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Altı aylık .... :. .. . .. . . . . 750 
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2900 
1650 L TELEFON: 2697 

Cümh.uriyeti1ı ve C!lmhuriyet eaerimn beTcçiai, sabahlan ~kaf' dyaal gautedir 

., 
Fuarımızı 

17 Günde gezenlerin sayısı 

418,637 dir 
·-------' YENJ ASIR Matbaaımda buıhnıttır 

Hatay M el isi na asayı kabul etti 
B. Abdurrahman Melek mühim bir nutuk irad etti 

Ana Yasa 26 maddedeıi müre keptir 
ve ittifakla _kabul olunmuştur 

---·..--.......-
Hatay 
abinesi 

Çok ümit verici bir 

Birlik yolunda 
-0-

Muvaf fakı yetli icra-

Hatay başvekili ve hükümet eT1c4nı Hatay meb'uslan ile halkın tezahüratını seyir ediorlar 

atına başlamış 
bulunuyor 

- YAZISI 3 ONCO SAHtFEDE -

Almanya 
İle olan 
Ticari münase
betlerimize 
sarahat vermek 
lazımdır 

Balkanlar arası 
dün lstanbulda 

5 inci Tıp kon~resi 
ilk celsesini yaptı 

Sıhhat müsteşarı B. Dr. Asım 
kongrenin açılış nutkunu söyledi Bugün 

Güzel Manisanın 
kurtulus günü 
Egenin e!.1 feyizli toprağı olan 

&tize) Manisa, bugün 1 7 inci kurtu
luı yıldönümünü kutluyor. On yedi 
sene evvel Manisalılar Tüı·k ordu
sunun önüne durulmaz bir hızla . 
Akdenize akan kahramanlar aelini 
bugün CO§gun bir ku.rtulıqı ıevinci 
içinde .karfdamqlar, uzun süren ka
ra ve yaah günlerin acdaruu yü
reklerinden silnıİ§ler, hüniyet ve 
iatikJaI havasına kavutmuşlardı. 

Yurdun servet kaynağı Manisa 
biuat kendi sinesinden yetiJtirdi
ği kahramanlarla bu kurtulut günü
nü kutlularken Büylik Kurtancmın 
ııösterdiği yol üzerinde yürümekten 
bijyük bahtiyarlık duymaktadır. 

Manisanın bu büyük bayramına 
candan qtirak eder, bütün Manisa
Warı yürekten kutlarız. 

Mare§al Fevzi Çakmak Ege manevralarında 

Gazi Antepte 
Çelik ordunun manev
rası cumartesi başlıyor 
tstanbul 7 (Husust) - Antep havali- mal etmekle meşgul bulunuyorlar. 

sinde yapılacak manevraya iştirak ede- Manevralara önilmiizdeki cumartesi 
cek olan kıtaat Antep çevresinde ve ta- günü başlanacaktır. Manevraları yakın

yin edilen konaklarda hazırlıklarını ik- -SONU VCVNCV SAHiFEDE-

Dünkü Güreş 
Fenlandiyalılar dün zayif bir takımı-· 
mızla karşılaştılar 6 - 1 kazandılar 

Mersinli Ahmet Ankarada yendiği Finlandiya.lı rakibi ile ... 
-YAZISI lKlNCI SAYFADA-

Büyük Şef im izin 
va/deleri büyük 
Ananın makbe-
resi ve abidesi 



SAYFA: 2 

Köy 
Yeni bir 

• 

---
-v .., e- k&&&& 

ınması 

köy kanunu e şte zayif 

Almanya 
ite olan 

hazırlandı takımımız 6 -i yenildi 
-l>tlftkG •ayni an mabat- 1 !Jamhudut, mm, su. sUla1t, yayla, orman, F"mlanaiyah ~er dün uffl!l za- de teknikte lhdla oldü1damu cıs.terdi.-

bir 
Ticari mlinase· 
betlerimize 
sarahat vermek 
lazımdır 

~ köy kalkınmum.ın temeli bataklık gibi anlaş:ınalıkların halli yal- if bir takımımızla yaptildarı ilk lkaqıaş- B • • ler 
~ ıo1aa 15 maddelik;yeni ıblr mzca :kazaJidare :heyetlerine ait olac8k- :IDQ'I 1 - 6bzandilar. Düıı Akpmki IU• uguo Netic.cle J dW'b 55 llallİyede Kot· 
kör kmunuıpıo;.t.1hazırlamıı olduğmıu tır. 1-\nl•pez'hklar, lbJr karara bağlanın- l>mt S'Üft:fte 1biricik muvaUakıyeti .;.. ltda tu§la gaJip seldi 

BAŞTARAFI f iNCi 'SAHIFE,,ı :lıil.I .... se dWikil. sayımızda ilk Jnad- caya kadar her türlü JÜzi ve kavga'.larm aa S-ı 1 ıwanla :Akmet rakibi ıMellotayı tut 72 iKILO 
müsaadelerinin 
vardır. 

muhtelif §Ckineri deleırini yazmıştık. önünü kesmek üzere nahiye müdürü ile yenerek kazandı. Bu akpm çoban ve 
18 Fnıldıuı ibiret ohm projenin ilk wya kaymakamlar tarafı.ndan lüzumlu Mersinlinin de bulunacağı kuvvetli ':>ir 

fasıBen•a lit olan hilkUıriler :fUDlardı.r: görülen idarl :tedbirler alınacaktır. ekiple Finlandıyalılara karşı çıkacağıt .• 
Smr ijleri: 1ki ve daha .ziyade köy.ün su ve ısulak Bu U:pnıki güretler Grcko Romenc&. 
Bu proje lbnımla§ır km~ her ihtiyaçlarını temin eden sularm tanzim 3 6 Kilo : Ki.elli :ve Mustafa Ak.kır 

köyilıl smırı de:rııeği 1arBlını1an bir kn- ve tevzii bir :kaza dahilinde ise 0 kaza, güreştiler. On dakika beraber bitti. Kır

ğıda :y.mlacaktır. Sınır için komşu Jiliy- bir vilayet içinde bir kaç kaza arasında ada Finlandiyalı alta düştü. Üstte bir ne

ler .ile ar.ilarında uzlaşma işleri eğer .ise dahiliye ve nafıa vekflletlerince müş- tice alarnıyan Mustafa altta da iki dela 
vaısa bıı Wı :-1sterilecek ve yazılan mnır tereken 'bmzim ve vilayetlere tevzi olu- köprüye gelerek tuştan l:urtuldu. 
k§.ğıd.ı demek hası ı:t.arafından imzala- nacaktır: Bu hususta çıkacak anla§lllClZ- Tekrar ayağa kalkan güreşçiler t~ 
nıp ruihiye müdilrüne göndcrilecektir .. lıklan, bu merciler halledcceltlerdir. yapamadılar. Fakat Mustafa güzel giı-
Na'hiye müdürü de bu sınır kağıdını ka- Bu kanun hükm.. bn.;ln- b lam reşmesine rağmen tecrübeli olan rakib.-

_ _,,,a •. d ek . un u ~ aş az . k l d za eya :vıw.yete gon erec tır. her k.. .. ·--'~ l . ile nın puan azanmnsına miıni o ama ı vo oyun umw.w yapı Yl'l' erı ev, K 
Oralarda kauı. idare heyetince sınır nhır, samanlık ve dükkfuı gı"bi köy yeri- iselli 5;ıyı hesabiyle gallp iliin edildi. 

iktığıdı tetkik ve tadil edildikten sonra, nin sınırları köy derneği tnrnfmdnn dört 61 KtLO : 
tasdikli bir ö~ tekrar köy muhtarına ı ay içinde ve saha üzerinde gösterilecek- Pihlijamnki - Habip Duman tutu§tıı-
verilmek ilzere nahiye müdürüne yol- tir. lar. Çok kuvvetli ve usta bir güreşçi olnn 

landıw .hl..~ ıl ,_ı:ıw dı .:ı_ t rı ·H· Finlandiyalı iki dakika 45 saniyede tu~la 
gı &W as Slllil" .ı=gı Wl 4:1S 1 ı Bir k 0 yde b rtluk . . a kn 

lar.ık dair ilecektir lki 0 u yu sınırı ıçuı e • • alip geldi. 
o ;bıpu • esine :ver· · lan yerlerle bu sınırlara bitişik yerlerde 66 KJLO : 
köy arasında uilaşılmayan sınırlar için ve bu smıra en çok 200 metre uzak yer- K k 1 M h Akk · d 
idare heyetlm tnhkikat ve tetkikler ya- lerde csk lıi . os e a - e met ar güreşı e 

k · · h iki. k .. ed b. ~-" m en ° bilecek yapılar :yapıl- kısa sürdü Çünkü gerek 61 ve gerek 66 para sınırı çız.ıp er oy e ırer W.l;) • • • • •• • • • • 

dikli suretini göndereceklerdir. Bu :karar, mas~ köy ıdarc.sınce musaade ve rıle- kılolarda gÜrCfien Finlandiyalı güre~çiler 
kat'i olacaktır. Kazadaki bütün köylerin cektir. Bu .sahanın dışında inşaat yasak diğerlerine nazaran hem .kuvvet ve hem 
tasdikli sınır k4ğıtları tapuca bir deftere olup yapılanlar .köy encilmeni kararile 
yazılıp defterin altı !idare heyetince ~ yıktırılacaktır . .Ağıllar, ibağ :ve bahçeler-' 

dik ttiri·ı kt· A b ta d'kl' d f de yapılacak yazlık evler ve kulübeler e ece ır. ynca u s ı ı e - b hük. .. . . 
te . b. ı: a ta k l ·a u umden harıçtir nn ır surew. e puca çı arı ıp ı are • 
heyetince saklanmak üzere verilecektir. Bir köy yerinin genişletilmesi gecikir-

Atış 
• Köy ımurlarma ait bütün işlerde, anla.§- se 'kazalarda kaymakamın, merkez ka-

mazlıklarda ve n.izAlarda devlet daire- zaaa valinin seçeceği bir zatın riyaseti Poligonu ac. ılı yor 
leri ve mahkemelerce bu tasdı1<li def- ıaltında hükilmet doktoru, Nafıa mühcn
terler esas:tutulacaktır.Birköyün:smırı, disi veya fen memuru, ıziraat müaürU Kültiirparkta .infa edilen ab1 poligo
§U şekilde çizilecektir. veya memuru ve bir nahiye müdürün- auna ait hedef aletleri gelmiştir. Beledi-

1 - ES"ldaen beri lı:.öyUn 'SB}'ı1an bü- aen 'lilfüeldtep 'köy encümeni ile birlikte yenin vaki daveti ıizerine Jnhiııarlar ve-
...::- ..:ı_ bağ "--'- · lik kaleti barut §Ubesi mütahassısı ve lstan-
·Lua taru1, • uwıçe, çayır, zeytin • yerinae yapacağı tetkikler üzerine sı- . •V• • • • 

,,alamuilUk lbaltalik 'Ve -oUak1ar sınır l 1_ 1 .k da . l til k bul avcılar bırlıgt reısı bay Ah Kunt da-
, nır ar uzum u mı tar gcnış e ece - h. 1!- ~ .k. . ·y1 aı~,--

~ ılr;alaraktır. • ti ı POLQ>Onun .mıuaru ı tesıaati e ~-

2 _Dağlık ve ormanlık.Jıav.alide öte- rD. wlık l k k k 
1 

dar olma'k üzere lmıire gelmi~ ve derhal 
ag , 1aş ı veya çora mınta a ar noksan kal · 1 · -ile r b l 

de beride dağ.uu.k olan evler, tarlalar, olup toprağın 'teşekkülü ıve verim kabi- ~ ~.enn ma ıne. ll§ an-
meri.lar ~ PJlft"-" en ,,.km kôye 1bagv lı ı:... • . b mıştır. Üç dort gune kadar polıgon açı· 

r--r- -...- ,_ ~,.eti u:a ı toprağa bl olarak halkın l ak ..ı _ _.ı__ı 
aayılm•kl• bera'ber buri.lar sınır dışında . . w ac ve ucrnıu •b!lara baflanacaktır .. 
bırakıl caldır. Y.alıuz lı.er birinin a.dı _ dağınık yaşamak mecburıyetı bulundugu Tesisatın mükemmel ve 'llbş ücretinin 

1.-11.~ • .s.ı yerlerde 'köy yeri hududu çizilmiyecck- de çok ucuz ol.maaından halkın büyük 
nır -&'dm.a yazılacaktır. tir Ancak b .b. 1-....l- ,_., 1 her v w . •. · u gı ı yer~ "AJJY er, ragbet gölllercceKine piphe yoktur. 

1 - Smır niilmkün olduğu ka~ ko- 'kazada idare heyetince ~bit olunup ay- Bay Ali Kunt Clün gece ıe'hrimiz Hal-
la_y mılqtlacak .-.urette dereler, tepeler, rıca ilin olwıaeaktır k · ıl · · · · d ı_ iUar . d . . tli · evı avc ar cemıyebnı zıyaret e ercıı; 
JU Te:ra ~ eğışmiyen ışa:re Projenin geri kalan fasılları, köy ha- fzmirli avcılarla bir kaç saat birlikte ee-
ycrler~ ,ge:çerek ve bu .dere, ve yol- yatmm umıımt gi.diFJe, idare, bayındır- çimUf kıymetli ve hı.ideli mübalıuelerüe 
:tarın ift J;.pretll :prlerin köylüce adlan 1ik, silibat, kültür, smyJll aurum gibi, bulumilınuıtıu. 
neyst;, W.....ebal iSUUl'iia sırasile :yazı- köy !hayatuun mıa ce:Phıileri üzerinde 

lacaktır. yeni ;ve blkmdmcı hUklimler k:oymak-
4 - lFCer ~ mmrmı derelerden, tadır. 

tepelemen, ;:101larilan -.eya diğer değir ------------
miym iipretli :,.erlerden ıeeçirmek lı;abil =---···u·--··-~u•uuna•n "": 
oınum.. aımr mtımkiln oıaqiu bilar : Gelenler, Gıdenter : 
aUz 1-...lk we 1bily:ük :taJlar dikilerek -·-··-w•w=-·· .... -·-·······•••nu• 

15 inci yıla 
hazırlık sınır ':;l;lec:p"kfir. j!Ba'.Jlkem lA)'laY.1 '.8. Cavit. Baı&eair 

.,.lavı B. Rahmi Sdçdk Ballkcsirden Cüıılhuriyetin on be~inci yildönüınü 
5 -:Bir köy ıehaförin(ien bazı lcimeele- '-'-e -'l-:.l-~;... u;mır a~c:nı.... münasebetiyle Ziraat vekaletinin bütün 

rin, a.jb :bir Jköy arazisi içinde lblan ılfthi.ailar fiteDk miitahassısı B. Ali te~kili.t ve müeaseselerinde timdiden 
dnğıniltitan., bal. bahçecihiyerleri; sa- llmuibwdan &dmiJt:ir. tedbiiler alınmaıu Vilayete bildirilnii§tİr· 

Greko Romende 
kuvvetli bir ekip 

çıkarıyoruz 

Çoban ve Mersinli 
bugün Feo1andiyalı 
rakipleri ile karşı· 

aşacak.tar 
---o--

Dünkü ka~şılaşmacla 
Samsunlu Ahmet 

r.akibini tuşla yendi 

Kinune - Faik giireıtiler. Bu güreı te 
çabuk neticelendi. 2 dakika 35 .aniye. 
de Finlandiyalı gürer;i tu§la yendi. 

79 KiLO 

Pikogosaari - Adil gürettiler. Birinci 
devrede sıkı bir güreı tutan Adil rakibi
ni bir defa tuşluk vaziyete getirdi ise de 
fünlandiy&lı ma'haretle tehlikderi aa-

şturdu. Birinci devre Adilin lehine 
bitti. Fakat 12 inci dakikada Finlandi-
yalının bir oyununu 
tuşla yenildi. 

87 KtLO 

atlatamadığın<ian 

HERME - MEHMET güre§ti. Bu gü
reş başlnnuısiylo bitmesi bir oldu... 45 
saniyede Finlandiyalı güreıçi tuşla ga
lip geldi. 

Ağırda Samsurllu Ahmetle ~ellov 
gür~~er. Samsunlu Mellovayı ayakta 
bir iki defa dcnccliktcn sonra ~uvvetli 
bir hamle ile !havaya kaldırarak minde
re .erdi ve 2 dalci.ka 35 aaniyede tuıla 
kazandı. 

lngiliz kooperatifçileri 
lzmir piyasasına bu 

alaka 
sene daha 

gösteriyorlar büyük bir 
Şehrimizde bulunan İngiliz istihlak temaslar iyi netice vermi,tir. 

kooperatifleri ih.eyeti dün şehrimizde ba- * 
za mühim temaslar yapmışlardır. İngiliz 9 numara üzüm fiatlerinde açılıı fiati-
kooperatifçileri lzmir piyasasına lbu ee- ne nazaran iki kunJf kadar bir tenezzül 

ne dalıa hüyük 'bir al.ika göstererek ıin- !\\.-ardır. Fıi1'at lbu tenezzül muvakkattir. 
cir ve üzüm mübayaatına baılamııılar ve Piyasanın inkiıafına intizar edilmekte
hazı anlaşmalar elde ebni~lerair. Üzüm 4.i.r. J11cir piyaaa vaziyeti gayet •ilam

kurumu ve Jiro müessesesiyle yapılan dır. 

Kızdçulluda yapılan 
Cirit oyunları 

Pamuk ve hububat müsaadeleri 
evvelden verilmekte ve fiatleri ÖP" 
ceden kontrol dairelerinin tahriri 
tasdikine iktiran eylemektedir. Hal• 
buki üzüm ve incirde böyle olmıyor• 
Gelen .tekliflerde bu sarahat yokur. 

Tersine olarak kontrol dairesinİıl 
müsaade vermesi şartiyle fiatler tek• 
lif olunmakta ve satışlar bağlan
maktadır. 

Farzedelim ki on be§ kuruşa biı 
ihracatçı bir parti üzümü verdi. Mal 
Hamburga gidinceye kadar kontrol 
dairesi fiati on üç kuruşa indirirse 
vaziyet ne olacaktır} 

Alıcı hususi şart dermeyan ettiği 
için mesul değildir. Satıcı çaresiı 
kalınca malını kaça satmağa mec• 
bur kalacaktır? 

Böyle bir tehlikeyi hangi ihracat• 
~ kolaylıkla üzerine alabilir? 

l§te bundan dolayıda ki Alman· 
ya üzerine satıŞlar gev§Cmiş, fiatlel"' 
de dü§künlük sczilmeğe başlanmır 
br. 

Geçen sene anlattığımız şekilde 
zararlara maruz ik.alan ihracat evletİ 
bu yıl haklı bir tereddüde düşrniit 
bulunmaktadırlar. 

Ticaret işlerinde vuzuh ve kat ·iy
yet esastır. 

Almanya tam ihracat mevsimin• 
de üzüm ve incir üzerine bir ay mit 
saade vermemeğe kalkışacak olur8' 
veya fiat tayininde vuzuh göster· • 
mezse bunu da hüsnüniyet esefi 
olarak mı kabul edeceğiz? 

Bunun içindir ki son ıı.nlaJıDadll• 
daimi temas tesisi suretiyle müşkü
latın yenilmesi dcrpi.ı edilmiı ve itİ
lafnameye buna göre hükümler ko
nulmu_ştur. 

:A.lriıanyanın dahili politika ba· 
kımından ithalatı, hatta ihracatı 
kontrol eylemesine diyeceğiıniı 
yoktur. 

ıKızdçıillu ıKoıu ..:ııumaa :vap.ılan Ci~ ntçileri d'! cüzı:1 huırlani:llklarnu ispat Fakat Türkiyenin Yiihek iktısad' 
rit eyu:Dl.an üYiik. bir ım:ava:ffa.kıyet için- :ctmiılerclir. Ba milll oymılarm yBbnda menfaatleri bakımm&m da bu koJJ" 
de clenm. e0erCk bcklmillcn Ö'İ netice- daha büyük lbir inkip:f cöetererek kal- trol dairelerinin bir tazyik vasıta'I 
leri venniftir. DiJciliden eden Ciritçiler, kan, cirit ve ok atmada b:mirin ıhqlıca 0~ lrullanıhnamasmı i.stcmek. 

Türkün •vat ve a.bf !kabiliyetlerini te- ıneVkü .ihraz etmesine ıiııtizar edileOilir. bızı~ ~ır. . .. 
barüz ettirecek • • !b.are1t .:ı_...:...t • il"".!...!~ L_'ft___ _, __ .__ __1 • Turkıyenın ıhracat mevsırnuıı ~ 

01 eu._"'.e tana -.ı-u. .....,.. 1"9 ~ _.._ 07uu.ı.an. eı .. .. -1 '.I\ 1L.... • • b t 
""İ'"' er-.!...:1-d• öd • D--- ·• ·L-d ~ • _,, __ _._ :ZOUUDı:ıe tutması .rum.anya \ÇUl l ,_ ~ a. enııı ve u=sa&.UA cı "&.e ___ ce ~ ~w.u ı.·· - • _......!L._'d' 

nusnunıyct VBZUC8l ır. 

Yazık Define 
hibi.nila. b1j]nnil1Jiu \k.Qyüıı :smınnda gÖ> ·-~ __ L B n_L_! oa . . H d rileceld;U: u:m.ır uuwusu . n.aww cm&1e gıt- er aire geçen cünihuriyet bayram- V 
te • miıtir !arından daha üstün Jekilde bayraklarla l eni vapurlarda Bir Yunan avukatı 

lzmir, Manisa ve Kü
tah yada araştırma

lar yapacak 

Kontrol dairelerinin verccekleıİ 
fiatlcrin kat 'i ve saıih olması, c~ 
vdd.en bilinmesi zarureti vardı1'• 
Çünlfü serbcat bir piyasaya mal gôıt' 
dermiyoruz. Aha sıfatiyle tcldetı 
karşunaxla bir tüccar vardır. Ukitı 
bu tüccarın iradesi devletin elinde" 
dir. 

6 - Bir lköyiln. .mıı:rı mutlaka diğer Maİ· .. f t•~..: h Eb Ank donatılacak ve ~ece tenvirat yapılacak-k .. Üll ile D. :.leşmek !lizım lmi- ıye mu e ....,.. ay cm ara- • M 
~~k~~~~n~~~~~~~)~~~--~~~~~~~~tı~r~·~~~~~~~~~~~~ı ~~~furdze~ 
kiden beri hiç bir köyün malı say.ılnuyan yanık sigara atıyorlar 
boş aıazi, dağlar, onnmılar, aylaklar Denizbarikın :aon zamanlarda aatın 
v rsa bunlar mırın dışında bırakılacak- ~--•••••••••••••••acı&S:aı•m:ı•9'1111ıı. aldığı üç yeni vapurun körfez seferleri 
tır. hakkında yeni bir program bazırlana-

':7 - Bir kö..Yün malı olan yaylaların fzmir haJk1n1n gösterdiği cakbr. Alnuınyada i~a edilen SUR :ve 

o 'köy aerneği 'tarafından ayrıca sınırı büyük rag'-bete . karşı EFES vapurları, yapilan tecrübelerde 
çizilmekle beraber .hu sınır 'ktığıdı asıl çok kullanışlı _görülmüş ve yolcular va-
!köyi,in &mır liğıdı ile birle.ştirilccektir. purlara nı.ip binmede azami kOlaylı.k 

8-Kaollo1anköylerinbir'haritave- HALK • OPERETi ıörmüşlerdir. 
ya krokisi ~izilecektir. Bu vapurların her iskele arasındaki 

Jld köy asmaa nimlı sınırların çizil- seyirleıi dalcibllariYle ıtc:sbit edilmCkte-
mesi ..i.çin hük:ümetin emrile iki ıltöy der- dir. ihtiyaca :qygun 1bir :Program lhuarla-

neği fhlrMa,. wplanaraki§in kendi ara- Av d etini tehir etti nacaktır. Seferden ayrılan vapurlardan 
larında düzeltilmesi için çalışacaklardır. .ilcisi İhtiyata .a'lınara1c yazın lnciratb lbat-
~aildan !halde '.ka:r.a Jdaro heyeti .tına tahaia edilecektir. 

Şehrimize gelen Yunan avukatlann
dan B. Kostantin lzmir, Manisa ve Kü· 
tahyada bazı definelerin halen uldı hu· 
lunduiunu iddia ederek malU-e vekale-

- SONU 2 iNCi SAHiFEDE -

Selanih ve Belgrad 
fuarlarına iştirak 

.ediyoruz 
tinden hafriyat müsaadesi istemi~tL Bu ~ 

dah 1 
w h fri .. 1 1 EylUI tarihinde açılacak Sela 

zat a evve yaptıgı a yattan mus· . n JI, 
L _ • ld w • • L~ı b .. . panayırı ile, bundan sonra açtlacak .ooo 
ıx:t netice ııa ıgı ıça Teguet, u uç vı- d L..._ hü.k. .. . . . ·-· 

4 • •• ,gra ~nna umetımız resmen aıtı•r 
!ayette hafriyat yapılmasına musaade et- k ı__ • • B f l d _IJf 

. e .M1.rar vermıştir. u uar ar a tCJ' ... 

1m1tı.r. edilecek nümuneler huırlanaralt tzıoit' 
den Konya :vapur11 ile Sclaniğe gönde' 

Nafıa Vekili şeh· rilmi~tir. 

rimize ne vakit B. Adil- Güven 
tetkik ve .tahkik yaparak altı ny içinde 
dol,'Uldan &iğruya sınır ~iz.ccek ve iki 
tarafa tebliğ edecektir. tebliğ tarihinde'l'l 
itibaren 15 ,gün içinde bu karara iki ta
raf muhtarları aa vali nezdinde itiraz 
ei:lebileceklcrdir. İtiraz o madde.hüküm
lerine göre tatbik ve bir karara bağla
nacaktır. Bir .:köy sınırı bu kanun hü
kümlerine göre çizı1dikten be.§ sene son
nı hasıl n1ncak 1üzum ve ihtiyaç tizerine 
köy derneği 'Sınırın büyültülüp kuçül
i!fiilmeSi için .omüracaatt.e lbuhmabilecek
'tiT. Ş~ bu sınırın -büyütülmesi 'Veya 

İzmir EnteTncuyonal Fuarında 
Son. zamanlarda yeni ıvapudarda yol- ı k? d" 

::uiarClan bazı mahdut kirmelerin ıihd.aa ge ece • Maliye vekaleti varidat umum mü u· 
rü bay lıımail Hakkının bugünlenle fe~' 

ettildcri vaiiycflcr ınazara çarpmıJtır... Nafıl vekili bay Ali Çetinkayanın ey- ırimize ge1~ haber alınmı.}tır. B. ı: 

"'üÇültiilmeSi b lbir smıra <dolammı
kaza ııClare heyeti kırfarilıe "SIIl1.r 

taksim olunacaktır. 
IBir kaç köy .arasmaa müşterek Olan 
a't, k, ıpırutr, med, baltalık, yaylik 
i ~etler, eğer ~ır lt(;y smın içmd.e h-' 

1J'Ol"Sll et keyün malı olmakla !beraber 
ger .köylerde -esltl.'Ji ,;gıDi 1aydalmıacak

ıtır. 

PJ«..A'ŞMAMAZIAKLARIN BALL!:: 
1ki ıve -daha -zhrade 1roy1er arasmaa 'Çl-

SOVYETLER Pav}'onu .. 
lttisa1indeki RE V U Tiyatrosunda 

Her gece temsillerine Jevam ediyor 

Büyük or.keBtra:Operet, Revü, Bal 

Her gece ayrı program 

............... lllllll:•*iilllmil"B"lllE.l._..115ı~j;lil151~~~§111E*ffi11.,....liı.tiilll~~ 

Bazı ~er :ınu,ambaJann üzeı-lerine lulün üçüncü lıaftasmda lzmire gelmesi- mail Hakkı. tcfırimizde muamele ved" 
yanılt •gara ntmıflar, baziları da ayak- ne intizar edilmektedir. Sayın nafıa ve- si kanunu tatbikatı etrafında tetkiklerd' 
lanm ikançClcre dayamğa tqcbhüa ıct- ıki1i 1zmirde Sa fir.k:etinin devletçe satın bulunacaktır. 
mijlcrdir. elmmuı io1Di tetkik edecek ve Aziziye· 

B. Adil Güden 
Mmtaka iskan müfettij1iğina tayin 

.edilen eski :valilerden ıbq ~ Güven 

;c\nkaradmı ıehrimize &elm.it ve :vazife
ye başlnmıştır. 

----:---
Yeni 6ir müessese 

Liman ve ıehir bak.triyoloji müessese
si etibbasından Dr. Kemal Salih Aysa
ym, Ba:mıa'hanede Dibek sokağında pos
tahane karıısmda bir muayenehane aç
mak iizere olduğunu memnuniyetle ha
ber aldilt. Doktor, muayenehanesinde 

yakında 1batta1annı kabule baılıyacaktır. 

,.. eidereık inta edilmekte olan tüneli 
göncdcıir. 

---:----

---,----
Sulanan arazinin me' 
sahası tespit edilecelı., 

Felaketlerin tevlit Vilayet dahilinde sebze bahçeai, s..O 

ettiXri ~ararlar çayır, pirinç ve fic:h~ıılık gibi sulanan,, 
5' halamı umumt mcaahai eathiyelen' 

hakkında teabit edilerek her ıene cylUl ayında ıJ' 
B dan S l a k d l •dirilmesinin usUl ittihazı '.iiraat vek&ll' un •onra ey ap, uıraa, o u 

·hl ı .,,_ htıd· 1 l 1 .tinden vilayete bildirilmi§tir. 
gı meteoro OJı.ır. A ışe ere yangına-
mı tevlit ettiii zararların vakit aeçiril-
meden tdgrafla ve1'.aıete bildirilmesi u- Damızlık boğa 
raat vekileti.nden bir tamimle vilayete fzmir vilayeti köyleri için köy bijt~ 
bildirilmifti.r. Bu zararların kat'l olan !erinden ayrılan tahsisatla Karlleab~ 
mikdarlan teabit edilıliktcn aonra ayrıca harasından 2 1 boğa, Konya harasıııd 
tamamlayıcı malUınat, ilk malumata ila· 19 boğa tefrik edilmiştir. Bunlar ya"11" 
ve eailecektir. da tzmire getirilecektir. 



SON HABER 

JJ. Abdurrahman Melek mühim bir nutuk irad etti 1. vekili 8. Şakir Kesebiı 

Ana Yasa 26 maddeden mürekkeptir 
ittifakla kabul olunmuştur ve 

htanbul 7 (Hususi) - Antakyadan 
bildiriliyor: 

Hatay millet meclisinin dünkü top
lantısında başvekil B. Abdurrahman 
Melek tarafından irad edilen mühim bir 
nutku mUtcekip Hatayın 26 maddeden 
ibaret ana yasası 40 tu.anın alkış1arı ara
sında ve rey ittifakı ile kabul edilmiş
tir. 

Yeni Hatay kabinesi çok ümid verici 
bir birlik yolunda muvaffakıyetli icraa
tına ba§Iamış bulunmaktadır. 

:tstanbul 6 (Gecikmiştir) - Antakya
dan bildiriliyor: 

Dr. Abdurrahman Melek'in kabinesin

huriyeti hükümetine sosuz minnet ve 
şükranlarını arza beni memur etti. De
rin saygılarımla arzederim. 

Hatay miJlet meclisi reisi 
Abdülgani Türkmen 

Hatay millet meclisi reisliğine 
Hatay millet meclisinin Türkiye cüm

hurieyti hükümetine candan bağlılığını 
bildiren telgarafnarnenizi sevinçle aldım. 

ulaşmasını ve Hatay halkının büyük ik
bal ve refaha kavll§ması hakkındaki 

Medisinizin Hatay için büyük başarılara 
cümhuriyet hükümetinin samimi temen
Aiyatını kendi kalbi tebriklerimle bir-

ve izharında hiç bir vakit geri kalmadığı rimiı.in başlıcasını teşkil etmektedir. 
istiklal arzu ve kararını teyid eden rna- Meclis tarafından sürekli alkışlarla ve 
ICtm mukarrerata bila tefrik din ve mez- ittifakla kabul edilen hükümet beyanna
hep bütün Hatay yurddaşlarının reyle- mesinden sonra Hatay bayrağı meclise 
rile toplanan müstakil Hatay millet mec· çekilmesi merasimi yapılmıştır. 
lisi ilk içlimaında komşu ve dost millet. Devlet reisi B. Tayfur Sökmen, ya
leT meclisine hissiyatı dostane izhar ve nında Türkiye murahhası Cevdet Açık 
bu milletler hakkında beslediği halis te- Alınla vekiller, meclis fızalari ve bütün 
menniyat ve hissiyatını takdim ile kesbi davetliler olduğu halde meclis binası 
ŞC'I'ef eder. tarasına çıkarak meclis binası önünde 

Hatay millet meclisi reisi toplanan binlerce halkın huzurunda Ha-
Abdülgani Türkmen tay bayrağı meclis binasına çekilmiştir. 

HATAY BAYRACI 

likte sunarım. de Başvekil, Dahiliye, Hariciye, Müdafaa 
İstanbul 7 (Telefonla) - Antakyadan 

bildiriliyor: 

Bu sırada muzika çalıyor toplar atı

lıyordu.Hatay bayrağı al zemin üzerine 
ay yıldızdan mürekkeptir. Türk bayra
ğile aradaki fnrkı, yıldızının ortasının 

zemin renginde bulunmasından ibaret
tir. 

nezaretlerini bizzat üzerine almıştır. 
Adliye nezaretine Cemil Yurdman, 

Başvekil 

Celal Bayar 

1ktısad, Maliye, Gilmrük nezaretlerine Antakya 7 (A.A) - Hatay millet 
Cemal Baki, Nafia ve ziraat nezaretleri- meclisi reisi AbdUlgani Türkmen Suriye 
ne Kemal Alper, Maarü ve Sihhat neza- ve Lübnan meclisleri reislerine birer 

·retlerini Ahmet Faik Türkmen deruhte telgraf göndenniştir. Bu iki telgrafın 

Bu gün toplanan Hatay meclisinde 
Başvekil Abdürrahman Melek hüküme
tinde beyannamesini okumuş ve ezcüm-
le demiştir ki : ' 

< - Irk ve mezhep farkı gözetmeksi
zin bütün vatandaşları müsavi hukuka 
malik oldukları ve kanun nazarında ay
nı muameleye tabi olacaklarını umdele-

Millet meclisi, Hatay bayrağının mec
lis binasına çekilmesi münasebetile kah
raman Türk ordusuna Hatay millet mec
lisinin seltun ve muhabbetlerinin ibla
ğını jstiyen bir takriri siirekli alkışlarla 
kabul etmiştir. 

•tınişlerdir. ~ali birdir. Ve şudur: 
Nezaretler müsteşarlıklarına da aşa- Hatay halkının minelkadim beslediği 

ğıdaki zevat getirilm~lerdir. 
Müdafaa için lnayet Mursaloğlu, Ha

riciye için Posta, telgraf müfettişliği uh
öesinde baki kalmak üzere Besim Tecer, 
~dliye için Feyzi Atahan, Nafia için mü
hendis Kisisyan, Zliaat için Mahmut 
Kavvas, Maliye için Nuri Rad, 1ktısat 
için Celal Akkuş, Maarif için Mardiros, 
Sıhhat iç.in Dr. Sıtkı osman. 

Ankara 7 A.A) - Reiskümhur Ata
türkle Hatay millet meclisi reisi Abdül
gani Türkmen arasında aşağıdaki tel
graflar teati edilmiştir: 

Tilrldye cümhuriyeti Büyük Şefi Ke
ınal Atatilrk'e 

Milli idealinin ilk tezahürü olarak top
lanan H.atay millet meclisi milli varlığı
nın ve istiklAlinln bUyük kurtarıcı ve 
koruyucusu Ulu Şefe meclisin ve temsil 
ettiği Hatny halkının ebedi minnet ve 
sonsuz bağlılıklarını bir kere daha arz 
ve lütfen kabulünü istirham eder. 

Hatay -ana yasası 
Hatay Millet Meclisinin dünkü top
lantısında ittifakla kabul edildi 

·································································································································: 
.Şimdi ye kadar verilen bütün kararların 
unsurlara mensııp mebuslar tarafından 

mecliste bütün 
ittifakla verilmesi 

kuvvetli yeni rejimin muvaf fakı yeti için en 
bir zaman telakki edilmekte ir 

• • . . • . 
• • • • • • • • • • . 
• . 
• ................ HATx·y····AN'A· .. ·y·x·sA'siN.iN'"""ME:t·i~fi""" ............ : 

Antakya, 6 (A.A) - Anadolu ajan- cVatan ve milletin saadet ve ıelame-

Istanbulda yapılacak bir ticare' 
toplantısında hazır bulunacak 
İstanbul, 7 (Hususi) - fktısat vekili B. Şakir Kesebir bugünlerde 

şehrimizde bekleniyor. Vekil, itha1at ve ihracat için Türkofiste yapa
cakları büyük bir toplantıda hazır bulunacak, muhtelif meseleler üze
rinde tacirlerimizi aydınlatacaklardır. Şehrimizde bir hafta kalarak 
tetkikler yapacaktır. 

fstanbul, 7 {Hususi muhabirimizden) - Denizbankın Almanya· 
da yaptırttığı Etrusk vapuru bu sabah lstanbula ge]di. Limandaki 
Türk gemileri tarafından düdükler çalınarak karşılandı. 

Etrusk, yakında seferlerine ba~hyacaktır. 

Milletler Cemiyeti 19 
uncu asamblesi bugün 

Cenevrede seçiliyor 
Paris, 7 (Ö.R) - Milletler ccmiyetiftin on dokuzuncu asamblesi 

yarın açılacaktır. Asamblede Fransız delegasyonu şöyledir : Harici
ye nazırı Bonne, eski başvekil ve daimi de]ege Pol Bonkur, Beynel
milel fikri iş birliği iş1erinde delege mebusan reisi Heryo, muavin de
legeler : Ayan hariciye komİl'lyonu reisi Branje, mebusan hariciye 
komisyonu reisi Mistler ve eski nazır1ardan Elbcl, ayrıca bir çok tek
nik müşavirler vardır. 

B. Bonne Cuma akşamı Cenevrcye hareket ederek konseyin ilk 
celsesinde asamblenin açılışında hazır bulunacaktır. İspanyayı başve
kil doktor Negrin ve hariciye nazırı B. Alvares Del Vayo temsil ede
ceklerdir. Bundan istidlal edildiğine göre Cümhuriyet hükümeti 
asamble ruznamcsinc kendi talebiy]e alınan sivil ahaliye karşı hava 
bombardımanları meselesini münakaşa etmekle iktifa etmiyecek ve 
lspanyol ihtilafı meselesini kül ha1inde yine ortaya atacaklardır. 

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

Gazi Antepte 
BAŞTARAF/ 1 NCI SAHiFEDE halk arasında ve> çok neşeli tezahürat 
dan tetkik buyuracak olan büyük crka- içinde yemişlerdir. 
nıharbiye reisimiz Mareşal Fevzi çakmak Mareşal, halkımızın her taraf da oldu
Nezip'de ve Bireclkte Urfa valisinin ri- ğu gibi kahraman Gazi Antep bölgesin
yaseti altında Urfadan gelen bir heyetin de de çelik orduya karşı gösterdiği son
saygılarını kabul etmişlerdir. suz sevgi ve bağlılık tezahürler.inden çok 
Mareşal öğle yemeğini nün ..Birecikte mütehassis olduklarını söylemişlerdir. 

Balkan/at arası Tip kongresi 
Hatay millet meclisi reisi 

Abdülgani Türkmen 
Hatay millet m<'clis.1 reisi B. Abdülga-

ıının husuıi muhabiri bildiriyor : tine ve milletin bila kaydı ıart hakimi-
Hatay millet meclisinin öğleden ev- yetine mugayir bir gaye takip etmiyece

veBti toplantısında Hatayın Ana yaıa ğime ve cümhuriyet eaaelanna ıadakat
kanununu ittifakla kabul etmiıtir. Ana ten ayrılmıyacağtma namuıum üzerine 

nun ile bah,olunur. 
Madde ıs _ Hatay Millet meclisin- BAST ARAFI 1 iNCi SAHiFEDE 

Dr. ımın söileri alkışlarla karşılan-
Kongrenin mesaisi dört giin sül'ecck· 

tir. 
ni Türkmen Antakya 

Hatay millet meclisinin ve temsil etti
ği Hatay halkının hakkımdaki güzel 
duygularını 'bildiren telgrafınızdan pek 
mUtebusis oldum. Hatay millet meclisi
ne b~ladığı mühim vazifede muvaffa
kıyeıtler ve Hatay halkına yeni idare al-
tında saadetler dilerim. 

K. ATATüRK 
Ankara 7 A.A) - B. M. Meclisi reisi 

Abdülhalik Renda ile Hatay millet mec
lisi reisi Abdülgani Türkmen arasında 
şu telgraflar taati olunmuştur: 

Türkiye B. M. Meclisi reisliğine 
Hatay millet meclisi memleketin mu

kadderatını eline almakla Hataylı yurd
daşların minelkadim besledikleri ve iz
harından hiç bir vakit çekinmedikleri 
yüksek siyasi ideallerinin tahakkukuna 
ilk adunlarını atmış bulunuyorlar. Türk 
millet ve devletinin ve Türkiye B. M. 
Meclisinin Hatay hakkında gösterdiği 

candan alftka ve yüksek fedakflrlıkları 
minnet ve şUkranla yadeder ve Türkiye
)'e olan ebedi bağlılıklarını Tilrk mille
tine ve Türkiye B. M. Meclisine iblAğı-
11a liltfen tavassut buyurmanızı ve hissi~ 
yatı halisanemiz.in kabul buyurulmasını 
istirham eder. 

Hatay millet meclisi reisi 
Abdülgani Türkmen 

Hatay millet meclisi reisliğine 
Hatayın tahakkuk.unu ötedenberl bek

ledilimiz .siyasi idealine kavuşarak Ha
tay ınillet meclisini memleketinizin mu~ 
kadderatını ele almış olduğunu tebşir 
eden telgrafınızı sevinçle aldım. Bu yük
.ek gayenin vücut bulmasından dolayı 
büyUk millet meclisinin de candan haz 
duyacağından emin olabilirsiniz. Mecli
.slnizln açılışında millet vekillerine iblağ 
edeceğimi arz ve samimi hislerimin ve 
temennllerimin kabulünü rica ederim. 

Abdülhalik Renda 
Türkiye büyük millet meclisi 

Reisi 
Ankara 7 AA) - Başvekil Celiıl Ba

yar ve Hatay millet meclisi reisi Abdül
gani Türkmen aşağıdaki telgrafları tea-
1i etmişlerdir: 

Türkiye cümhurieti hüküıneti başve
kiline 

1stikluline kavuşan Hatay millet mecli
si içtimaından milli varlığının tecellisi
ni temin eden tarihi ve siyasi muk:ıdde
ratının koruyucusu olan Türkiye cüm-

yasanın metni ıudur ı 
FASIL:l 
ESAS HOKOMLER: 

eöz veririm.> 

ce kabul edilen kanunların hepsi devlet 
h b m~ ve yapılan tezahürat arasında celse reisi tarafından isdar olunur. V • iç ir 

kanun iedanndan evvel meriyete geçe- açöılml~edtır. ki i . f sö D 
· . f d ğ en sonra çtimaa pro e r r. mez. Hatay millet Meclıaı tara ın an Muh ;.,.; 

Akli tar riyaset etm~~r. 
kabul olunan bir kanunun isdarını Ha- K · k eh · elli mevzular 
tay devlet reisi bu kabul tarihinden iti- ongrenın ço emmıy 
b b. f d l'k k u- üzerinde görüşmefor yapacağı anlaşılı-aren ır ay zar ın a ta ı ve o an 
nun arzını faydalı ııördüğü mülahaza
lariyle yeniden müzakerat ancak iade 
tarihinden bir ay ıonra vukubulabilir .. 
Devlet reisi kanunu bu ikinci müzake

yor. 
Muhtelif travayların neticeleri kon

greye arzedilecek, bir çok raporlar ve 
etüdler okunacaktır. 

Bu günkil toplantıda seçilen ihtisru 
komisyonları yarın ()ğleden evvel içtima 
ederek etüdler üzerinde çalışacaklar· 
dır. 

İstanbul 7 (Hususi) - Hariciye veki
limiz Tevfik Rüştü Aras, hariciye umu
mi katibi B. Numan Menemencioğlu ile 
birlikte !zınirden geldi. Karşılandı. Yn
rın Ccnevreyc hareket etmesi muhte
meldir. 

~ ~na~nda kabul edil~ek ~uUe a~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

ıvarın GAlETEMızoE 

mecliı bir reisi ile ıeçeceği en çok dört 
hadan ibarettir. İcra meclisi reisi Ha
tay devlet reisi tarafından seçilir. 

Madde 18 - lcra kuvvetlerinin te
ıe~tül ıuretleri ve vazife ve mesuliyet
lerı ayrıca bir kanunla teıbit olunur. 

FASIL ı4 
ADL! KUVVETı 
Madde 19 - Adli kuvvet kanunen 

müteıeldul mahkemeler tarafından Ha
tay halkı namına icra olunur. Azaıı Ha
tay devlet reiıi tarafından manıup bir 
yüksek mahkeme bulunur. Bu lza mu
ayyen ahval ve ıurette ancak HATAY 
devlet reisi tarafından yüksek mahkeme
nin diier hlkirnlerinln reyi alındıktan 
tonra anolunabilir. 

Madde 20 - Yük.ek mahkeme Ha
layın bütün mahkemelerinin kararları· 
na karoı yeniden tetkik hak ve ealahi
yetile kanunun kendisine teffiz eylediği 
diğer vazifeleri de ifa eder. lcra meclisi 
yüksek mahkeme ile diğer mahkemele
rin karar ve ilamlarını infaz ettirmekle 
mükelleftir. Adlt kuvvetin kararları baş
ka hiç bir kuvvet tarafından tetkik ve-
ya tadil olunamaz. 

Madde 2 1 - Yüksek mahkeme ile 
diğer mahkemeler kanunlarının Ana 
yasaya uygun olup olmadığının 
ne sallıhiyetli değildir. 

tetkiki-

Fransa tarihinin bu güne kadar bir türlü aydın
lanamamıt en esrarengiz noktası.. Bütün düya ta· 
rihçilerini iki buçuk aıırdanberi işgal eden en kör 
düğüm davası 

Demir maske 
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Küçük menderes hav
zasının kurtuluşu 

tatlı taneleri ile Çavuş üzümü .. Şevk ve 
,adi ile haykırdık: 

- Maşaallah ... 

rah tamamile çıplak olarak tribüne karşı yiz. 

T epekö y, belediye intihabatı için hararetli 

Hereke sahilleri insan mahşeri .. Çamlı 
bahçe, İstanbul tramvaylara gibi, tıklım 
tıklım dolu.. Sokaklar, yollar, evler, 
ağaçlar ve hatti insanlar üzümlere be· 
:t:enmi~... Milli elbiseler · geyerek bizi 
karşılıyan üzüm renkli, Üzüm saçlı ve 
üzüm gözlü genç kızlara baka, baka, 

cephe almaları olmuştur. Soğuğa ve Kısa bir görüş bitaraf bir müşahidi 
yağmura rağmen bunlar bu kılıkla bir şu hliktimlere sevkediyor: Planlı imat 
saat durmuşlar ve toprak renkli tunç iktısadl, fikri ve içtimai ink.i§af Anadolıl" 
g.. d ı · · t ~1. • +....,ı .. ] dir A . da bütün faaliyetleri teksif eden gayclet ov e erını ei?",ır e~."'ıl er . ynı za-bir hazırlık icindedir 
manda 12 k dın .. · . . tir kil olarak benimsenmiştir. Hissedilen nok• 

Tepeköy 7 (Hususi) - Uçemizde 
her yıl yakın yakına rastlıyan günlerde 
üç bayram yapılmaktadır. Bu bayramlar, 
dini bayramlıardan, ölçülmiyecek dere
cede Üstün bir co;ıkunluk içinde geçmek
tedir. 

30 Ağustos zafer ve tayyare, 7 Eylül 
kurtulu~, 29 Te§rinievvel Cümhuriyet 
bayramlarıdır. Her kesin kalbinden do· 
ğan bir istekle kutlulanmaktadır. 9 38 
yılı bu bayramlara dördüncü bir bayram 
daha eklemi,tir ki, değeri medeni hak 
bakımından çok büyüktür. 

ULU ba,buğumuzun (ileri) buyunığu 
ile Sakarya boyundan Akdeniz kıyıları
na cop.rak akıp gelen kurtarıcı ordumuz 
için olan utku bayramımızı .30 Ağustos
ta l.:utluladık. Yine aynı kaynaktan hız 
alan, Bilecik saylavı B. lbrahim Çolakın 
komutanlığındaki akıncı kolunun süratle 
yetişmesiyle ölümden ve yangından kur
tarılan küçük menderes havzası sakinleri 
kurtulu§larını, minnet ve ıükran hisleri 
içinde, bugün l.:utlulamaktadır. 

t a muzısyenın ış a e 
san, kadro, bilhassa kalite kndrosunııst millt marşlar terennümünden de geri Bu kurtulu, bayrnmını kalplerimizin doyamıyoruz. Bir senfoni dinler ~bi. si- küayetsizliğidir. Bu bWm için bir teli"' 

durmamışlardır. 1§ geçidi bittikten sonra duygusuna göre tasvir etmek imkanııız- hirlerine, büyülerine tutuluyoruz.. kid değil, fakat ihtiyacın çokluğunu ~ 
O B. Hitler bir nutuk söylemiştir. dır. Çünkü iman ve inancını ATA TORK züm bayramını ~imdiye kadar niçin ret eden bir mahiyet arzediyor. 

ten alan tunç göğüslü akıncı erlerimiz, tertip etmediğimize yanıyorum. Bir yan· Nilremberg 
6 

(A.A) _ Büyük Cer- İmar plfuı va programlarını talı~ 
bu bölacden dü ... manı nasıl kovaladığı dan öbür yana yıldırım gibi koıan, aağa, im to luk ta b bah b" ilk ettirmek Adeta bir mistik kuvveti almlf' 

• ,, men para r cı u sa uy 
gözümüz önünden gitmiyecek ve bu tatlı sola rüzgar gibi yeti§en ziraat müdürü tır. Bu hareketi merkezden kuvvetletl' 

H.k S lah b ı merasimle Avusturya wnwni valisi Says hatıra asla kalbimizden ııilinrniyecektir. ı met a ora unu an atıyorum. dirmek l!zım. Bilhassa Anadolu umranl' 
Dördüncü bayramı ise, yine Cümhu- - Du kadar, diyor. Rağbet göreceği- tnkart tarafından Nüremberg belediye nı fena mimar ve feruı abidccilerden kO" 

riyet idaresinin halk_çı hükümetinin bah- ni ne bilirdik.. reisine tevdi e~ ve Nilremberg şa- rumak, hilkilmet ve belediyelerin iyi nl' 
ıettirdiği, medeni haklarımızı ku11anmak- Ozüm bayramına iştirak etmek üzere yiha, zarafet ve güzellik mefhumlaruıı tosuna konulmuştur. Bu emanetler 1808 yet sahibi adamlarının yerli sanatkAI 
tır. Bu da günü gelmiş bulunan belediye İzmitte insan kalmadığını aöyliyorlar. tanelerinde toplamıı Çavuılara doyamı- denberi Viyanada bulunuyordu. demagojisi ile sömürülmesine müsaad• 
intihabıdır. Geçmiş yılların pisliğini ve Körfez bucakları Sabanca ovalan ve Sa- yoruz. etmemek 13.zım. öyle kasabalarımız vsJ 

k k 1 k '- H k h" Raif Ele.sat: Berlin 6 (A.A) - Havas aJ'ansı bildi- ıL pürüzlüğünü giderebilecek değerli bir arya ıyı an a ın, aııan, ere eye U• ki onlar yaptıklarını bir defa ve mtişlc~ 
belediye heyeti seçmek için ıimdiden cum etmiş.. - Doyulmaz, vallahi doyulmaz: diye rlyor: !Atla yapabilirler: Eğer eser muvaff~ 

P '- k '- 'f b lA ·ı ı gu .. lüyor. Alman silah endüstrisi tam randıman ·~·' partinin gençlik ordusundan seçilecek- e~ 01 ve pe~ zarı am a aJ ar a 1ıe~ olmazsa, kUçlik bütçeleri ve huduı:;..,.. 
ler üzerinde konu~malara başlarunııtır. çit resmi renk, renk, cins cins üzümlerin Foto Namık ve Cemal ile bir üzüm ile çalışmaktadır. Fabrikaların ekserisi ihtiyaçlan içinde bunların tamiri ya lıır' 
Halkın dört yıl için vereceği reyin ya- arasındayız. Yanımdaki meneviıli gözlü bağına girdik .. Günet vurmuı ta yüzleri sekizer sa.at çalışan Uç ekip halinde mil- kansızdır, ya pek geç olabilir. 
bana gitmemesini temin ederek canlı genç kızın neşesine payan yok ... Kınalı pul pul yanmıı,,üzümcü kızların ara.sına te.madt faaliyette bulunmaktadır. Silah Aruıdolu merkezlerinde cümhuriYe& 
bir kayna=ma mevcuttur. yapıncaklara bakıyor, ıalkun salkım ça• kanıtık .. Bizim üstat gazete fotografçı- endu.trisi ile alakadar diğa- bazı fahri- devrine, yeni halk mümessilleri tabakJ'° 

Bu seçimde i]çebayımızın ve partinin vuılardan tadıyor, hacı balbaJlara göğüs lan onlara poz vermek istediler. kalar mesela pansıman levazımı yapan sının eski eşraf ve Ayan elinden bizi.d' 
memleketin yüzünü güldürecek bir he- ~eçiriyor. Çini mavi gözlü, neşeden neşeye ko- imalathaneler hususi siparişleri güçlük- gençliğimize intikal etmiş olınası da dt" 
yete müzahir olmaları istenmektedir. - Ne nefis, ne kadar güzel diye ken· şan genç kız öyle pozlar aldı ki, foto Na- le temin edebiliyorlar. rnıet ediyor ki inkılap, onu anlam~ olsJ"' 

dini alamıyor. mık hayran hayran, dile geldi: * ların memleket kadrosunu istila eıınl' 
Kalın gözlükleri altında küçük çipil - Enfes.. Rüşvet verirken olması ile emniyet altında bulunabili'• AU HiKMET UYGUR 

ııözleri ı~ıl ı~ıl, yanan zat: - Bu daha enfes... k [ d Anadolu, böyle bir şuurlular sırufını1't 

9 E ı " 1 A t t .. k .. .. - Dünyaya yeni gelmiı gibiyim di- - Güzel. ya a an ı halka rehberlik etıniye başladığını sil' 

Y U ; a Ur gu n U ve yor. Zira, bu l:adar güzel renltli, güzel - Çok güzel.. Kemerde bir rüşvet hadisesi tesbit latan mesut bir manzara gösteriyor. 
kokulu, başka üzüm görmedim de.. Gün battı. Gök karardı. Sarı ışıltılı bir edilmi,tir. Tepecikte Ule sokağında --------------

k 1 b d Körfezin kraliçeliğini kazanan Sivrite- mehtap altında İzmite geliyoruz. Körfe- oturan Tenekeci Mehmet, dostu olan urtu uş a yr amı ır peli Halim Arcan ise: zin yeşil suları yine yeşil.. Dönüp HeTe- bir bayana bıçak çekmek maddesinden 
• - Buna Çavuı, değil (Gönül) de- keye bakıyorum, teveklerde, gözlerde, hakkında zabıt varakası tutulmuştu. Te-

BAŞT ARAFI 6 iNCi SAHiFEDE hem de kurtuluşumuzu bize hediye eden meii .. İnsan gönlünü kaptırınca, sevdası gönüllerde üzümler.. Nazlı ve sevdalı nekeci Mehmet, bu zabıt varakasını or-
caklamıştır. Bu güzel tezahür neticesi- Büyük ŞEF'in tzmiri teşrif bayramını ölünceye kadar devam ediyor. üzümler ... 
dir ki İzmirliler 9 Eylôlü ATATO'RK gü- bir arada kutlulayacağı~ MükeJlef bir ziyafet masası etrafını Şair Nefi ne güzel söylemiş! 
nil olarak kabul etmişler ve kararlaştır- Gece yapılacak şenliklere hava kuv- halkaladık .• Vali Oskay, davetlilerine Naz edene ıamzeai uıalaare nu eder, 
mışlardır. vetlerimiz, şanlı donanmamız da iştirak rnisafirperveliğin ince, örneklerini gö... Zülfü bir a~eftedir ki, rüzgara naz eder •• . , ,, ___ , .•. _ 

tadan kaldırması için zabıta memurları
na iki lira rüşvet vermeğe teşebbüs et
mi' ve cürrnii meşhut yapılarak zabıt 

varakası tutulmuştur. Kendisi derhal 

ı\lll:me:z?ZXZ:ZZZZ7.77.~ı;;ı.zzzz:ırJll 

Kiralık haneler 
Şehir gazinosu arkasında 5 ve :; 

odalı konforlu iki ev ayn ayn kira 
lıktır. İstiyenlerin gazetemiz idar 
hanesine mürncaatleri. 
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Hiristidi birden yerinden sıçradı 
Yoksa .• mı 

== ra T TG zs:-; t rme ,,.. ·w = tttt*st ft' 

Yoksa.. imparatoriçe T eofanoya 
aşık olduk.: Diye havkırd• •. Ba fdrlaton kazanacak piytınp bilellni Lilmek bir 

Haristidinin bu son sözleri ü.rarine korkuyonwa.. Serii tatatdan uzak- bilecek misin) kimya meselesini laalJen çok kola"Jır Ji.,otJu 
Sebastiyanonun kaşları çatıldı. laşhrmağ sebep bir kadın mı) - Derhal.. ' ' 

oldu. Hafifçe mırıldandı: impar~t~r _Leon hazretlerini öf~:. ı - Ölrnü~ kardeşimi g5rmek iati- lar,_prl_atafı hetif t8!atınaah çizil~it HEk ZAMAN KAZANAN BiR 
Alnmda düşünce kıvrımları peyda Sebutiyano batını önüne eğdi. - O halde hemen git ha ti" l>avetlilerden biriai: salona get\ilt!r, httda~ ve koltült-ı - 8 -

Dilinin altında birşey vamııt aibi - Evet.. Bir b.dın.. Hmstıdı, kıçına kılınç sapla yorum 1 dedı. garıp hır hudut dahılinde yetleştırıl- NuMARA. 
mütereddit bir hal aldı. - Anladım .. Sara~a bir kadınla gibi sıçradı. nmıı eir katlın da: diler. Davetlilerin ytız\etl kapalı bu- Mıtnttlt tlaltesitıde dUtühUlUrill 

Ve nihayet: alablanıyoraun.. _ Ne ... Ne .. . diye haykırdı im• - Sevgili zevcimin setini duy- lunan 'Btahk kapı~ma baİtıyottfu. elde etti~i 1:fu ınuvaffa~ıy~Het hal& 
- Hıristidi, dedi. Ben sana bir - Bunu da doğ-nı keşfettin. paratoriçeye mi aşık oldun. . mak isterimi.. dedi Salonlarda derin bir sükut hüküm biy1e Ke.ğliyb honun Pariste yerlet 

..fCY aöyliyeyim mi) Evet .. Sarayın içinde bir kadınla ala- Sebastiyano avurt dolusu bir kah- Şarlatan herif. azametinden hiç bir sürüyorken, birdenbire garip bir dil- Me!İ latimgelir! Halbuki bu sersdt 
- Söyle, görüyorum, seni üzen kalamyorum ve işte bunun için bu- kaha kopardı. şey kavbetmiyerek : le konuıulduju duyuldu. Ayakta tuli1u adamın harelteElerlnde en aı 

birfey var.. radan, bu entrika, düten, dolabı.. - Sersem .. dedi. Sana impara.. - Bayan! dedi. Ben ölüler üze- bulunan Kağliyostro ela havada e1- göEe çettpart ~y a.e mantıktır! Ve, 
- Var ya .. O da ne biliyor mu- yuvasından işi daha kötüye (t()tür- toriçeyP. aşık olduğumu kim söyledi> rincle hiç bir hüküm ve nüfuz sahi- leriye acatp hatlat çi!meğe koyuldu. Kağliyostroyu liu talni sebep altı~ 

<&Wl} Ben bu sarayda kahpeliğe alı- meden uzakIMmak istiyonım. _ Sen söyledin. Bir ka.a il bi değilim. Benim bütün kuvvetim, Pek az zaman söflttı, Ka~liyosttö.a &ı birkaç ay s6nra Lon8rada göril
şacağım diye korkuyorum. · - Kim~ir bu kadın ki seni, kapı 

1 

alakalandığını, bu kadının ev;7 bi~ irtiba~ ruhl~ı üz::~ndedir. Mu~ad- nun gözleri döndü, ve herif tepinme- yoruz ! Pari~te .?1dugu ği~i ~~nd~· 
- Korkma .. Sen şarabından na- yoldaş~ı bile feda eder~ burada~ kadın olduğunu ve kocasının da im- de& k~tabın zıkr~tt.ısı ruhlarla muna- ğe ve topukları Üzerincle döntneğe da da iblr hUımu ~allul ğormu~ 11\U• 

sıl vazgeçemezsen babayiğitliğinden ayrılmaga, uzaklaştırmaga sevkedı- parator olduğunu söylemedin "} sebetım kuvvetlıdır. Fakat .. Bu kuv- başladı . .Su hal de biraz devam elt~k- düO L6ttdray& böyle lürotfüıür; gö-
de o suretle vaz geçemezsin. yor. -Evet So""yledı·m söyl·_ı:· mı vetim, salon eğlenceleri için hazır- t K "J· t k1 .. tüneli bir tekilde ne l~iti gfttni~it1 

S .. ı d k k ·· , ocıım ama ... 1d. en sonra ag ıyos ro çoou a go- Ef-1-·L• ~ı.·ıt l d ı.... 1. _ Ah kaşki vazgeçsem.. - oy esem sen e or arsın. A k ld d d" AlAk l · lanmıs degı ır. .. .., b l 1 H lb k" "1 d" ue&l Vaıt Kinli uu sua ın tevii-
- ~m). Kim} Ha dilber- şı. 0 u_m eme ım. a a andım. • GOVt:'RCiN DAVETi ~uşme~e aı aaı. a ~ ı çocuK ı- b1nı verdiek miltflltOn değildir. Bili-

- Ne dedin.. Yoksa yanlı~ mı tem dedım. -Bır kadınla alikaL ol-•ı.. w • &. •• ger salonda ve aradakı kapıda sım-
1 d lerinden biri mi) ti k k . d k .. ':"'11. Kaglıyostro, azamet gostermek, kı •== nAlf , _., ,.. .#;.. u" "'"'t' d i • nen nokta ancak f\ldttf: ana ım... Ha mu a a onu sevme mı eme tır ,, ... sı Ka_. ıaı. Y-'c gun ,c ın c oır K -u 177f, 
Ben, Sehastiyano, sen ki hınçkmk - yır. Hayır Hıristidi. Ben impara~ meyaan okunıakla beraber •. mevkunı btt~kası olsa, Kağtfyoifronun s5zle- q ybitto l@ftell T@mmu· 

tutmu• gibi bahayigv itligv e alışını• bir - Yoksa İmparatorun haşina ge- A k d v T F k . daha ziyade kuvvetlendırmek ve A f kf Ll _, 'ır d J ffı&. 1 r nfida, Loffdra}11 1f81Mif Ye Va1'ı 
y , _!::..~L aşı egı ım.. a at OnU sevıyorum. . , k k, . b h k tıtı e Dit vCÇn e ti,a aZal A i.. 8fiİtte }Ji evcM el )c.w.ıi ~,iia 

adam nasıl olur da bu sözü aöyler. len seninae mi ba§ın& geldi) Ona acıyorum .. Bu kah-,elw a vazıyeti urtanna ıçın ~ ~re e~- om.. .. t ,et !'"' • .._. 

Bir taraftan kahpeligv e alı.,.cagınv - - Yani}.. gv ında zavallı ve k" . 1 y ta-la lerde bulunmak zaruretını hıssettı, EVi HABERLER Btrida, Ptüiya hUküffletl emlf ft 
r- A ımsesız. 0 , an onun lii.fmetmcle bit ltalyn Hbiti 6iatd 

"dan korktuğunu söyliyorsun bir ta- - ~ani bu kadın kocalı bir ka· alakadar olmamı babayığıtlitf.rn ba- ve: _ . . Lcs .. 'I!~·, .. -'-dı'.L.! etti 
raftan da §ikayet ediyorsun. dm mı) na emrediyor. Onu her t•• 1'" hl" - Bana bir oilan çocuğu bulu- K.aSffyöMro at4tki ..... bulfi.' u:nu ... n um. ın • 

C'. -• K I ı..~- L_..ı keye karı:ıı koru ak "st' ur.u t~::.!- nuz k: güvorcini davet etainl dedi. nan """"Ux... ne ı-...ı•or V• M enı.. Karın da betabetdi. Ve hindi lJil - Evet Hıristidi. Kahpeliğe a1ı- - c;va.... oca 1 oır llaaın.. ~ m ı ıyorum, ına.- K .. 1_ k' d k" rr- 111• _, ... ,. P tı *n" b' al1 'bi ft 
~bilsem. Kancıklıkla iş görmeği - Kolayı var .• Onun kocasını da buki biraz evvel sen imparatorun .. onak ",a_rılacısınm selız yaşın. ad.' Uıyordu) : }'~y.:.:. ·' ·ö~ 'dfl it te 
adet edinsem o zaman de<liğin gibi Kutzunyotesin gittiği yola göndere- gözüne girmekliğim için imparato- oglunu buKJu r vo sa ona getır ı- !alonda mevcut bulunan bayan- e :"~ı· ;! 1 m. 
bu köhne Bizansta bir baltaya değil lim. riçenin ortadan kaldırılmasından ler. lardan ~tisi, müteveffa karde~infn ~ ftoetro rınnı hediy~H 
bir çok baltalara birden sap olaca- - imkansız. bahsettin, ben ise onun kılına hata Sihirbaz b~ masa üzerine. bağdaş ötekl dünyada ~ok rahttt oldü~tırtu Clffk~~yatcitı. Lorenza. bu ~uretk 
ğıma hen im de aklım kesiyor. Bu- - N.eden}. Bu işi sen yapamaz- gelmemesini istiyorum. Ona kalka- kur~ak s~r~_tıyle oturdu. tlu yanın- bu muhavereletden öğten~. l>iğ~t ç~ mukemrriel Y~ ~ngıti efuıaelere. 
günlfü tecrube bana bunu göaterdi. san semn yerme, senin hatınn için cak eli ... Hatta .. Hatta.. da bırer buyuk tamdan yanmakta ve bir dayetli tle arazisi dahılinde bir muceyhtftlere malıktı. . • 
Fakat öyle şeyler var ki insanın ben yaparun. Söyle kitndir bu adam., Sebastiyano sustu. önünde de üzerinde esr~lı ...... hatlar hazne gömUltl olduiunü h~r aldı, -~~r~~t~nın etr~fi~ vticuda get~ 

- Adını söylersem onu öldüre- -BiTMEDi- ve yazıları~ ?olu beyaz bır ka~ıt bu- halbuki buralarda bir çok ara§ht'ttia dıg~ kuçuk muhıtte bıt ~m Bel-
ayrarunı kabartıyor ve işte o zaman lunmakta tdı. Şarlatan bu acaıp va- ve lcaztlar yapılmıı müsbet mr neti- Vıin \'ardı. Aslen Porfekhfü olan bu 
baltaya sap olmak değil, baltanın 1 k ziyeti aldıktan sonra, küçük çocuğu ce alıtfmatrit§tı. Nih&yet davetliler kadın, L6rcnzariın çok hottina gidi. 
~J:!k. ağzında kelleyi vermek .icap o sy a o d. dizleri üzerine oturttu. Çocuğu bir arasın bulunan bit hasta ela üç yordu. 

_ Sakın.. Sakın Sebastiyano.. m ı baba ~efkatiyle kucağında sıktı ve gün ıç de eyi olacağı haberini e.\dı Kağliyostro, bütün gütriinü lAti&c 
basını iddetle ovuşturdu, ve bu haber de tahakkuk etti ı ratuvatında e8rarh maat ile geçiri-

- İşte hunun için senden rica Kağliyostro bir müddet sonra Tecrübeler tarlatan letrinde "e 7ordu. Lmemıa da, &a.lyanaıy1 bioo 
edeceğim .• Şöyle suya sabuna ıfaJin A 1 b b oturduğu yerden kalktı ve çocuğu tam bir muv~ffakfydtle nihayet bul- len Portekizli kaddi ile vaktini geçi. 
dokanmadan heni bu muhafız ku- Si a a b b J -- masa üzerincle yatnaz bvaluı. d.. ~u. 
mandanlığı işinden imparatora af- t a a ıgı Müsamere davetla1eri bititilc bir Kağfiyostro, kansı Lorenza ile Ma~ ~lv4rf bit afln Kağı.. 
fettir · Yine gideyim Adada kendi b • ı a birlikte suvare yerini terkdderken, yostro aılesıne Lord Vlaydi Skota 
halimde yaııyayım. ı me igv ı· ı·çm· di~ etm:iştlr. . davetliler taıMııtdm tiddalt a&ıı- ~e§lrtıt fllhsifetl.r oftllak üzere tak .. 

- Ulan köftehor .. Yolcea seni BilAhara ve kansı ile bal'lfııkdaıa son- lanarak uğurlanclı1ar. dım ettf r . 
zehirlemek istiyen, hayatına kaste- ra da yine onu terk.tmemiş, allkasını Şarlatan ...e Jummn, yine kont KM.l..JYOSTRONUN HAYATI 
den karından bir türlil aynlmak is- "'endı• •• l · ' kesmemi§tir. Yalnız çocuğunu keruii ya- Keen lüks arabaaiyle evl•rine kadar Bir akşam Lord •e avceei, 111 ... 

temiyor musun) A.ı oz ev adını Metresi ile nına almıştır. gatltdd. Ve ~ l.oretrta,ıt çok htrt-1'ortıekizU bayaıı Kağfiyostro-
-Kahpeyi bırak •. Adını bile duy- . evlenen Buımnla beraber mösyö i'iyonel bu kıymetli bir yüzük hediy• elti. nun salorıunda toplandılar. Henüz 

mak İstemiyorum. adama kaptırdı ÇOCUiun kendi çocuiu olduğunu kanun L<>Nllta, -~- ~l:hiı ça, ~ilM<en frly1ttrgodan hattsedildi. 
- Yoksa Prenses T dclaya mı p ARlS 3 EYL"OL .. . . • n_azarında ~cll ettirmemiş, çocuğun va- gün kocasının umumi vaziyetteki bu l..aydi Skot, piyangolar uğrunda 

a§ık oldun. ol Bu~~ahne bır kaç saniye lçınde zıyeti ortada ve Jfiuall!kta kalmıştır. büyük tahavvWüniİ çok biıiy\ik. bay- mühim ha. pata kaybettijini itiftlf 
- Kaltağın gözü çoktan bende.. Dün sabah saat 9 30 da Nôyyi'de Vi d ~A~ . nt kt Pi 

1 
da 

1 
Diğer taraldan madun Huare boı dur- retle karşıladı ve. •. Tabii kocasına edince, bu ana kadar bir ICYtan ~ 

Yüz vermediğim için o da bana düı- sor ve Ferm sokaklarının kö~--ı~.le- lık b:yı md ea bp yon~. adın eda t- nıaın'§, bir aUhandiııle sevişmiştir. MU- da o kadst dırfta f.tt1a bftğfıfılc ~e st'!V- 2:ağf dti~Unmefde meşgul hufunan 
ıd y-uu 1 mış ır a am za ıtaya muracaat e- hend' iWh1 alın ğ .~. • .. v ı.....ı .1 ıv.&Je.1· 

man o u ya.. Amerikanvari bir çocuk kaçırma hadi rek çal ğ k 1t ta oau n a a a v• çoc~ ... nu gı gostermege _.,uaail. .... ~ ı;oııtro: 

-Mi.~d~~~~-~~~~ -~~~~~~~P~ğu~ ~~~~~~~~~w ----------~~~---~-----------laşmak ve beni burada tek başıma B ka1darın k'" anan a ının a rw 0 u • •tnı~ ve bu tescil işinl kamman yaptır- p ı • 
yalnız bırakmak istiyorsun, korku- yalı \~ilk ve ıu::~~d:ıo~:;ıd bo- n;~:!~rek tlruyette bul~uyo~. mıştır. 1ş, nikAhıa akdi ve çocuğun alın- O JSte 

k S ha 
. • . . . .. ur- ı a ça ınan çocuk Fıyoııclin ço- 111asına kalmı..tır. 

yor musun yo sa e stıyano.. mlljtu. Otomobilın ıçınde uç kişi vardL cuğudur. Fakat kansından olan rocul{.u t.,.~ d"' N.~· "d f__ k ka ırma 
E t K k D ık d b kli ~ ıs :ıı- un oyyı e O.ltlil çocu ç ~ f 

- ve .• or uyorum.. ışarı ç ma an e yorlardı. değil.. Mösyö Fiyoncl karısı ile darglll hadisesi b d ayin tJe ter f 
- Nasıl}. Sen ki korku nedir bil- Bir.az sonra sokakta on YS§ında bir ço- bulunduğu ve ayrı yaşadığı uzun seneler Çocuğ u ;· uaı! hah h kikt 

ınez bir adamsın .. Sen ki ölüme kar- cuğu elinden tutarak getiren ihtiyu bir zarfında madam Huard adında.bir kadını babas vnlinaden 
1 

iflası onu a lı' •fe •ı' geJdı' 
b·ı d k N d k k d ·· ünd' il ının e n a m ır. ~ ~ şı ı e mey an o ursun.. e en or- a ın gar . metres tulmuşt v b k d d b. ..,_, 

kuyorsun. Ben Bizansta seni korku- Ü ı..;~· d hal l · ur. e u a ın an ır .ıJQ glln sonrada kadınla nikAhları ola- lzmir :&abıta.1na ait tayin ve terfiler 
Ç ~ı er yer erinden fırladılar. çocuğu olmuştur. Fiyonel zengindir -0aktır M" ·· ~ lin b · tte ka 

tacak bir erkek yok zannediyorum. İhtiyar kadını bir k kta M · · · oııyo •ıyone u vazıye - dün Emniyet direktörlüğüne tebliğ edil-
. .. . aç yumru yere etresıne ve çocuğuna lüks ve mü- nunt liir bir müdahalede bulunmagwa , 

- Yıne oyle bıl.. yuvarladılar. Ağlıyan çocuğu otomobile kemmel bir hayat ync:atınakta Hat.- hakkı ~kt __ t._ mişth. Trabzondan B. Şevket lzmir oaı 
• P k" Ş } ld b' k d ~ .,__ ~ vt... yo ut O an~ karwuıa ,1c .. ...:.ı lı: • ~.... N""d d b t- • 1 - e ı.. u ta e ır a ınaan atup -çtııar. ta madam Huarda güzel b" d Tc"c:lc he- yapılan .: . . -ıt..a b"l k -• omısenıgıne, ıg e en ay ı:.mın z· 

__ _ ır e ~,.. tecavuzil ,.-yet ede ı ece tir. mit bq komi9t!rli~ne, i oh nan komi-

Ha ık masalları söyledikten s_o~ra dili tutuhtf> öUin- dilerine refah maİ§et, bol m:k ve sa- ıeır bay Mustafa lzrnfr kotnisetfiğfne, ts-
ceye kadar dılsız kalmış. adet ihsan bttytıııreağını ümit eder· raAbal k'.6iÖiMt meavinlerindM B. fM.; 

Yine bir gün oradan geçen hir ft!Y"' lercH. kJ 1zınir lc.owıiletlljine, ,_..uW.ln ._,. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Cinli Kaya 
Y?h ~ayann gölgesini görüp hoşuna Biçare fetzl Alf ttadık karısiyle Asım İzmir komiserliğine, B. Vt!Mfi İ2• 
gıtmış. Ne olduğunu bilmiyerek ara- se•gili krzlamn böYfe sefil vt! peri- ııııUr kordNrt._ ~ IJ. Harn
da oturmuş. Yarılarak içinden çıkan fBn a fil b ak ~ b di bmılr ioMi.,~ ç..-ıc....._ B. 

.. l b" k ~L • Ç ve se ı ır maga mec ur Arif ı ,.. ı.. !.=...A~ H'ld ıılen ı........ genç ve guze ır ıi' eej1mıın yarp- kalmas d d I d . r· ~u .. ona .... "15......... 1 • ..,..,. 

l. b" . ın an o ayı aıma manzun u .... _ • ....J:_ l . L -'~. !:.::.&....- T lf d 

1 
na ge ıp ona ır avuç altın vermış. ve mey .u:_.. .J!! B k ı.--- ZIIW lllVlll•r .. - e ır ... 

- - B "b· b" k hikA 1 • t us '-'Ufunurau. azan arı VMd B Akli ı . k . lii" ~ 
u gı 1 ırço .aY_~ er, .~ayef. ... koca oturu dertl irler kızların 8 aJI · ~ 0

......- me,; ·w· 
EYel zamanda Türkistanın se- ı Bir gün sürüsünü o 1 tmak ler o k_ayanın dehşetlı şohretını artır- uyumakta ~ld ki eş d ba..J...- Mklu•ledea bay Zıya ·~ ~~lıgıı 

merkant ehrinden Buharaya gi- olan bir oban t a ta mış, kımse de yanına grtrrrek cesare-- kon u . an esna a ruaŞ8 ıwt, ı.ıa .. buldan B. Necan kmil' !DoMiseT• 
den .. 1 f - f d S--r-1 k ç , ııcaktan ve dola·-ı tini bırakmamıştı. Bütün karvanlar UfUp dertleııne yanarlardı. liğine. Bursaclan B. Vahit Jzmir lc.omi· 

.,o un ıag tara ın a ve "_."' ma tan yorularak k ··1 Baza Lad 1~ı d"" ·· . . . . . kant 'k' f d • · "h ayanın So • oradan süratli geçerler ve ltayantn n &: ID ev .. 11: arınf ufüne- serliiino terlıan taym edılmıtlerdır. 
a ı ı saat meaa e e mınare I geaıne ı ica ile oturm B" rek derdi L_ lı: 1 d B _.bi yük k d 'b' dit cİ· sonra b .. yik b' . ~··· . ır ~z yanına katiyen yaklaşmazlardı. : 1zmiı oef omiser erin en . 1bra-

aim bir k: uvı;{ gıB 1 T~ ar b u . • hır giriiltü ıtıbaıf, Se~kand tetlriltdie Ali nmnmda - Bilraıem bu halima ne ola- him terfian 1zmir emniyet Amirliğine, 
alaaJia• h ylakvar ı. una, o cıvk yukatını d'9Vll1P w aktıkta kayanın ve son derece talisiz bir terzi vardı. cak) Kızlar btiyücliller artık kocaya lzmir baı komi1erlerindcn B. Sırrı tcrft-

ı anı aya namını yerme • arı an &f&gıya •arı) )d ..:.ı _ _ı_ 1__ • ,. L-ı~ • • ı·w· J • te idiler v Öl'miif. B " mıt o u- Sanatte fevkalade mahir ~• §dmde _...~ Zatmıınımı geldı . .nrıuuarına an emnıyet amır ıgıne, zmır 1'.omiıerle-
Bu le: ' • • 'il,~u bt si abi ~fuarıktan zebella en usta bir sanatkar olmakla bera- geyecek bir gömlekleri bile yok.. ıinden B. l'hsan terfian baı komiıerllğe, 

h. • aya hakkında hır çok acaıp g ~ . ç. ~ çobanın kar- ber son derece bedbaM olduğ'fMdan Her.,ey ielerler. Cihaz Jaam. Bunu B. Ahmet Nuri terfian .. aı li:omiserfiğe 
~~ayele~~rlü türlü rivayetler tısına selıp dık~mıt. On:ı: dükkanına haftada bir müşteri gelir, ne suretle tedarik edeceğiz> tl ffi.an Cetinkaya Manisa baı komtser: 
nÜı ~· ırordu.w Herk.es bu bya- kt Ey = oglu bur~ya gel- o da bir yırtık diktirerel ~ bet k-u- Ali a.ta meyuea™' baŞMI sallı.yıp fiğini!, B. Tevfii Ankara baı l:o~ılerli,, 
nım: ın ° madıgını emler ve pe- ~e ea . adın mı? Dıye ba- ruş verirdi. dddi: - ğirie, B. Fil:ri AnkaTır Dtiı komiıeTlifılf~. 
I • d dol~ olduğunu zan eyledik- gınnıf, .bipre .. çoban korkuıUBdan Terzinin bir zevcesiyle biri on altı - Alfıııh Uıimdir. El~ bd ça- B. Hidayet: ~at'iiAtt tHi; l~ 
erın en kımae onun yanından çıldı~ıp ~- gun ~onra vefat etmiş. diğeri on dört yaşında melek gibi gü- resiai boJacajız. ne, B. Ra~it Cii'eM>t\ k~liiintf taw Wf İye. ceıaret edemez, yoldan y ıne bır gvn o cıvardan geçen hir zel iki kızı vardı. Bu aite- elset ,;in- - Evet Amenna 1 Allafr keritrtdir 1M &dilmiıletd#; 
ıre en er ••:.;:aya yakın geldikleri köylü hilmiyerek kayaya yakın bir lerde karınlarını doyuracak kuru ek- Fakat l:'.ayaeu da derindir Ekmek P()IWKkten lomiMw tn~IMi'ne 
:::-: ~z n dolq trlar, korka- yerde_ oturm111. Uzaktan koşarak ıe- mek bile bulamayarak aç yafadn-dı. bile ~kta gGç~ çekjıy~ti'Z. Ci- terfhe taıyi"' edif.dw : fmııiH B. lfemZi 
meni n:f~eyerek ona. b akmaktan l~n hır .ceylmıan kayanın yanına _,ge-, Bahalarının halini, fakrını, talisizli- ha% mesdeaini titndiden düşünmeli, Soyııai, Oiyaıhlık-n B. Ali Yaftıılctai. 

edemezlerdı. Halk •a- lınce hır kap1 açılarak oradan ıçeri ğini bilen kızlar bu sefalete urrrrete bunlıtt ~afınma -'l.:..ce . .-t.um ka- Me"i•ya 8. Ylilftif Kenn, Belik.eciiM tl. 
sında bu k d . 1 h'kA . d"V. • 7~! B k ha k , IS"'lllJ uy& 
lerde b •• ayara_ aır o an ı aye- gır. ıgma gU'l"IQUŞ. .. u~u asa .ya I emali sabır ve sükun ile tahammül çıyor, çırd'traeaığım geliyor. Sül~yman, Ceı.ıial\teb& B. Ali Rm, Ma..-

n ırı fU ıdı. gelınceye kadar otekine berikine 
1 
eylerler, bir gün cen~ı.knt teft .. J -O~":"~vte:DI- letyaya 8. Süleyman, ~e B. Mu. 

._fa. Mıudm. B. Zin Cttia.ı. 
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Selinik Paktı/ 

Bulgaristcina neler 
kazandırmış bulunuyor 
Sofya (11.H) - (Hüküinetin organı) zilerdeıı hlç birini muhafaza etmiye mu-

Dnes yazıyor: vaffak olamadık. HattA, daha ileri gide-
31 Haziranda imzalanan Selaııik paktı rek söyliyebiliriz ki biz, Balkan harbine 

ile BuJgaristan, hiç şilpheSizı dış politi- ve umumi harbe kadar elimizde bulunan 
lı:a bakımından pek çok kazanmıştır. BÜ topraklarımızı bile kaybettik. Bu me
hususta Avrupa basınında intişar eden yanda bizim için hakiki dost olan birçok 
yazılarda bu ciheti tamamen te-barilz et- kimseleri de kaybettik. 
tirmişlerdi. Bu yazılar paktın Bulgaris- Ve .. Bugün aradan 20 sene geçmiş bu
tana neler 1razan(fırdığmı tahlil eder- lunuyor. Biz hali gayn tabil hudutlar 
l::en memleketimiz hakkında da pek çok dahilindeki kabımız içinde politik, sos
litayi§Ur fikirlerde bulunmuşlardı. yal ve ekonomik krizlerle mücadele et-

Fakat biz, paktın iç politika balamın- mekle kıvranıyoruz. 
Aın daha bUyUk bir.önem ve mana ifade Muvafiakıyetlerimiz nerede?. Harp 
ettiği kanaatindeyiz. Esuen böyle olma- meydanlarında b:randılun:ız dostlar ne
•da lhımdı. Çünkü; dlf politikada atı- rede?. 
ltcak her adımın, dahilde milli terallt Bulgari.ttan,işte böyle bir vaziyette 
• inlcişaflarımız ilzerinde mU.bet tesir- kendi haline terkedilmlş, zaafa uğratıl
ler yapacak bir mahiyette olmuı icap mıt ve Yalına edilmişti. V ~. nihayet dolru 
«fer. Mmft bir nıh tqıyan1ann bu pak- dürüst n tuurlu bir yol bulundu. Bu 
tın iç polit:Uuımıwla)d mU..bet kıymetini yol, tedrid bir wrette ve realiterele la
M\lamalan pek ıtlçttlr. tlnat edenık ve mutedil ı.teklerl kMldi-

Romatlk politfbcıJara töre beyle bir aine fiar edinerek tutulan " bizi SelA
)lakt imnlamak belki de bir hlyanettir. nilt paktına çıkaran yoldur ki Bulpril
•abt reel politiltacılann bu püta dıf tan, bununla her ilrl harpte elde edeme
ayuetizn:- ;e biflıyuı :ren11aratıf ham- dili istekleri kaun!JU§ buhmuyor. 

•Jerinin bir bqlanııeı nu.ari1e bakma- BuaCln Sellnlk paktının bize ilham 
larına imkln yoktur. ettiji m mUtebariz hakikat, uırlık m1lH 

Bu b•flnCICtll adı cı.drid harebb menfaatlerimizi ve ideallerimizi g6z 

tılabWr ve mubYemet keltmealı. ifade önünde bulundurarak ve bUyUk istekleri 
~ebilir. öyle Mr mulravemet ki buna, tahakkuk ettiımemektenae, daha mu
.. ulpr meaflf için ~k ~ 'H b)p- tedfl W cJaha lrliçUk istekleri tahakkuk 
ten ,elen ııayret}er ııarledilmlftir. HaJ.;. ettirmek suretile millete bUytlkleri lçtn 
llıuki 1913 de takip edilen 101, btd fena de Umit ve iman b.h§eden dUrilst bir dıf 
)ir sukuta malık6m eden cya hep, ya hlÇ> liyuethı takip edl1mekt.e bu)unmuıdır. 
tlyueti ldl Yine bu llyuet yilzQnden Bulprlstan bugUn beyne1milel alanda 
•iil midir 1d bUyUk harpte muhtelif komfuluile müsavi haklara malik olan 
Juımlara parçalandık ve JnhtlAilere ma- bir memlekettir. Yarın bu ctedrict bir 
J'Uz kaldık. Bb: pek çok dölilftU.k. Pek IUl'ette yol almak polltlkuu aayesbıde 
fDk zafer kazandık ve pek çok ıstıraplar ve zillet ifade eden teklifleri deruhte et
fektik. Bu itibarla yalnız allAhlarımwn mekırizfn, daha ziyade bUytlyecek ve ge
lııuvvetine ve meydanda yaptılunız aa- rek kaderin ve gerek tabiatın bahfeyle
Yaşlarm netleelerine inandık. dikleri veçhile daha büyük bir ehem-

Asırlık ideallerimize biıft f8valye miyet elde edecektir. Hakild politikacı -i hizmet ettik. Millt mukadderatımızı olalun. Sadece uker olm\lf buhınmaklı
tteadUflerin yarattığı politik.acılara tevdi tımız artık yeter. 
ettik ve bunu, bUjtik bir inanla yaptık, En mllhlm olan nokta ifte budur. 
fakat kan dökerek fna1 ettilbnlz mev- Lazar Popoff 

Magdeburg 
baltası 

cellidının 
altında 

Aristokrat güzel kadın casuslar 
hadisesinde bir mahkum daha 

Moabld haplehenealnde Kontea Vlelopolalulya 
Kuhlmann'd• llUhak etU.. Fakat hapisten balta 

albnda can vermek için çıktı .. 

V ARŞOVA - EYLtlL Polonya hilkUm~ce de tetebbllaler ya-
pılmıf iM de btltün bu tetebbu.ler ve 

A.lmanşanın remnl telgraf ajanaı fU protestolar kontesin muhakemeye _,,,_ 
hla haberi veriyor. . kine ve ölüm cezaaına mab\Amlyetlne 

c YUbek mahkeme huzuniDda idama mini olamaml§tır. 
aahltfun edilen Helmuth Knhlmann bu Kome.in Akıbeti de Knhlmann'ın.kinln 
ıOn idam edilmifti.r. MU.maileyh Al~ ayni mi olacaktır? Siyah elbiaeli beyaz 
7anm kODlfUSU olan bir memlekette ika- gandlı 11.avdeburg cellidınm baltan o
met eden akrabalarını ziyaretinde bir nun da güzel bqını vücudundan ayıra
euusluk pbekeainin ajanlle temasa gel- cak mı? Karıaının macerumı bUyiik en

miftl. Onun teşvik ve tahrikile casuslu- dİ§e ile takip eden kont Wlelopolakl, onu 
la bqlıyan K~lmann yabancı memle- kurtarmak içbı her çareye b&fvurmut
letteki ajanla iki sene m'msebet halin- ... _ B .. ,_de lw..n -"'-~ v-...-... 
• bulunmUfhır.> •~· u pyrewa- ""'Y"" .. ~ • .n..uu• 

Alman ajann 23 yqmda olan bu deli- Somovaki cuualuk hldiwtle alAkadar 
Mnlmm Akıbeti hakkında bafb tafslllt sayılmaktadır. 
wrml Fakat bu '--- ı...-'-- p lon Kont Socmfakinin Berlindeki hayatı 

yor. -.- lllU1'ır 0 ., .. malOmdur. O fÖ}ıretinden ı.tifade edeı-

.a büyük heyecan uyandınn.iftır. Bil- rek Berlinin merkezinde bir sefahat yu

luaa A1manl&rm PolOn,ya gOze~ ~onta vası kurmuftu. Berlinin en maruf ph-
Wielopolsltayı affederek aerbUtiatnl iade . . 
edecetini umanlar bu haberden derin aıyetleri buraya devam ediyorlardı.. ~lr 

. ka ılmlflardır gUn Alman zabıtuının bamnı bilyük 
~eıse P . . · bir skandalı açıla vurdu. Socrio&kinin 

Alman poliSlnin seçen .ene kontes 
. . . icraat lletl olarak çal.ıpn Baron Kitty 

Bregıa Wıelopolskayı caausluk ithamUe n- ad d lri dn ... ı ı.-.:ı·-'- ı..._...:bly 
levkif ettiği malfundur. .u.:rg ~-•-- 6 ...... AaUlll.WI w e ne-

p lo . tokr sisinin" b b dö zaretinde çalıpn ve gizli dosyalardan o nya ans a u q n- . 
dürecek kadar güz.el olan limuı VU10- kontu haberdar ettiği anlaşılan baron 

da rdi-· lak il 1 uh+ ... _.... Gerda von Metzner namındaki asıl.zade va ve gı ~ a vare er, m -~ ...... 
resmi kabullerile çok modern bir hayat kadın liypı.ig divanı harbinde idama 
yaşıyordu. Kont Wielopolski harpten mahldlm edildiler. Sosnofskl de giyaben 
sonra servetinin mühim bir kısmını kay- idama mahkfun olmuş ise de o Varşova
ktmesine rağmen karısının kaprislerini ya kaçarak hayatını kurtardı. Bu casu.s
tatmin etmekte idi. Filhakika konta ait lukta daha bir çok .ki~elerin ilgili ol

servetin büyük kısmı Sovyet Rusyada duklanndan şüphe ediliyordu. Polonyalı 
kalarak istimlak edilmiştir. Güzel kon- kontes bunlardan biridir. 
ies bir burjuva ailesine mensuptur. Bitler kontes Wielopolska hakkında 

Anası madam Kuzevemenska Rivye- ölüm cezasını müebbed hapse çevirmiş
.rada ikamet etmektedir. Geçen sene de tir. Kontesin Polonyada mevkuf bulu
annesini ziyaret etmek üzere Almanya- nan dört Alman casusu ile mübadele 
dan geçerken Alman polisi bu seyahatin edilmek suretile serbestisi iade edilece
.devarnına mani olmuş, kontesi tevkif et- ği beklemekte idi. Bu sirada ayni ha
aıiştir. Wiclopolska tevkif hAdisesini şid- dise ile aUikadar bir gencin idamı yeni-
4etle orotesto etınia. bati bu hususta den büvilk endişeler uy_!Uldırmlflır. 

YENi ASIR 

Emlak ve Eytam Bankasından: 
Elu No. Yeri No.ıa Nevi 

A. 229 

A. 231 

'A. 232 

A.233 

A.234 

J... 235 
A.236 

A.. 28S 

A.. 286 

'A. 298 

'A.. 299 

'A.. 300 

'A. 301 

'A.. 302 

A.. 303 

'A. 304 

'A. 305 

'A. 308 

'A. 309 

'A. 3ıo 

'A. 311 

'A. 3ı3 

'A. 326 
A. 329 
A. 330 
A. 34ı 

A. 352 

A.353 

A. 377 

A. 394 

A. 403 
A. 4ı7 

A. 428 

A. 427 

A. 430 

A. 434 

A. 442 

A. 44.1 

A. 447 

A.. 448 

A. 449 

A. 4Sı 

A. 453 

A. 455 

A. 458 

A. 458 

A. 472 

A. 488 

A;. 480 

A. 494 

A. sı4 

A. 519 

A. 520 

A. 522 

A. 525 

A. 532 

A. 552 

A. 555 

A. 557 

A. 561 

A. 562 

Ha.an Hoca M. Oamaıiye Sokak 
Ada 364, Panel 2 

· Hasan Hoca M. Omnaniye sokak 
Ada 364, Panel 7 

Huan Hoca M. Osmaniye sokak 
Ada 343, Parsel 116 
Hasan Hoca M. Osmaniye sokak 
Ada 364, Parsel 3 
Hasan Hoca M. Osmaruye sokak 
Ada 343, Parsel 117 
Hasan Hoca M. Yol Bedesteni Semll ı..n 
Hasan Hoca M. Osmaııiye eski Mirikelim imi 
Ada 343, Panel -
Hasan Hoca M. Yol bedesteni 
Ada 342, Panel 26 
Hasan Hoca M. Yol bede.teni 
Ada 342, panel 28 
Buca Belediye caddesi 

Buca Belediye Caddesi 

Buca Belediye Caddesi 

Buca Belediye Cadcleai 

Buca Belediye c.ddesl 

Huan Hoca M. Yol bedesteni 
Ada 342, 
Huan Hoca M. Yol Bededeni 
:Ada 342, 
Hasan Hoca M. Yol hededeni SelTI& &ın 
:A.da34Z 
Hasan Hoca M. Yol hedelteni SehiB Han 
:Ada 342, Panel 37 
Hasan Hoca M. ıc......_ oila huj: 
:Ada 343, Panel 89 
Hasan Hor.a M. Ba'1DClnla ~ 
Ada 364, Panel t 6 
Hasan Hoca M. Bannchrla Ç8l'tüi 
Ada 364, Panel 17 
Hasan Hoca M. Yol hede.teni 
Ada 343, Panel 36 
Bayrakh BUl110ft cadcleai 
Bayraklı Kanarya soblr 
Bayraklı Kanarya sobk 
Hasan Hoca M. Yol bede.teni 
Ada 364, panel ı 4 
Hasan Hoca M. Osmaniye caddesi 
Ada 364, panel 12 
Hasan Hoca M. Osmaniye cadc:lesi 
Ada 364, panel 12 
Huan Hoca M. Osmaniye Caddesi 
Ada 364,. panel 6 
Huan Hoca M. Murabıt ÇU'fllı 
Ada 337, parsel 81 
Karatq Mahmut Hayati aobk 
Birinci Karantina Ydchztepe G&ı8I IOlü 
Ada 722, panel ı 
Karpyaka Alaybey Mini sokak 
Ada 17, panel 6 
Jearııyab. Alaybey Naldöken tl'amftJ ...... 
Ada 13, panel s 
ICarpyaka Alayhey Naldöken tramn1 n+' 1 n1 
Ada 14, panel 19 
Karpyaka Alaybey Şadiye sokak 
Ada 26, panel 7 
ICarpyab Alaybey Cihan 80bk 
Ada 20, panel ı4 
ICarpyab Alaybey NaWöken tramn1 ••latl 
Ada ı3. Panel 11 
ICarpyab Alaybey Skan sokak 
Ada ı6, panel 22 
Karpyaka Alaybey Fenerci sokak 
Ada 14, panel 2 
Kupyab Alaybey Han sokak 
Ada 14. panel 6 
JCar,ıyab Alaybey Çaloa IObk 
Ada 9, panel 4 
ICarpyab Alaybey SlaD eokall " 
Ada ı6, Panel ıs 
ICarpyab Ala,.,.:r Han -
Ada ıs, panel 5 
Lrpyab Alaybey ca.n eobk 
Ada 16, panel 20 
ICarpyab Alaybq S&ena sobk 
Ada 26, panel 9 
Karpyab Alaybey Snda ... 
Ada 15, panel 38 
ICarpyab Alaybq H•mamcı IOlmk 
Ada 44, panel ıs 
ICarpyab AJaybey Allı-ün' çılmuılli 
Ada 44, panel 28 
ICarpyab AJaybey Saai eobk 
Ada 44, panel 6 
JCar,ıyab Oamanzecle Tank soblr 
Ada 97, panel 19 
Jearııyaka Osmanz•de Tank soblc 
Ada 103, Panel 14 
ICartıyaka Ounan zede Tank S. Rapı~ C. 
Ada 101, Panel 6 
ICartıyaka Osman :ımde Repdiye So. 
Ada 110, panel 16 
Kar,ıyaka Osman zade Tahir bey So. 
Ada ı 06, panel ı 
Karpyaka Osman zade ikmd Aydın So. 
Ada 101, Panel 21, 
Kar,ıyaka Osman zade Rahmi bey S. 
Ada 108, Panel 1 
ICartı:raka Osman zade Ziya bey So. 
Ada 99, panel 15 . 
KIU'fıyaka Osman zade Retaciiye C. 
Ada 113, panel 11 
Karııyaka Osman zade Retadiye C. 
Ada 113, panel 5 
Kar,ıyaka Osman wle Ruten Sohk 
4da 108. perael 10 

E.ld Yeni Taj 
47, 49 43 Mağaza 

37 33 Mağaza 

62 62 Dükkiıi 

45 41 ~--

64 64 Mağaza 

55/12 
12/32 

M~ 
Oda 

47 23 Mağaza 

41, 43 19 Mağaza 

48, 50 52 Dükkin 
54,52 
48,50 54/1 • 
52,54 54 

14/1 48, 50 56, 56 Maıa-
52, 54 
48, 50 sa Düklcin 

52,54,56 
48, 50 80 DüWn 

52, 54, 44/l 
55/10 Oda 

511/4 Maiaza 

55/17 Oda 

11/10 Maiaza 

21/12 Maiua 

52/2 21 J>6ldcAn 

4 3 J>üldcln 

83/ l 1 Maiaza 

4 

73 
5 
4 

55/4 

Ev 
Ev 
Ev . 
Dükkin 

33 29 Mağaza 

19 33 33 Dftldcin 

39 3S Mağaza 

28/2& 

2/2 2/3 
26 26/2 

44/1 25/1 

108 108/1 

113/115 109 

14, 12-14 16 

5 7 

120 116 

1/2 9 

ıııo 2 

18/20 14 

18 ı8/1 

9/3 23/l 

2 2/1 

ı 3 

11/17 18 

8 4 

1488 

7 1 

12/14 12 

ıs t3 

Z8 %7 

24 23 

49 41 

1 28 

s 30 

2 8 

J/8 1/3 

82 

84 

14 ıı 

Mağaza 

Ev 
Ana 
174.80 M2. 
Ana 
174.50 M2. 
Ana 
197 M2. 
Arsa 
352.50 MZ. 
Ana 
270.50 M2. 
Ana 
1514.50 MI. 
Ana 
569 M2. 
Ana 
518 M2. 
Ana 
ı347.50 ... 
Ana 
322.50 M2. 
Arsa 

154.25 M2. 
Ana 
196 M2. 
Ana 
392 M2. 

Ana 
589.50 M2. 
Ana 
731.50 M2. 
Ana 
8M2. 
Ana 
441 M2. 
Ana 
41 M2. 
Ana 
910 M2. 
Ana 
146 M2. 
Ana 
1144 M2. 
Ana 
243 M2. 
Ana 
533 M2. 
Ana 
1693 M2. 
Arta 
250 M2. 
Ana 
208M.2 
Ana 
1185 M2. 
Ana 
140 M2. 
Ana 
690 M2. 
Ana 
3116 M2. 
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Kıymeti 

t.300.-

1.400.-

400.-

850.-
200.-

900.-

l.800.-

400.-

200.-

200.-

200.-

200.-

175.-

150.-

150.

IOO.-

200.-

350.-

350.-

2. 750.

S00.-
29.
ıoo.-
140.-

1.270.-

130.-

1.000.-

300.-

240.-
91.-

69.80 

118.20 

176.25 

162.30 

605.80 

569.-

181.30 

471.63 

118.80 

77.13 

58.80 

117.60 

235.80 

358.75 

4.-

17&40 

12.30 

364.-

80.8I 

572.

ı 21.50 

213.20 

607.90 

75.-

208.-

474.-

56.-

207.-

623.20 

.. 

Depozitosu 
T.L 
260.-

280.-

120.-

80.~ 

130.-
40.-

ıso.-

360.-

80.-

40.-

40.-

40.-

40.

.._ 

-----
100.-

40.-

70.-

70.-

llCL-

100.-
5.80 

20.-
28.-

254.-

28.-

ZOO.-

80.-

48.-
18.20 

ı3.98 

23.84 

35.25 

32.4' 

ı2ı.ı8 

113.80 

38.28 

M.33 

23.78 

ıs.et 

11.78 

23.U 

47.18 

71.31 

Q.80 

32.28 

2.4' 

72.80 

11.11 

ıt4.40 

ıs.--

41.eo 

94.sO 

ıı-'° 
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O .. zu·· KEMESINDEN: MURLUOUNDAN: KtMLIOINDEN: MEYVA Karar 87 Esas 'l 938/285 SAT 1 Ş 1LAN1 
1 H B A R N A M E Alsancak Mesudiye caddesin- Hayriye ile Halit Bayrak ve M~ 

I»tahsızhk Mide · 
bozukluğu 

Kulanın Bey mahallesinden o- de S3 numaralı dükkanda Yusuf zaffer aralarında mütterek ole.n 
lup ikametgahı meçhul Kürt Ah- Ziva ~rafı~a. . . . Jzmirde Kılcı Mescit mahalleıin· 
met oğlu Mustafa oğlu Mehmet. Hazınenın aleyhmıze 442 l~a de damlacık sokağında kain alt 

Müddei Hatice ve rüfekası ta- 44 kurut alacaktan dolayı yaptı~ı üst iki odalı ve ayrıca avluda ah
Hazı m ızhk Barsak ataleti rafından aleyhinize ikame olunan icra ~Jrib~~de namı~ıza . olet.rak 9ap bir oda ve mutbalıı ve içinde 

alsca.k davasından dolayı gıyap çı~carılan od ... ~m~ emrın~e ·~~met· kuyuyu muhtevi 35 No. lu 500 U-
Şiş kinlik inkıbaz kararı tebliği ıuretile icra kılınan ga~ı~ızı degıftırere~ fUD~ıkı .•~- ra kıymeti muhammeneli evin 10/ 

muhakeme neticesinde müddea- r~ı!nız n:1~ç~ul oldugu ... ~u~_asırın 10/938 pazartesi gÜnÜ saat 10 da 
Ekşilik Sarılık, safra bih tarlanın taksimi kabil olmadı- bıla tebhg ıade eyledıgı odeme lzmir sulh hukuk mahkemesi ıa· 

S k • ğından satılmasına 25/4/938 ta· emrind.eki me~~~~attan anlatıl- lonunda satıfı yapılacaktır. Bu 1 ıntı, sınir rihinde karar verilmi! olduğundan makla uygun goru~en ~lac~l~ ve- artırmada tahmin olunan bedelin 
Gaz, sancı l(araciğer usulü hukukiyenin 407 inci mad- kili~in iste.ğ.i üzerıne •t~u .1 1?nın yüzde 75 niıbetinde bedel veril· 

de~i mucibince sekiz gün zarfında ne rınden ıtibaren on . g~~ ıçmde diği takdirde talibine ihalesi ya• 
Uil pashğı Horlamak müracaat etmediğiniz takdir~.e bu bo~ hak~ın~a ~ır 1tırazmız pılacak aksi takdirde satış 15 gün 

. hükmün iktisabı kati yet edecegı- varsa ıcra daıresıne ınf ah en veya daha uzatılarak ikinci artırması 
ve blitün mıde ve barsak rahatsızlık- • • • h · b"ld. · 1 A dır Ak-. nine.tık ba~kıtabet ıhbarnameaıy- t3 rıren ı ırmenız azım . · 26/10/938 çarfamba günü saat 10 
Iarında mutlaka Hasan Meyva Özil . ·• b l · h ld b da icraya devam d · d · • 1 akt 

· 1 ed" . M"d . . h k.: le keyfıyet ıh ar o unur. ıı a e gıya ınız k . a yıne aıremızde yapı ac ır. 
istima ınız... ı e ı;ın er yeme olunacağı tebliğ makamına aım G · kul ·· · d hak t _ 

1 ., t tl k • b . . ayrı men uzerın e a 
ten sonra - - n 

1 asıgı yarım ar- 1ZMIR AHK.AMI SAHSIYE olmak üzere ilan olunur. lehinde bulunanlar ellerindeki 
dak su içinde ve barsak hastalıkların- SU.... HUKUK H.AKtMLIOIN- . ' 3285 (2815) resmi vesaik ile birlikte 20 gün 
da her sabah veya gece yatarken ac 

1 
DELH . . d d · • •• t bn 

k - ~ 1 N · · ıçın e aıremıze muracaa e e-
~a:ına .1. -d 2 ~~r~.a t aş~gı. ya~ı·~· bar- lz~irde Gazi bulvarında Tatari IZMIR SULH HUKUK MAH- leri lazımdır. Aksi takdirde hak· 
I~ su ı~n e o~u:, ere ıçı~e ıd ır.... . .. <>J)artmanmda ikamet etmekte KEME.SiNDEN: f larında tapu sicili malum olmadık-

san I e~~al . dzu meylva arb~nhve iken b•ravi ted~vi gittiği lstanbul- V. F. Hanri Vanden:e ltdarak ınl- ça paylatmadan hariç kalacaklar· 
rneyva arın oz erın en yapı mış ır a- .... · d ·· dd · 1 h Z a s 
rikai sanattır... Avrun:ı ve bilhassa dil-Ölen Omit kel'este 1 fabrikası an mu .eıa ey .... ~ng\t . . dır. . ... . . . . • 
1 T zl d dah ··ks k &ahibi Celal Parmaksızın tereke- ba.nkşs1 . k~operatıf bakkahı:eaı Şartname ılan tarihınden ıtib""' 
nldgığız mkeyvt· atltu abrı·ntt"anB a ~ e ~ •iniıı vazıbıulsı mahkememizden sahihi N!!~ip zade Hasan aJeyhme ren herkeain görebilmesi için açık· 

Bulantı 

o u u n ıyc e sa ı ır. una ragmen • ... · • l k d asının dl\vetiye . nkul"" f da 
· ·· ·,: · ·· ·· · · k 1.·· ·· • istenilmis ve terekenin de yazıl- a~tıgı a ac,a av · ~ ta \'e gayrı me un evsa ı Avrupa meyva özlc'Iinden beş misli daha ucuzdur. Hasan Meyva Özu ya1riız hır turlu olup şekersızdır. Ve ço .Aopurpr. • • ld ... d · n'kl'lrarının kamet~hının d l d • 

' r,• ~ına ~lanmif o ugun an v~ ~ıy~r.ı ş:-,~ . . , , , ..,,.._ .... ,,. tartname e yazı ı ır. 25 - 40 - GO - lOO l."Uruştur... •• •. mumaileyh 1im tinde alacağı m~liuJ~ olmasına ,.,_l}lebni ılanan Müzayedeye ittirak ebnek İatİ· '" '· HASıAN GAZOZ ozu t ieliakkı olanlanblitbuUanın nef· tebliRi .s~et•leA!'W•!~n <lufU!ma yenler · kıymeti muhammenenino/o 
ri tarihinde!\ itilia<ren bir av zar- sp.11 nda P.Jebfagı mud.ti~abıh 159 7,5 nisbetinde pey akçası veya 

l· ı • ~ ' · .} fımda .alacaklar.ınr f ve · haklarını lıra 18 J<utu,un masft,J"ıfı ~u~akç- milli bir banka teminatı ibraz et-
e p k l M ..l ı · ç · ı k A .., . 1 .., . M A 11 a acılmı• olan tereke defterine kay- me ıile birlfakte tahsi\ine 1217 /937 melen lazımdır. Gayri menkulün L. ıon oı·ta a - anua ına - ı f • gaç çı eO'ı • uz .. ııas T ih" d k ·ı · ld ... f' . l~ • 1 ' • 

1 ~ • • • • • • - • dettirmeleri ve bu müddet zarfın- tar ın .. e '!rar v~r~ mıf 0 A ug~n- vergi ve ıaire kanuni mükelle ı• 
F e ır üzümü • Sinalko - Ş~ftali - Kayısı - Aroıud da ~1acağını ;azaı1~ma~an alacak- d"n .~'1ddeıaleyhııı ka.nun• .. ınu~ >:etıeri satıcı!a ve yüzde 2,s den~. 

, r ,O " ~rı:. ' · ·:. · Jıların medeni kanunun . 569 un· d~t .a~and~ muhakem.eye ~~raca tiye ve ferag harçları alıcıya aıt 
nevilerinde olup şekerlidir. Ve meyvaların özlerinden yapılmıştır. Hasan meyva özünün bütün evsafına malik olmakla cu"maddesi hükıİ\Öne ~öre miras- a~la tenıyız yolu~a ~~t~edııtı .~8.k- olup ihale bedeli defaten ve pefİ• 
beraber mide ve barsak rahatsızlıklarına çok iyi gelir,.. · • ' ~ıları ·ne sahsen "~ 'ne de terekeye dırde bu baptakı hukum katıvet nen ödenecektir. '"" · 
Şampanya ve en nefis gazozlar gibi gayet lezzetli olup evlerde ve Avrupada gazinolarda te~zliği ve kolaylığ~ ve ucuz- izafetle t~kiı> hakları olmıyacağı ~esbedeceği t~bli~. makamın~ ka; ihaleyi müteakip müşteri ihale 

luğu sebebiyle kUllnnılır. tngilit ve Italyan şerbetlerihe tammnile benzer ve onlardan daha yuksek evsafa maliktir. mıil.umları olmak ve tebli~ maka- ım olmak ve hır nus~aıu ~a _dı~aAn- bedelini vermediği veya veremedi· 
Yazın sıcak günlerinde harareti en güzel teskin ede:. En sıhhi bir mayidir. Mideyi bozan şerbetler yerine mutlaka Ha- mına kaim olmak' üzere ilan olu- haneye tali.k kılınm8:k &uretıle ılan ği .takdirde gayri menkul tekrar 

san Gazoz özU içiniz. Ş~esi kavanoz halinde 25 - 40 - 60 - 100 kuruştur. rtur. olunur. 15 gün müddetle artırmaya konu-

HAS AN DEPOSU Mu•• STAHZARATJ 3286 · 
/ 

(2813) 3299 (28l0) iop ·talibine ihalesi yapılacak ve . Ve IZMlR SULH HUKUK H.A- ara~a U:h~k edecek ihale far-
' Parisfakültesinclen diplomalı kı hıç hır hukmc hacet kalmaksı· 

1z.mir ve Ege bölgeleri topdan satış merkezi Yeni Kavaflar No: 24 oı, tablplerl KtMLICINDEN: .. zın vecibesini ifa ebniyen mÜ&te-ı 
' H · ne·ı maliye namına vekılı . .. T 

H t · Ke """altında yakınd s t şub"si açı• • M ık h 't d" t b"bl azı rıden tahsıl olunacaktır. ASAN D z.mır m.... a a ış ... ~or · . · t· eme et as prıesi ış a ı avukat Sadık Boratav tarafından _ . 
. epo,su Karşıynkn Satış Yeri : FERAH ECZANESt . • . Muzaffer j Ero!!u 1 tzmirde Oruç reis mahallesinde . Dalha dfa~la ~~lum93a8t,almoak IS• 

Doktor Operatör 

Cemil Oral 
MEMLEKET HAST ANESl -

Diş Hekimi 
Abdullah Naci 

S • 1/F. · ( ; Cirkin sokağında 30 sayıla evde tıyen er aıre~~z!n ?4 .. sayı· 
· d t n Yuıef Benavet oğlu tlya lı d~syasına muracaatlerı luzumu 

l'eınal Çetin ağ ~euk:zı Sultana ve diğ~r kızı Ester i,lan olunur . . 
lzmir kız lisesinden 6/8/930 ta'- t Hastalarını her gün sabah ve Avram Benavet kızı R~el ve 1 3296 (2814) 

rihinde aldığım 361 numaralı tas- saat dokuıdah başhyarak diğer kizı Coya aleyhlerine 938/ , · · 

Zayi 

diknamemi kaybettim. Yenisini eyler _ Numan · zade S. 21 2208 sayı ile açılan izalei ~uyu da· duğundB._? muhakcmeni~ ~:ıuall~~ 
•-!- tekr d 1 Di r- alacag'"'ımdan eskisinin hükmü 1':al- 1 l - · h l . d vaıında Rahel ve Coya namlarına bulundugu 20/9/9'38 tarıhıne mu• 
&&mire ar av et ey emif ve ·ı ve yç..,.e Ronıkeni ile tq~ •numara ı muayene ane erın e gönderilen davetiye varakaları· aadif ıalı günü .saat 10 da muha· 

Hortaçs ESKi OPERATöRO 

haatalanm Fransız hastanesinde ka- ve tedavi madığını ilan ederim. kabql eder:er. nın ikametgahlarının meçhuliye- kcmede hazır bulunmadıkları ve-
l>ule baflamıfbr. ADRES : Birinci Beyler sokağı.. MUAZZEZ KAYA Telefon : . 3921 tine binaen bili tebliğ iadesi üze- ı ya bir vekil göndermedikleri tak-

1 - 13 (2770) 36 ... TELEFON: 2946 3301 (2809) rine ili.nen vaki tebliğat üzerine dirde muhakemeye kabul olunmı-
_.-A:-=. ~563::::=:::==:K~ar=t=ıy"'"'a.,..k"'"'a"'"'o~s"'"'m=an="'"'z"'"'ad~e~R=e~ta""".d'."'."iy-e~C:-:. =-~~~-=--=--=~5=2~/~ı= .... 54~/~ı==~Ar__,,.,s,,,;a~=~ ....... '"!"'1=.4~3~5=.~=-==~=-~-----28~7=.~-= de mahkem~mize gelmk.el~i~lerilabn: 1 kyacakl~[!nı mtübbl~!yinl i•bu gıyap 

A. 572 

A. 574 

A. 575 

A. 577 

A. 582 

A.583 
A. 592 

· A. 608 
A. 621 

A. 629 
' . 

A. 633 
'A. 647 

•A. S48 

A. 649 

A. 650 

·'A. 651 

A. 652 
A. 653 

A. 658 
:A. 667 

A. 675 

A. 679 

A. 681 
A. 690 

A. 701 

A.701/t 
A.701/2 
A. 702 

Ada 109, panel 15 1913.50 M2. latılmıt ve hazine ve ı m~n t.a e ı 1 aranı anen e ıg o unur. 
Kartıyaka Osman zade Mabet sokak 8 8 Arsa şs6.20 111.24 =e ~p11!::'arı ,:erıl~ ol- r• • •MC 3284 (2812) 

~~.~'!'.";.';!a:,4,,.de ikinci Aydın s. 29 s ~~: M2. 163.80 32.1s Çam altı tuzlası müdürlüğünden: 
Ada 99, parsel 5 546 M2. 5 Eyliil günü açık eksiltmeye konan tuzlamız büyük yığın iti talip 
Karııyaka Osman zade Rqadiye Sokak 58 60 Arsa , . 325.SO , . 65.10 zuhur etmediğinden 10 eylul cumartesi gÜnÜ saat on bire bırakılmıt 
Ada 109, parsel 10 930 M2. olduğu ilin olwıur. 3272 (2808) 
Kartıyaka Osman zade Reıadiye sokak 39 31/2 Arsa 251.40 50.28 (W> .-:_., - z;a ;;:am.p 

~~!~K:;;: :.~e ~kası 8 ~;s1 M2. 250.- 50.- De n iz baknı k. şdueki~Besf i nı d ~ ~: l 938 ih' d 
Ada 667, parsel 2 Alaancak vapur is e esi ıçin Ü e tC§nnıevve tar m en 
Oçüncü Karatq t.libane caddesi 17 111 Ev 650.- 130.- itibaren bir sene için kiraya verilecektir. 26 Eylul 938 pazartesi günü 
Karııyaka Alaybey Mektep sokak 27, 29 29> 29 Ana l69.40 33.88 saat 17 de ihalesi yapılacaktır. Taliplerin Denizbank tzmir tubeai mu-
Ada 16, parsel 35 484 M2. hasebesine müracaatleri ilin olunur. 3297 (2811) 
Tepecik Sümieli sokak , • 89 Arsa 185 Artın 
Ayavukla T opraktepe ıokak 45 Arsa 
Ada 1849, parsel 3 527.72 M2. 
Karataf M. 9 Eyliil sokak \ . 157 /13 169 Ev 
Orhaniye aokak 1-3 
Birinci Aziziye Kırım sokak 3/4 hissesi 
Dolaplıkuyu M. Dolaplıkuyu caddesi 
Ada 466, parsel 10. 8/16 hiaaeai 
Memduhiye M. Mumcu Sokak 
Ada 485, parsel 47 
Dayıemir M. Yel değirmeni çıkmazı 
Ada 87, parsel 15 1/2 hissesi 
Dayıemir M. Dayıemir sokak 
Ada 86, parsel 3 
Dayıemir M. Yel değirmeni çıkmazı 
Ada 87, parsel 20 
Dayıemir M. Dayıemir ıokak 
Oçüncü Kan.tat Aaansö:- sokak 
Ada 655, panel 19 
Burnova Yaka M. ikinci Yaka So. 
Birinci Sultaİıiye M. Havai sokak 
Ada 45, parsel 11 l /2 hissesi 
Kadiriye M. Meacit sokak 
Ada - 3/ 4 hillesi 
Fatih M. Mahmut' ağa sokak 
Ada 493, parsel 12 1I4 hiueıi 
lmariye M. Burç sokak 
Kartıyaka Osman zade Yapr oğlu So. 
Ada 117, Parsel 11. 
ikinci Karataı 9 Eylul S. 

ikinci Karatq 9 Eylul So. 
İkinci Karatq 9 Eylul So. 
Hatuniye M. Dellilbqı sokak 

112, 114, 116, 112/l 
112, 118 120 eski 
Yeni 112, 114, 116 

120, 122, 

54 

94 

12 

102 

6 

47 
62 

126-128 

94 

12 

102 

6 
19/1 

50 

Ev 
Ev 

Ev 

Am 
80M2. 
Arsa 
48 M2. 
Arsa 
16 M2. 

. Ana 61 M2. 
Arsa 
62 M2. 
Ev 50 

22/1 Arsa 
62.50 M2. 

taj 30 Ev 

94/96 

7 

Yeni,114,116 
112, 120 

112,112/1,118 
124, 126 

Yeni 2 

ET 
Arsa 
702 M2. 
Evler 

Evler 
Evler 

Ev 

50.-
263.86 

2.89<).-
\ 

60.-
13$.-

' 
ı 

500.-

20.-

12.25 
42.-

100.-
8.72 

, 60.-

7S.-. ... 

M>.-:. 
351.-

2.000.-

2.250.-
4.500.-
1.500.-

. . 
,. 

'• 

; 
,.. 

. .. 

n 

10.- ··-llİllll!l-•···----~~--------· 52
·
18 "HEIDENIA,, ·Mazot ocakları 

550.- Memleketimizde nam ve , §Öl;ııet kaianan yegane hakiki ocaklan 
yalnız HEtDENtA markab olanludır. 

12.- Saatte yalnız 1 kuru§luk gibi gayet cüz'i mazot yakar HEIDENlA 
27 .- ocaklariyle yapacağınız tasarruf neticesi az bir müddet zarfında oca

ğınızın bedelini ödemif olacaksınız. 
100.- HEtDENtA OCAKLARI HER HUSUSTA GARANTtUDIR 

Henü.Z evinize mazot ocağı almamıpanız vakıt kaybetmeden yeni 
4.- model HEIDENIA ocaklarından mutlaka alınız. 

1.- BÜYÜK FIRSAT 
1.64 1938 Entemuyonal fuan terefine ve yalniz fuann devami mild-

detince taksitle aatı§Lll- yapmakta olduğumuz gibi eski model ocaklan 
2.45 yeni model HEtDENIA: ocakl~ile ~ebdil ettiğir.ıizi ve fazla ize.bat için 
8.40 qağıdaki adrese müracaat edilınesı. 

Biliimum yedek parçalar d~a d~pomuzda mevcut bulunmaktadır. 
20.- Adres: Toptan ve perakende satıf deposu Gazi bulvarı Ziraat ban-

1. 7 4 kası karım 13 numarada DUNLOP mağazaaL 
Telefon 3737 - Fuar pavyon nuınarası 104 

12.- ··--~---~11!'!1. ~~~~ ----.. ···-----· 
ıs.-

8.-
70.20 

400.-

450.-
900.-
300.-

BRISTOL 
Beyoğlunda 

o s M-A N i YE 
Sirkecide Ada 382, parsel 38 320/640 hissesi 

A.702/1 Hatuniye M. Dell&lbqı sokak 4 Ev 1.500.- . 300.- Bu her iki 6tclin müsteciri Türkiyenin en eski otelcisi BAY, 
ÖMER LOTFO'dür. 43 senelik tecrübeli idaresiyle bütün Ego 
halkına kendisini sevdirmittir. 

Ada '382, parsel 38 320/640 hissesi 
A.702/2 Hatuniye M. Dellilhatı sokak 6 Ev . 

Ada 342, parsel 38 320/640 hissesi 
izahatı yukarıda yazıla Em1ikin taksitle aatı§lan 19/9/1938 pazartesi günii Saat 11 de yapılacaktir. 
istekli olanların hizala.rırida yazılı depozito akçeıini vememize yabrarak arthnnaya girmeleri ve yanlarin"da birer fotoğrafla nüfus tezkerele-

rini getirmeleri. 8 - 18 3248 (2807) 

1.500.- 300.-

Otellerinde miıafil' kalanlar, ken<li evlerindeki rahati bu .. 
lurlar. 

Istanbulda bütün Üe ve lzmirliler b'u otellerde buluturlar. 
Birçok hususiyetlerine illveten fiatler mUthit ucuzdur. 



AYFA ı 8 

Emlak ve Eytam Bankasından: 
Eau No. Yeri No.ıu Nevi Kiimeti - o;;zltölu 

T.L 
1100.- 220.- Evler c. 6 

C.12 

C.16 

C.17 

C.18 

C.24 

C.25 
25/1 
25/2 
C.39 
C.51 

C.51/1 
C.51/2 
C.51/3 
C.51/4 
C.51/5 
C.52 

C.63 

C.73/1 

C.77 

C.92 

C.96 

C.104 

C.105 
C.108 
C.152 
C.153 

C.159 
C.178 
C.180 
C.186 
C.188 

Karııyaka Alaybey eıki Hayal Yeni Hakikat Taj 10·10/A 
sokak. Ada 8, Parıel 7 
Kartıyaka Alaybey Günaydın S. 
Ada 188, parsel 5 
Memc:luhiye mab. Kireçlikaya sokak. 
Ada 1553, parsel 17 
Memduhiye mab. Kireçli kaya sokak 
Ada 1553, parıel 18 
Memduhiye mah. Kireçlikaya sokak 
Ada 1553, panel 19 
lkinci Süleymaniye M. Kimilpqa S. 
Ada 155, parıel 5 
lkinci Sultaniye mah. Nezaket Sok. 

TaJ 20, rııl/ A. 
20/1 

yeni 6 

yeni 8 

yeni 10 

taj 138 

Yeni 24. 24/1 
24/2 

Re,adiye Mah. Tramvay caddesi yeni 987, 1123/1 
ikinci Sultaniye Etrefpap Nezaket sokak taj 2 
Ada 21, parael 7 
timci Sultaniye Eşrefpqa caddesi 
tkinci Sultaniye lkiçe§melik Etrefpqa caddesi 
ikinci Sultaniye lkiçeJmelik Eşrefpqa caddesi 
ikinci Sultaniye tkiçeımelik Etrefı>aıa caddesi 
Ada 21, parıel 7 
ikinci Sultaniye mah. Nezaket sokakta 
Ada 21, parsel 8 

taj 725 
727 
729 
731 
723 

taj 4 

Ahmet ağa mah. Yemiş çarfısi ve Sağir sokak esiri 25/24 
Ada 223, parsel 5 yeni 23/24 
Karşıyaka Alaybey Mah. Han S. yeni 23, 23/1 
Ada 188, parıel 5 
Kar,ıyaka Osman zade Reşadiye 
Ada 100, panel 25 

taj 21 - 21/A 

Dördüncü Sultaniye M. Hacı MevlUt çukuru yeni 14 

R~adiye tramvay caddeıi taJ 1123 

Ayavukla Gaziler Mah. Tahir ve Çolak ıokak 
Ada 1590, parsel 23 

taj 18 

Karfıyaka Turan Menemen cad. taj 183 
Fevzi pqa Mah. Hastane sok. taj 17 4 
Kar,ıyaka Alaybey M. Mira~ sokak eski 48 yeni 23 
Ahmet ağa mah. Şamh sokak Eski : 27,27 /1,27 /2,27 /3 

Şeyh Mah. Osman zade sokak 
Buca Yağhane sokak 
Mesudiye mah. lkinci kordon. 
Buca Halk sokak. 
Esnaf Şeyhi M. Şamlı sokak 
Ada 186, parsel 17 

yeni: 35,35/1,35/2,35/3 
yeni : 7 /2, 7 / 4 

taj 28 
eski 368, yeni 118/2 

eıki 98, yeni 21 
yeni 58-60 

C.170 Güzelyah Nuri bey çıkmazi taj 16 
C.209 Kar,ıyaka Alaybey eski Hayal yeni Hakikat sokak eski 6 

Ada 8, parsel 8 taj 12 
C.220 Oçüncü Sultaniye M. Tepe sokak yeni 24/1 

Ada 61, parsel 26 eski 26/28 
C.223 Fatih mah. Mahmut ağa sokak yeni 75/77 

Ada 495, parsel 6 taj 85/87 
C.228 ikinci Süleymaniye M. Yüzbqi Hasan aia Eski 73, 73/1 

ıokak. Ada 1232, parsel 21 
C.239 Kar,ıyaka Alaybey· mah. Eski Hayal yeni Hakikat eski 9 

sokak. Ada l 61 parsel 38 taj 1 1 
C.258 Selimiye mah. Tramvay caddesi, yeni 176 

Ada 480, parsel 5 
C.259 Selimiye mah. Tramvay caddesi 

Ada 480, parsel 6 
yeni 178 

Ev 
194.75 M2 
Ev 
139 
Ev 
162 Art. 
Ev 
153 Arı. 
Ev 
145 Arı. 
Ev 
104 M2 
OçEv 
159M2 

Ev 
Ev 
197.75 M2. 

Dükkan 
Dükkin 
Dükkan 
Dükkan 
Ev 

Mağaza 
58 M2. 
Ev 

Ev 

Ev 
562 M2. 
Ev 
484M2. 
Arsa 

Bahçeli ev 
Ev 
Ev 
Ev 

Depo 
Ev 
Ev 
Ev 
Ev ve dükkin 

Ev 
Ev 

Ev 

Ev 

Evvedükkin 

Ev 

Aile evi 

Ev 

1100.- 220.-

500.- 100.-

600.- 100.-

500.- 100.-

100.- 20.-

1000.- 200.-

4500.- 900.-

1750.- 350.-

1700.-

1500.- 300.-

1500.- 300.-

2200.- 440.-

500.- 100.-

5000.- 1000.-

100.- 20.-

2000.- 400.-
1800.- 360.-
2000.- 400.-
6000.- 1200.-

2000.-
1050.-
3800.-
2400.-
3000.-

2200.-
900.-

650.-

400.-
210.-
760.-
480.-
600.-

2250.- 450.-

1000.- 200.-

450.-

3500.- 700.-

2000.- 400.-

Hastaneler 
Mektepler 

Fabrikalar 
Ve bil'umum sınai müeesseseler kireçli sularınız 

VEBOLiD lle 
Tasfiye ediniz 

Her boyda cihazlar emrinize amadedir 

Tediyatta Kolaylık 

E,e · mıntakası Umumi Acenteliği: 

Izmlr T. T. Ltd Ştl 
Saman iskelesi Mimar Kemalettin cad. No. 15 

iz mir Entern~syonal Fuarı 

No. 175 
Cihazların satışı plasiye aranmaktadır 

. 
::111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111:1111111:11 ------Yerlimalı 

izahatı yukanda yazılı emlakin pefin bedelle ıatıtlan 15/9/938 perıembe günü saat ON BiRDE yapıla
caktır. 

ÇAT AL, BtCAK, KAŞIK ------ 9 m..... • latekli olanlarin hizalarında yazılı depozito akçesini veznemize yatirarak arttirmaya girmeleri ve yanlarin- ---.. ............................... 
da birer fotoğrafla nüfus tezkerelerini getirmeleri.. 30 - 9 (2758) --- 14 Eylul ÇARŞAMBA günü çıkıyor 

1938 RESIMU HAFTA 
' ı-lmll .. mmı~a.anı;ı~o.-6z~ ......................... ~ 

lzmir Vakıflar müdürlüğünden: 

Ayvalık ve Edremit 
Nefis Zeytinyağ 

VE 
HAUS SABUNLARI 

SATIŞ YERi: 
BAŞTURAK KöŞE BAŞI 

ALI ERTAC MA<'1AZALARI ..• 
3241 (2782) 

Aydın Daimi Encümeninden: 
1 - Eksiltmeye konulan İf Aydın viliyetinin Söke - Ortaklar yo-

lunda 14+000 - 18 + 000 kilometreleri arumda eaaıh tamirattır. 
Keıif bedeli 15749 lira 44 kuru,tur. 
Yapılacak İf : 4 kilometre uzunluiuntla f01e tamiridir. 
2 - Bu ite ait prtname ve evrak ıunlardır : 
A) Eloiltme prtnameai. 
B) Mukavele projesi. 
C) Bayındırhk itleri genel prtnameai. 
D) Teaviyei türabiye ıose ve kirgir infaata dair fenni prtname. 
E) Hususi prtname. 
F) Keıif cetveli, silailei fiat, metraj cetveli 
G) Grafik proje. 
lıtiyenler bu prtnameleri ve evrakı bedelaiz olarak Naha müdür· 

lüğünde görebilirler. 
3 - Eksiltme 26/9/938 tarihinde pazarteıi günü aaat on bette vi

liyet encümeninde yapılacaktır. 
4 - Eksiltme kapalı zarf uaufiye yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 1181 lira 20 kunııluk 

muvakkat teminat vermesi ve ihale gününden sekiz gün evvel ehli
yet vesikası alıiıak için· vekalete müracaat etmif bulunmuı ve yapb
ğı en büyük itin bedeli 12000 liradan qağı olmaması müteahhidin 
bizzat diplomalı mühendiı veya mimar olması veya bunlardan biriy
le müttereken teklif yapması ve mukaveleyi birlikte imza etmesi la
zımdır. 

6 - Teklif mektuplan yukarıda üçüncü maddede yazılı aaatten bir 
saat evveline kadar vilayet encümenine getirilerek eksiltme encümen 
reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile gönderilecek 
mektupların nihayet üçüncü maddede yazılı saate kadar gelmit olma
sı ve dıı zarfın mühür mumu ile iyice kapatılmıt olması lizımdır. Pos
tada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

'i-9-14-20 3258 2795) 

IZMIR BELEDiYESiNDEN: 
Salhanede mezbaha binuı dahi

lindeki restoran bat kitiplikteki ıart· 
namesi veçhile ve açık arttırma ile 
bir sene müddetle kiraya verilecek-
tir. 

--------§ 32 - 34 sahife içinde bilhuaa kadınlan alikadar edecek yazılari, en 
S güzel hikaye ve romanları ihtiva ettikten bqka ----= 

1000 KELiME iLE --: Kendi kendine ltalyanca derslerini vermeğe bqlıyacaktır. Bu der Senelik icannm bedeli muhamme
ni 101 lira olup ihalesi 13/9/1938 
aah günü saat 13 tedir. lıtirak etmek 
istiyenler 7 lira 75 kuruıluk muvak-

§ ler ayn bir kitap ,ekline sokulabilecek tarzda neJredilecektir. 
• 5 Bütün manasiyle tam ve olgun bir mecmua olmak hedefini güden -

kat teminat makbuzu ile söylenen Büyük fedakirlıldarl ··cuda _ .. .. liri a vu ge 
gun ve aaatte encumene ge er. tirilen fabrikamızda yerli malı ola-
16-26-2-9 2994 ( 2648) rak her model çatal, bıçak, kqık 

Kara kapı parkında Ballı kuyu- · 1 l ... 
d ·tibar K ak k li ıma o unmaktadır. Avrupa mamula-an ı en ar apı ana ana - t f ik l . . 
zasyonuna bağlanri:ıak üzere yapb- 1 ayanna a o an bu emıalsız yerlı 
rılacak 210 metre boyda kanali.zaa.. mah fabrikumın mamulatmı he1' 

L.. üh. d. 1ikt edarik ed' yerde arayınız. yon ._, m en ıs en t ı- LOKANTA G . l 

----------
1938 RESIMLI HAFTA mecmuasını 

YALNIZ 5 KURUŞA SA TIN ALABiLECEKSiNiZ 

-: Şimdiden bayilerinize ıiparif ediniz -: 1938 REStMU HAFTAYA ilin vermek arzu edenlerin latanbul -: Ankara caddesi 105 numarada Kemalettin lren ilin Büroeuna 
: Müracaat etmelidirler. 6 ~11-13 
::111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

lecek keıif ve prtnameıi v--Lile . . ve azınocu arın 

ık '--il ~; nazarı dikkatine: .............. limliiii&lmlilliiiiiiiiiliiiiiiiımiilil8ilimiiiillililimllliiiiiiiill .......... ~ aç eaa tmeye konulmuıtur. ~e- . 
tif bedeli 1800 lira olup ihalesi 13/ Fabrıkamız BAŞKURT marka-
9/938 aah günü saat 13 tedir. lfti- h YERLi mamulitımızı görme
rak etmek istiyenler 135 liralık mu- den, ÇAT AL, KAŞIK ve BIÇAK 
vakkat teminat makbuzu veya ban- takımlar~nızı almayınız. Bütün 
ka teminat mektubu ile söylenen mallarımız hem kalite itibariyle 
gün ve saatte encümene gelirler. Avrupanınkinden daha yüksek ve 
30-2-ô-9 3187 (2754) hem de fiatçe YOZDE 30 daha 
------------ ucuzdur. 

1 1 Umumi Sa1ı4 Yeri: lıtanbul T ah-

Jz m İ r • Buca takale ~desi No. 51 
( Jak Dekalo ve Şsı.) 

K •• ıt •• ı • • Yahut lzmirde umumi acentesi U ur JSesı S. Abuaf ve M. Peço 
Maretal Fevzi Bulvarı No. 6 

~ Leyli - Nehari; Kız 
Erkek her gün tale
be kaydına devam 

ediyor 

Telefon : 2273 

DOKTOR OPERATÖR 

M. Nuri Arkan 
MEMLEKET HASTANESt BAŞ 

OPERATöRO 

Memur Hastalarını her gün öğleden son
ara Dl Y 0 l ra 3-7 ye kadar ikinci Beyler soka

Muhasebe ve gümrük İf lerinden ğında fırın kartısındaki 25 numaralı 
anlar bir memura ihtiyacımız var- muayenehanesinde kabul ve tedavi 
dır. Taliplerin Birinci Kordonda eder. 
(Antalya Umumi nakliyat TORK Telefon: Muayenehane~ 3125 
Anonim .tirketlne) müracaatlerL Ev ji98() 

1 - 3 (2803) 1-11 (2670t 

DAIMON Masa vantilatörleri 
~ 

-..:._~~ 
~::~ ,, -~,, 

• 

1936 senesinde en ıon icat edilen bu vantilatörler üç adet pil· 
le itler. Bir saatte bir kuruştan daha az sarfiyat yapar. Bankala· 
ra ve yazıhanelere, evlere hastanelere ve her yerde lazım olan 
bir ihtiyaçtır. Bilhasaa saatte bir kuruş gibi az sarfiyat yapma•• 
tasarruf için bir harikadır. Tavsiye ederz. · 

Satıf yeri ve deposu ı lzmirde Suluhan civarında No. 28/9 
öDEMIŞLI HOSE:YIN HOSNO 
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~~~~~~~~~~oEUTSCHE LEVAN Fratelli Sperco 

TE • LINIE Vapıır acentası 
Yazın insan kendini daha 

~umbar~l biti 
' \~ 

G. m. b. H. noYAL NEERLANDFS 
H. SCHUET KUMPANYASI , 

cCAIRO> vapuru 12 EylUlden 18 ER FJ Um 
Eylüle kadar Rotterclam, Hamburg vo HELD vapuru yevm arumız-
Bremm JimaıJan lçia ~ alacakbr. da olup Amıterdam Rotterdam vo Ham

cBELGRAD> .apuru 26 Eyl(ildea bura limuılan lçla ,ilk alaaktaclar. 
2 Birinciteırine kadar Rotterdam, Ham- ULYSSESE vapuru 18/9/938 ... !~-l~ 
L.- o ___ • • • .::L _ı ___ L....__ m•aımma ıelip Rotterdam. ~ .. vau:• ve ~ açın ~ ..... -1:11"· 

A THEN "Tapuru 1 O birineitetrinden dam Y9 Hamburı limarllan lı;la ,ok .ı ... : 
15 Birincitetriae kadar Rotterd~ caktır. 
Hamburg ve Bremen için yük alacakbr. SVENSKA OIUENT UNIEN 

H.SCHULDT 
BtRKENAU 29 16ld b' BRACELAND motlkl U/9/9'8 de 

npuru f1T en ar r anınmda IMIEl....k• Olap Rottıer-
birinci tqrine kadar HamLurg ve Bre- ım b Gd _r D • O 

· · .. k al aktır dam, Ham urg, yıua. antzig a-
men lÇID yu ac • L Bal~'- l' nJ t-:... .....:.:L l 

TROYBURG 12 b . • . • nimar&. ve u.. nna an "'i"' 7U& a •-vapuru ınncıteşnn-

d 15 ,_!-'! • • L- .1_ H b cakbr. en uınncıtetnne &&gar am urg 

ve Bremen Hmanlanna yük alacalctır. !ERVlCE MARmME ROUMAIM 
MARlTZA vapuru 15 ikinciteşrinden PELEŞ vapuru 23/9/938 ele limanı-

19 ikinciteşrine kadar Hamburg ve Bre- mızda beklenmekte olup Malta. Manil-
men için yük alacaktır. C . · • .::k olcu alır 

AMERiKAN EXPORT UNES ya ve enova ıçın ~.. ve Y • 

15 
tlandaki hareket tarihlerile navlunlar-

EXCHANGE vapuru eylulde V•. • uli 
daki degışıklıklerden acente mes yet Nevyork için hareket edecektir. 

ARMEMEN DEPPE kabili etmez. 

EG YPTE vapuru 12 eylulde Anvers Daha fazla tafsilat için ikinci kordon· 
için hareket edecektir. da FRA TELLi SPERCO acentasına mü· 

MAROC vapuru 8 birincitep-inden d'l • · 1 racaat e ı mesı rıca o unur. 
12 birinci teorine kadar Anvcrs için yük Telefon: 4111/4142 / 2663/4221 
alacaktır. 

DEN NORSKE MtDDELHA ~SLINlE 
OSLO 

BOSPHORUS vapuru 26 eylulden 30 oı• • v ş •• 
eylul 936 ek dar Dieppe, DünkCT'k ve IVI e Ule. 

1 

kolaylıkla 

Nezle 
Başağrısı 
Kırıklık 

Dikkat 
Ediniz 

Bu ilk tehlike alametlerini görür görmez derhal 

NEVROZiN 
almak lazımdır 

NEVROZIN Soğuk awanlığının fena akıbetler doiurmasına 
mi.ni olmakla beraber bütün Hhraplan da dindirir. 

icabında ıünde 3 kafe alınabilir 

Eczacı Kemal Ka
mil Aktaşın 

Norveç umum limanları için yük alacak- LıMfTET 

ı~~~~----------------~~~~~nA~~~~ru26b~cit•i~ ~apur acentası 
den 28 birinci teırine kadar Oicppe BtR NC• KORDON REES 

, Bahar çiçeği 
Kolonyası 

TAZE TEMiZ 
UCUZ iLAÇ 

Her türlü tuvalet 

Hamdi Nüzhet 

SIHHAT 

çeıitleri 

Çan çar 

ECZANESi 
BAŞDURAK 

Hanı 
Büyük Salepçioğlu 
Karş1sında 

TORNAX Motorsikletleri 
Bet eene pranti, en lmnfmla 

BUZ DOLAPLARI 
11931n1937 de Dünya ndyolan iÇinde birinciliii lmnnea 

MiNERV A Radyoları 
Her marka lijaldet, pamofon plik Te her cim musiki alalı 

IZMlR n Havalisi ~tan ve perakende sa~ depo... 

M. ALIM Şenocak 
Emirler ÇU'IWl karfıunda Bqturak No. 143 Telefon ı 4079 

Siz de bu kren1den sasmavınız! 

BALSAMIN 
Sıhhat bakanlığının reami ruhsa

tım haiz bir fen ve bilgi mahsulüdür. 
Bütün cihanda elli senedir daiına üs 
tün ve eşsiz kalmıştır. 

Krem Balsamin 
Uzun bir tecrübe mahsulü olarak 

vücuda getirilmi~ yegane sıhhi 
kremlerdir. 

Krem Balsamin 
Şö?rctini söz ~c prlatanlıkla değil 

sıhhı evsafını Londra, Paris, Berlin, 
N_7lyork güzellik enstitülerinden 
yuz erce krem arasında birincilik 
mü~a~atını kazanınıı olmakla ispat 
etmı§tır. 

Krem Balsamin 
Gü~d~ için yağsız, gece için yağlı 
': na ıs acı badem ile yapılmış gün
duz ve gece şekilleri vardır. 

KREM BAl.SAMIN: öteden beri tanınmış hususi vazo ve tüp ıek
linde satılır. INGIUZ KANZUK ECZANESi... 

REYOCLU - tSTANBUL 

Dünke.rk ve Norveç umumi limanlarına BiNASI TEL 24 43 
yilk alacaktır. 
SERViCE MARtTIME ROUMAIN EUerman L1neı Ltd. 

BUCAREST I.JONDRA HAITl 
DUROSTOR vapuru 14 Eylulde cCAVALL<» vapmud limanmıHull~a 

K .. t Cal ._ G 1 .._ k olup 5 Eylüle kadar Lon ra ve ıçın o ence a .... ve a a"'" a tarmaaa 
Tuna limanları için ylik alacaktır. yük alacakbr. 

DUROSTOR vapuru 1 O birinci teı· POLO vapuru 5 eylulde Londra ve 
rinde Köstenoe, Gıllat:z ve Galatz ak- An e1· _._ L_ --'- ve aynı· 

. . . .. ven.ten g ıp yu11; ÇllUlTacıur. 
tarmaaa Tuna lımanları ıçın yük alacak. da Lo d H-c'l · · --=L - 1 -zaman n ra ve uı açın ~UA. IUll· 
tır. ak 

DUROSTOR vapuru 5 ikinci teırin. c tır. 
de Kstenc.e, Galatz ve Galat% aktarrn.aaı UILA vapuru 1 O eyltılde gelip 17 f!Y· 

Tuna limanlarına yük alacalcbr. IUle kadar doiru Lonclraya yük aı.cak-
STE ROYAL~ HONC.ROlc;E tır. 

DANUBE MARtTIME ALBATROS vapuru 15 eyhilde selip 
TtSZA 'Qpuru 8 eylW.de beldeni)"OJ-. 25 eyt<ile kadar Londra için yük alacak

Port Sait ve 1ıkcnderiye limaılan için tır. 

yük alacakbr. lONlAN npuru 26 ey\Mde gelecek 
BUDAPEST npuru 15 eylulde ~- ve 3 birinci tefrine kadar doğru Londra 

leniyor. Tuna limanlenna yük alacaktır. ve Hull iÇin Yük alacaktır. 
TtSZA vapuru eylftl JK>nunda bekle-

nfyor. Portait ve t.kenderiye için mal TRE.NTlNO Tllpanl 5 birind tetftnde 
alacııltbr. ırelec:elı: •• 1 O birinci tefrine kadar Loa

DUNA vapuru eylill aonunda bekle- dra ve HulJ için yük alacaktır. 
niyor. Rortait ve lskenderiye jçln mal UVERPOOL HA 'm 
alacalctlr. l..ESBIAN vapuru 6 eylillde gelip 7 

JOHNSTON V ARREN UNF.S eylftle kadar 1..iverpool ve GlukOT için 
A VlEMORE vapuru iki birincitepin- yiiJc alacaktır. 

de Burgu Varna, Köstence Galat:z ve MALVERNIAN vapura 15 e71Ulde 
Brail lim11nlanna yüJc alacakbr. gelip 21 eylGle kadar doira u,.erpooı 

DROMORE vapuru 30 birincltet- ve cı...ov ~yük alacaktır. 
rinde Burgaa, Varna. Köstence. Galatz BRISTOI.. HATn 
ve Brail Jimanlan için yük alacalttır. SELMA vapuru 20 eylulde ~le-

IlAndakt hareket tarihleriyle nav· celt 25 eylti1e kadar doğru Briatol 
lunlardakJ değişlldiklerden aceııta me- için yük a1acaktn'. 
suliyet kabul etmez. Tarih re nn.Junlardald d~l.iJdel.. 

Daha futa taf<111At almalr için Btrln· den acenta m.esullyet kabul etmea. 
cl Kordonda V. F. Henry Van Der Zee 
ve Co. n. v. Vapur acental!ğına mllra- ------------
caat edilmesi rica olunur. 

Tel. No. 2007 ve 2008. "UmdaJ,, umumi 
ll"t Foren~de 7:::1 deniz acenteliği 

llampsk1bs - s~ıskab Ltd. 
COPENHAGEN HELLENIC LtNES LTD 

MUNTAZAM SERViSLER BELGION vapuru 27/28 ağuıtoe-
ANVERS • DANEMARK arasında beklenilmekte olup Rotter-

Merkezi Kemeralb caddeli 
Beyler Sobiı köteei 

Büyük Hilal 
• 

eczanesı 

bmirden sötiiriilec:ek 
en tık en ince ve en 
makbul hediyeniz ec-
zacı Kemal Kimilin 

Bahar çiçeği 

ko1onyası 
olacakbr. :lzmirde Hilal eczanesi 
kokuculuk üzerine ciddi yürüyen 
bir müessese olmuı, kokuculul 
alemini faprtmıı bulunmaktad11 
Hilal ec:nmeıini. eczacı Kemal -

Kamili işindt:ki ciddiyeti, kolon· 
yalanru İzmirlilere sorunuz. 
Yaba ve benzer isimlere •ld•nma
manız için titeler üzerinde Kemal 
Kimil adına 2örmelitiniz. 

~-s-~ 
DiŞLERiN ÇOROMEStNDEN BiR ÇOK HASTALIKLARJN 
DOöDUöUNU HER KES BIUR 

BRONZ 
DIŞ FIRCALARI DIŞLERt ÇOROMEDEN VE KiRLENMEDEN 
KURTARIR. .. Her eczane 'ff tuhafiyeciden anyouz. 

..... "l!!B ... ~----ms--~r.:'f'ml~qm---------.... -
H erkesi n Üzerinde ittifak 

ettıği bir hakikat: 
Scıba1ı., Oğle tıe aqam her yemekten 

ıonra günde 3 defcı 

Kullanmak 

~artile 

SKANDlNA VIA dam Hamburg ve Anven liman-
S/S. SVANHOl.M ]arına yük alacaktır. • 
Eylülün birinci on be.ı günlükte yük HOLLANDIA vapuru ağust09 RAD YOL/N 

alacaktır. nihayetinde beklenilmekte olup Rot-
0

. 
1 

rinizi tert . b be az. 
S/S. ALGARVE terdarn, Hamburg ve Anvera )iman- ış e ~ emız, em ~ 
Eylülün ikinci on be§ ıünlükte yük )anna yük alacaktır. v.e sapsa~lam yapar. ~na ylrmin-

alacaktır. GERMANIA 1 O I .. ld cı asır kimyasının hArikalarından 
vapuru ey u e b" • d · ı bilir' iK k .. J 

M/V. ALGıER beklenilm kte olup Rotterdam Ham ındir, c.nı e. · 0 usu guze 
E l"l d b' · • · b b A 1. l .. k lezzeti hoş, mikroplara ıkaı"§t te-Y u ıonun a ve ırıncı teırın 81-' urg ve nvera ıman arına yu . . . 

langıcında yük alacaktır. alacalctır. sırl yüzde yüzdilr.--

M/S. BROHOLM c TURKIA» vapuru 20 Evlülde 
Birinci t~rin ilk haftasında yük ala~ beklenilmekte olun ROITERDAM 

caktır. HAMBURG ve ANVERS limanla-
5/S. EGHOLM rına yük alacaktır. 
Birinci teşrinin ilk on beı günlükte UNITıED ST A TES AND LEY ANT 

yük ruacaktır. Ul\TE L ID 
5/S. EBRO cBAALEBEK> vapuru 22/24 
Birinci teşrinin ikinci on beı günlük- 'Evlul arasında beklenilmekte olup 

te yük alacaktır. EVYORK icin yiik a1acaktır. 
M/V. MAROCCO BALKANLAR ARASI HA Tn 
Son teırin ilk haftasında yük alacak- ZETSKA PLOVIDBA A. D. Kotor 

tır. Balkan ittifalu ikbsat konferamanm 
M/V. 11.JNlS .seyyah. yolca ve yük için tesis ettiii hat· 
Son teşrin ikinci on beı ıünlükte yük ta mensup Yugoslav bandıralı 

alacaktır. L O V C E N 
HER ON BEŞ GON MUNTAZAM Uib vapuru 1 O eylwde 16 de Coa· 

SERViS OLACAKTIR tanza, Varna limanlan için hareket ede-

Kullananlar, dişlerini en ucuz şeraitle 
sip;orta ettirmiş sayılırlar sabah öğle ve 
akşam b.-.r yemekten sonra günde 3 defa 

dişlerinizi lırçalayınız. 
Navlun ve bilumum ransenyöman için cektir. T rieste ve Şqa.k limanlan için yolcu ve Daha faz.la taUilit almak için Birlncl 

Acenteliğe müracaat edilmesi. L O V C E N yük alacaktır. Kordonda 166 numarada (UMDAL) 
ADRES : Fevzi paşa bwvarı No. 7.. Lüks vapuru pazartesi 19 eylülde saat Gerek vapurlann muvaaali.t tarihleri. umum! deniz acentalığı Ltd. awracaat 
TıELEFON : 3304 12 de fzmirden hareket edecek, Piıe gerek vapur Jslıuleri ve navlunları bak· edilmesi rica olunur. 

(Osmanlı Bankası ittiaalindel Korfu, Adriyahk limanları, Venedilc, kında acenta bir taahbUt altına ıirmez. TELEFON : 3171 _ 4072 
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Dü işe ve te Aş içinde idi 
v 

ge 
Gec vakit hükümetin neşrettiği 

galeyanı 

"" resmı tebliğ umumi efkarda ki büyük 
edebilmiştir. 

t 

heyecan ve kısmen teskin 

Fakat 
Prağ, top 
Südetlerin 

şüphele ba idir 
yekiin muhtariyeti ve 
naziliğini reddetmiştir 

Yapılan tavizat çok geniştir Südetler cevap vermeden 
önce Hitlerin Nuremberg kongresinde Çekoslovakya 

hakkında söyli.yeceği nutku bekliyorlar 

lngiliz elçisi Bitlere kat'i 
bir ihtar mı yapacak? 

Moskova vaziyeti vahim görüyor 
ve hazırhklı bulunuyor 

Paris 7 (ö.R) - Tan gazetesinin Prag 
muhabiri bildiriyor: 1 •tr:~,:;M!'t'l'~:!"""' ... ~Mi~M::i!;t,;11& 

İngiliz hüküınetinin çok ağır basan 
tavsiyeleri üzerine Prag hükümeti sulh 
uğurunda yeni bir fedakarlık yapmıştır. j 

ğildir. 

. de bu ihtilMta fiilen vaziyet alacaktır• 
İngiliz hükümeti namına ileri sUrille~ 
olan bu mülfilıaı.alar hiç bir devlet ret9' 

ı ni lAkayd bırakamıyacak derecede d&
didir. 

Faris 7 (ö.R) - Havas ajansının Mor 
kova muhabiri bildiriyor: 

Faknt hüküınetin Karlsbad Südet Alman 
müddeiyatı karşısında tamamile teslim 

olduğu hakkındaki haberler doğru de- ' 

İngiliz diplomasisi bir inkıtaı menet
mek için her gayreti sarfetmekte ve iki 

'~~~'!'il ı taraf arasında uzlaşma teminine çalış

Alınan sefirinin mezunen bulunduğd 
Berlinden avdetinde, Almanyanın ÇO
koslovakyada müdahaleye mecbur kal
ması ihtimali karşısında Rusyanın n,a5Jl 

Hitler 
Roma. 7 ( ö.R) - Südetlerin muka

bil tek.liflerini göz önünde tutarak ha
zırlanan aon Çek pl&nı bugÜn Südet Al
man partisine tebliğ edilmiftir. Cumar· 
teai gününe kadar Südetİerle diğer ekal
liyetlerin mUmeailleri tarafından bu 
projeye cevap verilmesi bekleniyor. 

Çek mukabil teklifleri Südetlerin 
Karlo Bivari kongre.inde ileri sürdükleri 
•ekiz maddelik milddeiyat listesine ta· 
mildi. Bazı haberlere göre, son cevapta 
Çek hük.ümeti bu •ekiz maddeyi kabul 
etmif. Bu proje ile bütün milliyetler me
aelesinin kat'i olarak halledildiği riva
yet ediliyor. 

Diğer taraftan Lord Runsiman Slovak 
muhtariyetçilerinin bir mümessilini ka
bul ederek uzun uzadıya görüşmüştür .. 
Bu mümeaailin Lord Runıimana çok mü· 
him bir muhtıra verdiği bildiriliyor. 

Prag, 7 ( ö.R) - B. Beneı son defa 
Südet partisinin mlimeuili B. Kundu ka
bul ettiği zaman Südet mukabil teklif· 
lerine Çekoslovak hükümeti tarafından 
verilecek cevabın dün akpm Südet par· 

tisi mümeaaillerine ba§vekil B. Hodza 
tarafından bildirileceğini haber vermio
ti. Südet partisi reisi B. Haynlayn Nü-

remberge gitmi§tir. Nasyonal •oıyalist 
kongresine i§tirak etmektedir. B. Hayn· 
)ayn 14 • 15 eylulde Südet nuyonal 
•<nyalistlerini de kongre halinde toplan

maia davet etmiıtir. 

Buııün öğleyin Südet Alman partiai 
fU tebliği nqretmi§tir : cMebua Bay 
Kund bu sabah saat 8 de huauat ikamet-

glhmda hükümetin projesini almıştır .• 
Mebus hükümetle müzakereye memur 
Südet de1egasyonu izalannı bundan ha

berdar etmiştir. Saat 12. 30 da BB. 
Kund ve Roı baıvekil B. Hodza nezdi. 
ne gitmeğe davet edilmiılerdir. Südet 

partisi delegasyonu hükümetin projele
rini tetkik etmektedir ve lüzumlu olan 
izahatı istedikten sonra projeleri Südet 
putisinin salahiyetli teşekkülüne arze
decektir. Parti ne Lord Runsimandan, 
ne de İngiliz heyetinin hiç bir azasından 
aynca hiç bir proje almamııtır. 

cParti, hükümet projeleri hakkında 
bazı haberlerin sızması yüzünden esassız 
bir takım şayiaların çıkmıı olmasına 

müteı:Mihir. Bu haberler hükümetin pro· 
jesinin Alman Südet partisine tebliğ 

edilmezden evvel yayılmııtır.> 
Südet delegelerinin 24 saatten beri 

tak.ip ettikleri hareket hattı her ne ba
hasına olursa olsun vakit kazanmak 
m

0

akı;adiyle hareket ettiklerini ve hük.ii
metin yeni projelerine verecekleri ceva
bı tehir etmek istediklerini göstermekte
dir. Mebus Kund dün bütün gün Hah 
ıehrinde kalmıs ve kendisini bcklernrk-

maktadır. Prag hükUmeti Südetlere ye
' niden özlü tavi?Jerde bulunmll§hlr. Ka
bine Karlo Bivari kongresinde Südetler I 
namına ilan edilen 8 maddelik mUddei- I 
yat listesinden hangilerini kabul edebi
leceğini bildirm~tir. Bununla beraber I 
devlet içinde devlet kurulmasını iste
memektedir. Halbuki Almanlar kendile
rinin ekseriyette bulundukları mıntaka
lara nasyonal sosyalist kanunlarını it
hale salA.hiyettar kılınacak olursa neu- 1 
ce devlet içinde ayn devlet kurmaları 
olacaktır. O vakit bu mıntakalardaki 

-bir vaziyet alacağını hususi bir mubr 
vere esnasında hariciye komiserindeJS 
sorduğu hakkında ecnebt matbuatta ? 
kan haberlerin doğru olduğu Moskovr 
da tamamile teyid edilmiştir. 

22 Ağustosta Alman sefirinin B. Li., 
vinofla mülakatı esnasında yaptığı bıl 

istizaha verdiği cevapta B. Litvlnof bil
dirmiştir ki: Sovyet hükürneti Çeklef 

tarafından tahrik edilm~ bir taarruz tr 
zinl kabule asla mUtemayil değildir. 

li~te-b.=.J Çek ve yahudı akalliyetlerlnin ne vazi- Ingilterenin Berlin sefiri B. Hendersan 
yete dilşeceklcri şimdiden tahmin edile-

B. Litvinof Rusyayı, Çekoslovakyanıt> 
müdafaası için Fransaya bağlıyan taab~ 
hüdleri hatırlatmıştır. Esasen .A1mAfl 

Madaın Horti. ve Nazi partisi ~efleri arasında 
te olan başvekil B. Hodzanın nezdine 
gitmemiştir. Baıvekil dün akıam saat 

19.30 da kendi.aini ziyaret edeceği ka
rarlaştırılmış olan Südet mebusunu ıaat 
21 e kadar nafile yere beklem~ştir. 

Bu tavik ve taallullerin önünü almak 

TEBLtötN TESJRLERl 
Londra, 7 (AA) - Prag hüküme-

tinin dün akşamki tebliği gazetelerde ilk 
yeri tutmaktadır. Gece geç vakit alın

dığı için hakkında tefeirntta bulunuJma
mııtır. Fakat Pragdaki hususi muhabir· 

için hükümet bu sabah hususi bir posta lerden gelen telgrafların İngiliz efkarı 

ile hazırlanmış olan projelerin metinle· umurniyesino verdiği intiba ıudur ki, 
rini mebus Kundun ikametgahına tevdi Çekoslovakyanın yeni teklifleri •on had
ettirmiştir. de kadar gitmiştir. Ve daha ilerisi biz-

Alman Südet partisi neşrettiai bir zat devletin bekasını tehlikeye koyar .. 
tebliğde proje1erin filhakika tevdi edil- Bu tekliflerin reddi, red mesuliyetini 
diğini teyit etmiş ve lüzumlu bazı izahat 1 üzerine alacak olanlar bütün dünya ef· 
talebinden sonra Südet delegasyonu ta· ı karı umumiyesi ve hatta hadiselere isti
rafından projelerin Südet partisinin sa- naden muhakeme yürütebilecek bir ta
lahiyetli tqekkülüne tevdi edileceğini kım Almanlar önünde harbi kasden lıı· 

bildirmiştir. Her şey gösteriyor ki parti temek mevkiinde kalacaklardır. 
hükümetin projelerine cevabını tehir et
mek arzusundadır. Çeko!lovak mahafi
linde acaba bay Hitlerin Çekoslovakya 
hakkındaki nutkundan evvel vaziyet al
maktan sakındığı için mi Südet partisi
nin bu ıekilde hareket ettiği soruşturulu-
yor. 

Dün çıkan bazı ıayialarda hüküme
tin yeni planı bay Haynla.yn tarafından 
Karlsbad kongreeinde ileri sürülen müd
deiyatın hemen tamam bir ıekilde ka
bulü mahiyetinde gösterilmişti. Çek 
umumt efkarı bu haberden çok mütees
sir olmuştur. Bununla beraber hu sabah 
sosyal demokrat partisinin icra komi
tesinde nazır Besyen tarafından yapılan 
beyanat üzerine, hissiyat değişmiştir. 

Çeko•lovak projesinin ecnebt memle
ketlerde nqredilmi§ olan ana hatların
dan Pragda henüz kimsenin haberi yok· 
tur. Burada umumi kanaat ıu merkezde· 
dir ı 

Yeni teklifleriyle, timdiye hı.dar Av
rupa devletlerinden hiç bir fCY isteme· 
miş olan Çekoslovak hükümeti Avrupa 
ıulhuna hizmet vazifesini görmüştür .. 
Şimdi de Çekoslovakya sulhuna hizmet 
vazifesini görmek Avrupaya düşer.> 

Prag, 6 (AA) - Röyter bildiriyor: 
İyi mal\ırnat alan mahnfilden öğrenil· 

diğine göre Çekoslovak hükümetinin 
Südet Almanlarına yaptığı yeni teklifler 
ıu üç esasa dayanmaktadır ı 

1 - Südetlerin toprak muhtariyetini 
tanımak. 

2 - Südetlere tam bir statü müsava· 
tını tanımak. 

3 - Keza tam bir dil muhtariyetini 
tanımak. 

Bu noktalar Haynlayn üzerinde ıarar 

ettiği prensipleri tatmin etmemektedir .. 
Haynlayn teferrüat hakkında müzakere· 
lere Kiri§meden evvel bizzat kendi pren· 
siplerinin kabulünde ıarar etmektedir. 

Ortada hakikat olan bir fey varsa o 
da bütün tedhit ve tazyiklere rağmen 
Südet Almanlarının kendi mıntakaların· 
da müessir bir tarzda teıkilat vücuda 
getirmiı olmalarıdır. Hatta bir kabine 
denebilecek bir teşekkülde yaratmıılar· 
dır. Almanlann hücum kıt' alan mode· 
linde kuvvetli bir polis tqkilatı da yap· 
mıılardır. Bütün nakil vasıtaları tescil 
edilmiştir. Ta ki parti icabında bunları 
kullanabilsin. 

F ranko çekiliyor mu? 
Harbin devamı nasyonalist saf
larında hoşnutsuzluk uyandırmış 

Paris, 7 ( ö.R) - Havas ajansına Londradan telgrafla haber veri
liyor : Mutat olarak iyi haber almakla tanınmış olan «Finansiyal 
T ayrnis» gazetesi siyasi muhabiri pek esassız benzemiyen bazı şayi
aları kaydediyor. Buna göre general Franko yakında mevkiini tavas· 
sut taraftarı mutedil bir siyasi şahsiyete terkedecektir. 

Zannedildiğine göre Nasyonalist saflarında harbin devamı hoşnut
suzluk uyandırmış olup harbin daha bir kış mevsimi uzaması ihtimali 
her iki tarafı tavassut tekliflerini kabule sevketmektedir. Bunun bir 
delili de harbin pek faal bir safhada bulunmadığı cephelerde iki taraf 
askerleri arasında müşahede edilen kardeşleşme hareketleridir. 

bilir. 
Prag htikümetl nahiye teşkilatı esası 

üzerinde Sildcdere geniş muhtariyet 
vermeğe hazırdır. Fakat SUdetlerln iı!ı

tedikleri gibi Alınan ekseriyetini ihtiva 
eden arazinin heyeti mecmuasına birden 
muhtariyet vermeği reddediyor. Çünkil 
bu takdirde bu arazi fiilen idarl istiklal 
kazanmış ve Çekoslovakya parçalanmış 
olur. 

Çekoslovak hükUmeti fazla olarak 
Südet partisinden Alman ırkı camiası
nın hUkmt şahsiyet gibi kabulünden ne 
kasd ettiklerini bildirmelerini istemiş

tir. Prag, Çekoslovakyanın harlct siyaset 
l 

istikametlerini değiştirmeğe ve kendisini 1 

Fransa ve Sovyet Rusyaya bağlıyan kar
şılıklı yardım paktlarmdan vaz geçmeğe ı 
mütemayil değildir. Keza Südet Alman-ı 
}arının gOya 1918 de ve bundan daha 
sonra z.irat i~lfilıat sebebile uğradıkları 
zarardan dolayı tazminat vermeği hilkU
met kabul etmiyor. 

Zira zirai ıslahat plAnı yalna Sildet 
arazi.sinde değil, climhuriyetin bütün 
mıntakalarında tatbik olunmU§tur. 

Prag 7 (Ö.R) - Başvekil B. Hodza bu 
gün saat 12,30 da SUdet partisi delege
leri BB. Kund ve Roşu kabul etmiş ve 
onlarla uzun müddet görlişm~Ur. Bu 
muhaverelere bu akşam da devam edi
lecektir. 

B. Hodza, milliyetler meselesinin halli 
için hükümet tarafından hazırlanan uz- Sovyet kazakları 
laşma projesini B. Ernest Kund vasıta-
sile hüküm. ·· t · Alm 8 .. hilk.Umetle mUnalr"~" ebnek hakkını mu- sundaji da bu noktaya aitti. e namma resmen an u- ~ 
det partisine tevdi etmiştir. hafaza eylerlerdi. Şu takdirde ise, altı Bu teşebbilsten çıkarılan netice ııY 

aydanberi bütün dünya için bir kAbus dur: Almanya Sovyet Rusya ile te~ 
Prag 7 (Ö.R) _ SalAhiyeili kaynaklar- halini almış olan Çekoslovak. meselesi kesmeği bu gün her zamandan daha; 

da temin olunduğuna göre Tayınis gaze- tasfiye edilmiş ve Avrupada fikirlerin istemektedir. B. Hitlerin geçenleı" 
tesinln bu günkü ba, makalesinde ileri yatışmasına, hem de belki Avrupa sul- Tokyoya nakletmeti düşündüğü ~ 
sürülen Südet mmtakasının Almanyaya hunu cılızlıktan kurtaracak bir anlaşma- sefirini Moskovada muhafaza etmesi 4' 
bağlanması fikri hı.giliz resınl mahfelle-I ya yol açılmış olurdu. bunun bir delilidir. 
rinin görüşlerine tekabül etmemektedir. Fakat bu gün Südet partisinin dün- Malfundur ki Almanyanın Mosko1' 

Karlo Bivari kongresinde Slidetler na- den ziyade karar hususunda serbest ol- sefiri şimdiki halde ihtimalsiz olan bJ' 
mına ileri sürülen 8 maddelik müddeiya- duğu intibaı yoktur. Şimdi bütün mesele Alman-Rus mukarenetine çalışm~ 
ta bir bir cevap vermek maksadını takip Şansölye Hitlerin niyetlerinin neden iba- iki memleket arasındaki milnasebeotıe# 
etmemekle beraber Alman akalliyetine ret olduğunu anlaınağa kalıyor. Yahut gerginleşmemesine gayret etmekte '~ 
bu programla takip ettiği her noktada l ta, bu niyetler henüz tayin edilmemişse, hiç olmaz.sa istikbali korumağa çalış; 
memnuniyet bahşedecek mahiyette olan ileride ne şekil alacaktır. Bu da Alman tadır. • 
hükümet projesi şimdi Südet partisinin ı devlet reisinin umumi v~y~en ne de- Moskovada şimdiki beynelmilel ''~ 
elindedir. Bu proje, Alman akalliyetinin rece haberdar olacağına tabıdır. yet vahim telakkt edilmekle beraber }l t• 

emellerini o kadar geniş mikyasta tat- Bu sebeple öyle ümid ediliyor ki !n- kümet itidal ve sükGnetini muhafaza~ 
min etmektedir ki dünyanın hiç bir tara- gilterenin Berlin sefiri B. Nevil Hender- mektedir. Yeni kur'aların silAh al l>,,ı 
fında hiç bir akalliyet bunun emsalini sona atfedilen B. Hitleri ziyaret fikri lü- alınmasına eylwde başlanmıştır. Ve ete' 
elde edememiştir. Ve hiç bir akalliyet de zumsuz olmıyacaktır. muamele 1 ilk teşrine kadar dev~ e d 
mensup olduğu devletten fillen ayrılmak Alman hariciye nazırı B. Ribbentrop- cektir. Hizmeti biten sınıfın terhısl ~· 
maksadını ileri sürmeden, bundan daha dan daha açık bir lisanla İngiliz sefiri kara ordusu için 20 eylfilde başl~yacV"' 
fazlasını isteyemez. Führere anlatabilmelidir ki: Prag bükü- tır. Ve 20 son teşrinde bitecektil'~ 

Çekoslovak. rcsmt mahfellerinin filt-. meti kendisinden beklenilen tavizatın nanma için de 30 eylQlde başlıya }İl' 

rince eğer Südetler bu teklifler karşı-! en son haddine varmıştır. İngiltere bu Bu sebeple hususi tedbirler alm.ağa ef' 
sında karar vermekte serbest kalsalar ı tavizatı son derece liberal telakki etmek- zum olmaksızın Sovyet hükümctı 20 11tı bunları kabul edeceklerinden aslA şüp- te milttehiddir. Bunları red ettiği tak- lılle kadar talim görmilş bütün unS11r fJf' 
he edilemez. Hiç olmazsa bu projenin dirde Almanyanın bir ihtilaf çıkarması emri altında muhafaza etmiş bulıı 
ruhunu kabul ederler Ve teferrilatını ihtimali vardır ki şu takdirde İngiltere- 1 caktır. 


