er ınsan T .. . . 
için pek tabii olan ölümden kurtula- ecrubeler bıttikten sonra, kont 
mıyacağını halktan gizlemekti!. Kağliy~~tr? ile Lorenza !ek~ar mabe-

ScnJ·0 f · · l d · w • • b 1 de getırıldıler. Ve kendılerıne, esra-ze ın gız en ıgı yen u an . . w 

Kağliyostro, bir an bile kaybetme- rın tevdı edılecegini bildirdiler. 
den ziyaretine koştu. Uzun bir cübbe geymiş olan bir 

DOKTOR OPERATÖR 

M. Nuri Arkan 
MEMLEKET HAST ANESl BAŞ 

OPERATöRO 
Hastalarını her gün öğleden son

ra 3-7 ye kadar ikinci Beyler ıoka
ğmda fmn karııamdaki 25 numaralı 
muayenehanesinde kabul ve tedavi 
eder. 

Telefon: Muayenehane, 3125 
Ev 2980 

1-13 (2670) 

1938- 1939 

Sonbahar 
• • • 

mevsımının 

En güzel ·moda 
Neşri yatı 
Paristen gelmittir Bu mülakatın hikayesi, r 785 te adam onlara şu garip dersi verdi: 

neşredilmiş olan ve kont Kağliyost- Bu dersin ahlaki kıymeti yoktu. Fa
ronun tarihini tenvir için yazılan kat Kağliyostro ve zevcesi tarafın- Pre.tij - Palek•iyon - Primöroz -
cHakiki hatıralan da vardır. O ka- dan hayatlarının her safhasında bü- Revü parizyen • Gran revü pari.z-
dar harikulade ve gariptir ki, bunla- yük bir kabiliyetle kullanılmıştır. yen - Sezon parizyen • Süprem -
rın birisine inanmak epeyce müş- Bu garip ruhani onlara: La parizyen - Votr gii - Jarden dö 
küldür!. - Biliniz ki, dedi. Mesleğimizin Mod - Mod travo -

cMOMiNLERIN ALLAHI» büyük sırrı, insanları istediğimiz şe-
HUZURUNDAI kilde idare etmek ve onlara hakikati Koatüm, Manto, Şık ve Zaril iç 

çam(J1ırları modalarını bu neşri- ı 
yatta takip edebilir•iniz. 1 

Kağliyostro, «Müminlerin Al- hiç bir vakıt bildirmemektirl Hiç bir 
lah>ından arzı hürmet için gizli bir zaman hüsnü niyet kaidelerine göre 
mülakat istediği zaman, sihirbaz hareket etmeyiniz. Aklı selimi şaşır· 
kont Senjennen gece yarısından son- tınız ve en akla gelmez küstahlıkları Bütün bu son moda neşriyat 
ra saat ikide bir randevu verdi 1 yapınız! T abiatin en büyük kudreti- lzmir Saman lakeleıinde 

Randevu saati geldiği vakıt, ma- nin tekrar husule getirmek olduğu
hut hatıralara göre, Kağliyostro ve nu hiç bir zaman unutmayınız. fa· 
karısı beyaz elbiseler geymiş olduk- nilerin en büyük arzusu ölmez bir 
ları halde şotoya gittiler. hale gelmektir. Fanilerin en büyük 

Abajoli kitap 
Evinde 

Ölmez olduğunu iddia eden kopt merakı istikbali öğrenmektir. Hal- Satılmaktadır. 
Senjennen şatosu, büyük ve karan- buki en yakın bir atiyi bile l:flemez· Bütün siparişler posta tediyeli olarak 
lık bir orman icinde kain idi. ler 1. .gönderilir. 

yaaes:-: 

ile 

öldürünüz 

Fennin bir lıirikuıdır. Her nevi kara, san, kırmızı, yqil sinek, sivrisinek, tahta kurusu, hamam Y.. 
ceği, bit, güve, an, örümcek, karınca, kırkayak, çiyan, pire ile kedi, köpek gibi hayvanat üzerindeki 
pireler, bitler, kümes hayvanatının, ahırlann, ambarların içinde mevcut her türlü tufeylab, çiçek, aief 
ve her türlü nebatat üzerindeki böcekleri ve sair biumum hqeratı derhal imha ve ifna eder. Yumurta
larını, sürfelerini, tohumlarını tahrip ve izale eder. FAYDA nın kokuıu latif olup kwnaılar ve ipekli
ler üzerinde kat'iyyen leke yapmaz. lnıanlar, minimini yavrular ve ku§lar üzerinde hiç bir zararı 
yoktur. FAYDA yı diğer ha§erat öldürücü mayiat ile mukay~ede; kat'i tesiri olması hasebiyle daüna 
birinciliği kazanır. 

HASAN DEPOSU ve Müstahzaratı 
İzmir ve EGE bölgeleri toptan ıalı§ merkezi YENl KAV AFLAR ÇARŞISI No. 

HASAN DEPOSU İzmir Kemeraltmda yakında salı§ tubesi açıyor. 
Kar§ıyaka Satış yeri FERAH eczanesi •.. 

24 ........ . 
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YAVRULARA G 1 DA .....-----·-· ----
fahsin Piyalanı11 Aıçı bafı marka pirinç unları 
ennin en son teraklıiyatına göre yapılmıştır ••• ... 

. . . . 

Her GünBi·r Hi~e-
. . J.. .• • ·.· ,,~· .~ ~ ~~ ·:: .~· .. · .. , . 

Bir Tren kazası 

ilan 
f 

lZMIR sıcıu TiCARET ME
MURLU~UNDAN : 

A •k k (Hiiaeyin Okan ve Şakir özde.. 
merı an iZ mir) tic:a&'el wıvaaiyle Jun.in:le L-

~erde 36 nmuralı _..ada k o 1 e j i kerestecilik ve sair tiiecari muame
tzmir - Göztepe Amerikan im lit ile uir..,..W ÜJ'A!ft tefekkül eden 

kollej direktörlüğünden: qbu §İrketin ticaret. u~vanı ve Jir-
Hayatı enteresan yapan, yarın ne ola- tikçe yakl.3§1yordu ve onların çalışması Leyli ve nehari yeni talebe kadro- ket mukavelenames1 ticaret kanunu 

BRISTOL 
Bey oğlunda 

OSMANiYE 
cağı bilmemekliğimiz, birdenbire karşı- adeta boşa geliyordu. muz dolmU§tur. Müracaat edilme- hiikümlerine göre sicilin 2J60 nu-
mu.a ummadığımız vakaların çıkıvermc- Nih1U1et Jrurtan=ılar. bir delik açabi'· meü.... 1.830 maruına kayt ve tescil edildiği ilin ~ 
sidir. diler. olunur. 

Sirkecide 
Bugün ö~le ~ler olur ki. onlara ba- - Neredesin? D. u k. İzmir Sicili ticaret me-laiia 

karak yarınki hareUtınızı çizebileceği- - Buradayım! lŞ .ı-ıe ımi resmi mühürü Ye F. Tealt 
nlzi umarsınız. Bu sırada telaşlı bazı eller bana doğ- Abd ı j h N • imzası 
Akşam yatağa girdiğiniz zaman, ertesi ru unndı. Kollarımın altından yakaladı- U 3 acı 1 : Şitkd mmavdenaınesi. 

gün ne yolda hareket edeceğiniz size lar, bu ellerle birlikte içt"riye ışık dıı 1938 hiıı dokuz .JÜZ otuz sekiz 
malumdur. Ve bundan hemen hemen doldu. Ve yangın söndürücü mayiler_. H o rtaçs u senesi Ağustos ayı.om yiımi doim-
emin bulun ummaz. Halbuki ertesi -:ı.. B<>nİ ttnağa tutuldu - um yerden kur- o· Çen R .. 1_ • il ZUDCU pazarteU günü saat OD dört ....... ---. ıı ve e onıKeru • e teıhia 
öyle bir vaziyet olur .ki, btitün hayatı- tarmak için oraya buraya çekiştirdiler. ve tedavi raddelerinde lzmirde Halimağa çar· 
nızın istikameti değişıcbilit'. Fakat hiçbir ~c;e yaramıyordu. Bu sırada ADRES : Birinci Beyler sokağı.. fl&D'lda meyveler gümrüğü sob.im-

lfte beni ömek olarak alum. 1913 se- alevler, kısılmış olan b3cağımı yakmağa da 12/14 sayılı dairei mahausa•ın-
nesinde, daha yirmi yaşlarındayken, iş başlamıştı. Acıyla bağırdım. 36·•· TELEFON: 2946 da Türkiye cüQdıuriyeti kanunlan 
nnyordum. Her yere başvur<1um. Güniln Gelenler arasından birisi yeis içinde: ile vazife gören apğıdalci mühür 
birinde cgayrctimin mükafatını> gör- - Ynık, dedi, zavallıyı buradan çıka- Parisf aküitcsinden dipfcmah ve :imz.a ahibi İzmir üçüncü Noter 
dilin. ramıyacağn galiba! 01, tabfplerl vekili Fehmi Terük nez.dine gelen 

BüyUk bir tUtiln kumpanyasından ge- Mukadderatımı tnyin edermiş gibi Memltlut lıastanest dış fa'bıbı ve ehliyeti kanuniyeyi haiz olan ve 
len bir mektup, bazı ufak formaliteler- görünen bu sözler beni o kadar korkut- 1"1 uza (fer ı:rou lll zat ve hüviyetleri kanun dairesinde 
den sonra bu ~umpanyanm deniz aşırı 1 tuki ıstırap bile duymıyan bir deli haline M ~adete ehil kimselerden hazır bu-
şubelerinden birinde istihdam edilebi- geldim. Artık, insanlığın fevkinde bir V.E tunan lmıirde Mirabd çaİpllnda 
leceğimi bildiriyordu. lkuvvetle mü~ehhez olarak, son gayreti- f{eınaf Çctindağ 45/47 numaralı mağazada tüccar-

J.>oiduğum ~aı..:-ıen aynlırk~ arlık, mi gösterecektim. Bacağımı, mafsalın- H dan Kamil Gevgilili ve yine ayni 
~v asta'armı lier gün sabah 

bütün hayatımın 'yola girdiğine kani bu- dan kopacakml§. gibi, hız.la aralıktan mağazada 16ccardan Halil Gevgili-
lunuyordum. Akrabalarım, arkadaşlarım çektim. Benim bu çılgınca halim, kurüı- saat dokuzdan başlı yarak li nam !alıitlerin tarif ve phadetle-
beni uğurlamağa geldiler. Vazifemde rıcılara yeni bir g:ıyret verdi. Ve ben bh- Bey!er • Numan zade S. 21 riyle anlqılan lzmirde Kerantinade 
a~ gıôi olmamı ve muvaffakıyet kazaıı- yılmak derecclerindeyk<'n, oradan kur- numara'ı muayenehanelerinde tramny caddeande 698 numara!· 
mamı nasihat v~ temenni ediyorlardı. tardılar. kabul ederler. evde makim laeresteci Hüseyir 
Uğurlama heyecanlan sona erdikten Serin gece rüıganyla kendime gele!- T elefc\n : 3921 Okan :ve yine lim.irde Karantinada 

80nra, vagona girince ilç yolcu arkadaş bilelim. Az sonra, ylldızlarla dolu bir tramvay caddetinde 758 numarah 
Claha gördilm. Bunların :üçil .de benim gi- gök gördüğilm zaman, dudaklarımdan tZMtR BELEDIYEStNDEN. • evde oturan ~akü. ö~irin anla 
bl gençti. • bir şükran duası dö1.üldü. Sonra tamn- 1 B 'ed" C"-'~"- ak• tacaklan :veÇhile bır P"Joet mukave-

Bw ._ iki otelin mislıeciri Tlr~nin en eski oteleiıi BAY 
öMF.R LOTFO'dür. 43 .enelik tecrübeli idareıiyle bütün Ege 
halkına kendisini ıevdirmittir. 

Otdleriııacle naata kalanlar, keaai eTlerindeld ralıatı bu. 
lurlar. 

Ltaııbulda hütiin Üa •e lzmirli.ler IMı oWlerde Lulusurlar. 
Birçok husuiyetlerine iliYde• fiatler mütlait ucuzdur. 

Sigara Tiryakilerine Müjde 
Tütiin kullananlar, tütünün viicutJan üzerine yapbjı tahribattan 

mü1tekidirler. Doktol'lar kendilerine her daima .Warayı teketmeyi 
taniye etb'kleri halde terketmemektedirler. 

Halbuki 
Alman 

Dr. Perl 'ın son 
icadı 

Sıhhi aiızbiı .lmllaoıldıiında tiitiinün koku ve le~ bozmadan 
iatedik1eri mikdarda tütün içebilirler. Çünkü bu ~ın içeriaindekl 
yedek kısımda bulunan kimyevt madde tütünün: Nikotin, Piridin, 
Amonyak gibi zehirlerini J"izde 89 derecesinde süzer, ağız, ciğer ve 
yürek.temiz bLr. 

Fiati Her Yerde 150 KUrt1Jlur 
Toptan, pera'kende sab§ : Kemeraltı Karakol kartısı No. 74 

MAZHAR ONGOR . d . - e._ ıye l.Aı'~IAK. ve arın- 1 • . _L.::___.ı__ 1m 
Az sonra bana bir uyku bastı, dalını- men kendım en g çtım. d Şeh"tl dd . d p cname1.1nm taruuıuz;uao yazı a-

Neka -'L-- . ·ıd· . nn an ı er ~ eı;ın e ( ara1ı . ed"IP Adı ı _ _ı,_ da mııı:Iİll:znı••••s:m---ll!!!ll••••••liııl:•E1•11i!.1ll!lll!m•iıitt' fUD- dar uyuduğumu bilmiyorum. Hast~exe tretirı iğım zaman, ha- k"" .. ) 139 l b aka elik . sını ıat ı r. , samınn .J~n w CW?iESdM'sf 
:t.. ~A~1A- sesile .:a_ • k"' •. 'b· d • .. d"' opru sayı ı ar sen • ki- __ ..ı_ --ı.·i'.ı__ ---~ d!L..l!U-ri so Ar.1§.a~.uuın uyanu.un. cagımın omur gı 1 rar ıgını gor um. tu r ha bed n y~ ~lUCI" JiDDDUa ucuııuc: -

Blrlsi: 1lk bakLc;lıl onu kesmek ist~cliler. Bu- rBaS)k~t. zliktıral~u artmmen • e e ve ruklukta her iki&i .söze ~lıp.rak : 
. . . · b b ~ . ~ a ıp e tı § namesı veçhile . . K - Galiba bir şey oldu diyordu. nunla pcra er, acaguna derı asılmak b • "'dd-&' • •1 k M. 1 - Şilketm mevzuu : e-

0 f :ı... tim ki • d til t d . . . il k" 1.l • d"' ır sene mu eue ı'Cara verı ece _ _ _!l!L • :..t- .. • • t zaman ar.fi.et tren uruyor. sure e <.' avısının m m un o augu u- 1;. A ık rttırm .• ih \ . '>"T/ restecİÜK ve gaır ~r uzenne tıcare 
Lok tlfl h l l · · .. "Id'" V ~ tuld ~· ç n q_ ~ı.e a e&ı "'' 9/ kt "b · ı:,,· d ~o 'knk--~~~ tı n11?Uli~ccenıd n sGessız- şuln::_ ut .. de ur b" u~k· h b" 938 salı glınü saat .16 dadır. eyleme en ı aretbr. 

Uöın e Aes:ı ~ şı yor u. eçen .wya un a en uyu eyccanıın, ır I . ak ek . ti l iki . M. 2 _ Şülcetin .sennayesi ı: 

Denizbank şubesinden: 
Mmncalr ~ ıW. L si içinıdelô Büfe 1 tepinieTve1 938 taribindm 

itibaren bir sene için kiraya verilecektir. 26 eylul 938 pazartesi günü 
saat 17 de ibatesi y~ılacaktır. Taliplerin Denizbank 1zniir Jubesi mu-
lıascbeıine miiracaatleri ilin olunw. 3297 (2811) bir ikl saniye içinde ortalığı bir şeamet teşrinisani sabahında bir çift koltuk de~·- . Jt:ırb ~tın l 1k yen~ \ır~ c40000» kırk bin Türk lirası ol~ 

h"~~d~~s~i~~hl~~~~~~k$~~ild~mgün~~ yırm:~ruıu-~un ~t~~~~~~~~~ ~-~02--~-~---~--~--m·•&~~~~•+~e~asvEF~'&'~~-~ 
r;ebebden, trenimiz bir başka trene çarp- Bütün hayatımca sakat kalacağımı sı- na\tm • ~.zu 1 e soel~ enel 11 gun ve - uhnu§tur J • D { ~ d J ., _J 
tığı anda, düştüğilm heyecan pek ap:ın- nırken, bacağımı haltı kullanmak imkünı su2 e enBcuhmcne g ır er. '-L n M 3 • ş·_ca _ _c~ •• K llektif zm ır e &e~ ar ıgınaan: 
aız olmamıştı. .bana sonsuz bir s:ı:ıd t vermişti la - e er metre muraooaı 4nO · - H~~ ~ 0 Şal • 

Sırtım lokomotife çevrilmiş olarak Benimle ayni vagon jçersinde bağrı- aru~an 1728 lira bedeli mubam- ve un~ı ~ ll9Cym ve 31' = ~kinci Kordonda Yeni Maliye şubesi Binası aıtbt Lira 

oturuyordum. ÇaıJ>ışma olduğu sırada şan çocukların ise - daha k rta 1ar menli 59 ncu adanın 432 melre mu- ödemndır. müıtemilitmdan 41 taj oumarab depo. 

ileri doğru diğer !k:ana;>eye ~nn. gelmedtn önce ~·ebediyen ses~eri r~:sil- rabt;t8:1tllik2~,~ayılı arsas~ ~~- · 4 -,~irkKetin m~end· ~6trmir 384 M....abd çarfisı C* Leaesfeıinde 114/116 aa-
ıso 

tlk çarpışmayı hemen bir ikinci çarpış- m1şti. §1 tıp tcau §Arlnamesı v'W'!r"ı- ve muameıatı ereste r e ., nu- ıMnlt diLkiın 
ma takip etti. Ve bu sırada iki kanepe le 27/9/938 sah günü saat 16 da maralı mağazadır. 386 Siııulıli cwUHi Lle allı Vezir Wip;-1- ffaygz iP 24 

birden puça1andı. tz~ BiRiNCi iCRA MEMUR- :.~ art~ ~ ih
1
ale ıC:~~~· lı- M. 5 - Şirketi iham eden Luku- wıliiode 5 eli - ..._ 

BütUn bunlar o kadar çabuk oldu ki, LU UNDAN : lr'~~ etme !ıtiycn_~b ra banmu- ki ve huausi ikit ve taahhütleri f~- 387 Siıı...lglj Cd. ICale allı Vmir lıüpaiiaii U.YUZ iıi me.-
12 

düşiinme.ğe vakit~ Kendi- tzmin1e Aya.,ıklada Bedan so- VaKKal temınat maa uzu veya - ketin firmasiyle bWlikte -teriklenn kinde IS döıniim lmt. 
32 

mi topladıiım zaman, her taraf yaralıla- kağmda 54 numarada mukim iken k~ teminat mektu.~u ile s?ylenen mü~terek imzasiyle muteberdir. Yubnıla yazıl. aaft1in .,.,, a .__ talip s4 ---dıimdan aekit 
rın feeyw:lile .lnlfyordu. Lokomotifin is-lelyema ibme1gi.hı meçhul bulunan gun ft mite ene uıııeue gelirler. M. 6 - Şü4cet itlotiuden müte- e:Ylül 938 bd.indm. itiwen cxa giiD mW\lııtle ~ ~br. 
tlıni fısıldıyor ve parçalanan tahtalardanıSuphi tarafına : ll - l6 -. 20 - ~3 {2833) 3330 vellit kir ve melhuz .zararlar yarı- &.LW 19/9/938 a.iiinde pumtmi siiai aut 15 tedir. TMplerin 
gıcırblnr geliyordu. 1 Türkiye l! bankasının bir kıt'a -. B:Jedıye Emlak ve akarından Yarıya tevzi edilecel<tir. Milli emlill: - •-•l.1iiıJıe miiı•Mlbi. 

Bu sırada sağ ayağımın. iki kanape ceza ilimına müsteniden ..allıdeki aln- 4.27 ınc.ı 90kakta (Damlacık cadde- M. 7 _ Her sene sonunda blin- 3316 
arasına sik:ışbğını del.set i,.inde gördüm. cağı olan 230 lira ve aynca masrafı sı) hastane ltarpsında ( 4) sayılı "o 1 kt (2836) 

.usı :s • A • d'"kkA l"k k" 120 1ir % yapı aca ır. 
Dizimin ht.'men a1lından yaralanmıştım. 1§bu i!in~. Defi"~. t.rihU.den itibaren u 811 sene 1 ırası .... 3 • mu: M. 8 _ !§bu Jirkete başka §S'İk 
O knr ki. bacağımı kurtumak im.kin- ~ ~ içinde ~ :ıizımdır ... hammen ~lle ve. l»afkitiplikteki ve Prket Clahil değildir. 
sm!ı. Bu müddet i~inde borcu ödemez9e- ::tarlnamesı veçhile bır aene müddet- M Şe . ._,__ tt•• h" 

. ~•~ik --::_.ı_~ le icar _.!J ekt" A k thnna • 9 - rı~, teme u ıue-Bacağımm acısını duymuyor<lum. Bu ruz leuu m ... ~ tem•iz ft""'- a vıcnıec ır. Çil ar L • • _.J!ll _ _._ •• h 
' • • J J- ·ı "h l · 27/9/938 _ _:1_ - •• ~rıne aw-up eu~ uzere er •J belki de kazanın bUytık ve anı heyeca- bul ıadeı muhaheme yolu ile ait ol- 1 e 1 a esı l'WW ganu saat kend· ... rafların k ı tir 

nındandı. Benimle beraber bUJunan yo1 doğu mahkemeden icranın geri bı- 16 dadır. lflirak etmek istiyenler 9 k t kı zarardı mu A :ı,:~ ar~. 1: 
'-"--- ..ı_ • b liralık kl t t · t _ ıı e nsasın an azamı ın~er yuz 1-nrkadaşlar1mdnn hiçbiri göriimnityordu. ramınmsma ucıır ir karar getirme- muva m emına mw;uuzu ra alalil ekt" 

Çünkü .ıpk.lar sönmüş ve ortalık .r:ifiri,&kçe Cebri icra yapilacajı ve yine v.~ya bank~. teminat mdctı•MI i1e M ı~ec_ ş.· J.aj libd ebn" 
karanlık ~· bu müddet içinde mal ~ bu- :aoylenen gun ve saatte encümene ;_ _ lt ikl a ._. L '! uret~ 

J hapia ile gelirler. Yıe.ıa -.uı11sata şer er nıç oır s 
Ayalmu ~ lrurtarmağa çalı- ~ı:annl.kibte tazy~ olana- ll-lG-20-23 l33l (283.2) taahbüdaıa giremezler. 

şırken. kompartımanın koridorunu~ ~ ft ~alalif beyan- . • M. 11 - Şerikler iıbu tirket i;ılıe
ler içinde sörün~ deli oJacak hale ~l- da ~~ ~ caal.andm- . Belediye~ız m~ebesinde 66 rmde. h._tb tiaııret nevinden olan 
dim.. A,yalını, laırtanlmn bir şekilde ~ ~A -emn F~ biıiı ol- lı~a m~a~lı hır memurıyet münhal- i_şlerle ıahsen veya hal:iki ve hi:kmi 
sıkışmış olduğuna garc, orada diri dirihnak ur.ere ilinen teWij olanar. dır. Laakal orta mektep me%Uft'l eıbası saire ile ıerik olarak iştigal 
kavrulacağım muhnkka'kh. ~·~~ve daktilo bilmek ve aske.r- edemezler. Ancak teriklerden Hüte-

Alcvlerlc birlikte ÇJğlıklu <la ~tili- Z a )' İ lıgım yapmıt o\mak ıartile tabp yin Okanın Felınü Basoğlu ile Dey-
yorou. 1 • . o!a~a~n 12/Eylül/1938 pazarte- ne om.anına miitn~ cim kereııle 
Yanıba:ımmJa ımıha da döıi çocUlc ı ~~ 1932 taribli ~ 2006 IRIDlll- ~ı &:unu yapılacak olaıı miia.aba~a mukave!eQ Liikmii ile .uğraşmak 

vardı. Bunlar, fasılasız bağrışıyorlardı ~~h ~snafd~e. Ah8:lı ~ankası~!1 ~rotil.anına ittirak ~İn niiiws ki- hakkı kalt .. edilmİltir. 
Onlann feryatları, beni, bir nra aklımı · ~ase ıen: ımı zayı ~t!i?'· y ~··~: gıdlliı Ye mdıttep ft askerlik vesi- M. 12 _ Şirl«ıtm müddeti : Yir
tamaınen bybetme dereoelcrine getirdi i nı aleıta~ım~~ eskıs.ınııı h*mu ~aıını hamilen saat 10 da hesap ai Jaet ~ JMn dGkuz ··z otaz 

Devlet Demiryollarından: 
3/10/938 tıdıindrın ~1112/938 tari1ine bdu Haydarp.p. li

maniyle Alsancak, Kemer ve Basmahane istaıyonl•1nda vagonlarm 
tahmil, Tahliyıe middeti .dciz IUla dia' bilu-- istasyonlar da 8 
mesai saatine indirilmi§tir. Bu müddet dahilinde tahmil ve talıliıe 
edilmiyen vagoıılaruı tatai edevat üaetinc tabi tutulacağı ilin oltmur. 

Akşam Tecim 
lüğiinden: 

3314 (2835) .. 
okulu direktör-

Tecim lisesinde akıamlarl verilen BürokameraiyaJ. .Muhıberat 
Riyaziye Fransızca, lngifızce, Stenografi, Daktilografi kuraalanna 
«12» 7atından K4i» 'YJl!ll1a 'lcadar memur :we ticaretJ.ne mii&talıdem· 
lerinin lm}"d Te blnlHeri t:lenm etmektecfır. 3311 {2826) 

Oe:vlet dem1ryollar.ından~ Yavrucuklar nasılsa benim bulundt· i kalmadıgını ılan ederun. ıtleri mlidürl:üğiine miiTacaatleri se1L·•e ~'!L - .~ u.._ 
.. Ali Riza Kardi--1 b d ilA -•- :ıuza n ıuuaren uç sene ıçın m ~ 

ğum vagona kaçabilmişlerdi ve .§imıl ~ -rcuı anın a an. wuır · Lenlir, MiWdıecia ..._ndan alb ay latasyonda aahipıiz olaAlk Pe .-iami •iiıılMi ~ ~lim .fmma-
kilçilclik ellerile ayağımı çcldŞtirlyoı; Berber ,9,-11 3l07 (ı819) ..--1 ~ler pt.li 'tlısf" edecek- mı§ idaremize ait Alaancak merk• ~ ~tll -.:146» parça 
kendilerini kurtarmam ,için n1~. D 1 t d • 1 il d ltriai ~ğerine tahfi?:bildirme- muhtelif cinste eıyalar 30$~ C....plliıi .-an 15 le 'tıÇık .aıtırma 
lardı. Bu sırada hissettı1deriı:fli kdiinc· e V e em) f Y 0 3 fi O 3 0: dldcri Wtdir6t • ~tlt irketin suretiyle aa'ıl.,..,_ .. 
l l l 1~ dır nı• -- a7'ft1 ~-· § 3 1---A··- t ere an ntmak azımsı~. auta&~· Alaancak ve Halkapınar de--":.-ına v•ao · · •_.ı_ b" ede daha üç ıene devam ebneıi kabul Tahmin bedeli «1419 » -~ ıdd-lilerin ~brıle --..1: Mıçuk 
liyeb"l •. k t tUJm "'-"' • f'U!UU- ._ n ıçerısınuc ır ıen -'-"-"' • 1 • r:--
b" ı ecegım şey, apana u ~ Qe9 gelecek takriben (35000) ton kömürün vagonlardan yere tallnye ve eclı'bn1§tir. Taraflum baJ\a l!iyecek- heaabile muv.-kt rt '1tnM ırt w. hm .. n1• -- eniji veıika-

a hayvan gibi olduğumdur. Kl~ iatifi ve istif mahallinden azami (15) IDllre........,.. ~ w W.. Mi 1
1 ıılıUrm -,_ esi••~l•ri larla ite girmeğe manii '•nı•i - Mllai hn\:ı-.ıMllj.a 4air J.eyan-

dunıyordum -""'tı"f tend 1 · .::!J_ • • • • '--il · · ·· ·· · · b --• elerle aynı gu"'n aaat dS. ..le ·"'--- -ı...,_ A • ..:..Lı...- •• daki y · . . -.ov. er erme venunesı ıtınm eu tmesı 26-9-938 taribme mu· uzerıne IJ u mukavelename ,,__.- nam ~~-va.--• maam 
ha ~gın daha şıddetlenıyordtı. Alev)el; actif. ~uarteai günü saat 17 de Alaancakta 8 inci iılebne ....... mllida Mtber okunarak ve meması ı.-· Jblla rlzsvvtı.. .ı.-dw .. 
ge:s:dan yakalandığım yere kiıdu :.::~ l§le~e komiayonunca kapa). zarf uaulile yapılacak'tır. Bu it için açık~ anlatılarak diledikleri ıgl>i .ş.rt......._ •ciıyo.la .-as• drci '*' irtwr 
hiss~i u. Alevlerin sıcağını, bacağ.ımdl • m edılen !>edel qağıda yaiİlndır. Bu eksiltmeye girmek istiyen· Yazıldığı fahitler yanında ita• Ye U-49 328G {a827~ 

yord:ım. ~- (10~) lıralık muvakkat teminat vermeleri ve kanwııun .tayİn tasdik mildil."Mn itina ,abidede---------------------------
ca Ç~ba~~d~~l?.1 müddeiçe, daha çok m() elt!1 ve•ı~~1arıa aynı kanunun dördüncü lllllddesi nauciL•cıe •tir- lııenditerine ima ebirfterek t1aclk E-'•a·k "e Eytam &n•-a~·ndan 
ca ~ız du~luğ~mü de sezmekteydim. Sa- ~ ~anıı_ kanuni bir halleri bulunmadığına dair beyanname ve tek- ettim. Wi • K ~ 
ta~ımın ~zerın~e duyduğum sıcak arta ~havı m~~uplann aynı gün aaat (16) ya kadar komisyon reia- Tarafların imzalan Eıu No. Yeri Nevi ~~ 

anunuı cdılınez bir hale geliyordu. Jiiine Termelerı luımdır. 
Öleceğime k "d' B • •t t 1 t • hm . .. anı ım. Ancak, kolay ve u ııe aı şar name er zmırde 1ekizincl iılelme komisyonunda pa-
ı:a etsız olcbilmekliğiıni Allahtan ru- rasız olarak dağıtılmaktadır. 
yaz ediyorduın. lıin nen 

Ebediyeti görür gibi olduğum bir sm• 
da dışardan bir kurtarıcı kafilesi belirdi 

Ellerinde baltalar bulunan birtakını 
insanlar, vagonun Yakınına gelmişlerdi 
Bulunduğum yeri haykırdım. Vaziyeti 
geldi. SüraUe yetişmelerini yalvardım. 
anlattım. Süratle yetişmelerini yalvu 
dımdun. 

Onların baltalarla VW'U§U kulağ~ 
musiki iteliyordu. Fakat alevler de 2it-

Kömürün vagon)anndan yere tahliye 
Te İltİfi 
Kömürün iatif mahallinden (IS) metre 
meeafe,. nakil ft lokomotif tenclerlerine 
verilmesi. 

Beher ton için 
tahmin edilen 

bedel 
kurut 

17,S 

22,5 

Tutan 
kanıt 

6125 00 

6875 ()() 

Şalaitlerin hzelan 
1zmir üçftncB Noter ve\:lli 
Fehmi Tenik Resmi mühür ,.e 

imzaıı 
'ıt>o mu'kavelename suretinia da

ire doıyasında saklı 29/8/938 ta
rih ~ 2388 ftlllRlnll 1lllma unıan 
olduju tudik lnhnda. Bin dokuz yiz 
otuz ıekiz senesi Ağustoı aJllllll 
-yimai cWnn...,. ....... ıgüaB. 

lzmir üçüncü Noter vekili 
Fehmi Tenik resmi mmı1r 

Depoı;itvıu 
T.L 
740.84 D. .S lmıir ~ Lısıl.a6.çe Tv1a .-e bııı:en "ei 3.104.!2 

Duman gölü «Çekeli ve içinde Altı ağaç 
....... .,tin. ffr. 4MJ M2. 

o. 4 em.. u.ta ~ Bai -ve dm '1llftll) 298.62 99.'72 
. QııilR1i c~qla• .... -.e bir n koyusu 

Oft~~ıiçi
we an &tee t.ej "'9-
Gi lada 7657 M2. 

lzabah yukarıda yazılı emlakin takeitle -.btt 21 f9f938 ~ 
............ 3apJ ..-. 

1atekli o......_ hi-' ada 1J'Pllllı ....,. ~ 'ftmenMe ya
ta ..... .arttırmaya aiıaıelwl 'ft .,..nlmmda Wrer f.atoirafla nilfuı tez-
kerelerini getirmeleri. 6 - 11 ( 2798) 
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. . :· .. .. ·.· . . . ~· . KAN 
Sağlam bir insanda kanın mikdarı ağırlığının on birde biridir.Ve milyarlarca kirmizi, beyaz yunrlacilt

lardan mürekkeptir. Kanın uzviyetimizde oynadığı rol pek mühimdir. Vücudumuzu teıkil eden bir hil
ceyreye lazım olan gıdayı derhal götürdüğü gibi ölmüt hüceyrelerin enkazını da ıürükleyip çıkarır. Ayn
ca da vücudun lüzum gösterdiği mıntakalarda da yeni uzvi infalar yapmak kudretini hiiz kimyevi mad
delerle hücreleri de ihtiva eder. Demek; bir İnsan saltanatının bütün azamet ve fevketiyle Yaıamat• için 
bu milyarlarca muhafız ve imarcı ordusunu iyice koruyup bakması ve daima tazeleyip çoğaltması li-
zımdır : lıte bunun için / 

Kan, kuvvet, iştiha şurubunu tavsiye ederiz 

YENi ASIR 

f Memur aranıyor 
Muhasebe ve gilmrük itlerinden 

anlar bir memura ihtiyacimız var
dır. Taliplerin Birinci Kordonda 
(Antalya Umumt nakliyat TORK 
Anonim tlrketlne) milncaatlerf. 

ı - 3 (2803) 

FOSFARSOL; tababetin esasını teıkil eden ve umum doktorlarımız tarafından takdir edilen en mühim 
ilaçların gayet fenni bir surette birleıtirilmesinden yapılmıt emsalsiz bir hayat eksiridir. Bir !İfe ıizlere 
hayatın bütün zevk ve netelerini arttıracak ve yaıadığınız müddetçe halsizlik, yeis, ııhrap, dütünce, 

iiı' korkaklık, tembellik göstermiyecektir. 

~ Leyli - Nehari; Kız , 
~ Erkek her gün tale

be kaydına devam 
ediyor 

f'Z2!JZ:ZZ'LZL77.L7.Z/T/7.T/z7.Yn~ 

Doktor Operatör 

1 

FOSF ARSOL'u; diğer mukavvi ilaçlardan ayıran batlıca hassa; devamlı bir surette kan, kuvvet, it
tiha temin etmesi ve ilk defa kullananlarda bile azami bir hafta içinde tesirini göstermesidir. Cemil Oral FOSF ARSOL; muhakkak bir ıurette kanı tazeleyip çoğaltır. Tatlı bir iştiha temin eder, adale ve ıinir
leri ıağlamlll§tınr, uykuıuzluğu, fena düıünceleri, yorgunluğu giderir,muannid inkıbazlan geçirir. Vü
cuda daima gençlik ve dinçlik verir.Zeka ve hafızayı parlatır. insan makinesine 18.zım olan bütün kalori 
ve enerjiyi vererek tam manaıiyle azim ve irade sah;.bi eder. Ve her teıebbüsünde muvaffakıyete kavut 

MEMLEKET HAST ANESI 
ı ESK.t OPERA TöRO 

tzıiıire tekrar avdet eylemi§ ve 
haıtalarını Fransız hastanesinde ka-

411/1 bule batlaml§lır. FOSFARSOL, güneı gibidir. Girdiği eve neıe, güzellik ve heyecan saçar, her eczanede bulunur. 

~~~e;,7z·:~ 
DtŞLERJN ÇOROMESINDEN BtR ÇOK HASTALIKLARIN 
DOODUO~ HER KES BlUR 

BRONZ 
DIŞ FlRÇALARI DiŞLERi ÇOROMEDEN VE KiRLENMEDEN 
KURTARIR ... Her eczane ve tuhafiyeciden arayınız. 

• • • .... •• ~ ' '". • • • • • • 1 

Türkiye 
Kızı]ay Kurumu 

Böbrek, karaciğer rahatsızlıkları
na, hazımsızlığa karşı en jyi ve 

şifalı maden suyudu 

Her yemekte bir iki 
Bardak içiniz 

2067 

r 1 - 13 c2110> 

Kapalı zarf usulile eksiltme ilanı 
Kayseri C. H. P. llyönkurul 
başkanlığından: 
1 - Eksilbneye konulan it Kayaeride yapılacak Halkevidir. 
Keıif bedeli ( 105243) liradır. 
2 - Bu İfe ait ıartnameler ve evrah saire ıunlardır : 
A) Eksiltme tartnamesi. 
A. B) Eksiltme faflnamesine el< faİ'hlame. 
B) Mukavelename projesi. 
C) Bayındırlık itleri genel ıartnamesi. 
D) Keıif cetveli, silıilei fiat cetveli, metraj cetveli. 
E) Proje ve aair evrak. 
lıtiyenler bu tartnameleri ve evrakı Kayseri Parti Batkanlığında 

görebilirler. 
3 - 19/8/938 tarihinaen itibaren bir ay müddetle eksiltmeye ko

nulan bu kurağın ihalesi 19/9/938 P!l:Zartesi günü saat 11 de vilayet 
Parti merkezinde llyönkurul tarafından yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktir. 
5 - Eksiltmeye İftirak edebilDıek için timdi ( S0.000) liralık it yap

mıf olduğuna dair Bayındırlık vekaletinden alınmış ehliyetname ile 
cari senenin Ticaret odası vesikaSını ıbraz etmesi ve bir mühendis ve
ya fen memuru bulundurulma.Sa ıarttr:t. 

6 - Muvakkat teminat mikdarı (6265) liradır. 
7 - Teklif mektupları yukanHa ı;üılı gün ve saatten bir saat ev· 

veline kadar Parti Batkanlığı sekreterliğine makbuz mukabilinde ve
rilecektir. Posta ile gönderilecek meldupların nihayet ihale ıaatinden 
bir saat evvel gelmit olmaları tarttır. Postada vukubulacak gecikme-
ler kab~) edilemez. (2769) 

CL.TLZ7ZXL"/ZZLZ/7//./LL7.:L..LJ 1 ili Ba. &mi a.Mm•zmı~ 

lzmir Vakıflar müdürlüğünden: ~ 

Ayvalık ve Edremit 
Nefis Z~ytinyağ 

VE 
HALlS SABUNLARI 

BAŞTURAK KöŞE BAŞI ~ [
IŞYERI: 

- ALI E~T!~~::::~~;,nao.- ~ 
• • --· ... • 1 c • 1 ' • • ' ... ... ,,/.;., ,.u... ,., "':,. . .. ..- • ' 1 / • • • • ~ 

, .............. mril ....... 1111!1 ....................... ... Galatada Lüleci Hendek sokağında 119 numaralı 

GÜNDÜZLÜ, GECELi VE YARIM LEYLi Tiirkkuşu Genel Direktörlüğün
den: 
Türkkuıu teıkilitmda motörlü ve motörsüz tayyareler üzerinde 

öğretmen olarak çalıımak maksadiyle yetiftirilecek 15 gence ihtiyaç 
vardır. Aranan belli batlı tartlar tunlardır : 

1 -Türk (Soyundan) olmak. 
2 - iyi hal ve f(ihret sahibi bulunmak. 
3 - Sağlık durumu tayyareci olmağa elverifli olmak. 
4 - Boyu 1.58 den aıağı olmamak. 
5 - En az Lisenin onuncu sınıfını bitirmit olmak. 
6 - En az 18, en çok 22 yqında olmak. 
7 - llri vesika fotoğrafı ibraz etmek. 
Öğrebnen namzedi olmak üzere alınacak gençlerden Türkkuıu 

teıkilatında uçuculuğu öğrenmİf bulunan plinörcülük B. veya C. 
bröveleriyle ite batladıklan tarihten, hiç uçmamtf bulunanlara da pla
nörcülük B. Bröveşi aldıkları tarihten itibaren nizamname mucibin
ce yatmak, yemek ve giyim masraftan Türkkutuna ait olmak üzere 
ayda Lise on tahıilini görmüılere 25, liseyi bitirmİf olanlara 30 lira. 
dan ücret verilecektir. 

Gelecek seneler içinde uçuculuk kudretlerinin arh§ derecelerine gö
re görecekleri zamlar hususi bir talimatla tesbit edilmit bulunmakta
dır. 

Türkkuşuna bu ıuretle seçileceklerin öğretmen muavini oluncaya 
kadar, normal olarak he! sene evlenmemeyi ve hususi bir taahhütna
meyi imza ederek Türkkutunun vereceği vazifeleri on ıene müddetle 
görmeği kabul ve taahhüt etmesi §arltır. 

Bu hususlar hakkında fazla tafsilat almak istiyenler Türkkuıu ta
lim - Terbiye Bürosu direktörlüğüne doğrudan doğruya pbsen veya 
yazı ile müracaat edebilirler. 

Kayıt muamelesine Cümhuriyet bayramına kadar devam olunaca
ğından müracaatlerin bu tarihe kadar yapılması fatllır. 

6-11- 16-21- 26-1-6-12-18-24 (2800) 

SEN BENUA 
(SAINT BENOtT) FRANSIZ ERKEK LiSESiNiN 

ihzari ımıflan vardır. Ve olgunluk sınavlarına hazırlar. 
Her gün saat 9. 12 ye kadar kayıt muamelesi yapılmaktadır ..• 

Açılı, tarihi : 19 Eylw 1938 
19 - 23 - 10 - 28 - 4 - 11 - 13 (2466) 

• • Fuat Gülergin 

Sağlık eczahanesi 
Alsancak Mesudiye caddesi 127 

TELEFON 2448 
Reçeteler büyük bir dikkat ve itina ile hazırlanır. En nadide Avrup 

müıtahzarab ile her türlü ilaç çqidi bol bulundurulur. 

• 
Tuvalet qyaaiyle sıhhi levazım her yerden ehvendir. 

1-15 (2698) 

m • 

SAYFA: JO 
scz ~#~ 

li'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''ı 

1 ıu..... . ~ " .. , 1 
§ ............................ ~ ..... ~ ... ~.,.. ! 
5 14 Eylul ÇARŞAMBA günü çıkıyor ~ 
= ~ § 1938 REStMU HAFTA ~ 

5 32 · 34 sahife içinde bilhassa kadınlan alikadar edecek yazıları, eıı ~ 
5 güzel hikaye ve romanları ihtiva ettikten batka ~ 

= ~ : 1000 KELiME iLE ~ = ~ = ~ 5 Kendi kendine İtalyanca derslerini vermeğe batlıyacaktır. Bu ders·~ 
5 ler ayn bir kitap ıekline sokulabilecek tarzda neşredilecektir. ~ 
5 Bütün manasiyle tam ve olgun bir mecmua olmak hedefini güden ~ 
= ~ 
- l : 1938 REStMLt HAFr A mecmuasını ~ 
~ YALNIZ 5 KURUŞA SA TIN ALABILECEKStNIZ ~ 
= ~ 5 Şimdiden bayilerinize sipariJ ediniz i 
5 1938 RESiMLi HAFr AYA ilan vermek arzu edenlerin İstanbul i 
§ Ankara caddesi 105 numarada Kemalettin !ren ilan Bürosuna ~ 
: Müracaat etmelidirler. 6 ~11-13 ~ 
=::ııııııııııııı:ıı::ıııııııııııııııııııııııııııııı:ı=ıııııııııııııı:ııııı:ıııııııı•• 

Yazın insan kendini daha 
kolaylıkla üşüt~r! 

Nezle 
Başağrısı 
Kırıklık 

Dikkat 
Ediniz 

Bu ilk tehlike alametlerini görür görmez derhal 

NEVROZiN 
almak lazımdır 

NEVR_!}~IN Soğuk algınlığının fena akıbetler doğurmasına 
manı olmakla l>eraber bütün ıstırapları da dindirir. 

'-'lcabıncfa günde 3 kcue alınabilir , 

_, -

"HEIDENIA,, Mazot ocakları 
Memleketimizde nam ve töbret kazanan yegane h~kiki oca 

yalnız HEıDENIA markah olanlardır. 
Saatte yalnız 1 kuru§luk gibi gayet cüz'i mazot yakar HEIDEN 

ocaklariyle yapacağınız tasarruf neticeıi az bir müddet zarfında oCI 
ğınızın bedelini ödemif olacaksınız. 

HEIDENIA OCAKLARI HER HUSUSTA GARANTtUDtR 
Henüz evinize mazot ocağı almamı§sanız vakıt kaybetmeden y 

model HEtDENIA ocaklarından mutlaka alınız. 

BÜYÜK FIRSAT 
1938 Enternasyonal fuarı ıerefine ve yalnız fuarin devaıni m 

deti?ce taksitle sahşlar yapmakta olduğumuz gibi eski model ocak 
yenı model HEIDENIA ocaklarile tebdil ettiğimizi ve f112la izahat iç' 
&faiıdaki adrese müracaat edilmesi. 

Bilumum yedek parçalar daima depomuzda mevcut bulunmaktadl 
Adres: Toptan ve perakende satış deposu Gazi bulvarı Ziraat lj;i' 

kaıı karıııı 13 numarada DUNLOP mağazası. 
Telefon 3737 - Fuar pavyon numarası 104 

·~---------------------~------" 7 - n 

DAIMON Masa 
, 

vantilatörler• 

1936 senesinde en ıon icat edilen bu vantilatörler üç adet 1jil: 
le itler. Bir saatte bir kuruttan daha az sarfiyat yapar. Bankıs ~ 
ra ve yazıhanelere, evlere hastanelere ve her yerde lazım olıı,ı 
bir ihtiyaçtır. Bilhaasa ıaatte bir kuruş gibi az ıarfiyat yap111ş 
~arruf için bir harikadır. Tavıiye ederz. /g 

Sabf yeri ve deposu : lzmirde Suluhan civarında No. 28 

öDEMIŞLl HOSEYIN HOSNO 
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Herkesin 
ettıği 

Üzerinde ittifak 
bir hakikat : Kumba~~w. biri G.H~!:ıiEI/· v~rv!'~!:sı 

EYiüie kadar Rotterdam. Hambura ve HElDER vapuru yevm ımanımız-'ll
w ' cCAlRO> vapuru 12 Eylülden 16 KUMP ANYEJ ASI r 

B ). nJ • • ---:L 1 __ L .. _ da olup Armterdam Rottcrdam n Ham-

Sal>ah, ö§te ı:ıe ak§am heT yemekten 
sonrıı günde 3 defıı 

remen una an açuı .J'IUi. a aı;;&JI; ..... 
cBELGRAD> vapUTU 26 Eylülden bura limanlan için yük almaktadır. 

2 Birincitqrine kadar Rotterdam, Ham- ULY5.5ESE vapuru 18/9/938 deli-
b B . • --":L al -- '-m mannnıza selip Rotterdam. Amster-urs ve remen açın ,,.... aı;;&JI; • 

A THEN vapuru 1 O birineitqrinden dam ve Hamburı limanlan için yijk ala-

1 5 Birincitqrine kadar Rotterdam. Wbr. 

Kullanmak 

Hamburg ve Bremen İçin yük alacaktu. SVENSKA ORIENT UNtEN 
H.SCHULDT 

BIRKENAU vapuru 29 eylwden bir BRAGEl..AND motörü 15/9/938 de 

b.. . . k d H b B limanıml%da beklenmekte olup Rotter- RAD yoıı·N ınncı t~nne a ar am urg ve re- . . 
· · -k 1 __ ,_ dam, Hamburg, Gdynıa. Dantzig Da-

men ıçm yu a acwı;tır. B l k 1· l . . ük al D 1 . b b 
TROYBURG 12 b. . . . nimark ve a tı ıman an ıçın y a- iş erlnizi tertemız, em eyaı. vapuru ınncıteşnn-

d 15 b' · · · k d H b caktır. ve sapsağlam yapar. Ona yirmin-
en ınncıtetnne a ar am urg cl asır kimyasının harikalarından 

ve Bremcn limanlanna yük alacaktır. SERViCE MARlTIME ROUMAIN b. "dir d ni1 bilir. K k Ü ı 
MARJT7.A 1 S ·k· · · d ın , e e • o usu g ze 

vapuru ı ·mcıteşrm en PELEŞ 23/9/938 de limanı l · h 'k 1ar t....... te-. . . H b vnpunı - ezzcti oş, mı rop n A<.Uiı 
19 ikıncıteşrınc kadar run urg ve Bre- d b ki kt 1 M lta Marsil- . . Uzd •• n .. d·· . . ..k 1 k mız ıı e enmc e o up a , sın y c ,. ~ ur ...•. 
men ıçın yu a nca tır. C . · "ük 1 1 

AMERiKAN EXPORT LINES ya ve enova ıçm y ve yo cu a ır. 

EXCHANGE vapuru 15 lAld ilandaki hareket tarihlerile navlunlar· 

Nevyork için hareket edecektir. 
• ey u c 1 k0 d w• 'kl"kl d t ı· t aa ·ı egışı · ı er en ncen e mesu ıye 

ARMEMEN DEPPE 
EG YPTE vapuru 12 cylulde Anver8 

için hareket edecektir. ı 

MAROC vnpuru 8 birlnciteşrinden 

12 birinci te~rine kadar Anvers için yük 
ııl:ıcaktır. 

DEN NORSKE MtDOELHAVSLlNtE 
OSLO 

kabul etmez. 

Daha fazla tafsilat için ikinci kordon· 
da FRA TEU.I SPERCO acentnsına mü· 
racnat edilmesi rica olunur. 

Telefon : 4111 / 4142 / 2663/4%21 

BOSPHORUS vapuru 26 eylulden 30 oı• • v ş •• 
eylUl 938 e k

0

ndnr Dieppe, Dünkerk Ve ıvı e ure. 
~, Norveç umum limanları için yük alacak. LıMİTET 

Kullananlar, diş1erioi en ucuz şeraitle 
sigorta ettirmiş sa yılırJar sabah öğle v~ 
akşam her yemekten sonra günde 3 defa ...>~ trr.BAYARD vapuru 26 birinci teşrin- Vapur acentast 

·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ d~ 28b~inci t~~ bdarO~p~ BIR,NCl KORDON REES dişlerinizi hrçalayıoız. 

, 

TAZE TEMlZ 
UCUZ iLAÇ 

Her türlü tuvalet 

Hamdi Nüzhet 

SIHHAT 

çeşitleri 

Çan çar 

ECZANESi 
BAŞDURAK 

Hanı 
Büyük Salepçioğlu 

Karş1sında 

TORNAX Motorsikletleri 
Bet sene garanti, en konforlu 

BUZ DOLAPLARI 
1938 ve 1937 de Dünya ndnluı içinde birinciliii kazanan 

MiNERV A Radyoları 
Her marka bisiklet, gramofon plak ve her cim musiki alib 

IZMtR ve Havalisi toptan ve perakende satq deposu 

M. ALIM Şenocak 
Emirler çarıısı kartıamda Batturak No. 143 Telefon : 4079 

Siz de bu kren1den ~asmavınız! 

BALSAMIN 
Sıhhat bakanlığının resmi ruhsa

tını haiz bir fen ve bilgi ~aulüdür. 
Bütün cihanda elli senedir daima üs
tün ve qsiz kalmıştır. 

Krem Balsam in 
Uzun bir tecrübe mahsulü olarak 

vücuda gctirilmi§ yegane sıhhi 
kremL-~· 

ıcmır. 

Krem Balsam in 
Şöhretini aöz ve prlatanlıkla değil 

sıhhi evsafını Londra. Paris, Bertin. 
~ork güzellik enstitülerinden 

.. k .. n:efa krem arasında birincilik 
mu a bnt ~nrnıı olmakla ispat ...... :..:. e .. ~UAo 

Krem Balsam in 
Cünd~z için ynğsız, gece için yağlı 
v~ halıs acı badem ile yapılmıı gün
duz ve gece şekilleri vardır. 

KREMLERi 

KREM BALSAMIN; öteden beri tanmmıs huauıi vazo ve tüp tek
linde satılır. INGIUZ KANZUK ECZANF..Sl.. 

BEYOCLU - JST ANBUL 

Dünkerk ve Norveç umumt limanlanna BiNASI TEL. 2443 
vük a1acakhr. EJlerman Lioes Ltd. 
SERViCE MA.RmME ROUMAIN LONDRA HATii 

BUCAREST cCA V ALLO> vapuru limanımızda 
DUROSTOR vapuru 14 Eyl\llde olup 5 Eylüle kadar Londra ve Hull için 

Köstence Calatz ve Galatz aktarmaaı • .::t. l '-t 
J'U& a aca11L ır. 

Tuna limanlan için yük alacaktır. 

DUROSTOR vapuru 1 O birinci teş- POLO vapuru 5 eyltllde Londra ve 
rinde Köstence, Galatz ve Galatz ak- Anverıten gelip yük çıkaracak ve ayru 
tarml'l81 Tuna limanlan için yük alacak- zamanda Londra ve Hull için yük ala-
br. caktır. 

DUROSTOR vapuru 5 ikinci teşrin-

de Katence, Calatz ve Galatz aktarması ULLA vapuru 1 O eylulde ıelip 1 7 ey· 
Tuna limanlarına yük alacaktır. lule kadar doğru Londraya yük alacak· 

STE ROYALE HONGROJSE br. 
DANUBE MARITIME ' ALBATROS vapuru 15 eylwde gelip 

TtSZA vapuru 6 eylwde bekleniyor. 25 eylule kadar Londra için yük alacalt
Port Sait ve lskenderiye limanlan için br. 
yük alacaktır. lONlAN vapuru 26 eylülde gelecek 

BUDAPEST vapuru 1 S eylwde bek- ve 3 birinci teşrine kadar doğru Londra 
lenivor. Tuna limanlanna yük alacakbr. Ye Hull için yük alacaktır. 

TISZA vapuru eitul eonunda bekle-
niyor. Portsait ve lskenderiye için mal TRENTJNO vapuru S birinci tetrinde 
alacaktır. gelecek ve 1 O birinci tctrine kadar Lon-

DUNA vapuru eylUI 11<>nunda bekle- dra ve Hull için yük alacaktır. 
niyor. Portsait ve fakenderiye için mal LtVERPOOL HATn 
alacakhr. LESBtAN vapuru 6 eylulde gelip 7 

JOHNSTON V ARREN UNES eylule kadar Liverpool ve Glaakov için 

AVIEMORE vapuru iki birinciteırin· yük alacaktır. 
de Burgu Varna. Köıtence Calatz ve MALVERNIAN vapuru 15 eyhllde 
Brail liman!anna yük alacakm. gdip 21 eylwe kadar doiru Liverpool 

DROMORE vapuru 30 birinclteş- ve Glaııgov için yük alacaktır. 
rinde Burgas, Vama, Kö.tence. Calatz BRISTOL HATTI 
ve Brail limanlan için yük alacaktır. SELMA vapuru 20 eylulde gele-

Til.ndakl hareket tarlhlerlyle nav· cck 25 eylule kadar doğru Bristol 
lunlardald değtş•1dlkterden acenta me· =çin yük alacakbr. 
;u1iyet kabul etmez. Tarih ve navlunlardakJ değişiklikler· 

Daha fazla tafsnAt almak !çln Blrfn· rfen acenta mesullyet kabul etms. 

el Kordonda V. F. Benry Van Der Zee 
ve Co. n. v. Vapur acentalığına mUra· 
<."ant edilmesi rica olunur. 

Tel. No. 2007 ve 2008. 

))et Foren~de 
i)anıpskıhs· - Selskab 

''Umdal,, umumi 
deniz acenteliği 

Ltd. 
COPENHAGEN HELLENIC UNES LTD 

MUNTAZAM SERViSLER BELGi ON vapuru 27 /28 ağustot-
ANVERS - DANEMARK 1rasmda beklenilmekte olup Rotter· 

SKANDtNA VIA :lam Hamburg ve Anvers liman-
S/S. SV:ANHOLM 

1
anna yük alacaktır. 

Eyl\ılün birinci on beı ~nlükte yük HOLLANDIA vapuru ağustor 
all'lcakttr. "lihayetinde beklenilmekte olup Rot· 

S/S. ALCARVE •erdam, Hamburg ve Anven liman-
Eylwün ikinci on bq günlükte yük 'anna yük alacaktır. 

olacaktır. GERMANIA vapuru 1 O eyluldt' 
M/V. ALGIER 'Jeklcnilmektc olup Rottcrdam Ham 
Eylul sonunda ve birinci teırin baa· burg ve Anven limanlanna yük 

langıcında yük alacakhr. '\lacaktır. 
M/S. BROHOIM « TURKtA» vapuru 20 Eylüldeo 
Birinci tqrln ilk baftamıda yük ala· ':>cklenilmektc oluo ROITERDAM 

caktır. '.-IAMBURC ve ANVERS limanla-
5/S. EGHOLM ~ına yük alacaktır. 
Birinci tqrinin ilk on bq günlükte UNlTED ST A TF.5 AND LEV ANl 

yük alacaktır. UNE L TD 
S/S. EBRO cBAALEBEK> vapuru 22/24 
Birinci teırinin ikinci on bet giinlük- Eylul arasında beklenilmekte olup 

te yük alacaktır. "JEVYORK icin yük alacaktır. 
M/V. MAROCCO BALKANLAR ARASI HATTI 
Son teırin ilk haftaaında yük alacak- ZETSKA PLOVIDBA A. D. Kotor 

tır. Balkan ittifakı iktısat konferansının 
M/V. TUNIS seyyah, yolcu ve yük ic;in tesis ettiği hat· 
Son tqrin ikinci on bq günlükte yük ta mensup Yugo~lav bandıralı 

alacaktır. L OV C EN 
HER ON BEŞ CON MUNTAZAM Lüks vapuru 1 O eylulde 18 de Cos· 

SERViS OLACAKTJR tanza, Varna limanları için hareket ede· 

Kireçli sulann tahribahndan 
Kalorifer kazanlarile tesisatlannı 

Lokomobiller ve alelumum buhar kazanlannı 
Kurtarmak için klreçll suyu tasfiye edem 

VEBOLiD 
CIHAZLARILE TEÇHiZ EDiNiZ. 

Cihazları tamamen garantidir. 
t.viçrede WEBBOUTE A. G. Türkiye ve tarla karip vekili umumisi 

V E B O L l D L t d. Ş t i. 

Yeni adrese dikkat: 
MERKEZi : latanbul Galata Billiir aokak No. 7 - 9 P. K. No. 1094 

Telefon : 44607, Telgraf : VEBOUD 
ŞUBESi ı Anlcua B.dpılar ad. No. 22 P. K. 45 

Telefon : 2881, Telgral: VEBOUD .• 
tMIR UMUMi ACENTASI : Mimar Kemaleddin aıd. No. 15 

P. K. No. 7Z 

/zmir Enternasyonal Fuarı pavyon N.175 
ProspektUs va mUhendlalerlmlzl leteylnlz. 

Eczacı Kemal Ka
mil Aktaşın 

Bahar çiçeği 
Kolonyası 

Merkezi Kemer&ltı caddesı 
Beyler Sokağı köıesi 

Büyük Hilal 
• 

eczanesı 
tzmirden götürülecek 
en tık en ince ve en 
makbul hediyeniz ec-
zaa Kemal Kimilin 

Bahar çiçeği 

kolonyası 
olacakhr. lzmirde Hilal eczanesi 
kokuculuk üzerine ciddt yuruyen 
bir müeaecae olmuı. kokuculul 
ilemini pşırtmıt bulunmaktadır 
Hil81 ·eczanesini. eczacı Kemal 

Kamili i§indt:lci ciddiyeti, kolon
yalarını lzmirlilere sorunuz. 
Yakın ve benzer isimlere aldanma
mamz için titeler üzerinde Kemal 
Kimil adını srörmelisiniz. 

Navlun ve bilılmum ransenyöman için cektir. Trieate ve Şuıak limanlan için yolcu ve Daha fula tafsUlt almak için Birinci 
Aceotcliğe müracaat edilmesi. L OV C EN yük alacaktır. Kordonda 168 numarada (UMDAL) 

ADRf.5 ı Fevzi pqa bulnn No. 1.. Lüks vapuru pazartesi 19 eylulde eaat Gerek vapurların muvasalat tarihleri, umumi deniz acentalığı Ltd. müracaat 
TELEFON ı 3.304 f 2 de Jzmirden hareket edecek. Pire gerek vapur lsimleri ve navlwtları hak· edilmesi rlca olunur. • 

(Osmanlı Bankası itti8aliade) Korlu. Adriyatik limanlan, Venedik. kında acenta bir taahhüt altına ıtrmez. TELEFON : 3171 - 4072 

I 
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Dünkü törenden • intibalar 

Hükü.met ııe kışla önündeki töreni ta.kip eden halk •. Dünkü merasimden bir intiba 

Halkevi Avcıları da kurtuluş bayra
mının zaler alayına iştirak ettiler 

Bu sene dahi kurtuluş bayramının Avcıların tertip ettikleri bu alaya 150 
zafer alayına i§tirak eden avcılarımızın kadar avcı iştirak etmiştir. Yirmi beş mo
kıymctli varlıklarını takdir etmek b ir törsiklettcn ibaret olan motörsikletli av
kadirşinaslık olur. Senelerdenberi en iyi cı grubunun yürüyil§ü çok heyecanlı 
temsili yapan şehrimiz halkevi avcılar olmuş temsil arabası da halkın alakası
cemiyeti bu seneki resmi geçitte de ayni nı celbetmiştir. 
mevkii elde etmiş cemiyet idare heyeti- Avcılar Basmaneden itibaren sonuna 
nin tanzlın etmiş olduğu plan mucibince kadar tam bir intizamla yütfiyüşünil bi
alaya iştirak edilmiştir. tirmiş ve yollarda toplanmış olan on bin-

Önünde Türk ve parti bayraklarını tu- lerce halkın haklı olarak tezahürat ve 
tan iki avcı ve iki de bayrak muhafızı alk.ı§larını kazanmıştır. 

yürüyordu. Arkada Ulu önderin büyük Program mucibince Atatürk heykeli
resimlerini ~ıyan avcılar geliyordu. nin önUne gelindiği vakit grup on saniye 
Daha sonra cemiyetin bayrağı, motörsik- kadar tevakkuf etmiş ve motörsiklet 
letli avcı grubu, piyade ve süvari avcı- grubunun taşıdığı bilyilk çelenk heykele 
lar ve daha sonra da, itina ile süslenmiş konmuştur. 

Atati.i7'ki.in t7Glidelerinm mezanndcı Iz-mi7' mebu.tu B. Kdmi! Du7'sun nutuk 
inıd ederken 

cemiyet idarecilerinin otomobili ve ni- Zafer alayının en muvaffakıyetli mev
hayetinde temsil arabası geliyordu. Avci kiini kazanan balkevimizin çalışkan avcı
grubunun önüne de Bergama mi.lzikası larmı ve kıymetli idarecilerini gazetemiz 
verilmişti. tebrik ve takdir etmeği vazife sayar. 

Berlin ve Prag arasındaki ihtil&fta 
Romanın vaziyeti ne olacak? -

Bu vaziyet, Hitlerin Romada MuSsolini ile yaptığı 
görüşmede tesbit edilnliş bultJomaktadır 

Çekoslovakyanın Londra sefiri Mazarik 

Roma, 9 (A.A) - Stefani ajanın 

bildiriyor : 
lnformazione Diplomatika atağıdaki 

tebliği neşretmektedir : 
Mesul Roma mahafili Çekoslovakya

da yaııyan üç buçuk milyon Almanı 
temsil eden Südet 'partiai ile Prag hü
kümeti arasındaki ihtilafın safhalarını 

Clerin bir dikkat ve ayni zamanda bii
yük bir sükunetle takip etmektedir. İtal
yanın hatb hareketi Roma - Berlin mih
veri siyaseti mucibince Haynlayn Karls
badda sekiz noktada teıbit ettiği meta· 
libata açıkça müsaittir. Bu metalibat 
ekalliyetlere muhtariyet verilmesini is
temekle beraber ula ekalliyetlerin <;~k 

devletinin camıaıına menıubiyetlerini 

münakaşa mevzuu yapmamaktadır. 
Haynlayn Benesin idare ettiği devlet

ten Almanların ayrılmasını istemeğe ka

dar varmamıştır. Bu cezri tarzı halli bi
lakis Londra ve Pariain bitaraf miitahit
leri son günlerde derpİf etmeğe baıla
mıtlardır. 

Mesul ltalyan şahsiyetleri şu kanaat· 
tedir iti, Südetler işinde ucu Moskova ve 
Parise varan yabancı ve gayri mesul 
kuvvetler filen çalıımaktadır. Bu kuv
vetler Prag hükümetine belki meıkük 

yardım imkanlarını göstermek ve ihtila
fı muarız ideoloji sahalarda intikal et
tirmek suretiyle Prag hükümetinin mu
kavemetini arttırmağa çalışıyorlar. 

Roma mesul mahafili Cermen mille-
tinin bilhassa yeni Fransız seferberliği 

Amerika ise 
Diğer Avrupa işlerinde 
olduğu gibi bunda da müs 
takil kalacağıiıı söylüyork ... ~:::.:: .. ::::::.":d~ .. 

nin bir cinayet değil, bir kaza olduğunu 
göstermiıtir. 

Asker bir trend~n düımüı ve bir ta

ıa çarparak ölmüıtür. 

Prag, 9 (A.A.) - Dün 1900 Südet 
nUmayitÇisi F rivaldor meydanında top
lanarak Alman millt marılannı söylemif 
ve sonra mahalli b ükümet konağının 
önüne giderek bazı camlan kırmıtw .... 
NümayitÇiler üniformalı bir polis lmiri
ni ıehrin kapılanna doiru ıürüldemeğe 

tetebbu. •tmitlene d e daiıt.ılmtfiardır. 

Londra, 9 (A.A ) - İngiliz müatem
leke ve miJlt müdafaa nazırlannın dün 
evvela lrlanda baıvekili Dö V alera ve 
sonra Çemberlayn ile yaptıklan konuı
malar hakkında beyan olunduğuna göre 
bu konuımalar lrlandanın müdafaası et-
rafında cereyan etmİftİr. 

Amerika cümhurreid B. Ruzvelt Diğer taraftan alman haberlere na-
Hler Prag hakikati idrak edene da- Roma, 1 O ( ö. R) - Çek jş)erinde 1 zaran dün baıvek.il Çemberlayn ve di-

ha büyük bir buhranın önüne geçilmesi birleşik devletlerin vaziyeti hakkında B. ğer lngiliz nazrrları arasında yapılan 
mümkün olabilir. ltalyanın Südetler me- Rooseveltin gazetecilere beyanatını Ro- müzakerelerin •ebebi orta Avrupada va-

aelesindeki hattı hareketi Hitlerin Roma- ma gazeteleri memnuniyetle kaydedi-1 ziyetin oldukça vahimleşmiş bulunması
da Mussolini ile yaptığı konuşmalar es- yor1ar. Reisicümhur Amerikanın Avru-

1 dır. Bunu teyit eden diğer bir nokta da 

nasında t-bı"t edı"lmı"• bulunmaktadır. d k lngiliz kabinesinin pazartesi günü yeni 
"'" y pa emo rasileriyle manen ittifak ha-

., bir f~vkalade toplantı yapmağa karar 
ltalya askeri sınıfları silah altına ça- lincıe olduğu haberini tekzip etmiıtir. B. 

vermesi ve hariciye nazırı Lord Hali-
g .. ırmadıg" ı gibi aske-ri mahiyette dig-er Roosevelt d'g" l 1 d ld " · 1 er mese e er e 0 ugu gı- faksın da evvelce verilen karar hilafına 
tedbirlere de teveaaül etmemiştir. Bu- bı" bunda da A ·•- · l 

merıııtanın tamamıy e olarak Cenevreye gitmeyip Londrada 
nun sebebi ise evvcll eğer harp ıeytan-

müstakil bir siyaset takip ettiğini söyle- arkadaılariyle daimi temuta bulunmak 
lan hadisata hakim olmazlarsa henüz miştir. istemesidir. 

karşısında aldığı vaziyeti büyük bir tak- bir anlaşmaya varmak imkanının mev
dirle karşılaı;naktadır. Keza mezkur ma- cut olduğu hususundaki kanaatidir. Ve 

hafil Mitlerin Nüremberg kongresinde saniyen dahili makanizmasının kendisi
okunan beyannamesindeki temkini de 1 ne her türlü ihtimale derhal karşı koy-
)ayikiyle takdir eder. J mak imkanını temin eylemesidir. 

Londraya gelen bazı haberl~re naza· 
Prag, 1 O ( ö.R) - Holtz şehri civa- ran Hitlerin l 2 eylulde Çekoslovakya 

rında bir Çek askeri ölü olarak bulun- meselesini muhtariyet esasından daha 

muı ve bunun Südetlerin eseri olduğun- başka bir ıahaya İntikal ettireceği endi
dan ıüphc edilerek otopsi yapılmasına ıelerini uyandırml§tır. 

Fuann büvük antrennin gece göriinil§ü 

Romanya deniz günü 

Geçenle7'de mütenekkiren ıehrimizi ziyaret etmiş olan Romanya kralsf&I 
yatının limanımızda iken alınml§ resmi il' 

Köstence, 9 {A.A) - Deniz günü münasebetiyle Köstencede b 
1 

yük şenlikler yapılmıştır. Bu şenliklerde kral, Veliaht, başvekil .., 
hükümet azası ve ordu, bahriye rüesası hazır bulunmuştur. 

Kral yatma binerek donanmayı teftiş etmiş ve sonra denizde öl 
muharipler için ayinler yapılmıştır. 


