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Scnı,~., 
Dahiliye vekili Ankarada 

ANKARA 12 (Telefonla) - Dahiliye Vekili 
ve Parti genel sekreteri B. Şükrü Kayn bugün 
buraya geldi, istasyonda parti ve vckfilet erkanı 
tarafından knrşılnndı. 

• ______ _J 
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Madenlerimiz • • 
ıçın 

Hükômet çok esasi tedbirler a dı 
Kömür ve demir madenlerimizin işletilmesi için 

lngiltereden mütahassıs bir heyet 1?etirildi 

18 Yıl .. 
Hatay davası 

ardında 

-2-
· YAZAN: Mah?~ut Esat Bozkurt 
( 193 7 Cenevre mukavelesi) tat

bikata konuyor. 
Uluslar kurumu Hataya delegele-

rini gönderdi. 
Ve aradan bir yıl geçti. 
Fakat .. 
Görüldü ki, bu son anlaşma da 

suya düşmek üzeredir. Bunun da 
akıbeti 1921, 1925 mukavelelerine 
benziyecektir. 

Bu büyük değişiklik te, kağıt üze-
rinde kalacak •. 

Hatay işkenceden kurtulmıyaca1'. 
Hatta bu artacak 1. 
Uluslar kurumu aadece, artan iş

kencelere ıahid olmakla kalacak 1. 
Herkes ve her yer umutsuz .. 

* Fakat .. 
AT ATORK iti ele alıyor. 
O, işi ele aldı. 
Tıpkı geçen yıl, Hatay davasının 

ilk günlerinde olduğu gibi .. 
Büyük adam, fstanbu1a gitti. Ada

naya uğradı. Mersinde askeri teftiş 
etti ı 

Yabancılar elinde inJiyen Hatayın 
«trafında döndü dolaştı ve dinledi. 

Ve sonra varılan netice şu oldu: 
Cenevre mukavelesi bakidir. 
Uluslar kurumu komisyonu Ha-

tayı terketti. 
Yarı kalan intihabın hükmü yok

tur. 
Mesele Türkiye ile Fransa arasın

da Cenevre mukavelesine göre hal
ledilecektir. 

Ve bütün bu işlerin doğru dürüst 
bitirilmesi için Türk ordusu Hatay 
topraklarına ayak basacaktır. 

* Görülüyor ki kısaca kaydettiği-
miz safhalar içinde Hatay (Tür-
küm 1) diye bağırdı. 

Ve anavatan onun bu feryadına 
Yabancı kalmadı. Her feryadı sabırlcı 
dimdik ayakta dinledi. 

. 
· lktısat vekilinin riyasetinde bir 
heyet de Zonguldak ve Karabük 

havzalarına hareket etti 

Filomuz • 
ıçın 
• 

Piyango 
Büyük ikramiye 

Takviyeli T;irk 1..-ıtalan kumandanı Albay Şükrii Kanatlı Mkcrin ayaklcın~ 
kapanan Hataylı oiT kadınla ko111L§Uyor ... 

Bütün Hatay 
50,000 Lira En büyük sevinci içinde 
24,937 numara 

kazandı 
3000 Lira 23827 Numaraya 

1000 URA KAZANANLAR 
35745 17381 

-sbNu VCVNCV SAHiFEDE-

Şimdi her sabah talime çıkan asker· 
lerimizin gür sesle söyledikleri kah
ramanlık marşları ile sarılıdır 

Antakya, 11 (AA) - Anadolultayda tam bir emniyet ve huzur hükUıt 
Ajanaının huau8İ muhabiri bildiriyor ı eUrmektedir. Sabahlan erken talime ÇS. 

Türk ordU8u girdiği günden beri Ha- -SONU 4 VNCO SAHiFEDE -

lzmir, turistik bir şehirdir 
T alimizB. Fazlı Güleç Sonposta ga
zetesine müskit bir cevap • 

verıyor 

İzmirde yaşamak 

Onu yakından tanı
mağa kafi değildir. 

Tanımak icin tetkik • 
lazımdır 

.SON POSTA> gazetesinde B. Mu· 
bittin Birgen, yazdığı bir makalede lz· 
mirin bir turist şehri olma~a elveri§li 
bulunmadığını iddia etmi~ ve bu iddia· 
sanı teyit edecek bazı misallt>r eaymı~tır. 

Dün, bir muharririmiz Vali bay Fazlı 
Güleçi ziyaretle bay Muhittin Birgenin 
makalesini meyzuubahis ederek valimi

zin mütnlaalorım 8ormuştur. Vali Bay 
Fazlı Güleç şu cevabı vermiştir ı 

-dz~irin turistik şehir olamıyacağı 
yolundaki mütalaayı İzmir hakkında ce
milekar cümleler içinde görmemiı ol
saydım, mutlaka hnset aaikasiyle bir ec· 
nebi muharririn yazdığınn kani olurdum. 
Makale muharririni çok iyi tanının. iz. 
miri tanıdığını da biliyordum. Makale-

lzmiTde yeni hafriyat mıntakası 

ihracat için 
Hatay (Ulusal pakt) ın içinden 

koparılan parça idi. 
·Ana vatanın kalp parçası. 
Yine de öyledir. 
Bu parça o yüreğe ekleninceye ka-

1 n gi l tereye Yeni harp .ge- :.::~~::;;~~;~::.~~:.:'.~:=; Türkofiste dün çok fay-
dar; yiirek te parça da kanıyacaktı •. 

Çünkü: 
Hatay bizim gibi bir tarihe bağlı .. 
Hatay bizim gibi duyuyor . 

mileri ısmar.lıyOruZ. · b.;:~~~~:~~~;: dalı kararlar ··verildi -· 
. Hatay bizim gibi konuşuyor. Is~bul 12 (Hususi) - Bu günlerde 
·Bayramımız Hatayın bayramı.. milli müdafaa deniz mUateşan Albay 

Yasımız Hatayın yası.. Sait 4Janın başkanlığında bir heyet In-
Hatay biz, biz Hatay!.. giltereye gidecek ve teslihat için alınan 

.Hatay önünde.. luk k edi il "'ft- il · · 
Ve bu durum içinde.. . 6 milyon ~ c ·.~l' gem e~ sı-
Başında ATA TORKlYLE Türk paıiş edilccqktir. llk once muhripler 

lJlusu, hızını alamamaktan doğan bir yaptırılacak, bunları diğer harp gemli~ 
hınçla ayakta bekledi. rinin siparişleri takip edecektir. 

Tıpkı, bel kayışlarını kopararak 
kınından sıyrılmış bir kılınç hınciyl'! 
titredi. 

BALKAN ANTANTI KURMAY 

HEYETLERtNlN ANKARA tası en güzel şifasını yine her vakıt, 
her ~eyde olduğu gibi ATATOR- MOZAKF.RELERt NlHAYET 

l<ON ellerinden aldı. 
T annm o dlcri TORK ulusunur BULDU · · · 

başından rksik etmesin .. 

* Şimdi: 
TORK ordusu Hataya ayağını 

hasmış bulunuyor. 
V c şimdi lskenderunda, An tak-

- SONU 2 tNCI SAYFADA -
MAHMUT ESAT BOZKURT 

Istanbul 12 (Hususi) - Balkan An-

tanlı genel kurmay mümessillerinin An

karadaki müzakereleri neticelenmiştir. 

Müttefik kurmay heyetlerinin yarın An-

karadım ayrılmaları muhtemeldir. 

939.-.. s~·-·y.u··k., .. NeV. york ser- ee~:~i:~!:ür::;:::ı~::üiüyn.~~: 
mühim bir toplantıda ihraç mahsulleri-
mizin navlun itleri görüıülmüı ve müe-

gı• s· ı· o·e· . ,· ı· ştı• r ak·. ·edecegv ı· z ~t !~r:~e:k~ ::~~~:p~: ~=:: 
. . ~:::i:;::~i:.centa ve mümessilleri iftiralı 

60 Milyon ziyaretçinin ziyaret edece
ği 939 beynelmilel N evyork sergisin~ h~
k ilmetimiz de res)'l'len iştirake karar ver
miştir. Bu sergi yalnız iktısadi bakımdan 
değil. kültürel bakımdan da büyük bir 
ehemmiyeti haizdir. 

Büyük bir inkılap başaran Türkiye 
cümhuriyetinin Birleşik Amerikada in
kılap eserlerini tanıtması ve yeni Tür
kiye hakkında ziyaretçilere gilzel bir fi
kir verebilmesi için, Türkiye paviyonu 
muazzam bir eser olarak hazırlanacaktır. 

Nevyork .sergisine i~iirakimlz hakkın
da mimar, mühendis, mütefekkir ve .ııa

natkirlar arasında bir anket açılmıştır. 
Anket ıuallerl şunlardır: 

1 - Türkiye paviyonu na.ıııl haı.ırlan.-

malı, Tilrk mil~thıin tarihi ve arkeolo- T 1 b C 
1 

Zi 
tl . 1 k . ristik "i op anbyı açan ay ema ya, 

jik servc en, mem e eün tu gı - b 1 ·ı 1 . 1 d b"'- d"I 
11.k) · bak dan l l 1 eyne mı e pıyasa ar a tal ur;: e ı en ze ı ('rı ımın ne er yapı ma ı-

Navlun tenzilatını, bu aeneki mahsul va· 
dır? . . . . ı n 

ih
. Am "k d zıyetımızı vapur acenta arına etra ıce 

2 - 24 Temmuz tar ı erı a a . . . . . 
. .. .. l k L-b 1 d"J ... i..+' y ızah etmıı ve ıhracat mevsımıne başla· Tilrk gunu o ara .ıuı u e ı .. .._.,.ır. a- .. . . . 

939 da Am 
"kanın . nırken. tuccarların vazıyetlerının anlaşıl· 

ni 24 Temmuz 1 erı neşır . . . 
d 

_ 1 d l k ma11 ıçın navlunlarda yapılacak tenzıla-
ve propagap a vasıtwarın an mem e e- . . . . . . 

. . . . . . tın tesbıtını rıca etmıştır. 
timiz içm geniş mıkyasta ıstifade edile- T 1 d h b 1 ·· ·ı 

. . . . . . . op antı a azır u unan mumessı • 
cektır. Bu ıtibarla mılletimızı, memleke-

1 
"dd .. b. 1 h ı 

er, cı en ıyı ır an ayıı nı uy e mev· 
t1.miz.i daha iyi şekilde tanıtmak için ne- .. fu d k t ki . • . zua nu z e ere geçen sene yap ı an 
ler yapmalıyız ve ne gıbı neşnyat yap- ·ıe. •1 ~ b"" ··k b" t üe.t 

tenzı "ta ı aveten uyu çe ır enz cı 
tınnalıyız? k b ı · ı d" • a u etmı§ er ır. 

Bu ankete verilecek cevapları oda tas- N . d K · ı· 1 
etıce şu ur : ontınan ıman arın• 

nif ederek Ankaradaki sergi komiserli- 1• .. .. . . ki" t d toıa 
yapı an uzum ve ıncır na ıya ın a 

llne gönderecketir. 
Neeyork ıergUı ,.eili Chover A. Whcıln_ SONU 4 ONCV SAHiFEDE - - SONU 4 VNCO SAHtFEDE -
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Hatay kapısı ardına 
kadar açılırken! 

•• 
ilk giren asker:Aydınlı Sabri Ozgür 

I> 

i HABERL Ri 
aymakamlar toplandı 

18 Yıl .. 
Hatay davası 

ardında 

-2-
Elinde kırmızı bayraklı mızrağı ile doru 

atın üz.erinde heykel gibi duruyor 

YAZAN: Mahmut Esat BozJ....-urt 

BASTARAFI 1 iNCi SAHIFEDl 

G •• ı • k " ı t h • d • ı yada, Bey landa Baharda açan I...alelo oçmen er, IS an arına a SiS e 1 e- gibi.herestiğiyerinbahtındabitmeı 
İskenderun 6 - Aydınlı Sabri ÖZgilr, - Sabri Özgür, diye gür ve tok bir baharlar açan TORK bayrağı esi 

Türk Hatay topraklarına giren askerl se.sle cevap verdi. k ı • k d • ı • ki d yor 1.. 
kuvvetlerimizin belki bir zerresidir fa- - Seni tebrik ederim özgür, dedim, ce ev erı en } ert yapaca ar )f Ve Hatay bu bayrağın gölgesin& 
kat özgUr'ün öyle bir husustliği vardır Hataya ilk giren TUrk askerlsin.. solmaz beharlarını yaşıyor ve örü 
kL kendisini Hatay tarihine mal etti. O, benim bu tebrikimi lüzumsuz bul- yor .. 

Gece yansı Paris'ten alınan talimatla du, ~mı bana doğru çevirdi, gözlerinde Meşe palamulu ve palamut ic, inden istifade edilerek Örecek ve yapyacaktır da .• 
ardına kadar açılan Hatay bpısmdan hakkından emin olanlann itimad ve Hatay kızlan, Mehmetçiğin kar 

ilk geçen Türk askeri aslan yapılı Ay- emniyet veren süldllıeti okunuyordu: hayvanlaJ Q gıda femz'n edı'lecek şısında aiyahlarını yırttılar .• 
dınlı Sabri özgilr'dilr. - Yoo, dedi, orası ayn gayn bir yer de- Ve hu siyahlar içinden allı beyaz} 

Aydın ağlarının hu yiğit çocuğu ile ğil ki, zaten Tilrk memleketi.. Oraya Dün sabah vilayet makamında, Vali kolay olan taş, kum, kireç ve ırgatlık iş- gıda temini lüzumuna rağmen şimdiye renkleriyle doğdular. 
Payas - İskenderun yolu Uzerinde ta- biz binlerce yıl evvel girmişiz. B Fazli Güleçin başkanlığı altında ka-1 çiliği gibi kısımlar kendileri tarafınran kadar bunlardan istifade edilemediği vi- TORK ordularının ayak bastıi 
nıştım. Saat b~, SQleyınan Dinçsoy Aydınlı Sabri özgür bana söyliyecek ~ kaymakamları mühim bir toplantı emeklerile ifa edilecek ve bu suretle IAyetçe nazan iUbara alınm~ır. Hay- yerlerde karanlıklar dağılır, aaba• 
kıtasına: Hareketi emrini verdiği zaman söz b~ Konu~mak için baş- yapmışlardır. Toplantıda göçmen evle- borçlandıkları kısım cüz'i bir hadde ine- vanlara bu gıdaların ne raddede ~e ne olur... . . . .. 
Aydınlı Sabri ÖZgUr CSncll mUfrezede ka waller aradım: .-ının ın§a tarzı ve hayvanların gıda mad- cektir. gibi yemlerle kan§tırılarak venlmesi Hurrıyet ve ııtiklil sabahları .. 
vazife ahnqtı. Sırtında filintası, elinde c- Bütün Hatay sizi bekliyor. Dün ielerinin daha ucuza temini mevzuu ba- 937 gelişli göçmenlerden işe başlana- uygun olacağı Ankara yüksek ziraat Kutlu olsun Hataya. 
kırmızı bayraklı mızrağı ile doru geceden beri kiıme uyumadı!> dedim his edilmiş; v;ıli B. Fazli Gülaç kayma- rak bundan böyle fazla göçmen iskan enstitüsüne tesbit ettirilmiştir. * 
atmın Ustünde bir heykel gibi dunı- c- Yırml gündür biz de bekliyoruz, kamlara bu hususta gereken direkilfle- edilmesi için iskAn kanunu hükümleri Kaymakamların toplanmasndan isti- Bu son durum içinde söylenece\ 
yor, atın sağrısına asılı uzun kılıç tarihin biz de hiç uyumadık.> cevabını verdi. rl venni§tir. dahi'"nde ev inşası işinin kendilerince fade edilerek bu maddelerin önümllı.de- söz, alınacak büyük kararlar olabilir 
pek iyi tanıdığı Türk sUvarisinin muh- Türk eri aldığı vazifeyi müdrik ve onu 1 _ Bedelleri hükümet tarafından temini kabil malzemenin bizzat göçmen- ki mevsimde atılan ve yakılan bUyük Bunların da günü gelecektir. 

tcşem manzarasını tamamlıyordu. yapacak kudrette idi. verilerek inşa ettirilen göçmen evlerinin lere ve ~ısmen de bunlara ~ardı~':1 ola: miktarlannın el birliğiyle ~bill istifa- Fakat ne zaman) 
Sabri Özgür, keskin ve sert bakışlı Sabri bana bir arkadaşını tanıştırdı .. oahalıya mal olduğu ve bu şeraitle hem rak yerlı komşularına temın ettırılmesı de vaziyete sokulması ve bır kısmının Sorunun karşılığını §Aire bırakıyo~ 

gözlerini, bir az sonra üstünden geçe- Kendisine çok yakın bir mesafede yol hükümetin iskan işinde fazla para sar- esası tekarrilr etmiştir. da toplanıp hazırlanma1c suretiyle Bur- rum: 
ceği yoldan ayırmıyor ve sanki o yolun alan Gaziantepli Ahmet Yene! de onun fetmek mecburiyeU karşısında bkAn Kaymakamlar, bu işleri aldıkları eli- nava ziraat mektebine sevki ve ziraat cKim bilir belki yarın belki ya• 
lbitUği noktayı görUyor gibi, hafif gU- kadar şen, onun kadar gürbUz ve aslan randmanının azalmış olduğu, hem de rek.tif dahilinde, halka %0rluk vermiye- mektebinde her neviden hayvanlara yem nndan da yakın» 
lümsüyordu. yapılı bir delikanlı idi. ~öçmenlerln fazla ev bedeli borçlanmak cek ve göçmenlerin borç yükünü fazla- olabilecek miktar ve halitalarla paketler Zaten biz bunu her gün marşı· 

Ben de orada, hareket emrini bek- GUneş yük.seleli. Ova daha çok aydın- ı , • tarzda al ak mizla da tekrarlamıyor muyuz~ 
liyenlerin yanındaydım. Bu u1vt ve me- landı. Ana yurddan Hataya ~en Türk suretiyle iktısadi vaziyetlerinin ml!Jkill- l~tınnıyacak temine ç ışac - içinde ihzan .suretiyle çiftçilere pek ufak Fak t ff diniz 

d d leştiği nazarı dikkate alınmıştır. tardır. bedellerle tevzi ve istimale alıştmlmuı K a l ~ e .. o.. • •• d ... ·ı, h 
habetll sahnede hazır bulunmak belki de erleri sıkıcı bir hava altında her a ım a GIDA MADDESl ar§t ıgını ~ıre, ıııre egı a· 
hayatımın en bQyük bahtiyarlığı ola- yere daha kuvvetli basarak ilerliyorlar- Buna salim bir tedbir bulmak il zere muvafık görUlmıı,tUr. Bunun bedelle- yallere değil.. Hayalleri de geçen bir 
caktı. Dakikalar uzuyor; gözlerimiz Fm- dL Sabri ve arkada§lan gene önde yil- yapılan konuşmalarda varılan netice 2 - Toplantmm ikinci ve mühim mev- riyle bu 1fin bUyütillmesl •uretiyle kıy- realiteye verdirelim. 
dıktepe'nin UstUnde güneşin doğuşunu rUyorlardı. şudur zuu olan hayvan piası ifl etrafında fU metsiz maddelerimizin kıymetlendiril- Bir gün ATA TORK ağlıyan Ha· 
bekliyoruz. Yanm .saat içinde Karayılana ulqtılc Evlerin başlıca paralı malzemesi olan karar alınmıştır. mesi ve hayvanlara ucuz gıda teminl taylılara .şu anlamda hitap etti. 

Payu hududunda Tllrk ve Hatay hu- Türk erleri ile esirlilcten kurtulan Türk kereste ile U!talık kısmı temin olunmak Vlllyet dahilinde k.tilliyetle yetqen kararlqmı~tır. «Ağlamayın, kurtuluı günlerinia 
dud karakolları arasında 400 _ 500 met- köylilsUnUn karşılaşması çok heyecanlı şartiyle gösterilecek yerlerde ve arsa- palamut içi ile meşe palaınutu ve bu.na Viliyet veteriner ve ziraat mildlll'leri uzak değildir.> 
relik bir mesafe vardır. Piyadelerimlz, oldu. Sabri ve Ahmet yeşil dallardan ya- larda göçmenler evlerini, hükümetin ve- mnmasll hOdayı nabit maddelerin hay- birleşerek bu i§l bir tarifnam~ ile t~t Bugün, bu cümlenin icabını yaşİ· 
sabahm alaca !Fğında daha pek iyi ay- pılm~. Türk bayrağına sanlm~ bir ta- receği plAn dahilinde kendileri yapa- van gıdası o1arak kıymetli bulunma.sına edecekler ve kazaların vazifesini ve koy- yoruz .• 
dmlanamıyan .uzun, beyaz ve kenarlann- kını önünde bir köylU kilmesiyle karşı- caklardır. Göçmenler tarafından temini ve hayvanların iyi bakılması için de ucuz lerin yapacağı işleri :tayin edeceklerdir. ATA TORK sağ olsun. 

da gölgeli meyve ağaçlan bulunan yolda !aştılar. 1ki taraf bir an tereddüd geçir- MAHMUT ESA T BOZKURT 

~:::~~·bunları diğer kıtalar takip ~~r: .Fakat sonra öyle bir ka~ılar Kahrarr~an denizcilerimiz şerefine 9-7-938Ankara-Keçiören 

Ben, piyadelerin ileri.sinde yilrUyo- Uzatılan bir tas ayranı taşıra taşıra B. Mahmut Esat 
rum. içen Sabriye sordum: d •• k • ı • f t 

öncü süvari müfrezesinin avcı hattı- - Nasıl, memnun musun? un a şam v erı en zıya e Bozkurt geldi 
na yayılan erlerinden Aydınlı Sabri'yl - Bütün yorgunluk:lanmı şimdi unut-
r-.u .1..1.- '~·' a~ .. ı;~•nMım Ortada ve bi- tum, dedi. Sabık adliye vekili, Jzmri mebusu V• 

raz ileride yürllyor. Onilmilzde Hatay Sabri ve Ahmet Karayuıu..ı.. t.h ~ .ı..uua.uımıza şeref vennŞ ohm a+rn la.İ't, devalr rtıelu• ..,.0 gau:tectler mmr aneiden sij'tıde bir mle sofruı demek da- Anlcara hukuk faldiltesi profeaörlerin· 
hudud karakolu vardır. Diln gece ya- ayran içimi durdular. Fakat Anadolu denizcilerimizin şerefine diln akşam va- bulumnuşlarclır. ha doğru olurdu. den bay Mahmut Esat Bozkurt diln ak· 
rısına kadar Fransız muhafızlarının nö- Türkü ile Hatay Tilrk:U bu Uç heı daki- liıniz B. Fazli Güleç tarafından jehir ga- Ziyafet, kelimen.in tam manaaile çok Ziyafet ayni sevgi heyecant içinde geç şam Ankara ekspresi ile ve ailesi ile bir· 
bet bekledikleri hudud kapısı flmdi ka içinde gözlerile Uç beş asırlık tarihle- ı.inosunda mü.kenef bir ziyefet veril- ıamiml bir hava içinde g~ir. Den.iz- vakte kadar devam etm1ştlr. Denncile- Jikte şehrimize gelmif istasyonda yakın 
Türk ask.erine k811t ardına kadar açık- rinl konuştular. mlştir cilerlmh bir buçuk aydmberi den.na rimiz bu giln aqam üzeri Çanakkaleye J astlan tarafından karşılanmıftır. Bay 
tır. Buradan sonra kafileden ayrılmak Ziyafette Hamidiye süvarisi Yarbay eden seyahatleri esnasında ziyaret ettik- hareket edecekler ve bir gün orada kal- Ma'1m· t E. .. at Bozkurt Ege palasa inrnif• 

Aydınlı Sabri vakur bir yU.rilytltle, mecburiyetinde bldnn. Iskendenmun Necati özdeniz ile şehrimizde bulun- lcri muhtelif memleketler ve limanlar dıktan sonra Istanbula gideceklerdir. tir. 
bu daklb yapdılı tanht Anın bUtiln önilndt- tekrar ka.rfllaJtılım zaman Sab- makta olan mebuslar, Kor general Mus- hakkındaki intiba ve tahıwüslerinl an- Hamidiyemiz mlitcakıbffi Karadeniz 
mesuliyet ve şerefini müdrik bir ciddi- ri özgüre: tafa Muğlalı, Mü.stahiem mevki komu- latmqlar, ~tıklan büyük ..evgi ff Jimanlanna da bir .seyahate çıka~aKtır 
yetle bu kapıdan ilk defa geçen TUrk - Bir diyeceğin var mı? dedim. Ga- tanı general Rasim, Fırka komutanı ge- heyecanı aynen ziyafette hazır buluna.n-!Ha~r al~ımıza göre Eylül b!i-'1.,.lann-
aSkert oldu; ve Sabri Hatay'a, kendi 7.eteye yazayım.. neral Nuri, Belediye reisi Dr. Behçet !ara da tattırmı~lardır. ! da donanmaır~ ku ·· 'i b - ·• " 
evine, öz yurduna girer gibi girdi. - Hemşerilere sel!m, Hataya ulqtık, Uz, askerl Umera ve Hamidiyenin subay- Bu ziyafete remı! bir vasıf izafe et- de Izmir li:r 

Karpdan ytlbek sesle: dedi" . 
HeJnfel'lm adın ne diye sordum. (ULUS) SAFFET GCJROL 

Rerber dii.kka- inhisarlar Tedbirsizlik var 
,. 

- -=-
Çarşı esnafı 

fJniki saat çalışacak 
l~ hayatına sekte vermeden çarşı es· 

ıafının mağaza ve dükkAnlarını muay
;en saatte açarak muayyen saatte kapat
aları karar1aşmıştır. 

nında 
Bir hadi•e oldu 

idaresi 
Tesbit edilen saatler sabahları yedi, 

.ıkşamları 19 dur. Yani 1§ hayatı on i' i 
Bugün limanımızdan Sünnetçi bay Mu•tala Nazminin aulh ceza saate sığdırılmıştır. 

Misket ve çekirdeksiz 1 k mahkemesinde dün mahkeme•İ yanıldı Bu saatler haricinde mağaza ve dük-a yrı aca r kln1arın kapalı kalmaaı, ticaret odasının 
r~l...Hs caddesinde mfiesmf bir hA- ü•üm •atın alacak --0-- Ve viJAyetin tasdiklnden sonra belediye• ~uaı-r "6 G 9 r . .:ıül b ____ .ı .-L: d~w irin . .ı ___ ... da volttur. 

d ise olmuştur. KömU.rcU Ali imıiııde bir Limanunızda bulunan Hamidiye mek- eçen sene 14' ayrlUlUDQa r-t· -~- .._.. ua.-- ' ce temin ed.ilecelctir. 
adam, sarhoş olarak trq olmak üzere bu .tnlıisarlar idaresi Izmir ıubesi, ~j t ep gemislnde dUn talebe kabulilne b~- ler ocağı tarafından fakir çocuklarm be· Sara .udu .w.etçiye ıelmi,tir. Ve 0 ela Yalnız silt ve yogurt gibi umumt sıh-
caddede berberlik eden Hasanm dük- üzüm mübayauı için fimdiden hazırlUil l..ı .,n-mıştır. Hamidiye mektep gemisi bu dava olarak Minnetlerinin yapdmaa ka· davaya kup fU cevabı vermiftirı bati allkadar eden dükklnlar ve buzcu-
kanına gi~, vaktin geçikmiş olmasına 1ara başlamıştır. Bu sene yalnız miske: giln limanımızdan ayrılacaktır. rarlaıtmlm.Jttı. - Ben ylllardanberi ıriinetçililt yapa- lar, au ve bira bayileri bundan mlistes-
rağmen kendisini traş etmesin! istemiş- ve çekirdeksiz üzllm mübayaat yapıla- Hamieliye sUvarisi Yarbay Necati öz- 16 fakir çocuk aynı günde hazar b.... mn. Parti ocağından fakir çocukların nadır. 

-----=-
Mal istiyorlar 

tir. Berber Hasan, vaktin geçildiğini cak, siyah Uzüm satn alınmıyacaktır. deniz ve mal eti dUn sabah saat dokuz lundurulmuf ve eli çabuk tanınan bay sünetlerinin yapılacağını haber aldım. 
söyleyince aşka gelen Ali tabancasını çı- inhisarlar idare.sinin bayraklı civarın- buçukta vUA ~te gelerek vali B. Fazli Na ... mi adında bir berh. celbedilerek 1 811 hayırlı ite ben c:M karıttım .. Elim ça
ikararak Hasanm üzerine _._ açmıştır. da in§a ettireceği modern prap fabrika- Gilleçl ~da ziyaret etmiş ve ko- merasimle çoculdarıa ıünetla-inin yçd- baktur. Ya on d&rt, ya on altı çocuğu 

--,, sat alınm ta b ğ b ı Polonyalı bir firma taku suret.ile h· Me-=-''er isabet tın . 1 ka sının arsası ın ış ve puya a - --''-ta bir ,,_ Uf . ta afınd ırıaıına aş anmıştı.. aünet yaptım. ı-uw e emış ve suç u ya - . llilA po~ m rezesı r an se- i d ü k i.d 
!anmıştır. lanmıştır. Bu fabnkada imal edilecek !Aml~ Hamleli U arlsl bUl- Sıra son olarak Alımede gelmil, Ab· _ Ne kadar zamanda> 11l r en züm, uru meyve ve tiltiln · • 

A b §81"aplar uzun seneler muhafaza edildik- hara belediıry~ reis y::~ komu- aıedin de ıüneti yapılmı~tı. Fakat yara· y L!t •• _ _;ı, V L __ hal etmek istediğini ticaret oda.sına bil-nason mÜ a yaatı ten sonra sa .. .,. çıkarılacaktır. e m , iiurine -.:! • ka.. - arına saat Ulle MU'Jll-. e - dirıniştir. Bu firma takas mukabili Jl81loo 
~ tanlıkta mlistahkem mevki komutan ve- Dlll •er.-ea toz Ye aaım tedb'rd. hata etmif defilinı. Zatea SJ.-

lnl>isarlar idaresi, her aene oldulu p [ • • . durduramaclığından vaziyetin vahameti ı dık, telgraf direkleri ve travers vermek 
arlbf bu sene de anason ihtfvacını ç .. ..,.,..e etro ıc. mış kilini zıyarette bulunmuştur. takdir edile t_ 1-••-::L Ah t d ha} hat veklJetinden de bu anab yapabile- arzwundadır . 
.,. ' ..,,-. Saat onda vali B. Fazli Gnleç beledi- re~ ~u'i"A me • er ... . . • 
ye havalisinden temin etmeje b•l1•m11- Dolaplı kuyuda mağaza sokağında 87 • • ' ınemleket t...tawille söadıerilmitti. Cep1M daır ruh.atnarnem nrdttl demıı --o-
tır. Milbayaat 51 ~üzerinden yapıl- numaralı evde oturan Şevki kızı üç ya- : ~~ m:;ml B .. Su:!_Y= Hadiseden 6ç gün eonra da çocuk vefat ve 6~ Ye.ika ilwaz etmifıtir. Bir ihtiyar bogu/da 
--1-tad '7ak d U 1 nlar da da A ten bir · etrol rlne "lffY• f!y zıyar · · Bu vesikalardan bir tanesinin tarih.i, ~ ır. ı m a r a anaso ı şın y §lŞe p u su ye muşlardır. Vali, Hamidiy band09U ve etmışti. ödemişin Adagide nahiyesinde Narlı 

lruyu mevkiinde Hanaylı Basanın beh· 
çesinde müessif bir kaza olmuştur. Bu 
bahçenin önünde mevcut kuyuyu göre
nıiyen yetmiş yqlarında Osman Sağır 
isminde bir adam içine düşerek botul
muştur. 

blübayaa edilecektir. içmiş ve hastaneye kaldırılmıştır. bir deni& müfrezeai tarafından Hamidi- Bu ilin eon tahkikat •A.aınncla IİI· hldiseden •onraya aittir • 

yede selAml8Jlllllf ve Hamidiye aüTaıisl net.ı;İ ve berber Nazmi ite Y• ona yar. Hakim bunlan tetkik etmif ve ıu b-

Tayyare Sineması 
Bu hatta n••'• ve zevkle görUlecek • 

tttlm takdim ediyor. 
bClyllk 

ATEŞ GECESi 
GABY MORLEY - VIKTOR 

FRANCEN 
arafından müıteına bir ıurette yarabhnıı büyük qk ve heyecan filmi 

ZAMAN ADAMI 
MAURJCE CHEV AL/ER - El ViRE 

POPESCO 
Gibi iki dibi aan'atkinn en nefİI eseri.. 

SEANSLAR : ZAMAN ADAMI : 3.40 VE 7.20 DE 
ATEŞ GECESi : 5.20 VE 9 DA 

VffiliQ" 

taraf.ınd k ılanm d .... te d top dım eden kalfası Yusuf oğlu Mustafanın ran zapta yazdırınııbr. an arş ış, onuş e 
atmak til '"- "f · · tam l bu meselede tedbiraizlik1eri ve ruhsatsız cBu veaikalara göre 937 senesinin 9 sure e sewrn vazı esuu am a-
mŞır sünnetçilik yapmıt olmalan ve hu cihet- EYiüiünde Mustafa Nazminin sünetçilik 
~ on birde müstahkem mevki ko- ten çocuitaa ölümüDe aebebiyet vermio yırpmağa mezuniyeti olap olmadığının 

mutanı iadel zı arette bulunmuştur. olmalarmdan dolayı lüzumu muhakeme ve ifbu nmkalara tababet ve tuabahnda 
__ Y_* kararile mahkemeye aevkedilmiı bulunu- 1&natlarının icrUID& dair olan kanuna 

F aar maçlarına yorıar. muhalif oırnakswn IÜnetçilii• müsait 
H&kimin bir ıualine karıı. ana ve ha. bulunup bulunmadığının uıulen Sıhhat 

hazırlık ba fU cevabı vermifledirı direktörlüiündea eorulmMlaa, gelecek 

Faiz nisbeti hakkında 
cevap geldi 

Faiz nisbetini yilzde sekiz buçuğa in· 
Fuar lleZOlllımda Izm1rcle yapılacak tem- - Giden gelir mi> Bu 1§ bir defa ol- duru§mada cevaplar okunacak ve karar diren 3399 sayılı kanundaki açık kredi 

sill maçlara Iz:mir muhtelitl hazırlanma- mu§tur. Çocuğumuzun gelmiyeceğini bil- verilecektir. ta.biri bazı t efsirlere yol açtığından tl--, f: ==~~~~ Liman Faaliyeti Öpüşme ve ::;e::::~:ıd~e!':=~~;.usu.. 1ktı-
1ki gUn evvel yapllan antrenmana iJtirak Haıiraıı ayında Iz.mir flmanına 38 ki Gelen cevapta, açık kredi tabirinin her 
etmiyen 6 futbolcu hakkında disiplin ce- Türle vapunı, 74 Türk m btörU, 39 TU:rk yumru aşma hangi hakiki veya şahsı teminat muka· 
zası verilınlştir. TelcerrUrU halinde bun- yelkenUst, 6 Alınan, 1 Bulgal'., 5 Fde- ödemişten hareket eden 1312 numara- bili olmıyan kredilere ait olduğu ve bu 
lar muhtelit takıma ithal edi~ecek- menk, 2 Fransız, 8 lngiliz, 3 Isveç, 17 lı katarla lmıire gelmekte olan Bn. cB> itibarla şehrimizdeki mali müesseseler.ili 
lerdir ' Italyan, 1 P-0lonya, 3 Macar, 1 Norveç, vıe B. cR> nın trende, başkalarının önün- yaptıkları iskonto muamelelerinin açık 

Fuar ayında hmlrde .:ıbul ve A:n- 4 Romanya, l Sovyet, 4 Yunan, 1 Yu,gos- de alenen öpUştükJerl görülmüş, trende kredi muamelesinden madut olmadığı 
kara muhtelitleri, 1'rakya muhteli~ Ati- lav :vapuru ve 11 Yunan motörii gelmı, bulunanlardan ıtS> buna m ümanaat et- ve iskontolar üzerinden yüzde seldz bu· 
na ve Jıluu taldmlan futbol maçları ya- ve gitmiştir. Bu deni& vasıtalarının gayri m ck istemiştiı:. 1ki genç yumruklaştık- çuk faiz alınması icap ettiği anlaşılnu~-
pacaktır. safi too.iüı 21.35SS toıadur. ları için mahkemeye verilmişlerdir. tır 



Ankara Konferansı 
Eksperler komjsyonları teknik mesele 

leler Üzerinde proje hazırladılar 
Konferans, bu projeleri tedkik imkanını 
mesaisini 1 eylul tarihine kadar tatile 

bulmak icin • 
karar verdı 

Ankara 11 (A.A) - TUrkiye ile Suri· mukaveleye mevzu teşkil edecek olan 1 dahn derin bir tetkike tabi tutmıık ve ye 

;ve arasında dostluk ve iyi ko~uluk mu· meseleler hn~a etraflı noktai nazar ni nokUılar!ll tetkikini hazırlamak imkU-
L- • teatisinde bulunmuşlardır . 
.ı.avelesınl imza etmek üzere toplanan Ek 

1 
k . 1 Ut deli nmı veımek için mesaisinin 1Eylul193[ . sper er omısyon arı m ea t top-

'l'ürk ve Fransız heyeti murahlıasaları lantılar yapmışlar ve bu toplantılar es-ı tarihine kadar tatiline karar vermiştir. 
'l Temmuzdan 11 Temmuza kadar Anka- nasında teknik meseleler tetkik edilmiş Konferans mezk(\r tarihte tekrar top
rada yaptıkları konferanslarda mezkQr ve her iki tarafda görüşülen meseleleri lanacaktır. 

Bir cümhuriyetçi keşif kolu 
Frankist k~mandanlığına kadar so
kuldu ve binayı dinamitle berhava etti 

Roma 12 (ö.R) - Milliyetçi tayyare
Jer Valamiya limanı Uzerine taarruz et
tiler. Bir çok bombalar savurdular. Muh
telif noktalarda infiltikler oldu. Alev sü- • 
tunları yükseldi. Hasarat tesbit edilmiş 
değildir. 

Barselon 12 (A.A) - Resmt tebliğ: 
Kasellon cephesi: Moskuera mıntaka· 

ıında bir climhurlyet keşif kolu evvelki 
nkşam dUşman arazisine girerek hayli 
ilerlemiş ve Frankist kumandanlığının 
işgali altJl?,da bulunan bir evi dinamitle 
havaya uçurmuştur. Bir knyınakam ile 
bir kaç zabit ölmüştür. 

DUn sabah cilinhurlyet avcı tnyynrel~ 
ri Valansı bombardıman etmek teşebbU
r:llnde bulunan Uç motörlil beş Frankist 
tayyaresini kaçırmışlardır. 

Bar lon 12 (A.A) - Mildaf a neza
tt, Nules hrinin cilinhuriyetçiler ta

rafından tahrip edildiği hakkındaki ha· 
l>eri ~lddetle tekzip etmektedir. Nules 
§clıri Kastellona karşı yapılan taarruz 
esnasında dUşman tarafından hemen ka· 
inilen tahrip edi~Ur. 

Roma 12 (Ö.R) - ltalyan gazeteleri 
.Cilmhurlyetçl ispanyada vaziyetin karı
fık olduğunu, Valansiyada kadınların iddia ediyorlar. verilen haberler tekzip edilmiştir. Cüın
'(Ekmek ve sulh isteriz) diye bağırdıkla- Barselon 12 (ö.R) - Valansiyada gii- huriyctçl gazeteler bütün lspanyol mil
:ruu, §Chlr muhafızlaı-ının nümayişçiler ya halk tarafından bazı nümayişler ya- Jetinin yabancı istilftsına karşı payansı; 
Uzerine at~ ctmeğe mecbur kaldıklarını pıldığı hakkında IUılyan kaynaklarından bir kin beslediğini kaydediyorlar. 

Filistinde hastaneler 
yaralılardan artık taştı 

Piyango 
JlAST ARAFI 1 iNCi SAHIFED! 

500 URA KAZANANLAR 

Sabık 
Kayser 
Holandadan İs-. . 
vıçreye geçıyor 

Sabık Kayser Vilhelm 
Bcrlin 12 (Ö.R) - Almnn gazeteleri 

30 yaşını bulmuş olan sabık Kayser Vil-
1:ıelinin 1sviçreye nakli meMn etmek is
tediğini ve lııviçrc hükümeti nezdinde 

ıapılnn teşebbüse milsbet cevap veril
li~itıl bildiriyorlar. Sabık Kayser Doorn 
atosunu terkedecek Monte Varitada sn
ın alınak niyetinde bulunduğu kaşanc
le yerleşecektir. 

Hollandanm iklimi Vilhelme dokandı
!ından doktorlar lsviçrede ikametini 
';avsiye etmişlerdir. 

-------
e çikalı 

Canavar kadın idama 
mahkum oldu 

Roma, 12 (Ö.R) - Filistinden bildiriliyor : 375 1848 575 355 27237 
Vaziyet fevkalade vahimdir. Hayfada Yahudi hastaneleri yaralılar 131 1344 2750 36035 1794; Viyaııalı canavar kadın 

ile doludur. Artık hastanelerde diğer yaralıları alacak yer kalmamıştır. 5062 17 409 1 1590 29814 2341 /o 1ı1art1ıa !ıfarek 
Baz 1 · h h l" "fr w • • db" J J M d On bir kadını zehirJiyerck öldüren 

ı ev enn astane a ıne ı agı ıçın te ır er a ınmıştır. ısır an 37581 29776 33315 10700 3034i 
gelen mühim İngiliz kuvvetleri polis takviye vazifesni deruhte etmiş- 23973 l 9438 Belçikalı Mari Bekerin muhakemesi bit· 
lerdir. Ömer camii müftüsü Araplar tarafından yaralanmıştır. Muma· 

200 
LiRA KAZANANLAR niş ve bu cımavar kadın idama mahkum 

ileyhin, Filistini terkeden baş müftünün aleyhtarı olduğu ve İngilizle· :dilmiştir. 
re hizmet ettiği söyleniyordu. Filistin hıristiyanlan, İngiliz yüksek ko- 27617 14917 16185 26233 648E Mari Bckcr bu on bir cinayetinden 
miseri ile hıristiyanların emniyeti için göri.işmelerde bulunmuşlardır. 35639 24695 29288 3299 17039 Jaşka 5 ki~iyi daha zehirliycrck öldür-

Kudüs, 12 (A.A) - Camii Ömer imamı Şeyh Abinur Elkatip bu 12531 12086 38541 30908 18661 neğe teşebbüıı, bir ııahtekarhk, 4 hırsız
sabah Kudüsün eski sokaklarından birinde tabanca ile öldürülmüştür. 24651 38900 20397 36972 14 J 4(: ' ık cürümleriyle de itham ediliyordu. Ka-

Bu cinayet Arap mahfillerinde büyük bir heyecan uyandırmıştır.. 17570 11727 8972 18070 :lın bütün bu cinayet ve suçları 933 ile 

SON HAB -E ._R 
' - . . . . ..._.; 

Ankaraya çok şiddetli 
yağdı "" yagmur 

Kamp kuran talebe c·adırlarını 
• 

su bastı 
Ankara, 12 (Telefonla) - Bugiin şehrimiz ve havalisine fasılalı 

yağmurlar yağmıştır. Şehirde yağmur çok şiddetli yağmış ve bazı 
mıntakaları sular istila etmiştir • 

Sol Fasol köyü civarında kamp kuran hukuk fakültesi ve Gazi 
enstitüsü talebelerinin çadırları sular altında kalmıştır. Talebe alınan 
tedbirlerle Ankaraya nakledilmiştir. 

Bayan Hatice Nuri 

Graç operasında fazla alkış ve takdirden 
heyecana düşerek bayıldı 

Berlin, 12 (ö.R) - Graçtan bildiriliyor : Avusturyanın en yüksek 
san'atkar ve mugannilerinden teşekkiil eden opera heyeti Richard 
Strausun «Salome> operası Graç sehrinde ve açık sahnede oynanır· 
ken şayanı dikkat bir hadise olmuştur. Salome rolünü üzerine almış 
olan opera muganniyelerinden bayan Hatice Nuri büyük rakıstan son· 
ra sesinin kudretli tesiri albnda kalan halkın coşgun tezahürat ve al
kışlarından fazla heyecana dü~erck bayılmı§tır. 

Bu hadiseden sonra sahnenin devamına imkan olmamıştır. 

·Kazanç vergisi tadilat izahnamesi 
lstanbu), 12 (Tele fonla) - Kazanç vergisi kanununun bazı hü

kümlerini değiştiren 3470 numaralı kanunun vücuda getirdiği deği
şikliklere ait izahname maliye vekaleti tarafından alakadarlara gön· 
derilmi§tir. 

Yoguslavyadan Tür i 
yeye gelecek göçmenler 

lstanbul, 11 (A.A) - Komunike - Yugoslavyadan T:i.irkiyeye ge
lecek ınuhncirlerin muhaceretlerine ait meseleleri müzakere etmek 
üzere B. M. Meclisi parti grubu resi vekili ve Trabzon mebusu Hasan 
Sakanın riyaseti alt nda te ekkül eden komisyon lstanbulda toplan· 
mış ve 9 haziran t 938 de başlndığı mesaisini 1 1 temmuz 1938 ele müs
bet ve her iki tamfın mcnafiine hadinı Lir- ncti1..C)e isal ve ikmal et· . 
miştir. 

Mezkur komisyon Hasan Saka, lskan umum müdürü Dr. Cevdet 
Atasagon, Yugoslavya hariciye vekaleti Balkan şubesi şefi Milan 
ATistiç ve Yuııoslavya ziraat vekaleti müşaviri Voislov Magoovçeviç
tcn terekküp ediyordu. 

Yugoslavyadan Türkiyeye gelecek Türk göçmenleri için komisyon 
tarafından hazırlanan mukavele metni her iki hükümete arzolunınak 
üzere komisyon Azası tarafından parafe edilmiştir. Mukavele iki hü
kümetçe imza ve tasdik edildikten sonra mer'iyete girecektir. 

Japon ta yy arel eri 
Hankov üzerine bir akın yaptılar 

fakat Cin 
' 

topçuları Japon 
tayyarelerini kaçırdı 

Şanghay 12 (A.A) - 34 Japon tayyaresinııı bugün Hankov üze· 
rine bir akın yaptığı Hankovdan bildirilmektedir. Alman ilk h:ıberle· 
re göre Çin hava topları Japon tayyarelerinin şehrin üzerındeıı uçmö· 
sına mani olmuşlardır. Tayyareler şehrin dı. mahallelerini bombardı· 
man ettikten sonra uzaklaşmıflardır. 

Roma, 1 2 ( ö.R) - Japon ordusunun Şin Kiang istıkametinde ile
ri hareketi daha hızlanmıştır. Japon kuvvetlerinin bu sehirden 16 ki
lometre uzakta oldukları bildiriliyor. 

Almanya Polonyaya teminat verdi 
Kudüs, 12 (A.A) - Filistinin şimalinde gerginlik gittikçe artmak- 100 LtRA KAZANANLAR ')36 senesi rasında, yani üç sene zar-

tadır. Filistnin şimalinde kain Mesha ismindeki Arap köyünün tah- 38336 33190 35856 20219 29567 fında işlemiştir. Varşova, 12 (A.A) - Bazı Alman gazetelerinde Polonya aleyhin
rip ve sakinlerinin katledildiği hakkındaki haber dolaşmakta devam 9781 3061 O 15940 30605 14791 Muhakeme bir aydan fazla sürmi.ış, de çıkan şiddetli makalelerin Polonyadaki muhtelif Nazi teşekkülleri· 
etmekte ise de bu mıntaka}a dair verilen haberlerin ihtiyatla karşılan- 21023 25326 20339 6199 10557 .300 den fazla ıahit dinlenmi~tir. Kadın nin faaliyeti hakkında Polonya parlamento•mndaki istizahlar Berlin 

masl ıaAzımdır. 24126 20475 26379 17052 15267 :nııhakcmcnin sonuna kadar mütemadi- V d d" l 'k d h J l 1 · · · ve ar§OVa a ıp omab mü a a e er yapı masınt ıntaç etmıştır. 

Bo§ yeri kalmıyan Hayfadaki ba_şlıca yahudi hastanesinin müdüri- 11524 7657 38019 8873 37713 ;ıen suçsuz olduğunu iddia etmi§, fakat Varşovadaki Almanya gefiri cuma ve cumartesi günleri birbiri ar· 
yeti civarda bir mektep binası satın almıştır. Buraya yaralıları tedavi 33232 31072 13942 19542 25590 suçları sabit görülerek i<lamma hüküm kasandan Zembek ve Beki ziyaret ederek ileride Alman matbuatının 

-ı o onya a ey ın e şı et ı ır ısan u anmıyacagına aır emına 
etmek l·çı·n yataklar konacaktır. 2397 30664 10534 7273 1150A -1eıilmi,tir. P l 1 h" d "dd ı· b" l' k 11 w d · t • t 

lrish Guards'ların biriqci alayına mensup lngiliz kuvvetleri Mısır• 37256 5430 15939 3896 35520 Mari Bekcr, Umumi harpten ııonra venni§tir. 
&n~rayag~m~~ .)0058~6101«76 9704 )0~7 B~~~a~~m~~m~~nflkk~~~~~=-~----~-~~--~-~-~-~~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~1JJ626~~~08S ~8534 jQQ25' 3382< dınd~ Hükmün in~z cdil~e~ ~~~ 

Şako
' 5499 f 7912 7858 1 

' dir. Kadın, hakkında idam kararı veri-
SO URA KAZANANLAR }ip mafikicrriecie ~tı ı l\man, araba-' 

2, • • • ~ ıtın etrafına ,toplı:uw}. )8hali-: cKahrol-

su'h konlerans
.l Dı'/ Kıı'~umu'' 4453 .· S798 J,340 108Ş8 1917 ,unl» ~diye bağırmıotır. ı 

• · 2231 l O 103 2170-3 25816 12282 ' Bh kanl~ / vak'a ve muhakemenin 
l l c ; ! 14549 19221 22405 27680 .3086~ k' 1 1 

• ' 
Buenqs ;f).yrc 12, (4~) 

1 
S~o ;ıulh --o-

33927 1408 
l 

14524 28931 660l ı ııı eri dıı.ha bitmeden buna benzer bir 
l:Qnferansı Bolivya il~ Paraf2.1'1Y SakJ ·Al 1 k b ~ l ~ 1 :1adise daha Avrupa umumi efkarını 
~lfıfwı kabul ~ttikleri tak4Y'de ~ak~! lYı.er ez · urosı,ı stQn..ı · 20000 LiRALIK BOYOK 1ar,iı11tir. Bu da. macerf ve cinayetleri-
~ V<}~çajnİ kabul ~p eHllYecekler.ini bula nakletti . MOKA.FAT 1 ni üÇ gUn evvel ~alsilAtı ile yaıdığıpll7t 
tavassut eden altı memleketin ~ne . . 1718 '34819 12539 30654 3822B \t1arta Marektir. · 
~ t R · · .. _.L • O ·.:- b t kli lstnnbul P (.A.A) - Türk Dıl Kuru.J 21260 19592 24322 J6596 12628 Sigorta paraFaTına tamaen oca!arını.1 
..... nnuş ur. eısıcuuuıur nu.c. u e • 
rfl kabul ettiğini §im~cn ·bildirmiştir. mu gen 1 sekreterliğinden: 17782 32018 1632 10051 4881 ~ocukllı.rını zehirliyere'lt öldüren ve yine 

Y,eni bir hao h tl · Ulu öndetiırtb.ih yüksek lUtüf ve tra- 32800 25888 15464. · 4019 18107 ynl rnahatJa evini .Oyduran bu ~aclı 
v a a ı . aeleriyle Türk Dil Kurumu merkeı. bU; 6902 2111 o 3862~ '2455 3400f. ~akkında da ıimdi Nazr idaresi altında 
ar~ov.a 12 (A.A) -; Va11ova - Kaunas . . 11342 37139 . 103 38841 3237P '.)ulunan Viyana mahkemesi ölüm kara1 

lıava hattının 15 temmbzdan itibaren rosu yaz çalışmaları i~ın Istanbula nak· 39729 17039 28389 10598 911 € rı vermiıtlr. Marta bu karııtı temyiz et· 

'Varşova • Kaunas • Riga • Tellin ~ Hcl- lçdilıniştir. 13 Temmuz 1938 den ltiba1 27~66 7760 7169 28308 27259 mittir. Ma'amafih temyizce idam cr.zası 
~ arasında nıuntnzamnn işliycceği ren Dolmabahge sarayında işe başlana· 10.000 URAUK MOKAFAT tasdik etlileceğt muhalckalc göriilmCkt ... 

fe&nen bildirilmclctCdir caktı~. 21168 Jdir. 

Şehir .gazinosu 
Melodi 1 ans orkestrasına ilaveten 

• 1 

Yeni Varyete 
Numaralar'l ge~ir~.~ş~ir 

Oryantal dansları her akşam . 
hararetli alkışlar toplamaktadır 

•• 136 • 
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-4-
Polisin tahkikatına barın müşteri- Yanındaki sivil taharri müfettişi-

leri ve praonları ıahit oluyorlardı. ne döndü: 
Dışarıya kimseyi salıvermemişlerdi. - Yine bir cinayet işine düştük. 

Caz çalıcıları, orkestracılar da yer- dedi. Ayıkla pirincin taşını. 
}erinden inmişler, erkek müşterilerin Müfettiş, kel§ iÖZ i~areti ile komi
Smoking ve Frakları, kadın tuvalet- seri sükuta davet etti ve ııöze o baş
leri arasında kırmızı kostümleri ile ladı. Polis memurlarına döndü: 
dolaııyorlardı. - Hiç olmazsa tahkikatı kolay-

Polis ~omiserinin sesi yükseldi; la~tıracak ufak bir emmarede mi 
- Biraz geri çekilin ve susun gü- :;örmediniz? 

rültünüzden kendi sesimi duyamıyo- - Biz içeriden dışarıya kimsenin 
rum. Doktor çağırdınıı; mı? çıkmamasını, dışarıdan içeriye ya-

Komiserin yanmda uif bir adam bancı girmemetini ve buradaki ma-
eğilerek kendini takdim etti. sa, sandalyelere kimsenin el sürme-

- Ben, doktor Cemalyan.. Ben mesini temin ettik. Cinayet aleti o
tesadüfen buraya tam f!eianın i~len- \an tabancayı da yerde bulduk. 
tliği anda girdim ve derhal :zavaUıye Polislerden biri müfettiş Başeye 
yardıma koştum. Fakat heyhat.. Bü- küçük bir rovelveri namlusundan 
tün gayretlerim hop gitti. Kurıun tuı&rak uzottı. 
bu zavallının kalbine isabet etmiı ve - Kabzeşinden tutmadım, dedi. 
onu anide öldürmüıtü. Çünkü üzerindeki parmak izleri 00.. 

Komiaer sordu : .. "?:ulur diye korktum. 
- Tecavüu tahit oldunuz mu~ Müfettiı: 
- Hayrr .. Dediğim gibi bara gi. - Çok eyi etmijııin, dedi. Ta-

riyordum. banca ~ha henüz soğıımam~. Ha-
Birdenbire bana çarptılar. Kim mel.. Bana bir kutu ver .• Parmak iz; 

çarptı bilmiyorum. :lairesi belki katj}jn kim olduğunu bi-
- Kaçan katiller çarptı elbet.. ze bildirir .Şimdi biraz da maktul ik 
- Yalnız onlar değil., Müıteri· nıeıgul olalım. Kim imiıl Kağıtları-

lerden de kaçanlar vardı. m falan baktınız mı) 
- Her halde onların da kim bilir Başe bir sjvjl memurun uzattı~ 

ne korkuları ıra.rdı. -:üzdanı alarak karıştırdı. Cüzdanın 
Komiser gittikçe ainirleniyordu. · çinden çıkan kağıtlardan birinde §\: 

- Demek ki.. dedi. Buradn, ka- ismi okudu: 
tilleri cinayet işledikten sonra ka~r- - Maks Jirode. 
ken tutacak, yakalıyacak tek bir Bu ismi durar duymaz polis me-
kimse bulunmadı. ".nurlarından biri: 

Sonra hiddetle bar sahibine dön-- - Şef .. dedi. bu adamı \Jiz biı 
dü. 11üddet göz hapsinde tutmuştuk. 

-Sizin bu baş belası yeriniz.den Sağlam bir ayakkabı değil. Kıımar
artık bakttm, usandım .. dedi. Hemen °'l8Z, dolandırıcı.. elinden her kötülük 
her gün bir hadise çıkıyor. Raporu- 1'elebilir biri .. Zaten günün birinde 
mu yazarken buranın kapatılması ü- \ayatmın bu suretle •ona eroceg 
zerinde ısrar edeceğim. Artık illal- )elli idi. Kendi gibi bozuk ahlaklılar 
Jah... Bar açılmazdan evvel benim ve sabıkalılar arasında bile kredisi 
mmtakamda hiç bir vaka ol~dı. ':>u:ımktu. Arka~lan ona mızıkçı, 
(Noktada bekliyen polise hitaben) Ztnaforcu. lüpçü derlerdi. 
tabll :>t:n J~ Lhgc-.1 eörmedin .. Olur - Sıı halde bu cinay~t haydutlar 
şey değil 1. ·:ırasında bir «hesaplaşma» \..İ.J"U'.lyct · 

- Affının ı:ica ederim bay ko- :;ayılabilir. 
miser. Fakat bar He noktanın arası Komiserin bu sözlerine müfetti~ 
epeyce var.. Sonra garsonlar gelip Bose cevap vermedi. 
te haber verdikleri zaman hemen Dalgın b:r halde küçük locanın 
koştum ve icabına tevessül ettim. 'çinclc bir aşAğı bir yukarı dolafıyor-

KntiJlerin kaçıılarını gör.dür, du. 
mü? 

Hayır bay komiıer. 
Otomobili gören, numar~mı 

alan var mı? 
- Hayır bay komiser .. 
Komiser şa§UIDlf bir halde kolla. 

rını yana açtı. 
- Çıkabilirsen çık işin içinden .. 

~edi. Öyle bir vaka ki .• Ne gören 
'far, ne bilen .. 
' 

Birdenbire birfeY gördü. 
Bu ~yi büyük bir ihtimamla al.ı

rak komisere göeterdi. 
- Bu küçiik cam parc;asiyle bu 

-;inayet arasında belki bir rabıta var-
dır. 

Müfettişin cam parçası dediği cild 
'lltına sırınga edilecek bir enjeksiyon 
::ımpulünün kınk pı\rcası idi. 

-BiTMEDi-

Vaydmanmı,Milyonmu? 
Bunlardan hangisi Rojeyi öldürdü 

daha hala anlaşılamadı 
(Tabii bOf olarak). 

hadisesinin 

p -······ 
'JT/.2'/f/7.7277.XZ.UfU'~..0~~ 

Düşüuceler ~ 
V.//.;Ci1211ZXY"/.'/Z7'"/77:-/7/L.//./XYJ7J~ 

Hadiseler 
karşısında 

YAZAN: Dr. Niyazi llhami 

DiJnya hldW:lorini naıuı dikkate ala
r:ık diyebiliriz ki, gözü gören, kafası iş

liyon bir azcık vicdanlı olan hcrk.ui .a
zan ve bunaltan bir hava içindeyiz. Yer 
yü.ıünde iktıaadt ve mali ta7yikin çüktUr
(lüğü mecalıiz omuzlar üıtUnde ytikulen 
ha,lar bin bir türlü ittifhamın u.hirli en
:! itclariyle çalkanıyor. lımine bryin dedir 
timiz fakat henüz ilmin mlltbet ve ıtıklı 

lzmir fuarı 
Trakya pavyonıl için 

yeni hazırlıklar 
Edirne 12 (Husw;i muh2blrimiı;den)

Izmir fuarı Trakyı pıwiypmı iGin h;
zırlık komitesi Trakya umumi müfettişi 
ıcneral Kazım Dirikin yanında toplan
miş. yapılan ve yapılacak olan işler Uze

ri'!cıe yeni tedbirler alın.rruıtır. 
Dekoratörlerin işleri de ayrılmışır. 

Yakın günlerde işe başlanaeak ve tam 

vaktinde umqmt müf ~tti§lik ik!ışıt znil
~aviri bay Saffet ve iş kadrosu Izmirc 

gidecektir. 

Bütün Hatay 
En büyük sevinci içinde 

BAST .A.R.A.Fl 1 iNCi SAHiFEDE olan diğer şerefli günlerde ve kanun\ 
kan askerin gidiıı ve gelişinde duyulan bayramlarda tekrar ortaya çıkma} üze .. 

rnuntaıarn t•ınpolıı a;y•k seııleri ve &Ur r~ YllFJnı •ıı~in ve ~ude bir ma!!.7.,Hl'§ 
usleri vı atir uıle 11öylenon kıhrımın.- bırJlunış lıfr ıırsft§ nomuıJ lını:ı.t b~tlll• 
lık marşları Türk ve sulh ve rnüsalemet mı~tır. 

,ahatına ıirememif bu eararesıgiz Alemiıı SAôLIK KORUYUCULARI 
bayatunı:ı. dUtünulerimiı: va hareketl8" 

qo tları içill llllUl ıöj'ijı kabartan ıı·- Evvelce Jllthyt selim komisyonu tara• 
iftihar vulleııi oluyorıa hu ,,nuurl r§ fındlln its!l l!d!lmi~ elım tyrk_ıp etelinin 

düşman ola~lara da ha~t.ı ~ar~ketleri~in \bahçesinde e~elki .. akşam haJk partisi. 
n• Qlın..!~l 'CU::!l ~ece7ınl hır dakika tarafından y~:-:!:~ :k: yüz ki:ılilc akffl'U 
ı.uwtmemalırı içiıı o der~te ~ÜeHİr bir 1 yımeği ~ok ıüzıl 9Jm119tur. 

ihtar teşkil etmektedir. Dün akram da belediye tarafından bit 
rimiz üzerindeki ölçülü v. Ahenktar nA-

Edirne 12 (Hususi muhabirim!zden)
ıırnlık ro1Unde &ünün hAdiHleri doll\}'J· 

"'Trakya vilAyetlerinin ııağh1' lwnıYY• 
siyle barU: inhiraflar ııörUIUyor. Şııhıi 

Kıtaatm ıthrıesi el\ ili 200 bin Jd~i- hllhÇ9 ~iYıtfeti verilınff v~ f)ay &ındet•~ 
nin seı;eyi ve gürıdijzü ayakta geçirrnçsi- tarafından ge~ vakitlere kadar rnuvaffa~ 
ne vesile olmasına ra~ınen ~n küçü~ bir kıyetli par~lar çalınmıştır. cqluı 90 kiti plıırak lrnr.şlard;m yçtiş-

metııuliyetler unutuluyor; kahvelerde . b 1 ı.·· b··ı 1 · ~1 k b 
gaıinolnrda hep 1ıaıetc •Ütunlımndaki mış ve . un pr ,..oy 0 ge erı ~ag ı aşı 

polis vak'ası dahi k;ayded1lmefllİf ve bu Her iki ziyafett~ Fransız ileri &elcnleo 

vaziyı:t F ran,ız m•hafillerinin qe dikkıı- ri dıt h§ıır }>u)unmY§l@rpır. 
h 1 h b 1 

. .. '·- l olarak ışe başlamıştır. Gelecek sene bu 
eycı<:an ı a er enn muna-,gaııı )'API ı- bi k dah _.ft kt . ısayı r at a an ... ca ır. 

tini çektiji ve~hile Türk halkının nijmu- AnlumJ, 11 (_A.A) .....,. Yı.ınan el(iıL 
n~ olilcak blr inzib~t ve s4lh, asa)•iş un- Fıınş• ile Tiir1'iye ar~ıunqa H§t~y i~i •t• 
surµ oldujunu bir kerrc daha isbat et- rAfmda h~aıl o}an anla§ma VE ahiren im• 

mi1tir. za edilen vesikalar münasebetiyle cÜm• 

vor. lıten aual açılınca adeta garıp ve ay-
1mı bir mevzun giriliyormuı çibi bir his 

SATIŞ KOOPERAT1FLERt 
11asıl oluyor. 

Gautelcri okuyanl wnız her sün ye- Edirne 12 (Husui! muhnbirimizden)-
ni bir cndife ile eamhyoruı. Ct>ı:lcıimiz Biga ve Ksırabigada ikinci bir satıı ko
·;ntlnde kızıl ufuklar canlanıyor, kulak- oper.at.ifi aoılmak üzeredir, Bu koopera
'arımız top tiifenk ıcıılcrinin ueultulariyle tif uzun köprü satış kooperatifi ile elele 
dolup bo;alıyor. Vicd•nlJnnm: maılum verecektir. 

V eril.p karara uygun olarıık 72 saat huriyat hükümetin• dost ve rnütU!fik Y ııa 
büyük bir ıvıkar Vf# intİJarJl iç.inde bl!y· nın hükiimetinin ep ıarrıİ:lJİ tc!brikiıri,. 
ranunı y.aparak ~yin~ ıve Utihu hi§lerhıl vı Türkjy~nin UJµ Qnd!f Ataıüıkti!l yükı 
bütün dünyl)ya ilan eden hıı 200 bin kişi sek ve kıymetli ilham ve direktifleri sa• 
muayyen olan müddetin sonunda tekmil yeıısinda Cümhuri:yet hük.ümetinin va.&ıl 

donannı. terfjbatını sölunek suretiyle şe- olduğ4 bu n~ticeyj hüjıümetinin ffrJd 

r~Oi Türk btYJ~lırıı "•nJ Ja\JJialiJıkte Akdenfzde eq kır..~tli §ultı '-mille~1ıJeg 
bulunrqa~tan şiddetle sakınmıştır. Kilo- biri olarak telakki ettiğini dlrnhuriyd 
metr~lı;rcı uzanan albeya~an şeritler ve hüküınetİI}• iblağ edil~~~ .\.iz~re haricjt 

ı~ıkt!ln ~ipc;jrJer Türk ıniUetine fl\tvdu t'eflli7:& bildi1&.iiii öğrcnilmi,ıir. 

·Marthmn ahvahlariylo parı;alımıypr. Ta-

rih ~hif derinde ihtişıunlll yülmıle11 İP}· KOZ ].fAHSUL'()' 
'larıatorluklann dim akıbetiJli oku;rmuz, 
D\inyıuun ikj uçundıı ajıı ,alev pü~kUren 
'ki ejder il~rliyor. • 

Evat bütün bu gördüklıtrimi7, dı.ıyd1Jk-
1ımmıı araaında b y:n'mi:zirı f"'4?.liy&tini 
'luzur ve sükun içinde i9lerimi~ ü_urine 
·.ek,jf ed~iyomı... Haooııeiynıe. İştidaf{a 

';Rf:h olarak m.orilzİ bir ee~il göı;ternlel>C 
·,ile uzun zaman kenpi ~ne Çtkilip lii~ 

:umsuz encii~e ve dli~ncelel'in esiri ola
·ak knlrıuının mıırıu:i bir zemine istidat 
'ıazırlıyJıçıığı dıı inkar e<tlemez. Hele 
·rsen mahmul olanların fasıl:ısız endişe 

ve ves\•eanler)e kafıwnı YD11llilJI netice
.inde bir giirı marazi bir tablo ile karşı
,,ıza çıktJğJ na.dir değildir. 

Medeniyet ve konfor ıuıriyle tezad 
'eckil eden bu manzara h~r halde buKÜn 
i';in bir hı:l::ikııttir. F kat garip olan tarafı 
~u ki. yakmdan b ttA uzaktan yurdumuz-
1a, içtimai birliğimizle hiç bir lll~ka&ı ol. 
'lladığı h ide mevzu yapılması ve bil· 
\atca yantıı hükümler çıkıırılmuıdır. 

HadiseJcrm bıraz dıı izam edildiği 

"lluhekkatır. Bund belki de okuma se-
viy6:nin rolü vardır. Fakat ne oluroa ol-
JUn gtırari fikirlerin esaretinden kurtul

mak çarelerini yine okunuı eeviyeıinin 
i"Ük.s.elmeainde aramak lAzungeJir. Çünkü 
':Amana ve muhite göre devam edip &i
den hldisdere lf•yık olduklan tonda kıy
met ir.afe edebilmek ~in o hAdi.eleri id

rakimizin merkezi olan beyin lahoratuva
·ında tahlil etmek zorundayız. Bu tahlil 
,kuma §eviye.inin yük.ekliii nöbetinde 
doğru olabilir. Bwıdan dolayı dciU mi
::lir ki heyecan verki gazete havadlileri 
urıwnda devlet adamları halk tabaka-
ından fazla soiukkanhdırlar. 

içinde bulunduiumuz .hadiseleri çelik,
ten bir irade ve bir o kadar sinir kuv
vetiyle karedomaia mecburuz. Hele içti

nai bünyemizi alikadıar etrniyen hava
:lisleri Ü!!tünkörü geçivermek şu yazımı
!ın hedel ittihaz ettiği makeat için ne ka
:.lar çok lüzumludur. 

Hele Türkiyemi:tde; bizim vatanımız· 
da huzur ve sükunun kucaklaştığı bu gü
zel yurdumuzda hudut harici gailelerin 
siy-.~i noktadan analizini y~pmak her 
halde bize diifuıez. Kudretli devlet a
damlarımızın bu s.ahadaki faaliyetinin ise 
yabancı diyarlarda da takdir edUmiJ ol
:nasını görmekle övünüyoruz. 

Jdarc makanizmamızm bu emniyeti 
·c;inde bize düşen vazife k~ndi i~rim.izle 
'JirAJmJlklır. Bi.ı bize dü.,enleri yllpabm. 
V.afıamız yalmı ~nda bulunduğumuz ;,.. 
1

~imwn teümilJ ve inki,afı ~ ~-
maJJdır. Bot v• hde ııuk ~!er~ b.
~l yorm.aj:a c.leima:. ı kr haMe ıahJıi 

FAime 12 (Hususi muhabirim.izden)~ 

&rısal!P yeni yıl k.o~ maly;ulU. sttıE?ına 
devam olunmaktadır. Bu seneki istihsal 

miktım §imdiki halde 40-45 bin kiloyu 

bulmu§tur, Bir lms gUn d.ıilia silrecek 
olan sntı~lar.dan sonr§ 938 ~saJAtınm 
50..00 bin kHoyu bulf!.C.a.ğı ihtJmall kuv
vetlidir. _..........-=-
Seydiköyde iler .. 
leme hareketleri 
Seydiköyden yazılıyor: 
KaS3b:ımı7. Izmfre bol b.anllyö t:-.enle

l"iyle bağlı dört bini müt0cav.iı nüfuslu 
o;irin ve açık bir yerdir. 

Tabiat buraya bol ve ılık bir güne,, 
se:rin, tatlı bir hava bahşetrni~ir. 

c 

Bir ilimin mirası 
300den fazla yeni meyve 

ağacı yaratan ilim 
Miçurinin eserleri bastırılıyor 

Meşhur RUJ ~lintl ve :tabiat değ~iri
clsi 1van Vladimirovlç Miçurinln ölü
mlindcn beri üç yıl geçmlıtir. 

Miçurin, bütün hayatını, soğuğa ta-

aj.ıcı tohumlarından 3)850 muhtelif nil· 
mwıellk alm~lardır. 

Bu sene içinde, bu muazzam ve çok 
enteresan laboratuvarı ve tecrübe hah· 

Glizel Jzmil'imiıin güzel bir sayfiyesi 
olmağa layık bulunan kasabamızda ye
ni bir k:ılkınına ve ilerleme hareketi i~ hamınUl edebilecek yük.sek randımanlı çelerini, 5,000 den fazla seyirci gezmiş· 
ri.ılmektedir, yeni yenl yemif ağaçlan enval yeti§tlr- tir. 
Kamunba llllJZ Rifat Kaner'in milzaha· me[;e ha.Ereyleml~fr. Bir çok tecrilbe şe- MIÇURINJN ESERLERi BASILIYOR 

reü ve bef edlye rc~i B. Ramiz Me~ ile nelerinden 60nra, :Miçurin, yeni ağnç Miçurinin bCi ciltten mürekkep eserle. 
oarU bqkanlaruun gayretleriyle Cüm- cinsleri elde eylemek için en iyi usulün rllı!~ ~c~ ~alm1da ~foikovada ne§redile. 

h i la --.l-kl ka b' rad 1 uzak nevileri aruında qılama olduğu cegı bıldırılmektedır. 
ur yet a nuı.ua par ır yo a ı- B · ·ık .1d. b' d v• ·kı·e 

k halk ·k ihti tat · kanaat ve haklkatına varmııtır. Bu he- u cserın ı cı ı, ta ıatte egı'ı u~-
nara m muz.ı yacını mm . . 1 b .... k ·ı· · 1 • 

)la d t 1 t 
defe varmak ıçin Mlçurın yalnız ayn er yaratan uyu u ımın ça ışma prensıp• 

yo rma a ım a ı mi.§ ır. ' ı · ·ı 11 · • · 
G l l 1... b 1 bozul- cln.s değil fakat hatU ayni fasıllara ait en ı e usu erıne aıttır. ene lC i.tnın aş anmasına, 

muş olan knldırımların imarına, halkın yemi§ fidanları arasında çiftleştirme İkinci cilt, Miçurin tarafından vücuda 
sağlık ve kUltUr lş,erlnc, yakın bir uı- yapmıştır. getirilen yüzlerce yeni nevi aiaçlann 

manda da asri bir mezbahanJJl inşasına ~uri11t 60 senelik ilıni faaliyet haya- haS!aları yazılıdır. 
oit gerekli. tetbirleri ahnm!fhr. tında, 300 den fpJa yeni meyve ağacı Oçünc.ü cilt, Mi~urinin muhte.lif icar• 

Seyd.iköu Halkı yarat.ıruftır. Bıından ba~ka, Miçurin, nelerdekı notlarını, gaz~telerdekı maka• 
-= meyve aiacı ye~ti.nne mıntakalarının lelerini ve daha sair yazılarını ihtiva ey• 

Araba altında kaldı hududunuprka ve şimale doğru da mü- ıemektedir. 
hirn miktar(ia ıeJUıletmiştir. Dördüncü ve beşinci ciltler ite, bil· 

.Kartjıyaka Solu1'. kuyuda ~et ls- Miçurlnsk .şehrindeki Mlçurln merkez yük Alimin rnuhteUf alimler, çiçekçi Vll 

mınde. bJri, sebze yUklU ara~asıle. Izmi- laborauvarında, büyük alimin telmizleri, ağaççılarla teati ettiği mektupları, yarı 
re gehrken arabasının devrilmesıle al- M' . . ·r ::-.J- be : te .. b bırakılmış makaleleri ve buna mümasil 
tınd.ı kalmıs ve yaralnmmştır. ıçuruun o Ul1\u.uu.vn . rı, cru e ve ""'ti h 'd' 

~ araştırmaları devam ettll'erek muazzam .,,,,, .arı avı Jr. • = faaliyette bulwımuşlardır. Bu beş cilt içinde bin kadar resim de 

I zmir, turistik bir vardır ve bunların bir çoiu bizzat Miçu• 

şehirdir 
BAŞT ARAF/ 1 NCI SAHiFEDE 
mirin cümhuriyet devri ic;inde yaTalanru 
tedavi etmekte va .Ur' ati• umrana ka

vuım.akta olduğu ..-urı '1i.kbte •lııım•· 

rinin desenleri ve orijinal fotoğraflardır. 

---.:::==-
Siya•i aftan aonra •• 
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Esrarlı 

4 KARILI 1 PAR TO Asrın 
Sihirbaz 
Doktoru 

~1!111!!1'!11~----~--l!!llm----•-----ıım:-=--N ak leden: F. Şemse.tin Benlioğlu 
Hayat 

ve 
Macerası 

4- Yazan: Kemalettin Şükrü 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

• ••••••••••••••••••••••• -44-

BIZANS SARAYININ iÇ YUZU 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Merhamet.. Merhamet ha?. 
O .. içinden 

isyan ediyordu 
Sen acınacak değil, bir domuz gibi gebertilecek adamsın, O is!an etmekle beraber de 
Yarın sabah saray meydanında kazıklan da gör gününü zahıren ~erşey.e. bo~un 

eymek sıyasetını takıp 
etmekte idi 

Halk masalları 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Hızır babanın sihirli 

-6 

değeneği 

dan çıktı çıkalı kimse ile gÖrÜ§me-1 gençliğime acı. 
miş, kendisi de kötü fikirde olmadığı Derneei ile cadı karıaı: 
için cadı kanya. nereye gittiğini söy- - Oğlum.. Onlan ele geçirmek 
!er. Kadın padı§ahın gül kızlarına pek güçtür. Şimdi bu duvar kenann
a§ık olduğunu anlayınca: dan bir saat gideceksin. Bu duvar, 

- Eyvah oğulcağızım, timdiye kızların bahçesinin duvandır. önü
kadar onlann yolunda can verenin ne büyük bir kapı gelir. Oradan gi
haddi hesabı yoktur. Onlar öyle bir receğin zaman (Gül kızlan) diye 
a§iftedirler ki ellerine geçirdikleri 1 bağırarak çağırırsın. 

Nereleri olduğunu bilmeyip, hiç Padişah onun yanına yaklaşlr: adem oğullarını mutlaka telef eder- içeriden: 
te tetiğini bozmıyarak bir düziye gi- - Acaip şey .. der. Haline bakılır- ler. Gel bundan vazgeç sana yazık- - Buyurun .. diye bir ees gelir. 
der. sa fuk~ bir kad'.~ .. gib~ görünüyor. tır, ~ençliğin var. • j Sakın girme .. Oç kerre böyle çağır. 

O dağlara yaklaştıkta önüne bir Ama böyle hem gulup aglaması acep Dıye ve daha buna benzer nice la- Üçüncüde : 
tilki gelir. Padişah bunu gorunce nedendir. Bir kerre sorayım baka- kırdılarla padişahı aldatmak isterse - Durma .. Tut .. 
korkarak yanında bulunan silahını yım, der. de pad' h · Ded ki ışa · i erini i§ittiğin zaman aıka-
hazırlamağa ba§lana da gördüğü ha- Selam verir· . - . Ey anacığ~'." senin bu söyle- ?a bakmadan geri dönerek kaç. Eğer 
kikatte tilki olmayıp tilki kıyafetine Kadın da göz yaşı yerine kanlar dıklerın fena degil ama ben onlarla ı ıçeri girecek olursan eeni paralarlar 
girmiş cadı olduğu için kaçar. Padi- saçarak bir takım ahlayıp vahlanarak buluşmasam bile dünyada aağ kal- Sonra pişman olursun. işte beniO: 
tah kovalar. selamını alır. maklığım şüphelidir. Ne olursa olsun bildiğim bu kadardır 

Kendi kendine: Ah oğulcağızı~, de~. Anladı- ne olursam olayım başıma yazılı o- Deyince padişah d~var kenarında-
- Ne kadar olsa hayvan değil ğ.ıma göre een de ben~ gıbi bir ga· lanı göreceğim. Mümkünü yok, geri ld yolu tutup bir müddet gider. 

mi.. Kendisini vuracağımı anladı da rıp olmalısın. Gel aenınle dertleşe- dönmem, der. O gitmede olsun bu c d k h _ 
k k d k 1. b' H' 1 b' . . . K k h' ' ' a ı arı e tan or usun an açıyor. ım ıraz.. ıç o mazsa ıraz ıçerımı- oca an meğerse başka bir §C ır men ak sakallı bir adamkılı • · _ 

Diye düşünür. Tilki kaçar, Padi- zin ~e~iri gide.r. . , ?a~işahının tar.afından gönderilm~ rek doğru bahçe kapmnıngı;~:da 
şah kovalar. Nihayet gözünden kay- Gıbı halleştıkte padışah acaıplene- ıntı§, kızların bır yolunu bularak ele bir yerde oturup padisakı beki 
bol ur. rek koca karının yanına oturur. geçirmek için oralarda dolaşıyormuş. Elinde teebih, sanki kuran ':kur 

Padişah biraz zaman daha gittik- Hoş beşten sonra karı, cadı karı- Padişahı bu sevdadan vazgeçirmek gibi hiç bir yere bakmaz. 
ten sonra ba~~ ki ka!e gibi bir du- ·~- ?l~u~~ için pa~işahın nereye g.it: için ne söyler•e_ kan..!~•amaz. . ! Padişah dütüne düşüne gelirken 
var. Duvar dıbınde pıs, murdar kı- tıgını bılır ama hıç anlamamış ıı:ıbı - Ey anacıgım .. :.., ..,mek kı sen. pir kıyafetinde bunu gördükte· 
lılcla ihtiyar kadının biri oturuyor. dereden tepeden lakırdılar açar. Pa-ıonların nerede durup bulunduklarınıl · 
Kah ağlıoyr, kah gülüyor. dişah i•e adam o~lu olarak sarayın- bilirsin. Bana bir eyilik yap ta şu -BiTMEDi-

ISTANBUL RADYOSU: 

öile neıriyatıı 
Saat 12.30 da plakla türk musikiai, 

12.50 de havadia, 13.05 le pl&lda türk 
muıikiai, t 3.30 da muhtelif plak neıri· 
yatı. 

Aktam neıriyatı: 

Saat 18.30 da konferano: Eminönü 
halkevi namına Sami Karayel {F etihden 
buııüne kadar lotanbulda ıpor), 19.15 
Nihal Aoım ve arkadaıları tarafından 
türk muaiki•i (Unak, Hüzzam ve halk 
ıarkıları) l 9.5S te boroa haberleri, 20. 
de saat ayarı. C.renviç Taaathaneainden 
naklen, Şehir bandoıu: Cemil Dölener 
idaresinde, 20.45 le hava raporu, 20.48 
de Ömer Riza tarafından arapça oöylev, 
2 1. 00 de oaat ayarı: Bedriye Tüzün: 
Şan .. tildyo ork.,.truı refakatiyle, 21.30 
da T ahıin Karakuı ve arkadaılan tara· 
fından türk musiklti (Sultani yeıah fulı) 
22.10 Müzik ve variyete: Tepebatı be-
tediye bahçesinden naklen. 22.50 de 
ıon haberler ve erteai f(Üniln proaram1. 

AVRUPA iSTASYONLAR!: 
SENFONILERı 

15.30 da Paria mondiyal: Senfonik 
ltonıer. 

HAFiF KONSERLER: 
7.10 Berlin kısa dalga•ı: Ncıeli mu•İ· 

ki (8.15 devam.) 8.50 Pario mondiyal: 
plak 8.50 keza 9.15 keza: 10.35 plak 

• •••••••••••••••••••••• 

OPERALAR.OPERETLER, 

9.4,. Berlin kısa dlıa111 Üpera musl• 
kiai 20 Berlin kıoa dalıuı: Karıpk ope
ra musikiai 21.25 Peıte: Mozartın (Co.l 
fan tutte> operuı. 

RESIT ALLER: 

10.-45 Berlin kısa dalguı: Neteli V~ 
yana havaları ( 17 aynı pro,,.amm d.,. 
vamı) 16.30 Berlin kua dalguı: Piy&110 
ıolo 17 Viyana havaları 18.30 Berlin 
kısa dalgası: Kemanla Norveç eaerlerl 
18. 40 Prag: Oboe ve piyano konaeri. 
19.15 Bratislava piyano-keman (Mo
zart) 20 Berlin k,... dalguı tarkılar 20. 
Viyolonsel konseri. 

15. 15 Berlin kıu dalgası: Yaz kabart 
neıriyalı 20. 15 Bükrq 21.1 O Bükreıı 
Kabare muoikiai 21.45 Berlin kıoa dal· 
gaaı, 23.30 Bratialava 24.1 O Peıte: Ca• 
triyosu. 

~~------------~ 

Solucanlı çocuklar 
Gıdalannı solucanlara verirler .. 
Bunun için en birinci deva iS
MET SANTONIN BISKOVl
TIDIR. Solucanlan dütürür .. _ 

Çocuğu cılızlıktan kurtanr. Ec
zanelerde kutusu 20 kuruştur, 

,, 
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~1<·;·~i .. ~i·i~i·~;·i~<l~·lıi·;·~~·i~~~·~~ A VR UP ADA 
~t ~J h r anından bahsediliyor ... ~ 
: ... 64 ... P~~·~~·~·~~ .... A~Şi.düşes, Grandüşes 
evlenmek için koca aramaktadır ... 
22 prenses ömürlerinin s('nuna kadar evlenmemeğe rttahkumdur 
Vü haftalık mecmuasında Lucien Co~ 

ıosi şu enteresan yazıyı yazını hr : 

cMaruf bir tarihçi olan eski bir dos
tum vardır. Maziye ait ananelerin hala 

muhafızlığını yapan bir çok küçuk Al
ınan ve İskandinav üniversiteleri tara

fından her sene tatil mevsiminde &:eçen 
1-2 aylık prens izdivaçlarının şeceresini 

yapmağa memur edilmi~ bulunuyor. 

Ne Anşlus, ne dahili harpler onun 
meşgalesini ihlSI etmj1 değildir. 

Halen AVTupada hükümran bulunan 

"Veya saltanattan düşmüş olan hanedan
lara mensup prenseslerin kendi kanların

(lan prenslerle evlenmeleri ihtimali eene-
ltalya kTalınııı biiyiik kızı P"enses 

.Şavva 

için biT koca arıyor1ar. Buna mukabil ay· 

ni hanedanlara mensup genç prensle. 

rin eayıın 42 dir. 

Bu buhran dini bakımdan tetkik edil
diği zaman protestan mezhebine mensup 

hanedanlarda genç prenslerin eayısı 20 

olduğu halde prensesler 18 dir. Halbuki 
ortodoks ve katolik hanedanlarda yirmi 
iki prense karşı koca istiyen 4 3 gene 

prenses vardır.Bunun sebebi birçok pren 

lerin hanedanlara mensup olm1yan J· 
dınlarla evlenmiş olmalarıdır. Dük 

Vindsor. Kont Kavadonga, A~turya pr 

ei, Arşidük Alber, Romanya premı ·, 
kola, iki lsveç prensi bu meya,,dodı 1 

En çok telaşta olanlardan bıri 1 ' 
burg hanedanından imparatorir-e . 

dır. Oç kız beşi erkek •ekiz çoqığu 
lenme çağındadırlar. 

İngiltere ve Yugoslavya hanedanların 

Hab•burg lıaııedaııından Arşidük Otto ve 11edi karde§i da hiç bir bekar yoktur. Lihteıtayr 
den ıencye azalmaktadır. işte bu tarihçi 1 - Bugün Avrupada Arşidüşes, Gran- ı prensliğinde dördü erkek ve dördü k11 
"dostum bu buhranı ıu auretle anlatmı§ .. dü,ea veya düıea olarak on altı ya§ından ı olmak üzere evıenme çağında eekiz 

tır : büyük 64 prenses vardır ki evlenmek prens vardır. 

BARBARA HUTTONUN OA V ASI 

Roza ben sana elli ·bin 
lngiliz lirası vereyim 

Kadın böyle söyliyo·r kocası • 
ıse 

1 milyon lngiliz lirası istjyor 
Br.rbara Huttonun, yanı kontes Ra- düelloya çağırmıştır. Kont, kendisinin meğe hazır olduğunu söyliyor. 

veneklodun kocası aleyhinde Londrada asılzade olduğunu ileri sörerek bu adam- Danimarkalı Kont,lse bu teklif kar
(çocuğu kaçıracak) diye bir dava açtı- la düelloya tenezzül etmiyeceğini baş- şısında beni tahkir ediyorsunuz, diyor. 
ğını yazmış ve bu hadise etrafında ge- kası vasıtasiyle bildirtmiş ve şöyle de- Bu para, benim şerefimle mütenasip de-
len haberlerden knrilerimize bir kaç de- dirtmiştir: ğildir. Karını boşanmak için bir mil-
fa malumat vermiştik. Ben onu köpek gibi yere sererim.. yon İngiliz lirası isterim- Fakat çocu-

Pariste bulunan Barbara Huttonun İşte bunu kendine tahkir sayan Lond- ğumdan yine vazgeçmem. 
kocası, bütün güçlüklere rağmen Lond- ralı itibar İngiliz şimdi Kontu dava edl- Kont kendisine 50 bin İngiliz lirası 

raya gelmiş ve karısının kendi aleyhin- yor. teklif ettiğini· bir tahkir sayılığını du-
de açtığı davada hazır bulunmuştur. Barbara Hutt<ın davasının meraklı bir yan Barlıara Huttonun avukatı: 

Mahkemesinde ilk celsesi çok heye- tarafı daha vardır. - Keşke beni de birisi bu suretle 
canlı bir safha geçirmiştir. Londranın Barbara, kocasile olan bu ihtilaftan tahkir etse .. 
kibar ailelerinden birine mensup bir a- artık bıkmıştır ve mes'elenin bir an ev- Böyle tahkir dostlar başına .. 
dam bu mes'ele dolayısiyle Kontun ken- ve! kapanmasını istemektedir. Demiştir .. 
disinl tahkir ettiğini ileri sönnekte ve Boşanmak için mahkemeye mUraca- Kontla karısı, uzun bir ayrılıktan 
;ıyrıca dava açmaktadır. at etse kocasının itiraz edeceğini biliyor ve dargınlıktan aonra Uk defa olarak o-

Barbara Hutton ve kendisini boşa1mağa razı etmek için gün mahkemede birbirlerini görmllşler 
- Kocam çocuğumu kaçıracak. bir para teklif ediyor. fakat hiç gö:rü;memişler. 
Diye etrafa ilan edince bu centilmen, Babası ölünce, onun bütün servetine Göz göze gelmekten bile çeldııınl§ler

kadını kendi h.imayesi altına almak is- varis olarak dünyanın en zengin kadı- diı. 
temiş.. nı olacak olan Barbara Hutton kocasına Mahkeme, bazı ,ahitlerln dinlenmesi 

' Ve Konta bir mektup göndererek onu sulh olmak için 50 bin İngiliz lirası ver- için on Uç temmuza bırak.ılmı§tır. 

K~ralık Apartmanlar 
Tabiatın ,ıta kaynakları 

Karakoç ılıcaları 
açıldı 

===-:sc: -
Bir ordek ve yavruları 

Dünyanın en kalabalık şehri olan 
Londrada seyrüseferi durduttu 

Bu reeime dikkat1e bakınız. Bir polis 

memuru. bir ördek ve ördek yavruları 
ve hu ördekle yavrularının caddeden 
~adi badi geçmelerini büyük bir sabırla 
bek.1iyen bir sürü otomobil görüyorsu
'.lUZ. Resmi görür görmez güleceksiniz 
ve birer sıkımlık canları olan bu hay
>ancıklar yüzünden yol faaliyetinin dur
nuş olmasına hayret edeceksiniz. Ya 
·ize bu h5.disenin dünyanın en kalaba-
1ık ve caddeleri en çok işliyen şehirleri

ıin baftnda gelen Londrada olduğunu 
.ıöylersek hayretiniz büsbütün artacaktır. 
Zvet.. Londranın ana caddelerinden bi
rinde bir ördek ve birkaç yavrusu her na
ııl-,a başı boş k1mış ve yolun bir tarafın

dan öbür taarafına geçmek sevdasına 

~;;.apılmı .. Jar .. Otomobil, otobüs, ar:ıba 

~eçiyormuş. Onların umurunda bile de
·~i l.. Londra gibi bir şehri gözünüzün 
3nüne getiriniz. Ördek yavrularının bu 

seniş caddenin bir ucundan öbür ucuna 
~eçişlerinin ne kadar zaman süreceğini 

düşününüz. 

Bir dakikada yüzlerce otomobilin bir
birini kovaladığı bu caddede seyrüsefer 

temini ile mükellef zabıta memuru hiç te 
ciddiyetini bozmadan bütün hareket faa
'iyetini bir değenek kaldııması ile durdu
:-uyor ve ördek ile yavrularının geçmele .. 

Eşini yaralayan 
adam 

Dün zabıtada hadi-
seyi anlattı 

Evvelki gün öğle vakti Basrnane istas
onunda genç eşi Bn. Fatmayı biçakla 
ğır surette ynraladığını haber verdiği

.iz arabacı Salibin dün zabıtada üadesi 
sbit edilmi,'<tir. Yaralı kadının hayatı 

rnüz tehlikededir Kendisine müşkül 
'ir ameliyat yapılmıştır. 

Suçlu ifadesinde Fatmaya derin bir 
1lilka ile bağlı bulunduğunu, bazı dedi 

:odular işittiğini, kaynanasının aralarını 
ıçtığını, mahkemc<le karısından ayrıl

uağa razı olmadığını söylediğini, Bur
rnvaya gitmek üzere bulunan eşine be
·aberce y~amağı ve yuvalarının saade
ini mulıalwyı teklü ettiğini söylemiş

tir. 
Yine suçlunun iddiasına göre Bn. Fat

na bu tekilli annesinin tesiri altında ka
al etmemiştir. 
Suçlu hadiseyi işledikten sonra kaç

nağa teşebbüs etmiş ve polis memur !a

rından Hamdi üzerine atılarak kendisini 
'uskıvrak vaziyete getirmiş, biçağını 

•!inden alıruştır. 

lZMlR MEMLEKET HASTA
NESl DAHtU HASTALIK

LAR MOT AHASSISI 
DOKTOR 

Celal Yar~ın 
Muayenehanesi : ikinci Beyler 

sokağında Fırın karııaında (25) 
numaradadır. 
TELEFON : 3956 
EVi Göztepe Tramvay caddesi 
No. 1018 TELEFON 2545 

DOKTOR 
Faik lbrahim Ökte 

Operatör 

rini temin ediyor. Bu tam beş dakika sil- bir sıkımlık canlaıı olan ördek yavrular). 
rüyor .. Beı dakika .. Faaliyetten atalete nın canlarına verilen ehemmiyettedir.Bil 

mecbur edilen yüzlerce otomobil hiç bir taraftan insanlar ölüm tııpanından insaf .. 
şeyden haberleri olmadan yalpa vurarak aızca geçirilirken diğer taraftan ördek1et 
yürüyen ördek yavrularının selô.met kı- İ§te böyle otomobil altında kalmamQ 
yısına çıkmalarını bekliyor. Bu hAdisenin için merasimle geçirilir. Bu da dünyan~ 

üzerinde durulacak başka bir ciheti de ve medeniyetin cilvelerinden .. 

R O D O S ( Ege denizi ) 
15 T E M M U Z 1938 

Casino Delle Rose 
Gazinosunun resmi küşadı 

Tamamen yeni bir tekle sokulmU§tur 

RULET BAKARA 
Müdüriyet : S. A. 1. T. San Remo - CAMPIONE - RODl 

lzmir liman ve şehir baktriyoloji 
müessesesi m ·· dürlüğün en: 

Yapılacak tesisatın Muvakkat teminat 
bedeli muhammeni Paraın 

4285 L. 19 Kr. 321 L. 39 Kr. 
11 temmuz 938 tarihinde açık ekailtmeai icra kıhnacağı ilin edil

mit olan 4285 lira 19 kuru§ bedeli kqifli lzmir Liman ve Şehir bak
terioloji müessesesi binasında yapı1acak kalorifer teaisatma ait İn§aat 
eksiltmeaine i§tirak eden taliplerin §8rlnamede yazılı vesaiki ibraz 
edememelerinden ve baJka talip te zuhur etmediğinden ihalenin iz. 
mir liman ve Şehir Bakterioloji müessesesi binasında tetekkül edecek 
komisyonda 21 bnmuz 938 tarihinde icra edilmek üzere mezkiir saa· 
tin evvelki teraiti dahilinde on gün müddetle halesi uzatılınlf bulun· 
duğu ilin olunur. 2520 ( 2428) 

IZMIR SULH HUKUK H.A
KIMLI<iINDEN: 

Saadet ve hidayetin Şayian mu
tasarrıf bulundukları lzmirde Ke
meraltı caddesinde 219 sayılı olan 
ve zemin üzerine iki kat in,a edi
len ve tamamına 3000 lira kıymet 
takdir kılınan ve yeri vakıf bulu
nan dükkanın 15/8/938 pazartesi 
günü saat 10 da lzmir Sulh hukuk 
mahkemesi salonunda satıtı yapı
lacaktır. Bu artırmada tahmin olu
nan bedelin % 75 nisbetinde be
del verildiği surette talibine ihale
si yapılacak akıi takdirde ıatıf 
15 gün daha uzatılarak ikinci ar
tırması 31/8/938 çartamba günü 
saat 10 da yine dairemizde yapıla
caktır. 

Gayri menkul üzerinde hak ta
lebinde bulunanlar ellerindeki 
resmi vesaik ile birlikte 20 gün 
içinde dairemize müracaat etme
leri lazımdır_ 

Akıi takdirde haklarında tapu 
Muayenehanemi ikinci Beyler sicili malum olmadıkça paylat

ıokağında Halk fırkası sırasında madan hariç kalacaklardır. 
65 numaralı evin birinci katına Şartname ilan tarihinden itiba
nalı:lettim. Fransız haıtaneıile ala- ren her kesin görebilmesi ıc;ın 
kam yoktur. Sabahdan akpma açıkta ve gayri menkulün evıafı 
kadar müracaat kabul olunur. da fartnamede yazılıdır. 

Bayan bir memur 
aranıyor 

Müzayedeye ittirak etmek iıti
yenler kıymeti muhammenenin İyi bir ücretle okur yazar bayan bh 
% 7,5 nisbetinde pey akçesi veya memur aranınııktadır. ZA YI milli bir banka teminatı ibraz et- İstiyenlerin büyük Kardiçalı hanında Birinci Kordondan Kültürparka giden V utf Çınar bulvan üzerin

'de yeni yapılım, olan (ÇANÇAR) ve (TORKMENOOLU) apart
manları kiraya verilecektir_ 1 ağustos 938 tarihinden itibaren kontra 
yapılır_ Kiralar : 450 - 500 - 600 liradır. 

İzmir ve havalisl sayın halkınca sene- lzmir Esnaf Ahali bankası öde- meleri lazımdır. Gayri menkulün 3 üncü katta 53 nwnaraya müracaatlerl. 

HER DA 1 REDE : Sıcak ve soğuk su, hava gazı, ve ele"· " 
:tesisatı, modem havalandırma ve zil tertibatı, dahili telefon, hazır 
radyo anteni, bavul ve fazla eıya deposu, odun ve kömür depoıu, 
' sandık ve hizmetçi odalan çamll§ırlık ve ütü odaları ve her türlü kon-
fur vardır. 

M O RACA AT YER 1 : Her gün saat 12 - 1 ve 16 - 19 ara· 
sında büyük Kardiçalı han 52 - 54 avukat Cemal Çançar tı!lefon 375( 

Y'.örmck için i~at mahalline müracaat edilmelidir. 
~/.LZ/////ELX.&Z'.c:t:7,ç;,(;Z7ZZJ!./7~&ZZZ:Z2!1Bl .. llllllllllllı:ml:ıılZl!Zlu 

lerdenberi bir çok hastalıklara ve bilhas- mit tubesinden satın aldığım7166 vergi ve ıair kanuni mükellefiyet- 1 - 3 
sa siyatik ve mUzmln romatb:maya şifa N d uk 20 d lO r !eri satıcıya ve% 2,5 dellaliye ve . 
verici banyolan, gllze! manzarası ve da- 0

• a m, ayyet a et ı~a- ferağ harçları alıcıya ait olup iha- tahakkuk edecek ihale farkı hiç 
lm1 surette akan temiz ve berrak ıula· dan 2~ lıralık 20 ~~et kıyme~ın- le bedeli def aten ve pe9inen öde- bir hükme hacet kalmaksızın veci· 
rlyle taninl'.Ill§ Seferihisarm Karakoç deki hıase ıenetlerını zayi ettım. necektlr beıini ifa etmiyen müfteriden tah· 
ılıcaları açılmıştır. Teşrif edeceklerin Yenisini alacağımdan eıkiıinln lhale;i miiteakıp mlitteri ihale ıil olunacaktır. Daha fazla malü-
blrinci kordonda 12 numaralı garajda hükmü yoktur. bedeli vermediği veya veremedği mat almak iıtiyenler dairemizin 
Seferihisar otobüslerine müracaat eyle- ödemiften hacı lbrahlm oflu takdirde gayri menkul tekrar 15 935/1030 ıayılı dosyaıına müra· 
meleri ve beraberlerinde nüfus tezkere- lbrahim Özer. giln müddetle artırmaya konulup caatleri lüzumu ilan olunur. 
lrlni de getirmeleri rica olunur. 12, 13, 14 2496 (2421) talibine ihalesi yapılacak arada 2527 (2429) 
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Emlak ve eytam bankasından: 
E.aaa No. Yeı-i No.su 

Yeni taj 
Nevi Kıymeti Depozitosu 

T. L. 

A.229 Haaan Hoca M. Osmaniye aokak 
Ada 364, pa ... el 2 

A.231 HaH.n Hoca M. Osmaniye aokak 
Ada 364, .,..eı 7 

A.Z32 Huen hoca M. Oa:naniye sobk 
Ada 343, panel 116 

A.233 Huu Hoca M. ÜllDUIİye IObk 
Ada 364, .,.nel 3 

A.2.14 Ha.an Hoca M. Osmaniye aokak. 

47,49 43 Mağaza 

37 33 Mağaza 

62 62 Dükkin 

45 41 

64 64 Mağaza 
Ada 343, parael 117 

A,235 Hasan Hoca M. Yol bedesteni Selmi Han 
Ada 342, panel 16 

A.236 Ha.an Hoca M. Osmaniye eski Mirkelim han 
Ada 343, panel -

55/12 

12/32 

Majaza 

Oda 

A.1.15 Hwn Hoca M. yol bedesteni 
Ada 342, panel 26 

47 23 Maiaza 

A.286 Huan Hoca M. Yol bedesteni 41, 43 19 Mağaza 
Ada 342, pusel 28 

A.298 Buca beJediye caddesi .. 
48, 50 52 Dükkan 
54,52 

A.299 Buca belediye caddesi 

A.30o Buca belediye caddesi 

A.301 Buca belediye cAc:ldesi 

A.30Z Buca belediye nddesi 

48,50 54/1 Dükkln 
52, 54 54 

54/1 48, 50 56,56 Mağaza 

A..3o3 Ha..n Hoca M. Yol bedesteni 
Ada 342, 

A.304 Hasan Hoca M. Yol bedeateni 
Ada 34Z 

52, 54 
48, 50 

52,54,56 
48, 50 

sz 54, 44/1 
55/10 

55/4 

A.305 Hasan Hoca M. Yol bedesteni Selvili han 
Ada 342, 

55/17 

A.306 Hasan Hoca M. Yol bedesteni Selvili han 
Ada 342, parsel 37 

55/10 

A.309 Hasan Hoca M. Karaoaman oğlu hani 
Ada 343, panel 89 

A.310 Hasan Hoca M. Bayındırlı çar§ııı 
Ada 364, parsel 16 

A.31 l Hasan Hoca M. Bayındırlı çarıııı 
Ada 364, parsel 17 

A.313 Hasan Hoca M. Yol bedesteni 
Ada 343, ı>ar!el 36 

A.326 Bayraklı Burnava caddeai 
A.329 Bayraklı Kanarya sokak 
A.330 Bayrakh Kanarya sokak 
A.341 Hasan Hoca M. Yol bedesteni 

Ada 342, parsel 14 
A.352 Hasan Hoca M. Osmaniye caddesi 

Panel 364, parsel 12 
A.353 Hasan Hoca M. Osmaniye caddesi 

Ada 364, parsel 12 
A.377 Hasan Hoca M. O.maniye caddesi 

Ada 364, parsel 6 
A.394 Hasan Hoca M. Murabıt çat§ısı 

Ada 337, parsel 81 
'A.403 Karala§ Mahmut Hayati sokak 
A.417 Birinci Karantina Yıtd1ztepe Gönül 

sokak Ada 722, parsel 1 
A.426 Kar.tıvaka Alavbey Mirat sokak 

Ada 17, parsel 6 . 
A.427 Kartıyaka Alaybey Naldöken 

Tramvay caddesi Ada 13, parsel 5 
A.430 KUfıyaka Alaybey Naldöken 

tramvay caddesi Ada 14, parsel 19 
A.434 Kaf§ıyaka Alavbey Şadiye sokak 

Ada 26, parsel 7 
A.441 Karııyaka Alaybey Piliç sokak 

Ada 20, parsel l 
A.442 Karııyaka Alaybey Cihan sokak 

Ada 20, panel 14 
A.443 Klll'fıyaka Alaybey Naldöken 

Tramvay caddesi Ada 13, parıel 11 
A.447 KarJıyaka Alaybey Suzan sokak 

Ada 16, panel 22 
A.448 KartıJaka Alaybey Fenerci sokak 

Ada 14, parsel 2 
A.449 K...,.yaka Alaybey Han IOkak 

Ada 14, parael 6 
A.451 Kar,ıyaka Alaybey Çalaa sokak 

Ada 9, puael 4 
A.453 Kar11yab Alaybey Süzan sokak 

Ada 16,.,...... 15 
A.455 Karpyaka Alaybey Han sokak 

Ada 151 panel 5 
A.456 Kar,ıyaka Alayhey Cihan aokak 

Ada 16, panel 20 
A.459 Karııyaka Alaybey Süreyya sokak 

Ada26,~9 
A.472 Karpyaka Alaybey Sevda sokak 

Ada 15, panel 38 

26/12 

52/2 

4 

83/11 

73 
5 

4 4 
55/4 

33 

29 33 

39 

25/25 

2/2 2/3 
26-26/2 

44/1 25/1 

106 108/1 

113/115-109 

14 12-14 16 

10,12,16 

s 

120 

S/2 

9/10 

18/20 

18 

9/3 

2 

1 

15/17 

8 

7 

116 

9 

2 

14 

18/l 

23/1 

2/1 

3 

ıs 

4 

A.489 Karııyab Alayl,ey Hamamcı sokak 2, 4, 6, 8 
Ada 44, )MY'Sel 16 

A.490 Karııyaka Alaybey Aliyemini ~azı""" 
Ada .44, parsel 28 

7 

A.491 Kartıyaka Alaybey Naldöken tramvay 21/13 
caddeai ~ 44, ~ı 33 

A..-4 ~ ~ Sezai sokak 
Mı44,,.,..ı6 

U12 Lıp,.a 0..-.. ac1e Tarik S. 
Ada 102; ......ı 1 

A.113 IC.q.,ıa. o.n..n wie Tarık sokali 
Ada 97, panel 21 

~.S~ Kagıyakt. Ot~ za4e T~ 
A6l 97, sel t9 

A.519 Karııyakıl Osman zade T aiik aol<u 
Ada 103, parsel 14 

A.520 Kartıvaka Osman zade Tarık sokali 

12/14 

17 

11 

1 

17 

12 

ıs 

9 

13 

27 

58 Dükkan 

60 Dükkan 

Oda 

Mağaza 

Oda 

Mağaza 

Mağaza 

21 Dükkan 

3 Dükkan 

Mağaza 

Ev 
Ev 
Ev 
Dükkan 

29 Mağaza 

33 Dükki 

35 Mağaza 

Mağaza 

Ev 
Arsa 
72.80 M2 
Arsa 
174.50 M2 
Arsa 
197 M2 
Arsa 
352.SO M2 
Araa 
270.50 M2 

18 Arsa 
696M2 
Arsa 
1514.50 M2 
Arsa 
569M2 
Arsa 
518M2 
Arsa 
1347.50 M2 
Arsa 
322.50 M2 
Arsa 
154.25 M2 
Arsa 
196 M.2 
Ana 
392M2 
Arsa 
589.50 M2 
Arsa 
713.50 M2 
Arsa 

8M2 
Arsa 
441 M2 
Arsa 

41 M2 
Ana 
1113 M2 
Arsa 
910M2 
Ara 
740M2 
Ana 
257M2 
Ana 
146M2 
:NN& 
1144 M2 
Arsa 

1300.- 260.-

1.400.- 280.-

600.- 120.-

2.1 oo.- 420.-

400.- 80.-

650.- 130.-

200.- 40.-

900.- 180.-

1 .800.- 360.-

400.-

200.-

200.-

200.-

200.-

175.-

150.-

150.-

80.-

40.-

40.-

40.-

40.-

35.-

30.-

30.-

500.- 100.-

200.-

350.-

350. 

40.-

70.-

70.-

2. 750.- 550.-

soo.-
29.-

100.-
140.-

100.-
5.80 

20.-
28.-

1.270.- 254.-

130.- 26.-

1.000.- 200.-

300.-

240.-
91.-

69.80 

118.20 

176.25 

162.30 

278.40 

60.-

48.-
18.20 

13.96 

23.64 

35.25 

32.46 

55.68 

605.80 121.16 

569.- ·ı 13.80 

181.30 

471.63 

118.80 

77.13 

58.80 

117.60 

235.80 

356.75 

4.-

176.40 

12.30 

36.26 

94.33 

23.76 

15.43 

11.76 

23.52 

47.16 

71.35 

0.80 

32.28 

2.46 

834. 75 166.95 

364.-

296.-

154.50 

IOM 

72.80 

59.29 

lZMlR SlClLl TiCARET ME
MURLUöUNDAN: 

Tescil edilmiş olan ( Osmanlı 
bankası lzmir ,ubesi ) nin ödünç 
para verme itlerile uğrafbğına 

mütedair beyanname.l kanunu 
mahsuauna tevfikan sicilin 2339 
numarasına kayıt ve tescil edildiği 
ilin olunur. 

lzmir ıicili ticart memurluğu 
resmi mührü ve F. l'enik h.nta11. 

1 - Beyanname. 
Osmanlı bankası 

lzmir tubesi 
• No. -4000---

lzmir 14 Haziran 38 
B.B. 

lzmir Vilayeti Yüksek Katına 
2279 numaralı kanunun 2 inci 

maddesi mucibince tımz;m ıedil
mi• olan beyannamemiz 10 Mayıı 
ı 938 tarih;nde makamınıza tak
dim cdilmi•ti. 

Bu kerre28 Mayıs 1938 tarihli 
resmi ~azetc ile neşredilen ve nef
Tİ tarihinden itibaren meriyete 
'irmif olan 3399 numaralı kanu
nu mezkOr 2279 numaralı kanu
nun bazı maddelerini tadil eyle
ınit olduğundftn yeni kanun hü-

Traı bıçakları fennin bir harikası traı 
bıçaltlarının muti dk en iyisidir. 

10 adedi 75 Kr. deposu 
•• 

Mazhar On gür 
Hükümet caddesi kemeraltı karakol karşısında 

'.tümlerine ~e;vfika~ itbu z~yil b~- bendinde aöıterilen maaraflar ke
vannamemızı lanzım ve ıta edı- makan müşteriye ait olacaktır. Zayi 
voruz: 3 _ 3399 numaralı kanunun Limanımiza ıelen ecnebi vapur• 

1 - .Yen! yapılacak ödünç para meriyetinden evvel yapdıiımı:z larına kumanya tedarikine mÜIA• 
verme ıtlerınde; mukavelelerin faize müteallik hü- adeyi havt 26/5/938 tarih ve 381/ 

a - Açık kredi .eklindeki mua- kümleri, mukavelenin devamı 7631 numaralı vesikamı zayi et• 
melelerden % 12 den müddetince ve nihayet 3 sene için- • • · • 1 ... d k' · . ... . • . ım. yenısını a acagım an es ııı· 

b - Dı~er ikraz muamelelerın- de aynen tetbık olunacakbr. · h'·k ·· ktu · l nın u mu yo r. den % 8.! dan fazla faız a ınmı- Saygılarımızla. . . 
yacakbr. Osmanlı bankası lzmir ajansi Karantına Sahrayı cedıd ma• 

2 - Bu kanun hükümlerine tev- imza okunamadı halleai 4 numaralı evde Hüaeyia 
fikan evvelki beyannamemizin B 2539 (2431) Ulbay. 

A.532 Kar§ıyaka Osman zade ikinci Aydın 
Sokak. Ada 101, parsel 21 

A.552 Kar!ıyaka Osman zade Rahmibey S. 
Ada 108, parsel 1 

A.555 Kar§ıvaka Osman zade Ziya bey S. 
Ada 99, parsel 15 

A.557 Karşıyaka Osman zade Reşadiye C. 
Ada 113, parsel 11 

A.561 Karşıyaka Osman zade Reıadiye C. 
Ada 113, parsel 5 

A.562 Kar§ıyaka Osman zade Ruten şokak 
Ada 108, parsel 1 O 

A.563 Kar§ıyaka Osman zade Repdiye C. 
Ada 109, parsel 15 

A.572 Kartıyaka Osman zade Mabecl sokak 
Ada 109, parsel 14 

A.574 Kar§ıyaka Osman zade ikinci Aydın S. 
Ada 99, par:;el 5 

A.575 Kartıyaka Osman zade Reıadiye sokak 
Ada 109, parsel 1 O 

A.576 Karııyaka Osman zade Retadiye sokak 
Ada 101, parsel 12 

A.577 Karııyaka Osman zade Repdiye S. 
Ada 100, parıel 17 

A.582 Oçüncü Karataş lsWıane arkası 
Ada 667, parsel 2 

A.583 Oçüncü Karataı t.lihane caddesi 
Ada-

A.592Karşıyaka Alaybey Mektep sokak 
Ada 16, parael 35 

A.608 Tepecik Sürmeli sokak 

s 30 

2 6 

3/5 1/3 

82 

64 

14 10 

52/1 54/1 

8 8 

29 6 

58 60 

36 36 

39 31/2 

8 

17 111 

27,29-29,29 

89 

45 

Arsa 
250M2 
Arsa 
208M2 
Arsa 
1185 M2 
Arsa 
140M2 
Arsa 

' 690 M2 
Arsa 
3116 Wt2 
Arsa 
1913.50M2 
Araa 
1854 M2 
Arsa 
546M2 
Araa 
e30M2 
Araa 
877.50 M2 
Ar .. 
1257 M2 
Ev 

Ev 

Arsa 
484M2 
Arr.a 
185 Artın 
Arsa 

157/13 Tj.169 Ev 
1-3 

54 

94 

12 

102 

47 Ev 

62 Ev 

126 - 128 Ev 

94 

12 

102 

Arsa 
80M2 
Arsa 

6 6 

48M2 
Arsa 
16M2 

Araa 
Arsa 19/1 

50 50 Ev 
22/1 Arsa 

62.50 M2 
36 30 Ev 

94/98 86 Ev 
1/4 bİueli 

7 Ev 
i\na 
702M2 
Evler 

75.- 15.-

208.- 41.60 

474.- 94.80 

56.- 11.20 

207.- 41.40 

623.20 124.64 

1435.- 287.-

556.20 111.24 

163.80 32. 76 

325.50 65.10 

351.- 70.50 

251.40 50.28 

250.- 50.-

650.- 130.-

169.40 33.88 

50.- 10.-

263.86 52. 78 

2800.- 560.-

60.- 12.-

135.- 27.-

500.- 100.-

20.- 4.-

5.- 1.-

8.20 1.64 

12.25 
42.-

2.45 
8.40 

100.- 20.-
8.72 1.74 

60.- 12.-

75.- ıs.-

40.- 8.-
351~ 70.2.0 

2000.- 400.-

450.-
900.-

B~ye C. A8 101, P-111.tel 6 
~ ak~an 1:tade ~e uiltiılfı"• 

2 M2~~~~,,--------L....-,,~--, 
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Der GünBir-llifiaye 
--- - - -

Tesadüf neler yapmaz? 
Bayanlan a1hk temizliklerinde en 

büyük rahata bvuıturan Feınil ve 

( 

Moel Ayloen lokantaya girdi. Bir ra• 
kibe meydan okur gibi etrafına bakındı. 
Bir masa seçti, şemsiyesini yanına daya· 
dı ve kuru bir sesle emretti: 

- Böyle oluşu daha eyi.. Aksi tak- Bağıdır. Vildunumuza bütün rahat
dirde başınıza gelecek vardı. 

1ıiı verir, en İnce elbiaelerimiz alhn-Birdenbire lokantada inanılmaz bir 

- Bir fincan süt ve iki gevrek .• 
Garsonlar bu emri ifa için derhal ko§

madılar. Ve masalım dolduran kibar 
halka altın ve gümüş başlıklı ıampanya 
fİ eleri, istnkoz ve keklik yavruları taşı
m kta devam ettiler. 

sükut teessüs edivermifti. MuzikacıJann da görünmez gayet sıhhi milaopauz 
yayları havada kalmış, kadınlar yemek 

yemeyi unutmuşlardı. Noelin gözleri·• ha- adet bezleri her eczahanede bulunur. 
la yıldırımlıydı. Rakibine gelince. tekrar 

Noel haykırdı: 
- Sağır musın) Sizden bir fıncan süt 

i tedim. Hasta midemi pis yemekleriniz
le dolduracak değilim ya .. 

istiridyeleriyle meşgul olmıya ba§lamış· 
b. Fakat neşesiz olarak .. Biraz düşün-
dü, sonra bu tehdide karşı susmanın gu-

rurunu kırdığını zannederek mırıldandı: 
- Siz bana böyle bir tavırla söz söy

lemeğe hakkınız yok .• :Vakıa demin. •ize 
cevap vermek istemedim. Fakat bu kor-
kumdan değil.. Size her vakıt bir ders Bu sözleri söylerken tnvnnda yalan 

söyliyen bir adam hicabı vardı. Çünkü 
cebinde ancak bq frangı kalmııtı. Bek
leme salonlarının fena kokulu sıcaklığı, 
poyrazın düımanlığı ve sokak çamur
lannın pisliği arasında geçen bir günün 
yorgunluk ve kederini bu Jtık ve saadet 
tufanı İçerisinde boğmıya gelmişti. 

# MU!& ' 
verebilecek vaziyette olduğumu biliyo- UM UM SANAYi• ER BABININ 
rum. Yaşım, servetim buna müsait .. 

Fakat bu sözleri aöylerken, sesinde 
tehditten ziyndc rica manası vardı. Adeta 
arkadaşça konu m ya başlamak istiyor 
gibıydi. 

Cevreklerden birisini ıüt fincanına 
<loğradı, fakat urun delikleri yakın gıda
ların kokusiylc ıstırap çekerek açılıp ka
panıyordu. Demiri eritmeğe kabiliyetli 
olan midesi, bir aydanberi devam eden 
mütemadi perhizden sonra her gördüğü 
teYi istiyen ve hiç söz dinlemiyen bir ar
tız çocuk gibi olmuştu .. Şimdi Noel, bu
gün kendilerinden it is.ediği patronların 
baştan savma cevaplarını diiıünüyordu: 
cŞimdi1ik fazla adam alamayız, boş ye
timiz yok •• Sizin bu isi becerebileecğinize 
kani değiliz.> Ve daha buna benzer bir 
sürü şeyler .. 

Karanlık düşünceleri ara ındo bir aes 

~tti: 

- Susadım. 

Dikkat etti. Mnsnııının önünde siyah 
bir hfıyııl duruyordu. Bu, gece gündüz o 
lokantadan aynlmıyan elli yaılannda bir 
kadındı: bir müşteriden bir istnkoz. di
ğerinden bir tavuk kanadı istiyerek bes
lenen, ne§eli eöileri ve hareketleriyle 
kim enin canını sıkmıyan kibar bir di
lenci.. . Kendisiyle pkala~n. kendisine 
teklifsizce «madam Irmu diye hitap e
den garsonların tekdirlerine bile kahka
ha ile mukabele eden bir kadın. 

lrma, Noelin önunde bir ikram bek· 
]erken, erkek di§lerini gıcırdatarak : 

Beni rahat bıraksanız olmaz mı) 
dedi. 

Fakat ben niçin kızdığınızı anla
) or..ım. Hekimler ıizi yalnız sütle bes
ı~nıneğe mahkum ettiler. Yalnız bu fe
na bir .ey değil ki .. Ben de sütü çolc se-

Noel mukabele etti: 
- Ne demek istiyoraunuz} 
- Ne söylemek istiyorsam onu .. Söz-

lerimin manasını da eizinle münakaıa 
edecek değilim ya .. 

- Beni tahkir ettiniz., Ya ıimdi tar
ziye vereceksiniz, yahut pmpanyanızı 

bulandıracağım .. 

Noel yanıbaıından ıemsiyesini aldı ve 
demirli ucunu komıusunun ıampanyası 
İçerisine daldırdı. Patron kılıklı adam 
karnını masasından kurtararak ayağa 
kalkabilmi§tİ. O ayağa kelle.ar kalkmaz 
Noel hemen üzerine ahldı !'l'e suratına bir 
tokat indirdi. Zavallı adam bir elile yü
zünü tuttu, öteki eliyle de rakibinin yüzü
ne okşamayı andıran hafif ve korkak 
bir fiske vurdu. 

Noel artık kendinden geçıhi , düşma
nın üzerine atılmış. boğazından ynkala
mı olanca kuvvetiyle sıkıyordu.. Gar
sonlar yetiştiler, ihtiyarı Noelin elinden 
kurtardılar ve Noeli dışarıya attılar. 

Fakat, Noel, çıkmadan evvel rakibine 
meydan okuyacak kadıır vakıt bulabi
mişti: 

- Seni sokakta bekliyorum ..• Alçak. 
Lokantacı müıterisini temin etti: 

- Hiç korkmayınız, mösyö Kottero 
hiç bir ey yapamaz. Fakat isterseniz çı
karken yanınıza bir garaon veririm. 

Kottero, isteksiz olarak gece yarısı
na kadar lokantada oturdu. Irma da kar
şısında ... Bir taraftan yeyor, diğer taraf· 
tan da Kotıeroyu güya teselli ediyordu: 

- Ben bu serseriyi tanırım .. O ha
kiki bir külhanbeyidir. Melon şapkasına 

verim. Benim gibi köyde doğan, çocuk- ve rogan kunduralarına aldanmayınız. 
luğu tarlalar arasında ineklerle geçen bir Arka cebinde muhakkak bir rovlever 
kadın hiç sütü ıevmez olur mu) Yardır. Çıkarken dikknt ediniz. 

- Masal dinlemek İstemiyorum. Beni Artık çıkmak, hem de yalnız tıkmak 
rahat bırakınız. lazımdı. Çünkü lokantacı himaye tek-

- Ne yapayım, eusadım, flUsamak ci- lifini bir daha tekrar etmemişti. 
nayet eleği] ya.. Kottero sokağa çıkar çıkmaz rakibini 

Kadıncağız hem bu ôzleri söyliyot, gördü. Noel yakasını kaldırmış, ellleri ce
hem de geriye çekiliyordu. Çünkü Noe· binde sokakta dola~ıyordu, fakat bereket 
lin üzerine dikilen kin dolu bakışların· versin ki biraz ileride bir polis bir şoför 
dan korkmuştu. ile konuşuyordu. Noel, buna rağmen Kot 

Bu sırada yan tarnftan neşeli bir ees teroya yaklaştı. 

yük eldi: Kottero inledi : 

- Madam Lır bardnk Ş•\mpanya İç· - Bana birşey yapmayınız.. Biliyo-
mez misiniz? rum. Demin içeride size karşı kabalık et· 

Irma, uzatılan bardağa doğru atıldı, tim. Anlıyorum, siz şimdi çok ileri gide
içkiyi son katresine kadar içti, dudak- ceksiniz, fakat şuracıktaki polis i~e kan
larını sildi, teşekkür etti. Noel de o ta- şacak, sizi yakalayacak, hapse tıkacak, 
rafa bakıyordu. lrmaya şampanya ikram size acıyorum, ve onun için bu zavallı ka 
eden bu zat. zayıf başı saçsız bir adam- dına bir bardak şampanya ikram eder
dı. Duru'" 1oelin blitün gün yalvardığı ken kimseye hakaret etmek fikrinde ol· 
patronlara benziyordu. O dakikada No- madığınu tekrar ediyorum.. Bu tarziye 
elin dimağından bir intikam arzusu geçti. size kafi değıl mi? Artık bırakınız beni, 
Bugünkü patron! rı ndıran bu çıplnl• yoluma gideyim. 
kafaya o patronlar hesabına birkaç yum· Noel de yumuşadı.. Bundan başka 
ruk yerle tirmek ne kadar güzel olacaktı. şiddetli ve sıkı bir yağmur da başlamış-

Nazarı Dikkatine 
Mensucat makinaları ve teztfôlıları bilumum canayi maAina
lmı, Tornalm, Makhaplar, Frezeler vesairt? •• 
cPLA TT:t markah pamuk çıknkları ve yedek parçaları. 
Pamuk presele-ri. 
BABCOCK VE WILCOX her lruv ... ite buhar kazanları. 
Her nevi demirler ve borular. 
Her sistem kompresörler. 
Dekovil Vt" maden ocaklan demiryolları intaat malzemeleri •• 
MARATHON markalı her cins torna, imalat, kalıplık çelikleri, 
cıva çeUkleri, her türlü halitalı halitaaız çelikler ve •• 
TiT ANtT gert maden t~lomları. 
Bu ihtiyaçlannızı qağıdaki adresten temin edebilirsiniz 

G. D. G/RAS Pestemalcılar sokak 
No. 1333 Ya.zıha~e No. 3 - i.zmir 

Telefon :2413 Posta Kutusu 234 
1 - 13 (841) .... 

frma öyleniyordu: tı.. s J d •• k •• ı ) K • K k 
- Ne nefis şampanya!.. Kottero haykırdı : 3Ç arJ 0 U en ere Om Ojen 30ZU 
- Bir tar daha içiniz. Şoför başını salladı ve kapalı ıaatini Saçların dökülmesine ve kepeklenmeaine mini olur. Komojen saç-
- Biraz oturdukt 11 •onra ıçsem ol- gösterrli: lann köklerini kuvvetlendirir ve beıler. Komojen ıaçlann gıdasıdır .. 

mıız mı ? Kott~ro birdenbire Noele döndü: • Tabii renklerini.bozm~ latif bir rayihuı vardır. Komojen Kanzuk 
- Hayır.. - Şimdi birbirmizle k!'vgn edecek aa_ç elairi marilf eczanelerle ıtriyat mağazalaıında bulunur. J 
- Bir f!igaraııız .ır mı> yerde oemsiyenizclen istifade etmeme 

f 

lrmai~s~am~dıveWrınn~i~k~ i~n v~~n~ deb~ o~mobil b~uncay( ·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
vınııı arkasına taklndı. kadar beraber yürü•ek, olmaz fuı? 1 . d f c 

Noel ımitemadıren o adama hakıyor Kottero, Sen so~ağında oturuyofdu. • zmir Vilayeti e terdarlJğJnd~n: 
ve gittikçe daha fazla kızıyordu. O hod- Sinirleri sakinleşen Noel bu teklife peki • -

_ı d B d k k Muğlab Mahmudun .e..ki yıllar ;emlik takait bedelinden ölan 1750 bin ve midesini düşünür bir zengin dik- ae i. eş a i a sonra gevezelik ederek • ,-.,;-
' ı d o ı: .. a borcunun t~ini tah. sili için mülkiyeti tahıili emval yuuma gö-ltatiyle istiridyelerin leactine bakıyor, yürüyor ar ı. peranın önünden eçer! f'!A_ 

r ı ı re ,haciz .......a:ı-:..;; olan Hasan Hoc• mahall~inin Alip,..,. caddesinde limonunu, bi~erini itina ile kar~tırıyor, ken dost o mu ardı. Sen rıhtımına gel- ~ -:T'" 

~ ıı kain 71 sayılı Leblebici bant yeniden takdir ettirilen 15000 ljra üze-• buz kovası içerisindeki tampanya tiİşesini dikleri vakit, ertesi gün için birtsitlerine 
aaHamnyı da unutmıyordu. Bu manza- randevu vererek: ayrıldılar. Bu surette rinden ilin tarihinden itibaren 21 gün mücJdetle münyedeye çıkarıl. 
raya ı odin ağzınm suyu aktı. Ve bu ı.ıa· Noel, ziraat makineleri fabrikatörü olan mıtbr. ~ 

' k -r • · Taliplerin 15 • 7 - 938 cYma günü saat lS te vilayet idare heyetine • a<leti bozmayı ·arnrla!'ltırdı.. Kotteronun Eabirka ına patronun. }\upusi 
Dişleri 'arasından ıslık çalar gfui sesle : katibi olıu•ak girdi. , • miıiracaatlfti. I .: 

. . . . 25 - l ~ 7 ...._ 13 ( .. 2255 (2303) - Affedersiniz, mösyö, dedi, bu Jca. On beı giin sonrn ycpj elbiseleri, ııh· 

dı~Llrbard~ nm~n~ikrnm~~~t~ nqe ~~~~hu~k~hAt~ -~~~~~~~--~••&mm~~-~~-~~~~~~~~ 
r-T o J • J 

ken bana bir nez.ak<'t dersi vermelc ni- koltukta yerleımiıı olan, Noc;J te,adüfifn - Kor,dia(yJccço~ tuhaf bir ıekilcle ruk indir im. Az kaldı öleee)di,. Zaval-

yetiyle mi hareket ettiniz) insan hayatındaki ehem'iniyettni ,dqıün?· \anııtılı:.. ir lo,kan~ r9111ek fcyor· lının f Pıq.un, hareketti:ıı yer'de 7atı11na 
Çıplak lcnfalı, patron kılıklı adam §:ı· )Ordu. Bu sırada patroıı birpprtbire ka- du"m • ..BJrr.z .:rho~tuQl. Akl;m b&)ımd~n acıdım. ViCdan azabı çelttiım, ·timdi ae 

Jlrmııtı. Ne ıôyliveceğini bilmiyordu. pıyı a~tı ve çok. güzel mu\ıtqcm tuva: yj.lkıekler~~ '!~uyorfl u. ~ösyö Noel biraz istikbalini temin ediyorum.' öyle deiil 
Kelimc-ler .eğzında~ döktfcİü: • letli bır kadını ıçeri)c aokiu \re rn ğ-r~r yübek sesle bir gareonla konuttu. l!u mi Noe])h } , 

- Ben, mi... Şey.. Ben, hiç kimsenin bir tavırla ı r .. hareketi bfQi kudııdJ. .Kızdıiırn daki- Noel tatlı ve tamimi bir ıcsle cevap 
• ' .. t .r 

l§ine karışmam ve kim!enin de i§ime -- Iıte yeı;u ~atibim 1 <fecji. ltalaraa ne :r~ptııiuna ıaten bil~m. b verdi ı 
'ıcan~muını istemem. Sonra, anlattır clakilı:ada hu zavallıya mUthit bir yum- - Ent. maq~ Kottcro. 

Motosiklet Almak Çok kolay 
F .A.:K:.A. T 

Yedek Parçaları Mevcut Olan 
Motosiklet Bulmak Çok Zor 

YEDEK PARÇALARI OLMIY AN BiR MOTOSIKLETI ALM 
DOKTORU VE ECZANESi OLMIY AN BiR MEMLEKETTE 

YAŞAMAK DEMEKTiR 
MOTOSIKLETI..ERtNlZIN AYLARCA MUA 1T AL KALMASINı 
iSTEMiYORSANIZ VE VERECEOINtZ PARAYI ACIYORSANIZ 

EN UF AK TEFERRUATINA KADAR YEDEK 
PARÇALARI MEVCUT OLAN 

ALMANY ANIN EN MEŞHUR 

"V 1 K T O R Y A,, 
MARKA SUP APU VE SUPAPSIZ MOTOSlKLETLERtNt 

TERCiH EDlNlZ 

PHANOMEN 
PRESIDENT 
PIKTATOR 1 

Marka Bisikletleri 
çok ehven fiatlerle 
aablmaktadır. 

AVUSTURYA MALI 
FEVKALADE UCUZ 

A'iotti Biraderler "VEM marka 
E. K. Ş. Kazım Dirik •• 

Caddesi 
Telefon: 2801/3709 

Elektrik ampulleri toptan 
ve perakende aabhr. 

~------~mt!ZIZ!IJl!li!Z.'lllli'E:mcllm ... -• ............ 

DAIMON Masa vantilatörleri 

1936 ıeneıinde en aon icat edilen bu vantilatörler üç adet pil· 
le itler. Bir saatte bir kuruftan daha az sarfiyat yapar. Bankala· 
ra ve yazıhanelere, evlere hastanelere ve her yerde lizım olan 
bir ihtiyaçtır. Bilhaua ıaattc bir kurut gibi az sarfiyat yapması 
tasarruf için bir harikadır. T aniye eden:. 

Satıf yeri ve deposu : bmirde Suluhan civarında No. 213/9 
-~EMIŞLt HOSEYIN HOSNO . -
afıa vekaletinden: 

1 - Eksiltmeye konulan İ§ • : Aydın Bataklığı kurutma ameliyati, 
keıif bedeli 24.250 liradır. ' 

2 - Ekailtme 25/7 /938 tarihine rastlayan pazartesi günü saat 12 
de Nafıa vekaleti sular umum müdürlüğü au eksiltme komisyonu oda
sında kapalı zarf uıulüyle yapılacaktır. 

3 - istekliler eksiltme ıartnamesi, mukavele projesi, bayındırlık 
itleri genel prtname3i, fenni fartname ve projeleri iki lira 36 kuruı 
mukabilinde ıular umum müdürlüğünden alabilirler. Ekıiltmeye gi. 
rebilmek için isteklileıin 3544 liralık muvakkat teminat vermeıi 20 
bin liralık Nafıa au iılerini Yeya buna muadil Nafıa itlerini teahhüt 
edip muvaffakıyetle bitirdiği ve bu kabil Nafıa iılerini baıarmakta ka· 
biliyeti olduğuna dair Nafıa vekaletinden alınmıt müteahhitlik vesikası 
ibraz etmesi. 

4 - isteklilerin teklif mektuplarım ikinci maddede yazıh aaatten 
bir aaat evveline kadar Sular umum müdürlüğüne makbuz mukabi· 
linde vermeleri lazımdır. 

Poıtada olan gecilOneler kabul edilmez. 2290/2447 
8-13-18-22- 2447 (2400) 

9* • 
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TOR 

-.:a«ı G us 

MüJDE 
APLI, S0l?.APSIZ 
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A 

Motosikletleri ~ geldi ' İnutla~ ' görünüz. 
lJiKKA T ı T ornaks motorlarının her 

parçası mevc~ttur' .. r 

M~ At~M. · :ŞEN()CAK 
Bafturek Kemeraltı cad. Emirler çar•••• karfısındl 

Tel. No. •o7e 
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kendini daha 
üşütür! 

Yazın insan 
kolaylıkla 

Nezle 
Başağrısı 
Kırıklık 

Dikkat 
Ediniz 

E u ilk tehlike alaınetleri~i görür görmez derhal 

NEVROZiN 
almak lazımdır 

NEVROZIN Soğuk algınlığının fena akıbetler doğurmasına 
mini olmakla beraber bütün 11braplan da dindirir. 

icabında günde 3 luqe alınabilir 

Eczacı Kemal Ka
mil Aktaşın 

Bahar çiçeği 
Kolonyası 

Merkezi Kemeraltı caddesi 
Beyler Sokaiı köfeai 

Büyük Hilal 
• 

eczanesı 
lzmirden ıötürülecek 
en tık en ince ve en 
makbul hediyeniz ec· 
zacı Kemal Kamilin 

Bahar çiçeği 

kolonyası 
olacakbr. lzmirde HiW eczanesi 
kokuculuk üzerine ciddi yürüyen 
bir müessese olmuf, kokuculw 
~lemini şaşırtım§ bulunmaktadır
Hilal eczanesini, eczacı Kemal 

Kamili i~inddd ciddiyetı, kolon• 
ya)annı lzmirlilere sorunuz. 

• Yakın ve benzer isimlere aldanma· 
maruz için !İteler üzerinde Kemal 
Kimil adını sı:ömıeliainiz. 

lzmir Vakıflar Müdürlüğünden: 
Seneliği Lira No. MKkii V ekfı 

96 24/19 Büyük Salepçioğlu hanı içinde Salepçioğlu 
Yukanda yazılı kiralık akuat 31 /5/939 senesi nihayetine kadar 

kiraya verilmek üzere arttırmaya çıkanlmıfbr 
!balesi 14/7 /938 perfembe günü saat ondadır. latekli olanların 

Vakıflar idaresine nıün.caatleri. 
7-10-13 2423 (2388) . 

;;,.. , .. , 

1 

Kula M·ensucat 
F ABRIKASININ 

Yeni gelen 
UCUZ en 

mevsimlik sağlam 
renklerdeki • 

yenı 

Kumaşlarını g6r.meden elbise yapmamanız 
menfaatiniz iktizasındandır 

Her ölçü her renk ve en cazip desenlerde 

Lüks Isparta halıları 
BiRiNCi KORDONDA 

ÇOLAKZADE 
Halı Ltd. Şirketi 

Vitrlnlerlnde ıe,hlr edllmektedlr. LUtfen ziyaret 
e:dlnlz, Satıf toptan ve perakende 

' ' . . . 1 • • • • • • • • • : • . • •• ' ••• 

IZMi R 
Pamuk Mensucatı Türk , 

Anonim Şirketi 
Şirketin Merkez ve Fabrikası : lzmirde Halkapmardadır. 

Yerll PamuAundan At, Tayyare, Köpekba,, 
Dejilrmen, Geyik ve Leylak markalanna havi hercevi 
Kabot bezi imal eylemekte olup malları Avrupanıo ayni tip 
nıensucaboa faiktir. 

Telefon No. 2211 ve 3097 
Tt"lgraf adresi: Bavrak fzmir 

y~Ht A~1R 
il • .. _ . ... o -

' : ı 

DEUTSCHE LEVAN! 
TE· LINIE 
G. m. b. H. 

Fratelli Sperco 
Vapur acentası 

ROY AL NEERLANDES 
KUMPANYASI 

H. SCHUET MARS vapuru 1 3/7 / 938 de gelip 
MARlÇA vapuru 6 temmuzda bekle· Rotterdam, Amsterdam ve Hamburg is-

niyor. Rotterdam. Hamburg ve Bremen keleleri için yük alacaktır. 
~ için yük alacakbr. ORlON vapuru 22/7 /938 de bek-

SERViCE MARl11ME ROUMAINE lenmekte o}up yükünü tahliyeden ııonn 
BUCARFST Burgas, Varna ve Köstence liınaruan 

OUROSTOR vapuıu 24 temmuzda için yük alacaktır. 
bekleniyor. Köaten<:e. Galatz ve Tuna SVENSKA OR1ENT LtNiEN 
limanlan için yük alacaktır. VlKlNGLAND motörü 16/7 /938 de 

JOHNSTON V ARREN UNES L TD. beklenmekte olup Rotterdam, Hamburıı 
ı.tVERPOOL Gdynia, Oantzig, Oanimark ve Baltılıı 

AVIEMORE vapuru 3 temmuzda bek- limanlan için yük alacaktır. 
!eniyor. BurgM, Vama. Köstence, SuJi- GDYNIA vapuru 26/ 7 / 938 de 
na. Galatz ve lbrail limanlan için yük (Doğru} Anvers, Rotterde.m, Hambura 
alacaktır. Gdynia. Danimark ve Baltık limanlan 

İçin yük alacaktır. 
STE ROY ALE HONGROISE SERViCE MARtTIME ROUMAIN 

DANUBE MAR111ME PELF.Ş Yapuru 30/7 /938 de belden. 
TlSZA n.puru 1 S temmuzda beltle- mekte olup Malta, Man.ilya ve Ceza.İl 

Diyor. Beyıut, Port Sait ve lak:.enderiye limanlan için yiik ve ,.olc.u abr. 
için yük atacaktır. ilandaki hareket tarihleriyle navlun• 

l BUDAPEST npuru 14 temmuzda !ardaki değifiklikJerden acenta mesullo 
1 bekleniyor. Tuna. limanlan lltin yük ala- yet kabul etmez. Daha fazla tafsilat İçİJI 
1 caktır. ikinci Kordonda F'RA mtJ...l SPERCO 

AMERICAN EXPORT UNfS npur acentalığına müracaat edilmeti rf. 
ca olunur. 

EXCHESTER vapuru 1 O temmuzCla Telefon ı 4111 / 4142 / 2663/4221 
heklenivor. Nevyork ic;in yük alacaktır. 

EXEIBR vapuru 1 S tem.muzda Pi-
T URK İYE reden Nevyork için hareket edecektir. Olivi Ve Şüre. 

CUMHU RİYETI IJAndakl hareket tarihleriyle nav-

1 BANKASI
' I tunlardaki de~iş'kliklerden acent.ıı me--

f .ullyet kabul etmez. 
ı•ı9t• • 1 Daha fazla tafsilAt almak için Birin· 

~, ....... ,_ ________________ ~~;;.;~-iill el Kordonda V. F. Hen.ry Van Der Zee 

LıMİTET 

iQW a•; + A ,, 
-· w 

Ağız bütün mikroblara daima açık 
bir kapıdır._ Ve unutmayınız ki: 

İ ve Co. n . .,. Vapur acentalığına mlira
caat edltmesl rlea olunur. 

Tel No. 2007 .,. 2008. 

Vapur acentası 
BiRlNC[ KORDON REES 

SINASI TEL. 2443 
Ellerman Lines Ltd. 

LONDRA HATI'I 

"Umd ' umum._ı DESTRO vapuru 7 haziranda a tt Liverpool ve Sva.meadan gelip 
Bakımsızlıktan çürüyen dif lerin 

difteri, bademcik, kızamık, enflo
enza ve hatta zatürreeye yo) açtık
tan, iltihap yapan dit etleriyle 
köklerine mide humması, apandi
sit, nevrasteni, ııtına ve romatiz. 
ma ya:1o~ığı fennen anlafılmt!}tır •• 
Temiz ağız ve sağlam ditler umu· ıı.. 
mi vücut sağhğınm en birinci sar· 
h olmuftur. Binaenaleyh ditleri
nizi her gün kabil olduğu kadar 
fazla (Radyolin) dit macunu ifo 
garanti edebilirsiniz ve etmelisİ· 
niz. Bu suretle milaoplan imha 
ederek ditlerinizi korumut olur· 
sunuı:. 

RADYOLIN 

deniz acenteliği yük çıkaracak. 
L d CA V ALLO vapuru 7 haziranda 

t • gelip Londra ve Hull için yük ala· 
HFJ...LENlC UNES LTD. caktır. 

ATHINA1 vapuru 12/fS temmuz 
FLAMINIAN vapuru 22 hazi· arasında beklenilmekte olup Rotterdam 

Hamburg ve Anverı limanla.n için yük randa Liverpool ve Svanaeadan 
alacaktır. gelip yük çıkaracak. 

HE.LLAS vapuru temmuz nihayetin- DRAGO va uru 25 haziranda 
de beldenilmeltte olup Rotterdam, Ham- P 
hurg ve Anven limanlanna ~ ala- Londra, Hull Te AnYersten gelip 
caktıT. yük çıkaracak ve ayni n.ma.nda 

mm'ED STATFS AND LEVANT Londra ve Hali i~in yük alacaktır 
UNE LTD. Tarih ve navlunlardalı::i d~er. 

HFJ..VtG motörü temmuz İp40dasında den aeenta mesuliyet kabul etmez. 

bek.1en.ilm.eltte olup Nevyork için yük -------------

alacaktır. için hareket edecektir. 
BAGHDAD motlSril 10/ 12 ağustos L O V C E N 

arasında beklenilmekte olup Nevyork ijiks vapuru pazartesi 18 temmuz aaat 
İç.İn yük ala<:akbr. 12 de lzmirden h.areket edecek Pire, 

ile diılerinizi ıabah ve akşam he.r yemekten sonra fıfcıllayuıız.... BAALBEK motörD 1S / 17 ey)Ul ara· Korfu, Ad riya tik limanları. V ened.ik. 
-liiiiiliiiliiiilliiiiiiiiiiiiiiiliiiii&=-iiiiiiiiiiıiiiiiiiiiiiİiiİİiİİİİiiiiiiiiiiıiiiiiiiiii_..iiilliiiiiiiliiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiii_.__ anda beklenilmekte olup Nevyork i~in T rieste ve Şupk limanla.n için yolcu ve 

Aydın Vilayeti daimi encüme
ninden: 

KAP ALI ZARF USUUYLE AÇIK EKSlL TME 1LANl 
1 - Eksiltmeye konulan İ§ Aydın vilayetinin Söke - Ortaklar yo

lunda 14 + 000-18 + 000 kilometreleri arasında eauh tamirattır. 
Keıif bedeli 15749 lira 44 kunıftur. 

Yapılacak it : 4 kilometre uzunluğunda tose tamiridir. 
2 - Bu ite ait ıartnameler ve ewak ıunlardır : 

A - Eksiltme ıartnameıL 
B - Mukavele projesi. 
C - Bayuıdırhk i§leri genel tarbıameıL 
D - T esviyei türabiye pe ve kirair İn§aata dair fenni,prt-

name.. 
E - Husmi prtname. 
F - Ke,if cetveli, .milel fiat, metraj cetveli. 
G - Grafik, proje. 

tst:yenler bu prtnameleri Ye evrakı bedelsiz olarak Nafıa müdürlü· 
iünde görebilirler. 

3 - Eksiltme 28/7/938 tarihinde per,embe günü ıaat 11 de viJl. 
yet encümeninde yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapah zuf usuliyle yapılacakttr. 
5 - Eksiltmeye girebilmek içüı isteklinin 1181 lira yirmi kunqluk 

muvakkat teminat verme.i ve NJıa vekaletinden alınmıt müteahhit· 
lik vesikası ve yapbğı en büyijk itin bedeli 12000 liradan aıağı ohna
ması müteahhidin bizut diplomalı mühendis veya mimar olması ve
ya bunlardan biriaiyle mü§tereken teklif yapması ve mukaveleyi bir
likte imza etmesi l&zımdar. 

6 - Teklif mektuplan yukarıda üçüncü maddede yazılı saatten bir 
saat evveline kadar viliyet encümenine getirilerek eksiltme encüme
nine reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile gönderile
cek mektplann nihayet üçüncü maddede yazılı ıaate kadar gelmit ol· 
ması ve dıt zarfın mühür muınu ile iyice kapablmq olması lizh-ndır •• 
Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

9-13-17-21 2466 (2407) 

yük alacakbr. yük alacakbr. 

BALKANLAR ARASI HA Tn Gerek vapurların muvasalat tarihleri. 
ZETSKA PLOVIDBA A.D.Kotor gerek vapur isimleri ve navlwılan hak· 

Balkan ittifakı iktısat konferansımn kında acenta bir taahhüt altına girme:r., 
seyyah, yolcu ve ,.Uk. için tesis ettiii bat· Daha fazla tafsillt almak için Birlncl 
ta mensup Yagosln bandıralı Kordonda 166 numarada (UMDAL) 

L O V C E N umumt deniz acentalığı Ltd. mO.racaat 
Uib vapuru 9 temmuzda 1 8 de edilmesi rica olunur. 

Conttanza. Vama ve Bureu limanlan TELEFON : 3171 - 4072 

BRISTOL 
Beyoğlunda 

OSMANiYE 
..J 

Sirkecide 

Bu lier iki otelin müsteciri Türkiyenin en eski otelciıl BAY 
öMER LOTFO'dür. 43 senelik tecrübeli idaresiyle bütiln Eıe 
halkına kendiıini .sevdirmittir. 

Otellerinde misafir kalanlar, kendi evlerindeki rabati J:iu .. 
lurlar. 

Birçok huauıiyetlerine ilaveten fiatler müthit ucuzdur. 
lttanbulda bütün E2e ve lzmirliler bu otellerde hulufU!'lar. 

TAZE TEMİZ 
UCUZ İLAÇ 

Her türlü tuvalet 

Hamdi Nüzhet 

SIHHAT 

çeşitleri 

Çan çar 

ECZANESi 
BAŞDURAK 

Hanı 

Büyük Salepçioğlu 
Karş1s1nda 
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Vaziyet -yeniden. karışmak •• uz ere 
Praga karşı hücumlar şiddetlendi Südetlerle uzlaşma ümidi kalmadı mı?. 

Tehlike gittikce artıyor lngilterenin yeni teklifleri 
Alman tayyareleri tekrar Çekoslo
vakya üzerinde uçmağa başladılar 
P.:ıris, 12 ( ö.R) - Südetler meselesi 

üzerinde müzakereler ilerlemiıe benze
miyor. Polonyanın nim resmi Polska 
gazetesi ıunlan yazıyor : 

cSüdetler iıi etrafında vazjyetin yeni
den karardığını kabul etmek 18.zımdır .. 
Gerginlik devam ediyor. Prag hükümeti 
müfrit ııollann tesiri altındadır. Alman· 
yanın aabri nihayete ermiı gibidir. Av· 
rupanın yeniden çok vahim bir buhran 
geçireceği :zannediliyor. Çekoalovakyacla 
bütün yabfma ve uzlaıma ümitleri kay· 
bolmuıtur. Prag hükümetinin Sildet mÜ· 

meaeillerl ile göriltmeleri ölü bir nokta· 
dadır. Alman tayyareleri Çek hudutları 
Uzerinde dolqm1tlardır.> 

Prag, 12 (ö.R) - Gazeteler Alman 
tayyarelerinin Çekoslovak topraklan 
tizcrinde dolaıhiını acı bir lisanla kay
dediyorlar. Almanyanın yeniden askeri 
nümayif ıritemine mi kapıldığını ıoruyor· 

lar. 
Prag, 12 (A.A) - Gazetelerin hi1-

dirdiğine g&re dört Alman askeı-i tay

~aresi dün Liberek civarında Çekoslo
Yak hududunun tizerinden uçmuıtur. 
Bunlardan blrl Çekoslovak arazisi Üs· 
tünde takriben iki kilometrelik bir ka· 
•is çizmiştir. 

Bertin, U (ö.R) - Alman gazete
leri Pragdan gelen haberlere atfen ekal
liyetler mllmaailleri ile yapılan görüt
melerin bir netice vermediğini yazıyor
lar. 

Berlin ile Prag arasında vaziyetin çolc 
gergin olduğu gizlenmiyor. Berliner Be
onen Zeytung diyor ld : 

cŞimdiye lr.adar aör{ifmeler hayal 
Uzerinde cereyan etmittir. Çekler vakit 
lazann;ıak iatiyorlar. Prag hiıkümeti bi
~im •bnmw euüatimal etmekle hataya 
dü~yor. Bu hatada daha ıonra pi~man 
olması muhtemeldir. t 

Doyçe AJgemayne Zcytung ayni de
recede tehditklr bir lisan kullanıyor ve 
diyor ki : 

cPrag hükümeti tehlikeli bir eiyaact 
takip etmektedir. Memleketlerimiz ara

emda gerginlik vaziyetini ycnilemiıtir. 
Volkifer Beobahter, bu son günlerde 

Pragda gevezelikten baıka bir teY ya
pılmadaiını •e bunlara ciddi bir konuı· 
ma adı verilemiyeceğini yaz.ıyor • 

Vartova, 12 {ö.R) - Sağ cenah 
partilerine mensup Polonya gazeteleri 

-~ 

Karlsbaddan bir görünüş 
Çekoslovak meselesini büyük ehemmi· melerin salim bir esas dahilinde yürüme· 
yetle tak.ip ediyorlar. Bu gazeteler Hayn- ai arzu ediliyorsa Çek gazetelerinde fi
laynin Karlsbattaki müddeiyatını tat- kirleri teıevvüıe düıürmekte olan neıri
min etmiyen bir statüko bu meseleyi yatın durdurulması muvafık olauimı 

halledemez. kanaatindedirler. Görüş- ilave ediyorlar. 

Macar Başvekilinin Ro
maya yapacagı seyahat 

~~. 

"' Ma~ar BG.§Vekilinin ziyaret edeceği ltalyan §ehiTlerinden biri 

Roma 12 (ö.R) - Macar gazeteleri tayişklr neşriyatını memnuniyetle kay· 
Macar başvekili ile hariciye nazırının dediyorlar. Ayni gazeteler Macar nazır
yakında Roınaya vukubulacak ziyareti larının Roma ziyaretinden bilisifade Pa
mUnasebetile Italyan gazetelerinin si- payı da z.Jyaret e-tmelerl muhtemel ol-

Yenilik yolunda 

Arnavutlukta peçe ka)kDUfbr. Kralın hemıireei bir Parisli gibi geyirunektedir .• Ma~mafih köylü kadınlar daha ahp· 
m&lhlf)ardır. Ve asri bir kan koca Tiran eoka)dannda ko) kola gezerken hir köylü kan koca da Jıkodra pazannda yan 
.)'ana sigaralarını tüttürüyorlar. 

Ronıa sefiri Londra kabinesinin 
tekliflerini Kont Ciyanoya bildirdi 

Loqdra, 12 (ö.R) -Dün Avam ka
marasında lngiliz - ltalyan anlaşması 

üzerinde ~ cnidcn müzakereler olmu§tur. 
Bir mebus tarafından vukubulan euale 
cevaben başvekil demiıtir ki : 

Roma an)a!ımasının kat'i &uretle tat
bik mevkiin~ konulacağı tarih iki hükü
met arasında bir anlaşmllclan 11onra tes

bit edilecektir. 
Röyter ajansı Roma İngiliz büyük el

-isi Lord Perthin Jtalyan hariciye nazın 

Kont Ciano ile aon görüşmesinde bu 
me&elenin mevzuubahis edildi~ini hildi

riyor. 

Roma, 12 (A.A) - Havaı Ajansı· 

nm muhabiri bildiriyor ı 
Dün akpm Lord Pert ile Kont Ciano 

arasında yapJan mülakattan eonra öğre
nildiğine göre İngiliz planının bilhaua 
İspanyadaki ecnebi gönüHülerinln r.rl 
alınmaaı hakkındaki ahkamını mevzuu 
bahseden lngiliz ıefirl Roma hükömetl· 
nin bu hu:-.ustaki noktal nazarını ve Jtal
yan lejiyonerlerinin memleketlerine dön
meleri hakkında ne düıünUldilğünU ö~
renmek istemi§tir. 

Diğer cihetten ıöylendiğine göre Lord 
Pert Kont Cianoya lngiliz • halya..; iti)Af. 
larının tatbiki için Londra kabinesi tara· 
fından yapılan bazı tekliOerl bildirmit· 

tir. 

Londra, ı2 (A.A) - Avam Kama
rasında Sandys meselesi müzakere edil
miıtir. Avam kamarasının imtiyazlar ko
n;ıiteeinin iddialanm kabul VC)I' .reddet• 
lll•i l&zım pliyordu. Komiteain lddia
lanna göre Sandysin ha§ milddeiumuml· 
liğe ve aakerf mahkemeye celbe-dilmetıi 
mebueluk lmtiyazma muga)irdir. Bunun
la berabeT komite netice olarak mesele· 
nin tamik edilmemesini i'temiıtir. 

duğunu teyit ediyorlar. Resmi ziyaret 
müddeti dört gündür. Resmi ziyaretler 
bittikten sonra Macar başvekilinin hu
susi olarak daha bir milddet Romada ka
lacağ zannediliyor. 

Budapeşte 12 (ö.R) - Bütün gazete
ler Macar nazırlarının Romada MWIS()
lini ve Ciano ile görlt§melerlnde, Tuna 
ve orta Avrupa Uzerlnde ehemmiytle 
duracaklarını kaydediyorlar. 

-

Ingiliz Kralı bir geçit esnasında 
Çemberlayn bu taleplerin kabul edil- ı kaldırmak suretiyle bu teklifi knbul e( 

mesini teltlif ebnit ve Avam kamara'ı el miştir. 

Hughes, Paris ve Moskovada bü
yük kabul gördü 

Lö Burje, 12 (A.A) - Hugues saat 24 tc (Green Vich eaati) Mos
kovaya müteveccihen uçmuştur. 

Saat 23.30 da tayyarenin tamiri bitmiştir. Mikrofonun önünde be
yanatta bulunan Hugues kendisini hararetle karşılıyan Paria halkına 
bilh8888 te§ekkür ettikten sonra Amerika ile Fransa arasındaki bağla
n kuvvetlendiren bu aeyahatin ehemmiyetini tebarüz ettirmiştir. 

Tayyare bunu müteakip uçuş sahasına getirilmiştir. Gece yarısın
dan bef dakika sonra m9törler işlemeğe başlamıt ve tayyarenin mü
rettebabnı te~kil eden beş kişi dostlarının ellerini sıkarak sonra yerle
rine geçmi~lerdir .• 

Tayyare, hazır bulunanları yaşa sadalan arasında hareket etmiştir. 
Moakova, 12 (A.A) - Hugues saat 8. IS te (Green Vich) bura

da karaya inmiştir. Uçuş 7 saat 49 dakika devam etmiştir. 
Moıkova, 12 (ö.R) - Amerikalı tayyareci Hughcs bugün saat 

10.1 S te Moskovaya inmiştir. Buradan Viladivoıtok ve Alaska tari
kiyle Nevyorka gidecektir. Bu mesafeyi 7 S saatte katedeceğini tah
min ediyor. Bu takdirde Hughes cuma günü Nevyorkta olacakhr. 

genç bir devlet: Arnavutluk 
' 

Arnavutlukta eekiden kibar ailelerin pydikleri .......lı elbieeler ,m..li artık parmakla -.yılacak kadar ualmıttır. Bu ... 
ki elbieeler educı sibi sarünen Tniyetlerine naimen kol ve bacaklara kafi bir ıerbeetl temin ederlerdi. 

Yeni rejimin disiplinli genç kız nesli iae kendilerine çok yalupn izci elbiseleri ile ve yeni bir ruhta terbiye görUyorlar • 

Silindir ppka Arnavutlukta revaç bulmuıtur ve bütün hükümet erkanı ailindir l:Ernavutluk hükümeti Tiranda camilerin y~da ~ele~ modern binaları irel ~e~ç ball~n ~odem ordua~ gün geçtik.çe k~vvetlewen modem harp malze-
.. pka giyer. Fakat köylüler Pitoresk eerputlarını hAll muhafaza ediyorlar. iftihar etmekte haklıdır. Bununla beraber eeki devnn 7ad11rirı .nanzaralar da meaı ile zengmlefiyor. Maan:ıafih orduda yıne pl§tovlu ulıerlere de rastlanmak• 

_ :rawor. tadır. 


