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Sariyedeki Fransız yüksek 
komiseri değiştiriliyor 

Istanbul 25 (Hususi) - Suriyeden Parise ba
:relı:et eden Fransız yüksek komiseri Kont De 
Martelin yerine bqkasının tayin edileceii söy· 
)eniyor. 

1------~ 
F1A 11 ( 5 ) KURUŞTUR CiimAuril/ftift ıı. Cllmhurlı,ıer u- l>eJrsW, 1111Hıhlan ~ ftııad 1JC1Uk<Br YENi ASIR Metlıeesmde be11hnıp 

Mareşal Fevzi Çakmak MAARiF VEKiLi B. SAFFET ARIKAN DOGU 
SEY AHA TINDAN AVDET ETTi 

Pazar günü gençlik ordusunun göğüs Ders yılı hazırhğı başladı 
kabartan geçit resmini seyrettiler B k I k k 1 .h · k 1 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

G. K. Başkanı 
Pazar akşamı ordu 
evindeki ziyafet
ten sonra lzmirli
lerin candan teza
hürleri arasında 

. fehrimizden ayrıldı. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Türkiye 
Siyasi kredilere 
kapılarını çoktan 

kapamıştır 

Son günlerde Alman gazeteleri, 
lngilterenin bize açhğı on altı mil· 
Yon lngiliz liralık kredi üzerinde ıs· 
tarla durmağa başlamışlardır. 

Berlin gazetelerinin neşriyatına 
göre Fransanın merkezi A-vrupada 
ve Balkanlarda şimdiye kadar takip 
ettiği hatalı politika sezilmiş oldu· 
~undan, lngiltere ile Fransa el ele 
vererek siyasi kredilerle nüfuzu art· 
tınna karan almışlar. Bunun ilk adı· 
ınını da lngilterenin Türkiyeye aç
tığı kredi teşkil eyliyormuş. Diğer 
Balkan devletlerine yapılacak yar
dunlar bunu takip eyliyecek imiş ... . 
Bu mevzuu ele alan Alman basını 
lngilterenin mali -ve iktisadi vazi
yetlerini tahlil eylemekte, iddiayı 
ispat yolunda da Avam kamarasın
da yapılmış bazı beyanatı ileri sür
ınektedirler. 

Mütekabilen Fransız ve lngiliz 
gazeteleri de Almanyanın ltalya ile 
birlikte Balkanlarda nüfuz mıntaka
lan tesio arzuları beslediklerini za, 
rrıan zaman kaydeylemektedirler. 
1914 ten evvel hakikaten büyük 
<levletler Balkanları istismar eyle
ınek yolunda birbirleriyle rekabete 
llİrİ§Inekte idiler. 

itiraf eylemeğe mecburuz ki umu· 
ıni harpten evvel maaleoef Balkan
lılar çevrilmek iotenen entrikalara 
da 8let olmaktan nefislerini kurtara
ınamışlardır. 

Fakat bugün -vaziyet böyle değil· 
dir. Balkanlılar büyük devletlerin 
oyuncağı olmanın acısını çok feci 
bir Şekild!' çekmişlerdir. 

Bugün Balkan devletlerinin takip 
eyledikleri politikanın temelini tam 
bir istiklal teşkil ediyor. Prensip şu· 
dur : 

Balkan, Balkanlılarındır. Oraya 
büyük ve küçük hiç bir devletin nü
fuzu giremez. 

Balkanlılar, ancak politikaları ba
fl§ı korumak esasına dayanan dev
letlerin dostluğunu kabul edebilir· 
ler. Çünkü Balkan antantı barış sev· 
gisiyle kurulmuş bir kuv-vettir. Onu 
!'8ra kuvvetiyle yolundan şaşırtmak 
unkansızdır. istiklalden fedakarlık 
Yapınak suretiyle elde edilecek refa
ha aldanacak safdilleri Balkan an· 
lantı içinde arıyanlar, aldandıklarını 
&Önnekte geç kalmıyacaklardır. 
- SONU 2 iNCi SAYFADA -

HAKKI OCA<'ıLU 

Ege Askeri kıt" atını ve tesislerini tefti} buyuran Büyük Erki.nıharbiye reisi· 
miz maretal FEVZi ÇAKMAK, maiyetleri erkanıharbiyeleriylc birlikte evvel· 
ki gÜn gece aaat on bir trcnjyle Balıkcair, Kütahya iatiltamctindc lzmirdcn ay· 
nlmışlar "Ve halkın içten gelen tczahüratiyle uğurlanmışlardır. 

Marqal pazar gÜnünü teftiılerlc geçirmiflerdir. Saat on buçukta, refakat· 
)erindeki generallerle Gaziemir garnizonunu lc§rif buyuran Genci Kurmay hat· 
kanımız orada gençlik ordusunu teftiı etrniılerdir. Muayyen aaatte otomobil
lerinden inen sayın Maretal, gençlik kampı komutaru yarbay T evfilr. Aydın 
tarafından iatiltbal cdilmiılerdir. Ovayı dolduran binlerce genç, oanki tcltvü. 
cut imiı gibi nefes almadan, ihtiram vaziyetinde Marep)ı ıeli.mlamıtlardır .. 

- SONU 3 ONCO SAHiFEDE -

FuaTdan biT görünii§ 

Belediye Reisi İstanbula gidiyor 

J 

Büyük Şefe İzmirin ta
zimlerini arzedecek 

Fuar hazırlıkları son safhada 
Fuar hazırlıklan artık son safhaya gc). Çok mevsuk olarak elde ettiğimiz ma· 

miştir. Fuarın açılış töreni için yapılan lümata göre, belediye ve fuar komitesi 
hazırlıklar, bu sene yirmi ağustos cu· reisi Dr. Bay Behçet Uz, Büyük Şef Ata· 
martesi günü lzmirin güzel ve canlı bir türke lzmirin thimlerini arzetmek ve 

giln geçireceğini meydana koymalttadır. - SONU 6 INCI SAYFADA -

a an ı orta o u ı tıyacını . arşı a-
mak için tedbirler alıyor 

lıtanbul, 25 (Hususi) - Maarif "V~· 

kili bay Saffet Arıkan bu altpm Giiney 

Su vapuru ile doğu vilayetlerine yaptığı 

genlt tetkik aeyahatindcn a-vdet etti. 

Vekil ıchrimizde kaldığı müddetçe 

kültür i~1erini tetkik edecek ve üniversi .. 

tede yapılmakta o1an •on inpab gözden 
geçirecek, eonra Ankaraya dönecektir. 

Kültür baltanlığında 9 38 • 939 dera 
YJlı için hazırlıklara baılanmııtır. Bu ae• 
ne ilk mekteplerden mezun olanlann or· 
ta tahsil ihtiyaçlarını karıılamalt tizere 
mc-vcut orta okullarda ıubeler açılacak· 
tır. 

Sıhhi "Ve idari ıebeplerden nakil "Ve 
tayinleri yapılacak muallimlere ait liıte 

de hazırlanınalttadır. 

ı-

Ilk mahsul 
Kuru üzüm dün 
Menemenden 

geldi 

Bu yılın müstahsil 
icin bereketli olma-• 

sını dileriz 
• 

Senenin ilk kunı üzüm nıalııulü 
dün Menemenden lzmire getirilmİf 

ve merasimle borsaya arzedilmittir. 
Menemende Halil oğlu Mehmet Un· 
nr adında çalışkan bir müstaluilin 

hazırladığı çekirdeksiz kunı üzüm. 

terimiz, 938 • 939 yılının ilk bere- ! 
· ket mahsulüdür. 

Menemende ıüslenen bir otomo .. 
bille rctirilen ilk üzüm malıaulü iz. 

mirde Çağal oğlu hanında komia
yoncu Menemenli bay Hıhıya ge
tirilmiıtir. 

Ozümlerin borsada muayenesi 
yapılnu§ ve olgun görülrnÜflür. Bu 

çalqkan müstahsili biz de takdir 
eder, üzüm mü.stabıillerimize bere-li kctli hir yıl temenni ederiz. _JI 

' '
~~ 

Atatürk 
Pazar günü yatları 
ile Marmarada bir 

gezinti yaptılar 
lıtanbul, 25 cftuıuıi) - Büyiik 

Şef ATATIJRK dünkü pazar ıünü 

yatlan ile Marmara aÇlldarında Ye 
f1oryada bir ııezinli yaplDlflardır. 

Maıırif 11elcili B. Saffet Ankan 

Yat, Moda önünden geçerken ora• 
da demirli bulunan Hıunidiye mek
tep pmimiz top atmak suretiyle 
ŞEFi seliml&mlfbr. 

Hatay ve Suriye 
Alman ve Italyan gaze

etleri neler yazıyor? 

Halep'ten bir görünii§ 

Hataym iatiklali me•eleaini milli davamıza uygun bir fekilde 
halleden Türk - Fransız. siyasi ve aıkeri anlaşmaamm barışıcı ve 
uzlaştırıcı metinleri nefredilmiftir. Hükümetimizin bu davada 
takip ettiği yol •arahatle meydanda olduğu halde bazı Alman 
ajanlarmda ve ltalyan gazetelerinde sırf Suriyeyi tahrik malua. 
diyle yapıldığı hiuini veren bazı nefTİyata teıadül edilmektedir. 
Bu nqriyatı dökümanter mahiyette olarak iktibcu ediyoruz: 

- SONU 6 iNCi SAHiFEDE -

Avcılar bayramı 

Köylü çocuklarına atış
lar yaptırıldı 

Iskenderun - Karaağaç yolu üzerinde 
bir tecavüz hadisesi oldu 

#~~r;J:.oittl!!.!:~f.2:!~~ 
Jzmir avcılar ve atıcı1ar cemiyeti eene· yola çıkan avcı1ar eaat sekiz buçukta 

lik bayramını pazar gÜnÜ Tahtalıköyün· Tahtalıya -vardılar. Tahtalı köyü suyu "Ve 
de tertip etmi}tir. Bir çok avcının iftiralt ağaçlariyle meıhurdur. Hele çınar aiaç• 
ettiği bu bayram, İzmir avcı1annın mU... ları görülmeie değer bir manzara tafı" 

tesna bir gÜn geçirmelerine vcailc oldu. maktadır. Burada Ege bö)gcainin en bü-
Pazar sabahı erkenden otobüılcrle - SONU 6 INCI SAYFADA -

Cinayet 
---·---

Ciğerci Recep 
1lbir gencin karnı-\ 
nı desmek sure-

ı , 

tiyle öldürdü 
lstanbul, 25 (Husuıi) - EyÜp• 

te ciğercilik yapan Anıavut Recep, 
yine Eyüpte e>luran Yahya adında 
bir genci brnını bıçakla yarmak ıu
retiyle öldürdü. 

Cinayet, yine bir kadın yllzünden 
olmuıtur. Arnavut Recep evvelce 
bir kadınla beraber yapmak\& imif. 
Bu luıdın oon zamanlarda Recepten 
yli:ıı çevirmİf Yahya ile beraber 
yapmaia baflamqbr. Bımdan içcr-
1- ciierci zanllı c-' öldllr
mıı,tilr. Katil yakalaıımtftır. 

Antaloya konsolosıımuz, Kolonel Kole ve biT suba11ımı.ı biT aTada 

lııkenderun, 24 (A.A) - Anadolu Tecavüzün ıebebi Eti Türklerden ola• 
ajansının huausl muhabiri bildiriyor : bu ilr.i kardctin Halkevine yazılmıı TO 

isken derun Karaaiaç yolunda Süryeli ıapka geyınil bulunmalandır. V alt' a d.,. 

milisler ıeyh Süleyman Hattat ile karde- rin bir akis hasıl etmif ve polis derhal 
tine ıilngÜ ile tecavüz etmclt latcmifler Türk ku"V"Vetleri kumandanını lteyfiyet• 
;.., de o aırada yol üurinde uzaktan bir ten haberdar eylemiıtir. Bunun tizerine 
Türk askerinin gözülunesi tecavüzün tat· mütecavizlerin teılıni için faaliyete ge

bilı: aahaama çıkmum• mlnl olmuıtur .. -SONlJ VCVNCIJ SAHiFEDE-



Dallardan sesler: 

Derdi devayı Napezir 
Olroyuculamn ,.anmm betlığmı görünce ya Veremden veyahut ta 

fiıengiden bahsedeceğimi zannetmesinler .. 
Yanmak istediğim dert, buhranlarının, krizlerinin önüne yıllanlan 

beri gcçilcmiyen, deva ve çare kabul etmiyen, IM:pimizin hatasına çek
.:...: h. - • ~~icl· ...._. moeıçı ucnJı ır. 

Bu mn' · · · - ·nae boza ıütirmiyor} Kaç ltabadayımız 
var ki bizmetçi•indr- korkme=n~ Hizıne•çwnde. (Ck' eğim) ib.ta
nnı alıp ta uykuawnı, JlefeSİni k.aybetmemif b.htİyar nerede} 

Nice bzakLır bilirim bn1ııınoa meydan bmnetçileriae meJıiyeler 
okurlar. Hele hanımların hali, büd,iitiin acı_ Hizmetçilerini idare için 
aarfettikleri emeğiııı. aöıtte birini lxnlamıa aarfetsder e<rlerinia ..,.. 
detleri pençerelerden taşar. 

Hizmetçi tutabilecek hale geldiğim günden beri çekb1tlerimi §Öyle 
bir yazmağa kellcaam ortaya koca bir cild cferyatname> çıkar. 

Çoculd8'1WIZDl te~aizliiinde, ~larımzın ayaklanmamı.da, 
bütçelerinizin sarsılmasında, lcannızın kavgalarında, Ç-anak çömleğin 
parçalanmasında hep hizmetçi parmağı olduğu halde - biz bu zararlan 
sineye çekerek - kendilerine şirin görünmek için neler çekeriz, ne
ler .. -. Hizmetçiniz biraz surat asb mı biliniz ki ine.ize gidecektir. Ya
rın geleceğim diye .öz verip te gelmemit ise muhaltka..lt fütüne k.apı
lannu~br, Komşununkiyle fiskos etti ise her halde üzüme peylen
miştir. 

incir, üzüm, tütün 8meleliği memlekette hizmetçi buhranını do
ğuran belli başlı birer sebep oldu. Tütün ameleliği, orta hizmetçiliği, 
,aşçılık .• Bunlar tamamen birbiriyle münasebeti olmıyan ayn ayrı İf
Jer olduğu halde hizmetçiler bu üç kaoı arasında mekik .iolroyorlar ... 
Orta hizmetçiliğinde hanıma kızarsa Glen kumpanyasına kapağl atı
J'Or, kumpanyada usta başına küserse BJÇıhkta ııoluk alıyor, "fÇllılcta 
,.akayı ele~ orta hizınetçiliğinde karar bhyor. 

Jı kanununun mer'i bulunduğu, bölge imirliklerinin ihdas edildiği 
bu devirde bütün bir memleket halknıı bu dertten hırtaracalt tedbir
leri istemekte ne kadar iatical etııek halı1mnız yolt mu L. 

MURAT ÇINAR. . 

Passif kurumu 

,,.... _______________________________ ,1 

ŞEHiR HABERLERi 
Türkiye 

--
Hoparlör 

MütahassısıgelJi 
Ba,lıt:a meydanlara 
hoparlör konulu yor 
Halloevmiıı 7apbracağı ıehir hoparlör 

tesİsab için Hollandadan bir müheadio 
celbcdilmiştir. Radyo mühendiııi clün 
gclaq ve bekc!ire makina mülı.endioi B. 
Huqiılc: bidlkte ,.ı.ri dola""""" hopar· 
lörlerin konulacağı yer1eri gözden geçir .. 

miştir. 

T e•İs3ta bugijnden itibuen baılaııa· 
c.alwr. Şimdililt Halkevi önÜl!c, h" ü

ınet meydanaa. cümhwiyet mcydam..a, 
fuar ve kültürparka hoparlörler konula· 
cakbr. 

Bu iş gcnİf tutularalı: Bumava, Buca, 
ve Karşıyakaya da hoparlör tesisleri ya .. 
pılacak Ye lzmirdc söylenilecdt ruıtultlar 
her yerde işitil rcektiL 

lkniz.ban giimrü eki iıtrepolarında 

günü oksijen Pazar 
tüpleri jştiil etti 

insanca zayiat yoktur. Vinç tesi
satı ve ldmarinalar haro.b olda 

Siyasi kredilere 
kapılarını çoktan 

kapomıftır 

'BAST ARAFI 1 iNCi SAHlFEDL 
lfıze açılan hediye gelince, bu

mm lı:er hangi aiyul bir mahiyeti 
yoktur. Ancalt ifade e,.lıııdiii açık 
-aa. Türkiye ile lihese ıııuıncla 
--- eden doaıthılt - e!Dllİyet sa-
yesinde kar,ıhklı ikbmi İ.f birliği-
nin kurulebil....idir. 

Bcınu batlr.a türlü kabule de İm· 
kan yoktur. Z-ıra Tiirkiye ik.bsaden 
bagünden çok daha zail günler ge

Pazar günü, gayri muayyen bir ııaatte gümrük antrepolanndald lamarina böl· 
O _._c__,_ _ _, ___ , __ b' ·-, b" 1 • . d '-'-"'- çinniştir. 0"""',..... antrCJ'U"'U'•WOA ırlll<le ır me er!DI •~...... . y urdan imarı, ilttısadi kallanma• 
iştial bidiscsi olauııaır. Deaizbıınlun 1 CüBICfiıa miriyle vaki olu itıialin tem' • · • 'h • ..__ kred' ._ • 

nın ını ıçın anç.cn 1 ,.,mı-
malı olan gümrük anbarlannın Balıkha· hamdolının İnsanca zayiab yoktur. Eğer • 'dd ti uhta b 1 d • u 

nıneşı ee m ç uunug• 
ne c:ivımndalci \,.,eda dmaıı obijca bw ilba1 pazar ciaii olmayıp ta batka muz yıllarda hile Türkiye cümhuri· 
tüplerinden biri. hiilciimıot konıtiı ci.,.... bir gilB oı..-,..ıı. onda bulunan amelde- ti' L_ -ında · • ller .__ . ye arı<aS aıyaaı eme ~-
rmda ld- bomba patlamq cı1>i bir CÜ· ria ba,..ı. ~ pudi. • muhtemel bulunan yabancı bedi· 
rültüııün ifitilmeoine echc"biyet n:rmijjtiıo Geçen defa tıilmrlikte Talci olan 87"t>.İ lerden daima ürlanü ft ka ıştır. 
Bu giiriiltüyii iiit-!er ..., oldııiunu anla- tekilde bir ilba1 bAd" • -·-da da Böyle davranmalt:a da ç: haklı 
map. fınat bala~. luplenlaı İflU"et cttiiiıniz ıribi. obijen tüplerini •re idi. yakın mazi e kadar imparator· 
biri patlayınca ittia)dcn ~ tüpler de' diier meTadclı miifteileyi triinqin haıa- luğa açılan h~er aiyasi entrikela· 
miiteaoir olarak patlamap ~mlfltt- r.u,.lo bat bata bııralanak dojnl olma- nn mahsulü idi. Türk milleti bu he· 

Sl'vı"l hava sefer- IBa mretle olaıijca tüpleri siiaiikleneM: dJimdaa liimriilı: lıatmüdürlüia, IWif dilerle çok istismar edildi. Bu ltredi· 
dam. ~ ı..-ı elektrikli ıreçca "bd iftial iluriae ciddi tedbater al- lerin • · 1 bağlannı lamalt • · n 

le ri ' Tiooç t . tmı 1,orm..,,.. Bir -..; da maia 1aınır Yrnniftjr çok ıı::döktü. Mali =im da !'r-
ıç ın pintilerini hala omuzlarında tqıyor. 

Hava yollarının bir Şehı·r ı·şleri Bu kadar acı tecrübe ve denler-
mühendisi sehrimi:ıe den sonra Türkiye, milli hudutlan 

' iı;itııe -akacağı sermayeleri tetkikte 
geldi k l' elbette çok titiz davmnac:llltb. Oka· 

Sivil hava seferlerinin bu menimde Caddelerin tamiri ve ana ızasyon dar ki bu titizliğimizi anlamıyanlar 
muntazam bir surette lzmir • Anka.ra • il J ' bizi ecnebt düpnaıılıis ile ithama 
lotanbul aruıada başlama11 için yçılan işleri laaliyetle er ıyor kalkışmışlardı. 
tetkikler müabet bir netice vermiş deiil· Bugün arbk anlllfllan bir hakikat 

H 1 dir. Çiinkü sivil hna oefCl"leri ic;i• C.,. - - '-- \.! o da T•• L'-·e- L-- --

ava taarruz arına 8ôr Draftan fuar çelı,..alanna deYW n ,.ıw-. ...ı. ......ı..... içiııe ala- vnrau ...._ ur ... ,,, ,_ OLaIF .,-
maovası civarmcla meyd1U1a ııetirilen ha- ediliırw öte tamhan bdcdi7e fea J.ey.. ukm. lecek sermayenin her türlü §Üphe-
va istaoyonu muntıu:am olnıalda ~era- ti. .,ı.n.. ,...Jt.n mal.allat- ııilzelllettir· Şehitlik .., K- caddeleriııdcki yol· !erden Azade bulunması, yaJnız ve 

k k k ber, arazi en küçük yağmurlar önunde mdı: ...., mun-.m yollarla ........ı. İçİa lar ....ı, ourette tamir edilınekted;r. Be· yalnız iş hayatiyle ala.kah olmaaı Ja. 

arşı Orum a anunu bozulmaktadır. Bu itibarla tayyarelerin "dd• l--•- d -·--'-<-"- led"'e bu yollama tamintı ü-ln aabn .ı. zımdır. Normal şartlar dahilinde iş 
inip kalkmasında mütkül!ıla karşılll§ıla- ~~=:--....= .. a:ı7 ıc..";:'=:: dığıv J'ÜZ elli biıı parke ~ maada üzerincle çab~ğa gelettlc ~ile: ..................................... ---: 

Bütün teşekküllere E 
ve vatandaşlara a 

• 
• mükellefiyetler tah-~ 

• 
mil etmiştir. Neş- ~ 
rinden 6 ay şonra • 
meriyet meokiine 
giren bu kanun dik
katle okunmalıdır. 

--L" tin ta . -"l --'-- d . . caiiı anlaşılmışbr. b"' ""k '-~ '-'"--t du . d.il -'-t daha .,;;7 bin parke t .. ı aahn almag"a re kapılarımız açıkbr. Bu şekildekı veA<Ue ce yın """ en c:ııBSWU" aıresın- da b 1 . uyu = -~- Tan mşa e m .... c- , - ~ kredi! . . . . de bul d 
Bu mey ma eton o masL "t'e CIVILl'tn... . . . ... . . • lcarar venni tir er1 emnıyet ıçın un ur· 

de valiler, vilayetleri dahilinde passif d ~ d 1 •• t . dır. Bu suretle yol tevwı edılecegı gıbı f • _L 'f -'--'' 
1 

•k' . • 
k linlanw liın tl "h a, su ann mey ana gc memcsını emın . . ... ... Alaancak ıtadyumuna giden ve bozu\. max vazı emızalT. La ın tnyası 

orunma P ve ta a arını 1 
• için sedler ,..aptl,,,.... etrafında bir pro- bu c.ı~~clalr.l evler y~unın ve ıeylabın bir halde ol... yol ....ıı bir tamire tibi emeller besliyen gruplar, ne kadar 

ıar ve nizamnamelerine göre passif ko- · h rlarunı~. aafıa vekaletine gönde- harab1'1l!den lrurıa~~· . . tutulımıttm. A.nbn palas önündeki yol büyük İkbsadi menfaatler vaadey• 
runma tesisat, teıkilat, vasıta "" tedbir- ~ -~ Darnlacılc der- üstündeki.Yol leni da ı, •• ._ _ _ .ı,_ ile "';;...n~L·- -'~. On lerse eylesin, milli hudutları aşamı• 
!erini tahakkuk etttrmekle mükelleftir- n mF,.aka . _,., _L b - '-' d -"'" -.- ..... ~ "-~-ıı=au 

t yapılması lüzumlu görülen İn· eaiıcrcıı; ir muoaı:aza ovan IDfl1 ....... _.._ kadar -· 11 ikmal edi'ecektir. yacaklar, kapılarımızı kapalı bula• ler. Valiler, dilrdüncü maddede yazılı b ,,_ı.:,1 •--
_......,ıı.... •00 tef p.abn u menime yctifmeoi m;;...;; gö- mehedir. Bu da ocylihı lcaıJdıyacak ted· Belediye rem O.. BeLçet Uz refah. caklardır. 

mli.esaeııe ve te,~~ üzen e • rülmüştür. iki gün evvel, devlet hava birler a..-dadw. tinde bel 'V• m&L=diolm bahmdt>iu lngiltere ile olduğu kadar Alman· 
!iş hakkını haizdirler. yollarının bir mühead~i ıehrimize !fdC- Kordonun konalı:ım. ba,lıyarak f.,... Nıldo dün yeni iapatla -.iratı " JU· ya ile müşterek iktıtıadi menfaatleri· 

llladde 6 - YapılaMa, hava .lr.xıruııma k b i•i tetkik etmektedir. '-- 1 '--- d-'-' • dır B' ' ' .J:"- • t ih t .._ re u • zi p- bul"J'1lfilla &adar o an mm .Ü kan maı..ıtlHaki kM•linoyoa Ye yol fa- mız var . ırını o.uııerınc ercı e • bolomındm yapı. şartları ve ...,runma te- H b r aldıgı" mıza göre, sırf fuar ayına •' ı· d" - ' N't k' Al 
h "- .._ a e kaualizuyonu ııeı:ıişletilmelttedir. Bu ou· alo-etini sözdea geçiımiftio:. Reis, J"lka• megı as a uşunmeyız. ı e ım • 

!la ve vantaları ir nizamname llC ~ alı olmak ve bir ay devam etmek ·ı ik sadi - be 1 · • 
bit olunur. H_.,.t bmalardan hım&ileri- '.'.' """ retle çaqa içindeki mlar daha büyük bir n _.,,o; ... ı.aJlda temalı ederek idıar manya ı e ı h ı munase t emnı• 
n.in lıu nimmn-e hülr.:ümleriııe tabi uzere lzmir • Ankara • lıtanbul uaunda menfu.e ahtılııcalr.ıır. edilen ._..._ilerle oıliltadar olm!Jfbır.. zi inkişaf ettirmek için daima çalışı· 

muntazam hava sefederi yapılmam dü· yo ......... -. .......... ...--.............. tuhılacaklan, maballt hava korunma .. ""I lkiçepnelikten Dolaplıkuyu::ra kadar Bir maLalle laalla. reisia otomobilinin ruz. 
f'mu mektedir. devam edecek büyük hnalizuyona ı:..,.. önüne ceçeıek. ,.ubn malıalli.ta Terdi- Bu uğurcla sarfedilen mesainin 

K&mutayda hm taarnn:laruıa lcarşı plAıılaruıda tayin olunur. Resm1 bi:n.alar- Ekseriya yağmursuz olan 20 ağustos l•-_..., Bu kaıı-"--on cHacı Ali ::.; eh--:-..- dola- reioe _,,.___ı_n· müsbet neticeleri de meydandadır .. 
korunma h•kbnd,t bhul. edilen (3502) ~- hava korunma bakımmdan yapı prt-

20
• •.• f ~ ... - o.uLmOY ı•· --,~·- ,. .....,_ l 

....., ~y,ul ayında yapJlacak tayyare •e er· efeod~ caddeaine kadar devam edecek nı aızeımi..ıerdir. Binaenaleyh her hanıı-i bir devlet d sunnanlı kanım 9 Temmuzda nepedil· lan, hu karnımın 2 in maddesi hiilanUne (•-' dab " 
~· a ziyade eşya ve posta naldiya· yaptığımız ikbsadi bir anlasmaya 

miftir. Çok mllhlm. hi!ldlmlerl ihtiva göre teslıit olunur. bn• mahsus olacakbr. D ..., k Tı•rede 'Siyasi manalar venneğe mahal yok· 
eden 1ıu lcım.=11 çnen :neşrediyoruz: Madde 7 - ıs Y8§Ull bitiren ve 

60 ya- -- agt e e ur. Böyle bir hareket yeni Türkiy~ 
Madde 1- Yardda bava taarrıı%lan- şmı ikmal etmiy .. bütiin yurddaşlar, Selcuk kermesı' cümhuriyetini anlamamak olur. 

na ~ lı:munmalt ve bıı taanuzlarm niramnamelerlne ıöre havaya karşı lın- -o--
teıılrlııl araltırıılc mabadile hallı: - res- nmma bilgisini edinmek ve icap edea E • l h f, V J k . h HAKKI OCAöl.U 
mi, milli, hmml tqekklll1er bu lcım.uzı:a teclblrleri alm·lı:l· mfikelleftirler. ylülün ; k a ta- .n..ö yünue ı asar at Bir tütün carda- -=-
ve nlumnınnelerlne ıare karunına ted· Bu maddede sözü &eçe:a yurddaşlar, sında yapılacak yüzde on beştir • /ncir altında 
birleri elmap ve ~t vücuda getir- yılda en çok otuz saat ders ve talim gör- lzmir vilayetinclclci tarih sitelerini hal· g"' ını bastılar Belediye memurlan pazar giinil lnc:i· 

•-- --'- b • · d..d" ı . . . . .. . Bey'lll.dırda incir 'lğaçlarıııa musallat meğe mecburdur...... ™ mee urıyetin ır er. laımmı ugraııı helme gctirmd< u:ı:cre vı· 1 b. ~ ile T balmm Dattek .;r raltmda bir laTama )'apmqlanhr. Denize 
l4adde 2 - Şehir n lı:asabalann siya- Madde 8 - Havaya karşı passif ko- !ayetin tertip ettiği kermeslerden ikincisi ~.'."".. : ki d 7 h or tını mahalli de UÇ kişi baskıncılar çöp attıklan n nizamname7e ay\ın ha· 

si, sınai, hars!, ekonomik, maddi, manevi runma mecburiyetine tabi tutulacak ~ bu sene eylul ayının ilk haftasında Sel· t o~: . e. . 
0 ~ ~~~3 .. B R f t o·~ e t r f nd r l d reket ettikleri görülen on bcı ~tecziye 

ve askeri bakımdan ehemmiyetlerinin lı.ir ve kasabalarda ve resml ve hususi çukta a 1 k s 1 k k . .. - e ıçın zıraa mu uru . e e 1 er a a ı an ya a an ı -'il .. 
çı •ca br. e çu ermesı uç gun ve ziraat tek . eni Cevdet günü eaı mqbr. 

derecesine, mevki ve vaziyetlerine ve milesı;ese ve fabrikalarda passif korunma devam edecektir. Bu üç ııünden biri Efes b iki k nısy" tmi§l dir ~ b ğ Evftlki gece Tire civarında bir sı1Mılı Belediye, lnciralb otobüsleri haklr.m· 
nilfus kesafe-Oerine göre korunma mec· teıeJ<küileri için lüzumu olan mütahas- günü, ikincisi Kuşadası günü, üçüncü.Ü u . medr_ğeze gı ...,_ 

1
· oydand 

1
3 

' baskın bidisesi cereyan ettiği mahal.J.ln.. da yapılan ıikiyetlerle alilı:adar olmak· 
tl · d 1 · dahili. k* dun ah !ar k • hizm t cevız ve ı er meyva agaç ann o u- . . buriye erinın erece en ye ve .,. sıs ve yar cı § ıs as en e - de çamlık günüdür. t • tahrib _ d be 

1
. elen §ehrimizd.ekl alAlr.adarlara bildi.ril- tadır. Bunlar tecziye edilccelclen gıbl 

1 hizm · --L- • letl lm anl d h d · nun yap ıgı at yuz e on ş ır. 
letiy e ve amme etine rnau• US resmı e ilgili o ıy ar an azar a seçı- Selçak kermesi komitesinin hazrrladı- ln . l ar 1 h il le t'i b" miştir. Hidise ıudur: icap edene deT!ıal belediye otobüsleri bu 
müessese ve teşekkUllerden haııgilerinin lir. Bu mütahassıs ve yarılımcılarm ye- ğı progfllma göre kermes günlerinde Sd- .:11' ~~ ız ~ ank aşere e a ır Gecenin saat üçünde, Tirenin Çepni hatta tahsis edilecelr.tir. 
passif korunma mecburiyetlerine tAbi tişme hususunda tAbi olacakları çalışma çukta Efes harabeleri 2iyaret edilecek. muca e e ya~~~ köyünc!En Halil ve damadı kU.çilk Ali, ı--------------
tutulacalr.ları ve mecburiyetlerinin dere- müddetleri senede otuz saati geçmemek milll oyunlar oynanacakbr. Kuşadası gii· -;-- k Tirenin Kurtuluş mahallesinden Musta- tzMlR ASKERLiK ŞUBESIN • 
c:el~ ilgili vekAletlerle anlaşarak hava üzere niza=esinde tesbit olunur. Bu nünde plajlarda büyük plaj eilenceleri B. Zekti.ı Tara cı fa oğlu Mehınedin tiltiln çardağını mil- DEN: 
müdafaa genel komutanlığınca tesbit mükellefiyetten kimlerin istisna edilece- kurulacak, ve K111adasının gezilecek yer· Bir buçuk aydan beri iziuli bulu.:..0 sellahan basnuJlardır. Çardağm sahibi ikinci aırufa geçen harp okulu & 

olunur. ği ve mükellefiyete tAbi olanlar için mü· teri .ru..ret ed.ileockttt. Aril!iye çamlı- Mehm t ilt"- 1 · d Ali b' •--'----- '---' 1 Ağust-• _,_ kıymetli dahiliye mütahuuslanndan Dr. e, t un ame esın en ve ır 1<urıarınw .. .......,.armm .,., 
Madde 3 - Velı:aletler ve UJ11ıırııl mu· eccelivet ve tumin•t loeyfiyeli niıamn•- .::.nda ce-'-.._-'- u·~~ncu- gün, ıonbaha· 938 d • 'ba S da ıl 

' ~· ""'~ ~ bay Zekô.i Tarak" ıehrimize dönmüt- genç kız olan Ayşe, baskın yapan suçlu- en ıtı ren amıun yap a· 
vazeneye dclıil daire ve müesseseler ha- mesine tevfilam tesbit olunur. rın en güzel eg"lencelerine sahne olacak· !ar fı- • ğır tte ·-ı·~-·~ - 1 da bul b ınıfa aı•t 

tür. Bugünden itibaren eskisi gibi hasta- tara ruı•n a sure Y-~ cagı ve ıı a unan U & 
va müdafaa komutanlığile anlaşarak tes- Madde 9 - Şehir ve kasabaların nü· lir. farım Beyler eokaimdalı:i JDUll)'eaebıme- lardır.. okmlarm 'Z7 temmuz 938 alqamına 
bit edecekleri korunma pllnlarırun tat- fmuna ıöre, nüfusun 5/ 1000: 15/1000 i Kuşadası ve Selçuk bu güzel kermce sinde lı:abule baılamqtır. yaralılar derhal hm taneye kaldırıla- kadar okulda bulunmalannm gerek· 
biki için senelere taksim edilmiş bir esa- kadar mütahassıs ve yardııncı eşhas, te- eg"lencelerine hazırlanmı•tır. Plarıı bir ak teda · alt ı 1 ,_ li ld v -'-"'- kul d' kt- ı::;:;;. 

• Aziz doktora hoı ııeldiniz deriz. r vı ına a mmış arwr. O ugu mezaur o ıre or --
sa söre bll.tçelerine hava lconmınnı için ıekküllere ayrılabilir. çalqma nrdır. Orada köylünün milll HAdise jandarmaya haber verilince nün 14-7-938 gün ve 1947-5279 
tahsjvt koyarlar. Madde 10 - Her hususi milessese ve- oyunlarmı zevkle ecyretmek imkil.nmı bir jandarma müfrezesi takibine çıkarak sayılı buyrukları iktizasından olmak· 
llladde 4-Muvazenei uınumiyeye dahil ya teşekkülde ve her havaya karşı pM- kazanacağ,z. Zavallı cocuk bir kaç saat içinde suçluları yakala- la lzmir mıntakuında bulunan bu 

veya mülhalı: ve hususi bütçelerle idare sif korunmada vazife alacaklar, mahalli • mıştır. Suçlular dilıı adliyeye veril~ ~i okurların mezklır tarihe kadar 
olunan dairelelerle sermayesi devlete korunma tqlrilAtı tarafından tesbit olu· B Cemal Ziya fere- Beyni parçalanarak !erdir. IUdlse halrkmda başkaca tafsilat harp okulunda bulunmaları )ÜZUIJIU 
ait bulunan resml tejek.küller ve miles· nur. f : .1 • r f 

6
ldu• elmarnamışbr. ilin olunur. 

seıeler her lime bütçelerine lroyacaklan Madde ll - Havaya karşı kaıımma ıne verı en zıyare • ınıreıı 

havaya karşı pııssif korunma tahsisatı- için yap:ılacak tatbikat ve manevralar Istaııbul Tilrkofis reisllği.ne tayini do- TT~e ilr.iK'ızılhidioeHolıııl ~ :d M Tayyare sı·neması Teslıe5to,n 
nın derecesine ıöre, yııpılaeak nizamna- da bu kanunun ve nirımmamelerinin hil- layısile bu gün şehrimizden lımir vapu- rrcnin ca aY u .ıı;ÖyÜn en co-

meJerine tevfikan bütün memlekete şa· kiimlerine uygun olarak hava müdafaa rile ayrılacak olan B. Cemal riya tere- tan oğlu Halil, ayni köyden Hiioeyini bir 
mil umum! yahut yalım kendi miiesıoe9e genel Jaımutanlığı ve valiler tarafından fine dün akşam belediye reisimiz Dr. saman m-1cadcn aol kolıuii;u Ye ool BUGON 21 - 28 temmuz 938 den itibaren 
ve teşekküllerine mahsus hususl havaya verilecek emirlerin bütün devlet t•k· Behçet Uz tarafından şehir gazinosunda omuzundan yaralamq ve )'1lkalamnıftır_ Zevkine... Güzelliğine .. Payan olnnyan 2 filim birden 

karp passif korunma tqekltüllerini yap- kilileri ve hali: tarafmdarı (yabancılar bir riyafet verilmiştir. Ziyafette Fuar Yaralının alıTali aıhhiTeoinde qi1ik mü· 1 •• J u A N J• T A 
malt ve tedbirlerini elınalt ve ~ et- dahil) yapılması mecburidir. komitesi haları, belediye fen heyeti ha- ,.hede eclilm.ittir. 
timıelr.le mükelleftirler. Bunun için ve- Madde 12 - Bu kanun hilldimlerlnin ur bulunmuşlardır. ikinci lıidiııeain cereyan ettiii lııreniıı 
kilet ııeferberl.ilt mUdilrlültlerinde lü- tatbik ,..Xillerl yapılacak nizamnameler- B. Cemal Ziya Iz.m.lrde bulundutu Kırteı>e mevkiinde Hasan iominde yedi MefhUr çıgan R Q p ŞAN O Q R 
zumu kadar miitahassıs istihdam edilir. de ıösterilir. müddetçe gerek Izmi.r iktısadiyatına Ye )'&f1llCia bir çocuk, bayTanmı alıp ...,,.. Ol"kestrası ••il : 
Seferberlik büro teşkilAtına malik olını· Madde 13 - Passif hava korunma te- gerek Izmir fuarına güzide hizmetleri cötiirmüttür. A...detinde N.,........ biae- Ve 100 kitiJik orkeatran tarafından temsil ~ 
yan daire ve müesseseler Hava Genel şekküllerine dahil olup ta bu lı:anıınuıı ile temayüz etmiştir. relt dönmek d~iğini ccı-ı- ŞMıene menulu ... Mazikalı mü1ı:emme1 filim 
komutanlı~ ile anlaşarak icap eden ted- hilldimlerine aykırı fiil ve hareketlerine Bu genı; arkadaşımız en buhranlı da· zavall. çoaik, ı..,.,w hoyn..dalci çil. 2 ı L K G E C E 
birleri alırlar. Hususi idare ve beledi· te~ekküllerde deruhte ettikleri vazife lr.ikalarda doğru ve isabetli kararlarm bır ipini beline dolamqtrr. •• 
yeletin bu maksadla bütçelerine koya- dolayısile muttali olunduğu halde salAhi- almmasuıda milesslr olmuş, bilgisi ile Bir aralık ürken hayvan Huanı yere 
cakları para mikdarı dahiliye veldletile yetil merde haber verıniyenleT 5 liradan m.ilJ1 ekonomimize hi= • eylemiştir. yuvatlamıt Te bir metre kadar aüriiltliy<>- GAR Y C Q O P ER AN NA STEN 
anlaşarak te!il:>it olunur. 50 liraya kadar ağır para cmsile ceza- Izınirden ayrılışı cidden büyük bir tdı: beyninin taşlara çarparak parçalan- T arafmdıuı heyecanlı bir ıurıette temail edilmit pbaue dram-· E 

Madde 5 - Hava müdafaa genel Jto.. landırıhr. r:iyadır. Arkadaşımıza yeni vazifesinde muma ocbebiyet venni,ıir. Zavallı ço- -~~;;; J,•,anita : 3.35 _ 6.35 _ ~.:~::: ,":- ~~!..°<""' 

ım;·~ıta~
0
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TELGR~·AF HA:BERLER·i. 
' . ·. . •. 

~. . ·-·~. . . ·"~· 

ispanya cephelerinde 
Beş gündenberi havadan ve karadan 

şiddetli harpler olmaktadır 
Par!s 25 (ö.R)- Barselondan bu sa- ğine göre cümhuriyet kuvvetleri Estra- zin ruhunu ve nefis Katalonyayı müda

bah saat 11 de gelen haberlere göre şeh- ınadore cephesinde beş gündenberi uğ- faa için harp ediyoruz.• 
rin bu günkü bombardımanları 1 ölü ve radıkları zayiata ehemmiyet vermeksizin Salamanka 24 (A.A) - Resmt tebliğ: 
67 yaralıya sebep olm~tur. 168 sukut hücumda devam eden üstün nasyonalist Estramadura cephesinde Guadiyana 
noktası öğleye kadar tesbit edilmişti. kuvvetlerine karşı müdaUıada bulun- mmtakasında Frankistler ileri harketle
Dün akşamki bombardımanda 267 obüs maktadırlar. Hükümetçiler Badajoz vi- rine devam ederek Akusat tepelerini i§

pa~, mermilerden biri büyük bir 18.yetinde 21 bin nüfuslu Dolneto ve 21 ga1 etmişlerdir. 

İskenderun - Ka
raağaç yolu Üze
rinde bir tecavüz 

BASTARAFI l iNCI SAHiFEDE 
çilmiı ise de Şeyh Hattat ve kardeıi 

kendilerine gösterilen Suriye askerleri 
arasında mütecavizleri bulmağa henüz 

muvaffak olamamışlardır. Gerek zabıta 
gerekse kumandanlık ehemmiyetle tah
kikata devam etmektedir. Uzun bir asa
yiş devresinden sonra bu hadisenin vu

kuu teessür ve teessüfle kar§ılanmışbr. 
Antakya, 24 ( AA. ) - Anadolu 

ajansının hususi muhabiri bildiriyor ı 

Kayıt muameleleri dün de bütün bü
rolarda devam etmi§ bugün pazar ol

ması münasebetiyle bürolar tatil edil
m.İ§tir. Müntehiplerin reylerini kullan
mak hususunda gösterdikleri tehalük ve 
bürolardaki memurların ve evvelkinin 

tamamen tersine olarak halka karşı na· linemaya isabet ederek bir delikanlıyı bin nüfuslu Villaseren şehirlerini ihtiva ı Londra 25 (Ö.R) - Ispanyadaki Y~
llldürmüş, seyircilerden yedi kişi de ya- eden cümhuriyet cephesi çıkıntısını ele hancı gönüllülerin geri alınmasına dair zik ve ih~~~~k&r '.:"ua'."el~leri dyı·~~lai ti~nı~ 
ralanmıştır. geçirmek maksadil 2 muhtelif istikamet- karışmazlık komitesinde kabul edilen yabancı butun mu§ahıtlerın " 

Bu sabah saat 8,55 de be§ nasyonalist ten hücum yapan Mi kuvvetlerini tut- Ingiliz projesi Barselon ve Burgos hü- ~~kme;te!ir. }imildiye ~a~ar en küçük 
tayyare şehrin yukarı kısmı üzrinde uça- mağa çalışıyorlar. kümetlerine tebliğ edilmiştir. Prensip ır va a ay ed memıştır. 
?ak 4 bomba atmıştır. Çok kudretli bazı Monte Robo =takasında hükümet- itibarile Ingiliz teklifi kabul edilmekte, --=--
bombalar Son Blos mahallesine düşerek çiler ricate mecbur kalmışlardır. Çün- yalnız teferrüata ait bazı noktalar hak- Bir ha va faciası 
25 evi tahrip etmiştir. Beş ölü ve 40 ya- kil hasım tayareler bunları fasılasız bom- kında ihtirazı kayıtlar ıerd olunmakta-
ralı vardır. tık haberlere göre bu bom- bardıman ediyorlar. Şehri müdafaa eden dır. Burgos hükümetinin cevabı bala ve- Paris. 25 ( ö.R) - Cenubi Ameri-
bardıman, 25 Mayıs ve 25 Haziran bom- tepeyi tutmakta olan hükümetçiler de rilmemiştir. icada Kolombiyanın hükümet merkezi 
bardımanıarile birlikte §ehrin uğradığı Faşoera arkasına çekilmişlerdir. olan Bogota ıehrinln tesisinin 400 üncü 
en şiddetli bombardımanlardan biridir. Paris 25 (ö.R) - Barselon hükümeti yıldönümünil kutlamak için yüklü bir 
:Su bombaNmıan.t denizden gelen ve iki Barselon 25 (Ö.R) - Bir mektep gru- Ingiliz notasına cevabını hazırlamakla tenlik provamı tatbik edilirken bir f&.-
fUotila halinde hareket den 8 tayyare bunun açılış töreninde bir nutuk söyli- me§guldür. Bu haber Londrada memnu- cıa olmuıtur. 
)apmıştır. Bunlar yukarı ıehir üzerinde yen Katalonya eyalet reisi B. Kampanis niyetle karşılanmıştır. Bu cevabı tlcil Sabah piyade, ıUvarl ve hava kuv
ııtlratle uçduktan sonra alçalmışlar ve demiştir ki: için Barselona hususi bir memur izama vetlerine menoup 5 000 nefer general 
bombalarını atmışlardır. Bunların ekse- c Biz memleketimizi lstilA edenlerin lüzum kalmıyacaksa da Burgos hükü- Alponko Eııkala kumandasında bir geçit 
?İsi amele evlerinin bulunduğu cadde- bize karşı yaptıkları harbe mukavemet 

1 

meotinin cevabını temin için oraya böyle resmi yaparak reioicümhurla hükümet 
ler arasında patlamıştır. için harp ediyoruz. Biz harbe karşı harp bir memur gönderilmesi lüzumu hfilA erkarunın ve kordiplomatiğin önünden 
l>ans 25 (Ö.R)- Ispanyadan bildirildi- ediyoruz. Sulhu kurtarmak, milletimi- bakidir. geçmi,lerdir. Merasim aonuna gelmekte 

iken teğmen Sezar Barba tarafından pi-

Mançuko ibtilifı yatışıyor 
Muhtelit bir komisyon kurulacak ve 

hudut meselesini tetkik edecek 

Jotc edi1en bir avcı tayyaresi alçaktan 
akrobasiler yapmağa ba§lamış, birden 
bire motöril zaifliyerek rcisicümhurun 

tribünü önünde halk arasına düımüı 
ve parçalanmıştır. Tayyare derhal ate§ 

almııtır. 33 ölü ve 104 yaralı kaldırıl· 

Yunanistan 
4 Ağustos yıldönü

müne hazırlık 
Paris 25 (~.R)-Moskovadan bildirili- Tokyo 25 (A.A) - Yarı resmt biridir. Sovyetlerle Japonlar ve Ingilizlerle Atina 24 (A.A) - 4 Ağustos yıldönü-

to:r: Kttınlinde Mançurl hududundaki menbadan bildirildiğine göre Japon hü- Japonlar arasında yapılmakta olan mtı- mUnlin kutlulanmasını hazırlıyacak olan 
lllzal.ı tepe meselesinin halli için Japon kümeU hudut hAdiselerlnl bilha.ssa Can- zakerelere yeni bir hız verilecektir. büyük halle komltesi basın ve turizm 
teklıfıer1n1n ışıAı altında tetkikler ya- guteng hadisesini halletmek için Sovyet müsteşarı Nikoludisl riyasetinde mesa-
ı>ılnıışt,r. Moskova ihtilı\fı muhtelit bir Rusya Mançuko ve Japonyanın mümes- Parls 25 (ö.R) - Mançurl hudut hfı- isine başlamıştır. Memleketin her tara-
koın1sy0na havale etmeği kabul etmekle rulerinden bir komisyon teşkilini Mos- diselerl hakkında Rusyadan gelen ha- fmda tali komiteleri teşekkül eylemiş-
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Belçika kralı 
Babasının 
bulundu 

heykelinin açılışında 
Annesi törende ağladı 

Brüksel, 25 ( ö.R) - Neuport şehrinde müteveffa kral birinci Al
bertin heykeli açılmıştır. Merasimde bulunan anne kraliçe Elizabet ağ
lamıştır. Kral ve Dük Brabant ile hükümet erkanı ve bir çok sivil ve 
askeri şahsiyetler bu törende hazır bulunmuşlardır. 

Macar başvekili 
Italya seyahatinden döndü 

Budapeşte, 25 (Ö.R) - Macar başvekili bay lmredi Roma ve Ve
nediketn dönerek bu sabah Budapeşteye gelmiştir. Carda hükümet 
erkanı tarafından selamlanmıştır. Yalnız hariciye ve Milli müdafaa 
nazırları henüz lıalyadan dönmedikleri cihetle bunların arasında de
ğillerdi. 

Hükümet partisine mensup bir çok mebuslar, eski muharipler na· 
mına bir delegasyon, üniversite talebelerinden gruplar, ltalyan elçi· 
!iği erkanı ve sivil ve ıuıkeri bir çok şahsiyetler karşılıyanlar arasındı1 
idi. 

cMilli birlik• partisi namına kendisini selamlıyan hükümet partisi 
reisi vekilinin bir hitabesine cevaben başvekil bay lmredi demiştir ki: 

c - Macaristan ile ltalya arasındaki dostluk karşılıklı sempatiye ve 
menfaat iştirakine müstenittir. Macaristan ve ltalya Tuna havzasında 
ayni maksatları takip ediyor ve ayni adalet ve ahlak prensiplerinden 
ilham alıyorlar. Bu dostluk hiç kimseye karşı değildir. Hatta bilakis 
diğer devletlerin de buna iştiraki sarfettikleri gayretlerin neticeye er
mesinde ltalya ve Macaristana yardım edebilir.» 

Budapeşte, 25 (Ö.R) - Son haftalar zarfında sarfedilen siyasi faa· 
liyetin blançosunu yapan «Peştensulh için iyi bir iş görüldüğü neti
cesine varıyor ve Paris - Londra - Roma ar~sındaki görüşmelerden 
Avrupa İş birliği için yeni ümitler doğmasını temenni ediyor. Bu ga· 
zete Avrupanın sulhu namına Roma - Berlin mihverine taraftar dev· 
!etler arasında bir mukarenet husulünü temenni etmektedir. 

cPeşti Hirlap> gazetesi Brezilyanın gün geçtikçe daha ziyade faşis ı 
taraftarı olduğunu yazmakta ve Brezilyadaki ltalyanların bu yoldaki 
faaliyetlerini kaydetmektedir. 

Dolfüs'ün Katilleri vatanper
imişler? ver • 

mı 

Paris, 25 (ö.R) - Alman Nasyonal - Sosyalist partisi başkanlı
ğında bay Hitlerin muavini olan bay Rudolf Hess dün söylediği bir 
nutukta eski Avusturya Şansölyesi Dolfusu öldürenlerin cinayetini 
vatanpcrverane bir hareket diye alkışlamı§ ve demiştir ki : 

_«Onlar Almanyanın büyüklüğü için hareket etmişlerdir. Almanya
nın Avusturya ile birleımeaini istemiyenler ancak Alman milleti için
de aynlıklar doğurmak istiyenlerdi. Çünkü Avusturya şimdi Alman 
olduğu kadar daima da Almandı. Bütün kalbiyle ve ruhuyle Alınan 
kalacakbr. » berahe b alnız . usl kovaya teklif etmeğe karar vermiştir. herler nikbinliğe l:ınkAn verecek mabi- tir. 

r unun y ıapon ve r ar-
dan ınüteşekkll lmas h tarafın Japonyonın Sovyet Rusya, Mançukoya yettedir. Hadiselerin halli için bir muh- --------------------·--------------------
be o ını ve er göre hudutlarını tesbit için ikinci bir ko- telit komisyonun teşkiline dair olan ve M 1 F 
fr~ ~elege g.ö"'.1ermeslnl teklif edecek- misyon daha teşkilini teklif edeceği söy- bizzat Japon başvekili Prens Konoye ta- areşa evzı· 
~ a~n h~etl ise Mançukonun lenmektedir. Domei ajansına göre bu ka- rafından ileri sürülen teklifi Moskova 

komısyona iştirakini ve 4 Rus, 4 Ja- rarları ittihaz etmiş olduğu söylenilen hükümeti kabul etmiştir. Bu teklif Ja
&ıon, 4 Mançuko delegesinin bulunmasını prens Konoye, beynelmilel bazı vasi sa- ponyanın da işi sulh dairesinde hallet-

Çakmak 
l@lı:lif etml§tl. lfilıiyetlerde bulunmağı derpiş etmekte- mek arzusunu göstermektedir. 

Yeni • • • 
ışını 

hava rekoru 
-0-

~oskova 24 (A.A) - Sovyetler birliği 
111•rkezı havacılığı kulubüne mensup 

~>'Yarecilerden Brodzianski dün hafif 
0 r tayyaresi ile 7 390 metre irtifaa çık-

~l§tır. Uç~ bir saat 9 dakika sürmüş-
r. Muvakkat hesaplara göre Grodzi

llıısıti şimdiye kadar Fransız pilotu And

~ Japeinin elinde bulunan enternasyo-

Almanya kuvvet yolu ile 
değil sulh·yolu ile hallet

mek istiyormuş 
~ Ilı ••koru 2000 metre kadar farkla kır-

lf ile yeni bir rekor tesis eylemiştir. 

Roma, 25 (ö.R) - Münih vehrinde 
yapılan nasyonal .. Sosyalüıt kuvvet dar
besi teşebbüsünün yıldönümü müna.aebe
tiyle ıöylediği nutukta bay Hess Al-

~~~~~~~~~~~~ 

Amerika hazine nazırı 
Şerefine verilen ziyafet 
k Kopenhag, 25 ( ö.R) - İskandinavya devletl~ri?in bitaraflar 
0nferansı mesaisini ikmal ederek bir tebliğ neşretmıştır. 

Paris, 25 (Ö.R) - Amerika hazine nazırı bay Morgentau ile ya
~tl.ın görüşmelerden sonra maliye nazın ve madam Marşando tarafın
an rnaliye nezaretinde Amerika hazine nazırı ve madam Morgentau 

~cre~ine bir ziyafet verilmiştir. Amerikanın paris sefiri bay Villiam 
ullıt, başvekil muavini bay Kamil Şötan, adliye nazırı bay Paul Rey-

1\aud, hariciye nazırı bay Bonney, Ekonomi nazırı bay Patenotre ve 
V~daını, eski başvekil bay Flandin, ve madamı, eski maliye nazırı B. 

•ncent Auriol, maliye komisyonu reisi ve raportörleri hazır bulun
i:Uşlardır. Başka bir içtimada angajmanı olduğu İçin eski başvekil a. 

on Blum ancak ziyafetin sonuna doğru gelmiştir. 
Ilı .~ususi ve umumi mali müesseselerin reisleri ve teknik matbuat 
~ Urnessilleri de ziyafette hazır bulunmuşlardır. BB. Morgantau ve 
İi artando arasında dostane bir görüşme olmuştur. lkimaliye nazırı 
h Sdtaraflı anlaşmanın mükemmel bir şekilde işlediğini bir daha müşa
c;J e ~tmişler ve muhafazası hususundaki müşterek arzularını tesbit 

ernışlerdir. 

~".aşington, 25 (Ö.R) - Resmi mahafillerde kaydedildiğine göre 
rna:;:.e nazırı bay Morgantau mezun olduğu için isterse gitmeğe ta
aitrn 1Y.le. ~lahiyettardır. Bu sebeple, eğer arzu ederse, Londraya da 
lııı:ı•:..8_1 ıhtımal dahilindedir. Fakat resmi görüımelerde bulunmaaı 

-vver deiıildir. 

manyanın iyi niyetlerini ve sulh arzusu
nu teyit ettikten eonra Avrupanın az 

çok her tarafında ortaya atılan ve Al
manyaya karşı tevcih edilen fesatçı fi

kirlerin kökleşmediğinl memnuniyetle 
kaydetmiştir. 

Roma, 25 (ö.R) - öğrenildiğine 

göre Paris hükümetinin tazyikiyle Çe

koslovakya başvekili bay Hodza ekalli
yetler statüsünü parlamentoya tevdi 

etmezden evvel Südet partisinin mü
messillerine tebliğ etmeği kabul etmiıtir. 

Südetler hakkında bay Rudolf Hess 
Almanyanın bu mesele için kuvvete mü

racaat etmeği istemediğini ve mümkün 

olduğu kadar ıür
0 atle meselenin ıulh 

dairesinde hallini temenni ettiğini ıöy}e .. 
miıtir. 

Roma, 25 (ö.R) - Buraya gelen 
haberlere göre Prag hükümetinin ekalli

yetler meselesinde daha uysal davran· 
ması ve Moskovanın tavıiye)erine ka

pdmıyarak bu itin sür'atle halline çalıı
maıı için Pragda Fransanın bir tazyiktı 
bulunması İngiltere tarafından temill 
edilmiıtir. 

F oraynofia ile Vilhelmıtruenin tek· 
ziplerine rağmen ekaJliyetler meselesinin 

halli için Londrada bir lngiliz • Fransız -
Alman • ltalyan konferansının toplan
maaı ihtimalinden İngiliz ıiyaıl mahafi
lincle dalma behaedilmekı.dlr. 

Pazar günü gençlik ordusunun göğü~ 
kabartan geçit resmini seyrettiler 

'JAŞT ARAFI I NCI SAHiFEDE 
\1anzara o kadar heybetli ve müstesna, 
:rençlik ordusu o kadar muntazamdı ki 
)Ütün kalpler heyecanla çarpıyordu. 

Türk ordusunun büyük askeri, yarının 
ıklı subaylarına ı cMerhaba, nasılsınız, 

!iye iltifatta bulunmuşlardır. 
Bu sırada Türk göklerinin kahraman 

coruyucuları G aziemir ıemalannda uç~
'ar yapıyordu. Mareşalın iltifatına genç~ 
ik, gök gürültüsünü andıran bir sesle ı 
,Sağob mukabelesinde bulunmuşlardır. 

Mare§alımız. gençlik ordusunu teftiş 
~tmiş ve her bölüğün yanında durarak 
vaziyetlerini gözden geçirmiştir. 

Mareşalın önünde yapılan gençlik 
resmi geçidi çok muhteoem olmuştur ..• 
önde bando olduğu halde, sert adımla
riyle muntazam bir geçit yapan gençlik 
ordusu cidden muvaffakıyetli bir imti
han geçirmİ§tir. Gençliğin ihtiram, oaygı 
ve di•iplin dolu bakııları. marC§alın 
önünde inanan bir eel gibi alcıyordu. 

Geçit resminden ıonra eayın mareoal 
kampın idarecilerine yüksek ihtiaaslarını 
şu cümleler içinde anlatmışlardır : 

cBunlar tam asker olmuılar, ııhhat
leri ve ne§eleri yerindedir. Memnun ve 
mütehassis oldum.> 

Sayın mareıal bir aralık deniz tayya
relerinin uçuşlariyle ali.kadar olmu§ ve 
kara tayyarelerini teftiş ve kıt' atın ça
ll§malarını gözden geçirmiılerdir. 

Mare,al pazar gÜnÜ saat on sekizde 
refakatlerinde belediye reisi Dr. Behçet 
Uz bulunduğu halde ıehirde bir gezinti 
yapmıılardır. Şehrin muhtelif yerleri, 
Kadifekalesl, tayyare ıehitliği ziyaret 
edilmit ve belediye reisinin müfit izaha
tı dinlenmiıtir. 

Dönüıte çarıı İçinden geçilerek Tilki
lik • Basmahane yolu ile Kültürparka gi
dilmiıtir. Mare§alın göıterdikleri arzu 
üzerine Kültürparkın ve fuann bütün 
m avn •"" • 

Genel Kurmay B<ışkanımız Denizliden hareket ederken 
tal bilhassa hayvanat bahçesiyle yakın-ı zeteciler hazır bulunmuılardır. 
dan alakadar olarak lzmirin böyle isti· Büyük bir neşe içinde geç vakite ka 
fadeli bir eseri yaratmasındaki ehem- 1 dar basbihaller içinde geçen ziyafet. aaa\ 
miyeti tebarüz ettirmiı ve memnuniyet on buçukta nihayet bulmuştur. Sayın 

izhar etmiştir. Çocukların oyun yerleri, mareşal, Baamahane istasyonunu teşrii 

para§ut kulesi ve diğer müeaaeaeler ayrı buyurdukları zaman istasyon mahşerden 
ayrı gezilmittir. Atı§ poligonu inpahn1 bir günü andırıyordu. Gecenin geç vak

gözden geçiren marep.l KüJtürparktaki ti olmasına rağmen halkımız istasyonu 
gençlik müesseselerinin Atide lzmirde ya.. kaplaml§h. Oradan içeri bile geçmek im· 
ratacağı çah§ma havasına İp.ret buyur- kinsızdı. Herkes ordumuzun en yükıek 

muşlardır. mümessilini görmek ve alkışlamak ar%U .. 
MareşaJ, üç sene evvel bir harabe ye- sunda idi. 

ri olarak bildiği Kültürparkın, reis Dr. Mare§alın Baımahan~ye teşrifleriyle 

Behçet Uzun çok çalışmalariyle bir ha- şiddetli ve sürekli alkıılar ba !adı. Ma
reket kaynağı haline getirilmesindeki isa- reşal nazikane halkımızın alkışlarına mu· 
beti ve Jzmirin istikbalini sözlerinde te- kabcle ederlerken halkımız: 
barüz ettirmişlerdir. 

Mare§&l Kültürparktan sonra imar sa

hasında yapılmakta olan yollan. mahal-
le ve sokakları gezmİ§ ve izahat almıt
br. Şehir gazinosunda bir müddet istira
hat buyuran mareşal gece saat yirmide 

ordu evinde verilen ziyafeti şereflendir
mişlerdir. Ziyafette mareşal, vali ve be
lediye reisi. orııeneral ve korgeneraller, 
• 

- cVarol, güle güle git .. Yine bekle· 
riz> diye haykırıyordu. 

Mareşal, refakatlerinde Korgeneral 
Muğlalı. Milli Müdafaa müsteşarı albay 
Şefik Çakmak ve erkanıhl\rbiyderi oldu
ğu halde saat on biTde hususi trenle 1z
mirden aynlmışlardır, Marep.l Bahkeeir 
yolu ile Kütahyaya ve E.skişehire gide
c;ek.ler lu 'au teJ · 
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afk ve macera romanı U,/,AA.itl) 

ıs-
Karjak yarı alaylı bir lisanla: 1 4malyan, hiç bozulmadan cevap 
- Anlaıı,an, dedi. Senin ona verdi: 

karşı husust bir kinin var.. - Belki sen .. 
Niyang kısaca cevap verdi: Karjak omuzlarını silkti. 
- Evet.. - İçinde bulundtığumuz vaziyet• 
- Ve bunun içindir ki ondan İn· te alay etmeğe de vakıt bulabniyor-

tikam almak istiyorsun.. sun .. 
- Evet .• Fakat timdi siz söyle- - Alay etmiyorum. Bu anda ben 

yin .. Bu Guaun Jak Helyeyi götür- senden ne kadar üphe ediyorum 
düğü yeri biliyor musunuz) sen de o kadar benden şüpheleniyor-

Karjak bir An düşündü. sun. Yalnız ikimiz değil, T atiano da .. 

L [ . IH 7 • 7' 'R? 

Fransa • Ingiliz plinı 

Yakın Şarkta Türkiye· Yunanistan 
lngiltere ve Fransa arasında müşte

rek faaliyet tesisine matufmuş ... 
.. - == 

Pr (M.H) - ÇekO'$lo\'alı! gauıt lort miyeti sulhu tadrfc!@fi flkit mthfretıl bft tniH }ıtiftkında İtahat vetllrli~ktc tte de-
)' km Sarktaki \lazlvet hakkınc14 §Unları şekilde tarsin v.e takviye etmiş-Lir. nilmekle4lir ki; 
yazıyor] r! Şimdi Fransız • TUrk anlaşma.!lı ile d Ha~iman hdrbi •e Alt8erume 1n ıt-

1skcın4ttun Sıuıcağı hnkkında }°'rtns1 şarkta avantürler giri'!rnek iınkanmz bit tere il İtlıl)'a ara ında basil alan anlaş
llc TUr1tly ıırruıınö akd dlltn do!tlult hele konulnrtış oltıyot, bu sute\'19 dünya• mıızlıkt&n sbtifit hasıl olöft trtUbliMttlyef 
muahtıd si v erkônıh rbfye attılafrtUı ı, ,daki tehlikeH ınmtakalar günden gtind Türkiye ve Ytıiilınislantn kı)'meiliil yUJl
bu iki dcvl t ıırıısındrud u1un ve e~ nza1ıyot,Fratısa ve Tüt'kiyenin bütüt1 !eltmlstif, BliffıUi 1cin Ti&ltive ~ Yti • 
rlyn ç t1n mliıt1kcrtıl re bir nihayet vet· dostları1 biltün kilelik antant ve Ba1karl nistan }iiJkum~ltti katışık bir littld8 W-

- Amcazademin, dedi. bütün Niyang ta §Üphe altında .. 
"t' d 

1 
k .. ..,. b" d d Saçmalama mekle kalrnatnıl! bu muEıh~ "'' ıınlıı~ma antantı devletleri Franc:ız • Türk mua.a ltınan beynelmilel v 7ini frindri fiil!tlc!f-

ı ıma ın "'anmış ır a am var ır. - .. 1 
Od Lly d t ı M t T S ı b 

... ıynı umı nda nrkt Alcdenızdc !U hurt hedesitıin akdltıdm dolavı ~viıımell ve ve ğe~etı ıu}jattai 193-0 paletftı:ı Jlliilta 
a on a no er o an e r eve- - açma amau var mı unun r 1 . 

odu O d d B 
.. d"" d'" .. d L-.,k b'l b tal<Viye v t(!tfllnln do Md M eht!mmı• yekdiğerini tebrik et.ıneltdttler. olarak teni bir an1asma akdattnlşlttdir, n r. , aynı zaman a amcaza e- u ışı or umuz en ~ a ı en, u , b k , h , · 

• d k k d t "d' Ba a '"y d .. d'" •. d b k k f 1 yotlı lr fa tör alını almı tır. Bu tnU• Bu sulh seritı!ii bU .kadar çabuk btt Tü~ .. Yuh n atıla m ı, bilfü.ı~sti b"'i.1-
mın e ço ya ın os u ı ı. n o - sırra or umuz en ar; a va ·ı o an ı k 
le geliyor ki biz Jan Helyenin izine 'd'' ahmfalertn teslrı Btı1kan antantı ve ll· zamanda ınuvaff kıyaile intaç edilebil· ııün, Ak8ırnizdd te A-.rupanıti C nülfü 

L. d d ti b'l .. . var mıDı ~· B . l ld b" cük antant vıısıia§lle ôt1A A~rupaya ktı.· fM!l tran ıı h rlci.ı;e ftaztfıtıitt bü•-Uk ŞarkLc;inde harici politika baktmıMru; 
ıyon a as ıya ı ecegı1:. - ogru.. u ış nası o u ıt 1 ' :r 
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Develiköy 
• -' b ----

Arazisi tapuya 
baflanıynr 

Yeni çıkan ve yurfirlüie giren tevzi ara• 
zi talimatnamesi mucibince yerli halka 
tevzi edilecek arazi için milli Emlü ida• 
resi liftaırlıldatını hitiıfuitUr. Yila• 
fcl makamı kiii.İati @naErJııı biı 
tamimde bu gibi devlete ait arazi
nin borçfindtrılarak, uzun vadeli 
tait91lJc!tle i:!ttdd~rıii8 leirilik edileceğini 
bildirmiştir. 

llk olarak Develiköy halltt Milli Emlak 
:daresine haıvurarak kendi ;tedİerind• 
bulunan arazinin, talimatı daircainde ken• 
dilerine aatıİmaaını istemi~lerdir. Millt 
EmlAk idaresi derhal bu köy arazisine 
ait muamefeyi ikmale ba~lamı~tır. B 
;tünlerde kendilerine tapulan verilecek 
tir. 

Bu talimatname; yerli halkı toprak 
hib: yapacak ve verilecek tapular üze_rl.; 
ne alım • satım muamelesine meydan ve.
recektir. Köylü, talimatname hüküml~ 
rin<len azami eurette istifadeye baJla4 

J t !'-} t" ... .. l .. ki . D 1. la v dar sirayet ederek Oralarda da kıymeil diplom tık .... harefi •e 'fütk d'ıpl,...,.aı. yeni l5ir sistem tssiS oltındu~ .,, bu sis-' - anın mo OSIA e ı var mır turu a ım ermıyor.. e ı o cagım.. .. . . , k. "' vıu ı.- • m1~tır. 
- Apartımanının yakınındaki S'"k" b 1 da '- l ve musalt netıcelerı husule getıreee tır. ııarının c:1n mUttıh~re1 ve ~ôlayltk g~et- Mffiiin Jfıe-Taud fdiıfilyetsiıliğl v ıtUiVa.: 

- u unet u ır.omışa ım. Bü ük B 'tan dalı . dJd T'" . lik1 ~"'-" ,.., ""' 
garajda daima emrine Amade mo- -Süku t h ı ele · k la Y rı ya a §im en ur• mel tı y tfl e ôltitucıfu:r. zentısız t!I esuıu.ımı i:iaıtt E!t.trffi n r.m 

dem ve süratli bir motosiklet bulu- k · ı ne k Y m;sı 0 
y aına kiye CUmhuriyeti ile itittıadla ®lu mü· Stıl r d (M H) - « Prhda j l(iizef.e~ sfüdUJ Ak<lefiitd<.ikl kUÇtik &meUettrl 

-----=--....... 
Muhtarın sa ın ~ ması 0 

ay mı k" _ _ı •• b" nn ebetler tet;lj etml ve TUtkiyfYe Vet• c.Türk _ Yu~an dostlug~u Akdmfade hariçteki t itl r• kartı c:lah:li mtıkfie-: 
nur. - istersen sana tes ın cgıcı ır ı1i1 d ~· . . 
-DıJandan duyduğum motosık- 'l" . diğl bit isUktaz ile bunuti d6lll ğQSA sulh ve muvazenPye hadimclir.> Baş• metlı bit hale g§tlfilm& mtttJuli oldU~ -o--

let motör{i idi. Guı muhakkak Janı ı ab v~reyı~.. 1 .. 1 .. torm· olduğu dhatl@ Ftııri§ııtıın d& Tilr· lığı l d bir Huiktıle :neşretmekt~ir. bir zamanda çok büyük bir ehemmiyeti Evı~nı' •oydular 
onun1a kaçırmıftır ve hiç şüphe9iz 0 l~ e~~ yan.,1><'~. e ~ylerken kiye tlo olan eski V8 ıuıanevt tnUntt!E!bot· Bu m k )flYe fl1te: hai7dtf. o 
şimdi Paristen çok uzaktadırlar. ma~I~ hu giilu le gulmuşlu. . lerini tekrar ihya etmek i!tey~ğ1 pek «Hırrpt!!n Sôftl'a Ege d€nlzftHn tittıı.fın· Mü&'l'EREK i'AALt:n::t 600 '-a" ~ıt, 1 i!! altın 

N. le: bi "dd t d h d.. Kar1ak anladı. Sert cevap vndı: ta bil idi. fslı:mıdmın Sa:ncığındı.ki halll t c:Pravdb db'ık Ft nı~ naz lafı~ ff l!J O 
ıyang ısa r mu e a a u- l ,. . ı daki tttun. ve daitntl Y~Ş"i mmtak~da fa~ 

.. d" - Hayır .. İstemem,. !acınız :aı· U mevzu mdSeleferi iıtık hıi1ledi1tnış-. 1 L lt, 11t, t -• k .,.,, 1 fd M,Maurice not'nun bir maldsl~Sitll .. ı1·.,,.l!Jl"'l çal -1tfar 
ıun u. • '- B . . , ....:\..:. bö' l l ~L u t:ıy:m ntl 1ttn rr'!unıtti oıf tsrnı .. uma ali ı u~ 11 Qi 

_ Ben §İmdi gidiyorum, dedi. ın oıaun, enım aızm Mıu• y e tir. P.ı-i e Aııkan ııraruidaıd mun~e· ~eki!~ fdl. 'ftcM~t Ve san'atl:ı.r bun· fettn'e:ktedit. Bu m kaled4ı HaıEf~ Jtak- E'..vvellRi gece Ke.malpeııpnın Bqpın 
Birazdan kontes Pogozesko burada cku9ur, >lanın yok.. bctlarl bouıblk<cek altın yegAn. e mf!ttla,ı fann. e1mıfc bUlt.Uiuy6r1ardf. 1fotnTar Lô:' kında 't L kiffi' ıu Yt ~ ak-d6-

sız. e -lila"kt oJ .. caktır Ondan sonra - Kusur mu? Ama yaptın ha .. bu mu ikUl rne!eleler t~kil Miymdu. ~ d 1 -" .J y ' 4 ltman an mala •I FfflJsU ., Tütk köyünde Muhtar bay lcbisin kapısının 
.. , CI • B' "bt"J• • dl A~ zan nnıtlnl! es uZenfie tınatüSlana çe- ı~__ı· lcırılmak • r-•"y1 - on" - ın-1.. . ..1 Lo.., 

da «büyük mabad" ımız hakkında ır 1 ı a.. Fnırua v. TilrkJye, aki ttuen b4i1 kil k b . tind k l ı->:.!I daS ltı'k ın~ ı h1ısUSutida 1U1iaC •e- ren .. u vd IC • .... ~llUI llP 

Ben ba k ib '}"''~- h n.....!1 aJ hine u ah h' bit ;ly 1 me mec urıye 9 a mış aruır. "ki sızlar tarafından evi soyulmu,tur. 
alacağım emir ve talimatı.size tebliğ - . § •a ı tı aıarı u ıınııaya ey m tevec rç ! ~ "• !{"' '·fc " k: 1 . rı i'kıen sonra deniliyor lli: H ı b k b 1 ._,_ ı_ - k 1 
etme"'e cJece .. im te-rcih ederhrı. ikd dl kombl~orta d~ln1 olM:xtn-ağı uçu Asyaaa ı rum arın Yunanıstan cFran§a - Türkiye anlaşmalatı dünya- arsız ar üyü ir usta ı_ıua. maı• e 

Gl~gd-kgen dogkto.r Cemalyan ses- - Sen bilirsin? tdahhUt Ettml!l~dif. Btı tdhhUt, d1natro• t~p~akla~ına çeki!:eleri bü~k. ~ir po- nın hel" tatafmd~ tasvib ile kar n1anrrrt~ ~derek ve etraftan i§in sezilmMm6 trıe>:i 
"'' t.. h d ~~L. lıffıı;; h&dı drr MıucUtt OOtnifetı ile Yu dafi .-etmHen kmeteilete maheıiia kıd 

lendi: Cemalyan, Ka-rjnlun ba ~özlerin· mı ,11a anest ftltın a Akacmz stıttus;. ,, ' , ·~· . ,. değildlrlet. Jlazı d6'tleiler btı ın1a tnalffı . 
.D'lh ded" B' ih t deki Nıkareti anladı, Ka"larım çat• quo sUnu b!7Z'ma1' f~eC"e-k alını hmatı• naıtlstatr hukGme'tftıitı Vl!rdJ.gı tahsısat Türkiye - İngiltere anlaşmalarını oldu- s'fffltltn (lzunluğuncfa keskin bir demiri 

- Dl assa, ı. ıze J ane C· ~ . d b r . kA d'l . k k k"l"d" . 1 d E d b 1 d h k' • hakk d k tı. gı bir mıhver-e TUrkiy nJ:n iltlhakt intka- sayesın e un ar ıs an c ı rnış ve en- ğu gibi merant ve memnuniyetsi?Jikle apının ı ı mı açmış ar ır. v e u 
.ed~ c}'rh ımkıste onunk. . ın ~ _co. Ve W ve etti: rrını ('j ta an 1'tıfdtttrta.ktttdı~. Çi.fnkff sta· dilerine nisbeten iyi bir hayat temin edil- karsıla~ışlardır Malum olduğu i.here nan ve muhtar Salih oğlu ldrise ait ola 

§1 oet ı are e ten çe ınmıyecegımı- 1 r • . 600 k~ıt Ura ik on bıeş aft m ., fDÜ 
zi de söylcmcği unutmazsın. - Ne olursa olsun .. Benim «ku· tus quo 'nun muhafazası Fransız ~e tn-

1 
mış ır. Türkiyer ~ tngiJtere *1llaiffiasfflıri inuh• 4 • • 1 • ın a 

• b fJ "l' l"tik ,.t w.._..e... b" h nc. ... k" j ~) ·~·,. -~- ~ 1~, ~ • '""-1 1_,_v __,__,.1., ,_. d ""' ka nıtn m1kda1aa kıymettir eşya 4Almmı 
Niyang acı bir gülüsle mukabele sur» um senın gi i beni i asa sü- gı ız po ı asının en mu eınu•n ır e· .uugtın u Zu1:1t ıtiınwıKASıncıan çeıu• eevı l.1U unuugu rnau KlSim m"i ı.ııiş 

etti: • rüklemedi. Fakat cibtila> !arın seni defidir', 1 len bu rumların çekilmesindeki politik iki memleket arasındaki ticari münase-- tır. A . . 
Merak etmeyiniz doktor .. Hiçbir hepimizin bildiğimiz bugünkü hal~ Türki;·e Çannkkalenin muhafızıdıı'. ehemmiyci bu hicret. d&laj'myle Ege de. beUetbı teı'akkisi ve tn:giliZ serma1csi..- Sçlular ~dı§e ;en7w c;ı~arlarkj 

şeyi ihmal etmiyeceğim ve hain, kim sürükledi.. F~ ve 1n~ltcrc ı~ 'l'ütkiy-e do~tlu· nizinde bugün ~hi ~C'Ud olan sulh rfiıı 't'ı.itk ekonomfsine d~~ getii l>ıf S'ö- ıooele e b ğ' k: eg6 ~ . ~s bır bıç A 

k 
, N d k , . ğ _ı;;,.. • .~ Tn L·~ • • p · .. t 11 · , l 1 1 d .. d . . Ak . . . ı~ l unutmuşlardır. Mahallı Jandarması hao olursa olsun, cezasını görece tır. - e eme ıstıyorsun ve ne unun u.ıı::muwye.., .. rNı, e ıçın arı .. , eme erırun a ı mış o masın a mun e- rette ıştıra etmesı .ıçın azımge en tc- , , . 

h~ '·J he · k' d" ve Londra ile · · Un b tl t · ~ ·. · ti y·· ı d b · h t ll 1 ,,_, nl C.Jıse yerınde taf&ik:at yapmaktadır. Maksı biliyorsunuz. Suçu daha az aK a nı ten ıt e ıyotsun i :yı m A ase e er _:.sıs c.- mıç r. uz erce sene :n :rı usume mc er vnz o unmuştur. 1i3u tiİÖI a aşma-

olduğu halde ne oldu hatırlarsınız. _ T enkif falan ettiğim yok .. Biz, m;~ fhtfyaC1 kadar 4.lŞıktfdır. C~minır~ h-:r~cf<f ya~am~ ô ?n fkı trııtfet adalar VC'1 nın merare.:leri mucib oldukları _ıı:ıemle-
Bunları söyledikten sonra Niyang teşkil cUiğimiz birlikte in nların t~rsı ketn~l A'.tatftfKUn vakıfanc Jdap~sl 

1 
denızfer tı~fti Bırl>ırlric dostluk cfı l.izat- :ketlercfe muşterek transız - tngılız faa- Şaşa/ 

çıkıl) gitti. bağlandıkları bütün ahlak ve ce· a:ltmda !evbrnctc bfi'srfjk bir hız ve foki·, mışfar.dtr'. 'Mtıamalih tesis oftınan vaziye4 Tiyetinin o havalide aynı maksada matuf 

sa yu mufıalaz 
edilecek 

Doktor Cemalyan ve Karjak yal- miyet kaidelerinin haricinde kalma• pi elek etmiş- ôlıin genç T"atkiye Cümhu•, tin teyid ve tasdikine müteallik olarl ofduğu f:ıı1dfri1mek.tedir. 
nız kalmışlardı. ğa ve cyüksek ideah in taflakkuktJ riyeti', Frrmsrz- "tlirk artlasması ve Lon .. m11tihôdE!ntn: fmzası için yedi sene lazım Fransız- !ıigiliz planı, yakın Şarkta 1ttı'frt<İe ?ıi..i'.Mi'k' Mt. tli~e 

Karjak atlet vücudu ile odanın icfn her hususta harekete ve blrhni· dnı ffe smrıim1 M~oeder tesis e!mesi g'elmf~. ve Afcdenftde mevcud vcu.iyatin idamesi 6la:n m-u'Eı~~ei l'rususi',9'etll'n şlı'Ş'a~ ~ 
içinde, tı~kı demir kafeste dolaşan ~ize yardıma ve her fedakarlığı yap- sayesinde diğer devletlerin ilctisadi ' ya· I Makalede brmcfon sonra Turkiye va fn!ııusunda teminat teşkil edecek olanı ntı Mı- tu1-l:lı hifc ~lf 1'615"11-l'tıtratcbn ki 
vahsi bir hayvan gibi dolaşıyordu. rnağa yemin ettik. fbtilalarımızı bu 1'mt. as~eti tazyiklerine maruz kalmak . Yctttattf~tM aflismc1~ dostfufc tesisine ma .. tngiftere, ıi'ransa, Tilrkfye ve Yunanistan rul'rt"tt ~1: ~ıa.1e:. etıddi ~'11er atdı 

Birden doktorun önünde durdu. uğurda feda edecektik. Benim fik,. tehlıkcsınden artık kurtuimu~. [tuf fıralıyetfer, Türft - Yunan paktı ve İ>u arasında müşwek fa.ali.yet vüeuda geti .. m~~tı-. Dü'i\ı. Ş~ "9tı &e~a 
Gözlerini ona d&ti. rimce aramızda bohman «hain» ke11- MtV'ZUtıbıht ~ hetbaııi~ başka ~ktı:rt Roman:9'aJa ve Yugostavyaya {~ş· ri!me;sino matuftur.> tı'l6mtlJ t.edkikat ta~9'e MtlarHı .. 
Difleıini p:ırdattı. di cmenfaat> ini btmn cg-aye, miz- bir de~let aleyhinct ~tecı1l olma· ınQoanalara- doldur.'dalmMına. va müb 
- Satıldık .. dedi. Fakat bizi kim den üstün tutrnustur. makla bx?raber gerek İngilterenin açtığı Arkadaş batın . .. lenmesine ne.zaı:ıct &tmiş}erdir .. Ya 

sattı} Gusa kim haber verdi. • -BITMEDI- k~ ~e Fr.mm- - Türk muahede:- lÇID bir milessesede buf unan ve Sahte o 
si Roma ve Berlinde yine bazı tenkidıe-. anlaşılan mühürler etrafında da cid 
rd yol açnuştır. Bu tmfddlen ıw Loncfra tetkik.fer yapılmıştır. Alakadarlar a~ 
vencdeParisı~ufbufmuştur. Çünkil Çiy Tavuk yenır, kur~, un Yenmez yeye verilec-ektir. 
sulhun takviyesi ve ı;tntld quo'ntıa mu· 2:---

hafazası a'ntlswıcbıı ı ... ka hlı' gayesi 7 300 ,000 kartvizittetı 
olmıyan bu muahcdede; iktısadl, ınall vt LOr(a İÇİien içki yüzünden bir cinayet mürekkep bir 

Denizli ziyareti 
~ ~ askeri bıılltınııfaıdatı: bu Evvelki gece Pınarbaşında Altındağ yor. l'akat Nail, hayatını kurtarnnş ol-Denizlililer Mareşala coş 

kun tezahürat yaphlar 
w büY'\ik ~ Omıokt~ $1.'dmn'i köy~cfe, 'bi~ &ağ, kulesiııde b~ Mdiec- ma:k tçin bağ lruJesiniı\LkeımrıAda!ti sed- kol/eksi yon 
'te ıa:kin b" .K~k mki~ e'h iy{ o!m~ •e bit Uytü tab~ca kuışu&le ie.nı a~ı fi-ya satktyGr. Suçfo borada'tla Japonyada kartvizit toplamağa sı& 
garaııtiıim ki~ tfült~ ~b;im et'tiTil· ;;ğır surette yaralanmı~tır. yetişe;ek aııkasından daha iki el ate~ taldı insanlar günden güne artıyor. Bıı 

· ta. HAklise 1ıdkında ıırıahallm<!e elde et.. ediyor. lar l:endi aral'lınnda bir ltufüp, t>ir 
Pa.rm ve ~a b'bfne~tnm sotı: za• ~iz nıa1~rmıt Şlıtiır- ,,~;:. ..-..L-... 11 -~ ~- _..: .1' ~M1 botia.ı ~ıflucfü Bu kattvizit koı . . . • oaşıuucm ve oa~Cfgına'an- a6ır ys;raıar · . , 

manlara ka gü ~1 çrilııgen arnu• Altindağ köyünden Deden oğlu Nail al N .1 b b" kild t k yoneufıan biifı~Sll A~upa meşafıırı 
'-~ :1---L-:1.~ --l':•!1 _fL -e-c._t--~. ~J , •• ,, • an aı, aygın ır şe e ya ar en 

Denhli 22 (Hu.sus!) - Genel .. unııcsy <k~JDOC' ~ı:e~ vetflen çay şö- ~x.a,. f - .Del"ll?l' "/fi R'omaua g: koyu~. 700 metre mesafesindeki Çamtepe bıdunnıuş V8' derhti 11:m:ire getirilerek: kDtlannı foplamaia sne.Akl~ar-. 
Bqkanıınız saym Mareplımu Fevzi leninde hun l>uT • Ç4y §3le- ıekle; ~ A~ F~ ve Br~- ~ev~ıı~deki ~i kwesin.~ ıakı ilmniııe meml'eket h~sinde tedavi altına K;a1lviziı. kolıebiy6~ Jtraiı 
Çakmak, refakatinde Orgenera.l Jzut;. ~ soma Ma alımız~ halk-~ ıafa ~ dafr ~ ~ı: gıtmıştı. 35 r'aşlarında genç bir adam alınm~ ~gaı isminde. bi. Jaı>ondur. &ı jaıp6tl 
tin Çalışlar, Korgeneral Mustafa Mu • evfade haıırbtıan yerli mallar f husofeı ~fim~. Ni'sım:d'ıı v.tladıeı oUtn: Na'if r~tb ıçmeife hevesl'l d~gi!di. K . AMu1lah) . maksat için dünyanın hemelll her P 

lalı, Muğla tlbayı ve maiyetleri peıJembe sergmm %iyant ' dır. Ser~ De- 9'e Bo 'n 'l'l' Lo~'Ylf y.rptrklan ~:911• Bura'dn-, ayni ltö';9'd1en ;ıine 35 yaşlarında! . ~til ha~ ~llld'.J) fını dola~ı~ ve üzeri erinde bütün diifl 
gUnü uat 16 da otomobillerle Maifada ıml!M hdi ~ "rrWida- :bitteri, ttı~::rrsı ayr Jı;rttdb gt!Çen Mdis-elet N'azif t>~ ~bdUTI~ur bit" t~fffe !tat- jımdarmaı m~Iuna gl~töll.I t6sl.Un ol- meştur adamlarının adlan yazılı30l1,0 
şehrimizi tqrif bu1urmuıla:rdır. faaya yuay~k mtrbf ifferi~ ~iş- v~ nihayef Şffkl AfttlPada da1ııı ziy;add şıla~: ııruş va~ den fazla ~artvizit top~ 

Korgeneral Kmunettbı Kocaman, ıı. 1eıi Ye' dfmil! m ~ &zl:aı aWc.a- aktifleştırll~ pofiti1C f.rııfıiyett'E!r Fransız - oer, t>İl'az fçelim. - B'en N'ailı yaralad'ım, demişfu. -·---

bayımız Ekrem Engür Marqalumzı Da-. dar otm: mdı:r, ~ ~ IWtür vı Jqiliz ~~ıti'kasmm ne .z.ayıf.~e. ne da - Ben içmek istemiyortımı. Pa:ıar &ünü. müddei umumiı ~viai Ha/ıenı cliidif{ı Jriç 
vazda brfılam111ardır. ntt"azaW :ziya ' • · n ~fer a-sar- nr-5\fet~t cırtA".1d'ıfmı g'ôste~ır: - Arkadaş hatırı için çiy tavuk bile B! .. C'e'O"Clt Ö2paj', ıerabeıftrid.e Ai.iidinae1! • • 

Şoförler kurumunun hazırladığı oto- la .. d ,~:01 dir Dem'<>Krı~k :1 p~f4ı.m':1nft!t 1ıü'l®net~ Y'ffltt doktoru B. Esat Banki olduğu halde Al- bır ışe yarama~ 
rı goz en geçı. .. ~er . · it 

mobili erle blı' çok halk Ye ~"Jft Gc , r "'" _$ 1l f" l f rfın' taiifcn-ır Jtı Otol'fte'f' ~etl'e-tfokind'eıi - $1 Pıakie> Bfr• ru ter 4'Wıth tıl\dağ kayüne iid'erek. hadise y•rilıde Sofyade. bir Bulgw l'a~e' biıf ce- ınc rupı.ııaroa ınaı-e~a ın. ~we - • · ,._--r~ fllll' 
mümssillcri Acıpayam yolu tiz:ermde !erine beiedi

1
erniz t.arafıncfaA !2ô kiş,iltk ~a ınet'ô-&u ımtrlpt!rfe-r. Sat1ll f>ir. J.f;a;~ ~f hlfe!di i!Mdekli nlt'r.lp Mr. tcd.ıox.atta ~lunmuşfardı.s. Büttlıl su~ llM!n rakım araouiı Sil" IUtbot ın 

Halit. bey Çeımesine kadar ~lamağ~ bfr ~~en vcrı't , .. t- L.:~ ,__. "'-· g&tişle 'blr Fi:& t~ r.i"-af t~sfi't tı~dıra ... ~alY'f'I AWDfett akıfieK: ' !5"~e' d6-- delilleri tesbıt erulmiştir. Katil hakkın- pılmıı ve Bulpr takuıu,.. Rumen t~ 
:ıJV' mış ve onu mu eaAal' uıır ae: " • d _ ,_,__ ,_,,e " kk . k n: .I "' 

git.ınqle:r orada Mareplmma ayraıı -ntgardenparU terli edil , t.i.ı Gardıen .. ôfilT. Çühklf n:~ frans:r ~ene c!e- :EMtan~ e§ ~ fımtfur: ~az içi~~· Vait1t a ~~vcuuuıt tevJW.L mu.ze eresı e- l\t yenmiştiar. Bu rftaÇIA' ~ ~n 
er.betlu ikram edilmlF. ~ die _ _.. :P , __ .ı.. ~ • a Bir p~ pofitrbsr yııpma-Tc ltiyadın... ~ g~ · ~r. Sa&ık~ı atıl'.ofi:ıt'. f>fy. siTmiştir. AOkıast vardır. CdMk.. :Bul&• ~ 

arabalarla bi ....ır L...1\- "-~L ... ıı. J>oını gece yarısına. :11.iKUlr devam ~ .ıt.., A;t;:ıı:J!.· ıı ...,._..,_ fi~- - ih.r.: l -.l>-~- • , ___ R k ·.,ı .. ,.;ır r ,_ .. nil~ ~~-- , eır milli I . . acc uc1;1 m:rıeT. unrarm. ouna ~ıyaç ar:D ~ 6la& A:ıhdtKfai» bit',.. ik1 ~ ıııasa- ..... ,;~ ........ ..,..., ..... ____ re.Kee umen ta ımr tıamanıı,-.- . 
. medba''-.a- oyun ar oynam2lış '\IE? ~" bi• va-- ~tı fi- d'J,.-,:. .. Q la L.i, ı __ • ~r.· J&-ı. ~· tın WIW! ziraat ftctanbğı iufin& k.. . "lmi tir~ d'a1 y{>KfaT: Ç'8.mt1X burua."Tflt g'etCK ıKın;a- .. kailcacalc.. irı@p1gr~ eleji~ .. y..,, : rın rne~&ıpUJTJ;_ aı iZ oyunculardan tC§Ck U e . . 1 

Tüm bandasu.. &baylar, bi:r kıt'a asI<er, ıt geçırı § .•.• ··~ di, ge~ ~frcr ~cfa f<:gf d'ere ... ~ ~hyor. : .......................................... : oyunculara ltakem düdüiii hiç bır ~ J, 
jandarma, polis müfrne1.eri tanJmdan Ma:r : h Q( ıuıau ~eye~ eede- ka'O'Wtll olcfufd'arr ve di'ğerferinec - lia?>ldi devıum Bir karimİz.İn ramıyacaiından düdük yerine ba~ 
resmi relim, Liva •e- alay Itomutarrbn 1.opçn. n pıya aıkıyian tatlM.btında. ~ !aikfycffm: nıafo1'fd(afdır. - Ban;i paso . renkte bayraklar kuUaııılmıttır. 
Ssylavımız Hamdı Berlmıım, B~ hın . r,. askel'ler~i~ ~tiş etmi§ler: Orta ve Şarki Avtupacfa iptldafarcfanı Ve münakaşa• başlıyor. Münakaıııınm d'I .., • 

• bapa:rumn, Halkevi başbmmrz, !midi- ve garnızonları gezmışlerdır. '.~.:~'rn})a-Cfufd lhıwet.fct muvazenesi I-iak ... mevzuu rakı içilip içilnıemesidir. Nai~ ) egı 
met erkanı ve memurlar, milli teşekkül- &ıat. oıc. o d Wek~ eclece-ğmi du- kın"lfuo m'lipt'rem Bi\. ~uıu'&suzluk içinde1 ar.tı14' iç,enıi~eğini,. A-SdWfah lı:e mut... Pazar yerinıia at pazarı sokağında 13 
ltt mümessilletl ve binler~ halk tara- ,-aıı binie.eue hal'!G: 1 tas%I'{ cad<:iesininJ ft~lın'IYı:~ dhn-ası mazur g"Orilfobillr. Fnıl hıkaı i~ ini istl1ow. Nail,- vaktih ~ numaralı evde oturan Halit Güçlil im-

Halkevi köşesı 
fmdan harnretft> ve büyfik' bir tezet'frlttM.. her ikiı tamın dd.du:rm tor. 'reşyi me- kat arn'K' &ırlhtç fü1tta:danoeri bu vuıu~1-,1yaı:ısına yaklaş.tı'ğnıı a&Wıca i§,i. tatlıl;ılc, .. zasile aldığımız bir mektupta 21.'7/938 'i&rWF~ ,. 

b istiktXlJ edilm11, !ayın Manş;:rfnnw; t~imfndi tıffi':ty!rm.:t, l\lfrrğfa tfüzyr, il~ sut.fuk 1!li1 oi\rustur: Şlmd1· haftı1i:f kuv,.. la k.-ıpama-k. istiyoıı.: akşamı saat ıı de vecalaı- içinde çırpınan 1 - 30/ 7/938 cumartesi guıılii }(_ti) 

halkın coşkun alK: farı arasında O'tomow Petliye t:m-şlhrnım1z, H'ntk:evt fuışkannm~. ~l'!t' nfs11etTurfm herRcs1n anlaması lazım,.. - Abdullah kar-deş.imı Bana müsaade. bir Komşu için <lokt.Or cel.Oi iktiza eUi- 20 de evimi~ salonunda Dolap 
1 

" 

bı1Imn n imnişfoıiarr. ~nıfz Mmı"'l hükümct erkanı, mt!ml'lr!ar, emniye1l dtr. Bu:, unmmi:retl'e orta ~vrupcfa v~1 et.. Sen keyfine bak, biııaz daha içersin. ğ'inden ve Baş vurdukları dofttorfarın muzik kolu taraE.indan bir konser 
na Naime Karamı1 tarafından bir bffitet amfri, paru ve fuılkevi m!!nsupfürr, su- Ballhnılnrdtr erd'.! t!dı'l'mŞ ofun ôu anlayı~I Ben gidiyorum. beyanı maz~et ederek gclmedikleriiı- lecektfr. . hafta p 
takdim e Hmiş" v~ ka!Jal')lar karomu sa- l:>aylln', feş~IHı eT müm!!ssiUeri ve- fün- ştipn~izd\r" fa her turfu a~antüre mani: Fakat Abdullah artık. kararmı ~- efen şiltayet edilmekfa; tekerrürü muhte- 2 - Evimi:.1 bahçesınde he~. 11 

yrn Ma hmıztn ayak ~tığr yerde Ierce- rnuft, füm ve fuıffce'Oi bmifofarr lm- ofü-enknr. Totaııtın- de~fotle.rln mru:uz üu- miştir. mel ol'an bu gibi vaziyetlere karşı nem ~embe ve pazar gün~e:! karag;~;ar .' 
kurbanlar kesmişlerdir. zır Bufunmuşlardrr. Manşafımız- etnı lundukları ekonomik güçfül1er ve - tat- - :Our sana iTtl tek sozüm var. Sonra; insruıiyelperver ve vazifeşinas doktorları oynatılmaktadır, Bu.tun yur 

MareşaJnnız as!en teftiş V'e fstı'Ttb~fe saaf on birde- emirlerin-e hamfun-m fuı- &ili: ettiilf<ın ot'ru'~h>e rağmen- !ngı1izlerinl giö'ersln. zan trltında l!ural<:mamali, hem de vatan- vetildir. .. .. sıaat 
gelen1tti iltifat ettikten sonra doğruca susf trenle rzmıre frııreket etmfşlerd\r, ·~y:ıhu:t Frnnsızfurın' e'ftE!'rinc:fe 'bulunanıt Ve m:alCsadr ltöl:U suçlu cferhal tabım- cfaılarur sağ1ıK cmniyetferini korumalC: 3 - 27/7}938 çarşaınoa ~ .,. ,s 
Ordue~ bahçeMrıe gitmişler orada halk· ı HareieUnden evvel halkevi ~rli ipek- büyük cılhrn piyliSasnun: '&ailı ofuşfarı~ casını çılCararaTt ofr el atc!ş. ediyor. Kur~ için no'be(çi doktoclar usulünün ilıdası de Halk dersaneled ve ~"'-; :: ıopf,ıı. 
Q'fr~, .... 'ftfli\fenııfaıt ka191Jamm:dar· JT f>ır 90fra tainnı ve beldy-emi~ de liıgilh vtr Fransa ftfosunun cfenizl'erd'~ şun fx>ştu'l fçiiıd'I! Iıecfefiw bulamamıt" ve ner geceki nöDetçl dOktorların gaze- ıır de sosyal yardım k.omıte e 

" ,. ..... • - • ' fl..:-,.r "'·'"" :ttf .. nr f..,.,.,.ı.,n4fAn vu~Tı- telerle ilAnı temenni olunmaktadır. ıı vardır. 
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Beyaz perdenın 

sevimli ve 

Lurille Ball 

en şık 
meşhur 

Ann Miller 

~ıyınen 

yıldızı 

dört 

F.&lips Briooks 

f' .......... K;Ş .... /i;;~~·;i;kT;;;~-;;~ .... ş;;,·Jid;~ .... B-;;Şi~·y~; ............. ~ 
. . .................................................................................................................................... 

Bol meyva ve 
bunları kış i i 

sebze m vsimin e 
malı. na ıl kur 

MEYVEl..ERt NASIL KURUTMALI? tıekadm. yer fasulyesi ve çalıdır. Bunları bir ipliğe ge~ircrck yahut her birini çakı 
Meyva Ye eebzenia en :bol zamanın- taze ve körpe olarak bahleyin çiğ var-

1
1 ile 4-8 parça yapıp bu puçalan ı!ene 

dayız. Kı11n komposto ve reçel için mey- ken toplamak muvafıktır. Fasclyalar ya ipliğe ı;cçircrck kurutmak lazımdU'. Pat· 
va, yemeklerde tenevvü temin ctmelc İ· küçük küçük parçalara bölünür, yahut ta lıcruılar y a uıpından iplere bağlanatak 
çin de sebze kurutmanın tam zamanı.. blre:r birer olmak üzere ıre yekdiğerinc yahut ta knbak gibi dilinip ipe geçirilerek 
Erik, İncir, kaysı, vi§ne, armut. elma, değmjyecek ıeki!de t:VYda bir gÜn göl- kurutulur. Bu usul. daha çabuk kuruma 
ll)'Va, üzüm, ftali gibi mevsim meyTa- gede buJundmularak eonra da hasırlıı.r ve patlıcanlnnn küflenmemesi b&bmın
tanm kurutnu1k için qağ1daki tavsiyeleri üzerinde günqe çakarllır. Havuca ince dan daha tercihe pyandır. Sebzelerin 
tatbik ediniz: dilimler halinde kestikten ııonra kurut- kurutulmAanda en :ziyade dikkat oluna• 

Erik. şeftali ve kaysının kabuğunu çı- ma'k lii.zımdır. Kabrığı da uzunlamasına cak nokta, bunlan gece İçeriye alarak 
kannak lizmıdır. Bunun için de bir litre dilimler halinde ltcameli ve bunlan ya veya Üzerlerine örtü örterek rütubetten 
sıcak. Ye kireçsiz ısuya 35 gram kadar bir İpe dizip gün~ .asmalı, yahut la bir muhafaza dme.ktir. Böyle yapılmadıiı 

oda ~ı. ıeoda eridikten ve .u eo- hasınn üzerine aermelidir. Bunlan her takdirde ı8Cbzeler esmer, hatta siyah 
iudııktan eonra meyvafan içine atmalı- gijn bir defa çevirmek lbımdır. renkte olur ve piştikten "onra Jna.nzara• 
dır. Meyvzlla.T bu suda yanm dakika ka- Bamyalara gelince. bunlan teker teker lan pek le iştah ıuyandırmaz. 

dar katınca b.buklan kolı:ıyea soyulur. -----------------=-----=--;;;;;;;m.-;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;-..mm __ _ 
Kabtıklan ıaoylllduktan aoma 'Veya eo- z d k 1 
:e~ek~=== ıvana an çı ıyor ar 
}'Uma da sür.dükten eoma banlan h.Mn' 
'\'ey& bı.hta üzerine .ua1ayımz Ye iki gün

& bir çıewiımCk prtjyle aünete bırllı· 
mz. Meyvatar bu rt1ar altında t S-20 
gün 'çincfe kurur. . 

Meyvalan çiğ •ey• ,.ağnmrdaıı mn
lutfaza için bunlan ya her aqam içeri al
malı. yahut ta üz.erlerine Lir örtü örtme
lidir. !Kabıığu kaim olmıyan en'k. bya1 
ve şeftnlileri sodalı su ile ıslatmakemn 

yıılnız çekirdeklerini çıkardıktan ııonra 

kurum~ bım.kmalıdır. Şeftalinin her 
hn1de hamca ve yarma olması daha 'tcr-
clhe ınyandır. Kabukları çıkarmak İçin 

Bu gidişle bütün 
bir tımarhaneye 
cBig Apl> yani ciri elma>, Amerika· 

c!a icat edilen yeni dansın ismidir. Bu 
dar.sa. bundan lbqka (Bmaa:k. :nere
ye doğru yuvarlanıp gidiyorsun')> yahut 
ta cEy diz, neden kesiliyorsunh veya 
d~ire neden ısmyom.ınh da denilmek
tedir. Fakat kısaca clri Elma> diye anıl-
ması tercih olunmaktadır. 

.Bu, bir sotyete dansıdır~ E.n son icat 
eodalı yerine küllü su <ta kullanılabilir. d---2-- L _._1._ d ~-•-- ~'L' --'L"-• • 

B
"L • • _ _ _ ,, ~ L ~,, ouııw.ır ™m a uıuına ulilr rnuı sa 
nn mcır e uzumu rmınn!:!!;a-. .-.uı- _1 

1
- • _ L _ -'L--a) yullll Avrupalı hir dam profesörü. bu 
u suyun ıaçme oatmp ~l.il ı. suyunu 
- _L b- - -ı _ ~ _ L _•ı_.__ı_~- .... ~. en yeni dam haldtmda fıkrl sorulunca. SUUJ'e& ır gun go gcae ıo~ ..... .- _ •• • 

Amerika geniş 
dönmek Üzere ... 

- '--alıd ._ -'--'- r.:..r_ c:J'UZU 319 bnntı ile buruşuab f<)yle 
ıra gunqe ,...,,. .u:ı ır. ıun;aı:ı:ı <ve uzıun • 
a1lammm her - nilmcleri rtırr. dcnu,: ,..r:_;; --. 

gwıçe Et ... B "d d Ozümler satkımdan lkopardnuyacak ve - ve • tüm. u yem ıca m aıu-
ıpekirdekleri çdaırilmıyacak.tar. v;,ne ve ta alakaeı. çorap önnCkle eigara telleo

kiraz • sodalı, yahut küllü suya eokul- dinnck ve nıwr lkconelde dağa tırman
madan. doğıudan doğruya glinqte kuru- mak .arasında n~ kadar o.laka varsa. ao
ıtular. cak o nisbette alalcadardırl Naad ki işa-

Armut. dma ve a~'Ztmn kanıtına u- ret ettiğim her iki ille hareket için ele, 1eri, gı~lcri onundc del Hülasa, S,6 ve 
sulü ise lbüihütün ba,h türlüdür. Bun- her iki on hart>.ket ii;m ae yağa ihti- ya daha fnz.la çift kunddanacalt yer W

Lınn bbu1dan çakı ile aoyulur ve her yaç ibU!unuyoraa, yeni Cla.m yapıldığı sı- dı.ilı:ır nu, -gdsin pruva! 
meyva dört parçaya ayn:lır. Bundan son- :rada da norma.1 ~nlıum daıulannda Aralanndan biri kumanda eden ge· 
ıra her parça.dala çekirdekle bunun ctra- harekete getirdildeıi uzuVlara ihtiyaç neraldir. cDaire §eklini alımzb ltaııt e
fmd.aki <cl> kısmı .da çıkari1u ve meyva- mevcuttur. &c:lklar~ dkr. lıasacam bii· diliyor. ôol l>acaklıı.r ileri!> !t:ı.ıı.tl cı:D.i-
1.a.r önce bir ru eaat kadar gölgede hıra- tün vücut, bu damla harekete getirilmek- finizi çıkannt Eşinizi filan yerinden 9m
kılıp kuruyuncaya .kadar güneşte ka1mak tedir. Ukin. yapılan nedir} Daha evvel dikleyiniz1 - KTavatımzı çözünüz ' 2 
üzere temiz bir tahta veya hasır üzerine pirenin yaptığıru, yapılmasını emrettiğini tango adımlariy1e so1a 1 - 3 kere öksii
aırnlanır. Annut, elma ve ayva Juırutul· tekrardan ibııretJ Bir adam, hir kapriac rün f - qinizin kalçasına yap~nb ().ı 
.madan öne~ jçinde 65 :1rranı .kadar oelcer knpılnuş, fantezi.inde böyle bir §CY .§e- üste bu emirler ve altalta ;taatf Her ıne 
eritilmiı bir kilo suya batırılıp çakanlırsa, killendinniı. muziplik etmek istemi,, hi- manasız ve hattl mayup emir "W'emine 
bunlardan yapı1acak tatlı ve komposto çimsiz hareketli bir Jey, bir .eosyete dansı verilsin. boyun ıeiiliyor. Her ne dennine 
çok nefı.s olur. Meyvalıı.nn çürüksüz ve olmak üzere ortaya atılmııl Va:ıiyet. işte yerine getiriliyor. Öyle bir disiplin la1 
:kurtsuz olmolanna bilhassa dikkat etmdi bu merk.ezdedirJ Buna dlllls deıu1meııi· Adeta aikcri im talim y.ıpılıyormu§ ı;i
ve bunları. kuruduktan sonra, birer birer nin acbehi de, ihtimal bu arada dans fi. bi 1? .. Jııte, oradıı. sosyete danıı olarak 'Ve 
toplDYJp rütubetsiz bir 7erde .aklamalı- gürlerine arada bir raatlarulmasıdırt cBig Apb yani ctri Elmu deİıilcn A-
dır. Genç. ihtiyar, dip erkek bütün Ame- merikan icadı dans, budur1 
SEBZELERi NASILKURUTMALI n1talılan bu _yeni icat dana çılgına döu- Avrupa1ı profesör, bo dans ccrcyaru• 

Fosulya ıbavuç, kabak. patlıcan, do- dürmektcdir. O derecede ki, her yerde, na kapı1an1arın, :timaı' 7e ginnck tize-
ınate1, baınyn gibi sebzeleri kurutmak hattl .caddderde ve meydanlarda bile re namzetliklcrini 1coy<luldanm :aoifemiJ 
usulü de ı§Udur: durup durup bu dansı pruva etmektedir- ve bir taraftan da Amen1'.ada bu ,.eni 

Fasulvalnrdıın en eyi kuruyanlar Ay- ler. Sı>or sılholnnnın bilet alınacak yer- dans halkasına kapılan kapnanaym1~U 

SAYFA: 
...................................................................................... : 

i PRATiK BİLGİLER i :...., ............................................................................... . 
MANTONUZ ROBUNUZA UY-1SJcakfık veya seriDliğine göre, harareti 

GUN DEOILSE istediğiniz gibi cayar> edebilirsiniz. 

Yait:ik mantolar. kıtlık mantolara P BEYAZ ROBUNUZU DEG1ŞTIR· 
re n>ba daha asorti olarak yapılıyo:r. MEK iSTER MiSiNiZ? 
Bunuıı b~lıca ıebebi. yazlık manto!ann Düz beyaz bir robu değiştirmek isti· 

eberO-a önü açık olarak &'eyÜmeaidir. yorsanız. çi~ekli organtinden bir yaka. 
f.ier ruDtomn:u ,.ohuom:a 1J7SUJl hir ıe- .iyah 1 e aetendcn her hangi bir •ÜS. 
Jalde 7aptamadıyaıam7,, hunu blüz ve .U- yalwt ıta ,Ywnupk ktrmJZJ veya yqil cey· 
re gibi bazı teferruatla robunuza benzer lin derisinden biı kemer ilave edebilir· 
bir ha!e ıaokabilininiz.. K~nız 1bir jile ba •İııiz-

f)akımdan . bilhusa ta"'aiyeye pyandD'. TA:YVöRONOZ KOYU 
SOC.UKTAN KORKUYOR RENKlJ Ml? 

MUSUNUZ? Tnyyörünüz koyu renkte · e yakAy-, 
Sqahatlcri çok eeviyor.ADız yahut so- kollara veya .ceplere ~iyeuiiniz renklı 

ğuktan cabuk müteessir oluyorsanız. 117• çi;ek motifleriyle, siyah renge daha ne

ni kum tan bir eteklik. bir jaket ve bir şdi lbir .çqni verd>il.iisiniz. Bazı bayan
m nto yapbrınız. Bu .sayede hem henkli 

1 
far bunun için küçük boncuklar da kul

bir tuvnlete ahip olur, hem de bavanın 'lanıyorlu. 

ar nızı arap saçı · 

şı~bı 
s n 

Tatil aylannda unutm.amanız lazunge· 
len bir hakikat varsa. o da. sa~larınıza 
cösterdiğiniz itinayı nzaltmama'ktır. Ac;ık 

havada ıSczdiii.nizi haha.ne ederek oaçla
rınızt arap ı .gibj .karmtıkan:ık bıJ"ak .. 

may,m4. 

Bunun u buit ~r~ hbank ık - ' 
fürler yapmamak ve ıaçlan fazla ~-

ıdm:L Seçlan. aç& havanın brulu
"'..--und n faza etıniyc ıbilhana ~hem
rniyet etiniz 'Ye eaçlarmm ~eksi

z.in ,Yağlayınız. Deniz banyosundan 110nra 
aaç1annızı ıtatlı .. :ile dlU'Ulamıt)'l an ih
mal etme~ iz. 

J~te size saçlar için çok teşirli ve kul-
lnnılması lcolny bir briyantin reçetesi: 

-

Huilc de ricin pure 1 O gr. 
Teinmre de quinquma 6,25 er. 
Extrait de jn:smin 6.25 gr. 
Essence de bergamote ().'SO gr. 
Alkool g 900.100 gL l ~plannw y.ı.kamadaıı öıx.e .hinfy~ 

e y: ğlamauız .dıı h.il~ .fu.7dALdır. 
.......................... .::1-=:UJll ....... 

Sa·natkir ub 
Kocasırı toprağa verdikten iki saat 
sonra İngiltere hükümda~ları kar§ı· 

sında oynryan artist 
· Fnnsanm melhur .artistlerinden Rene! Hubcrt Lautner pazartesi günn b1r ka. 

Parlak kaşlar Sen Sir lngiliz kral v.e kraliçesiniıı P.a- ~a uğram11 -ve ô1mtiştü. 
Moda durup dinlemned.en prabetler ris~ seçirdikleri ille~ .on1ar:m önUn- Cenaze :ınerasiml ~gün'! yapı1mq 

yaratıyor. ~ya Tenıinde açlar ve de bir tensil ~ fakat bu mtıtcm o ~ lngı"liz knd ve 

«Simsiyah ıtunak.lardan .onra parlak kat- Artist, Jngiliz!eriıı :mını muşlarm.m kraliçeSi.nl brşüayan Parisin sevinci 
lar :modan çaka. ilk dlm1 ola içinde unutulmUŞtu. 

Parmn Şıı.nzdi%esinde bu parlak holı A'llah Kralı kw ArtiSt <le evvelce tesbit edilen progra-
kadınlara.& sık ırut&dimnektedir. Bu c msmı,, mı bazınak le~meml;. memleketin !:>u 
bdmlar kaıla.ruu taman\.İ71e b'af ediyor- Bq1ığmı taşıyan blr eseı1 seyrederken misafırl.erl ~a çıkmağa teessürli-
iar, )'erine elıümisemanın bütün renkle- .içinde büyük bir acı ~or, gözya.11an- nün mAn1 ı01mıyacağını Söylemiştir. 
tini verecek parl.k tozlara hatuılmı~ Dl zor tutuyordu. Piyes tcmsı1 eailnüş ve Rene Sen Sir 
6Ull'i ka,lar takıyorlar. Bu ka,1ardftn, ge- ÇilnkU ondan bir bç uat evvel ko- teessürünü yeruneğe muvaffak olarak 
celeyin, mor, lacivert, mavi, yeşil. an casmı mezar~ bırakmı~ ve dönmüştü. rolünü umulduğundan daha fazla bit 

turunea. kırmızı renkte ıpklar ııaçılvorl Rene Sen Sir'iı:ı kocası olan tayyareci muvaffakiyetle başarmıştır. 
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.ft .. nlıyorum prenses hazretleri 

Gençlik ve bayın
dırlık hareketleri 
Turgutlu 24 (Hususi) - Halkevi 

baıkanının istifası üzerine Halkevi b8§
kanlığına Esnaf bankasının direktörü 
Nuri Gürelli getirilmiştir. 

OZOM KURUMUNUN DEPOSU 
Üzüm kurumunun istasyon civarında 

İnp etmekte olduğu üzüm deposu en bü
yük yapılanmızdan olup inpatı hayli 
ilerlemİ§tir. önümüzdeki 11ene prap fab
rikaaının da bu civarda kurulacağı söy
lenmektedir. 

KöYCOLOK 

imparator Leonu sevdiğinizden değil, imparato· 
riçe güzel T eokanoyu kıskandığınızdan 

dolayı böyle hareket ediyorsunuz 
Memleketimizin büyüklüğü ve eltono

Prenses T ekla hayret etti. 

1 
Sözlerine dikkat et. Vakıa Bana derin bir teessür duymuş gibi yerlere mik c:iurumu' nazarı itibara alınarak Nafıa 

O vakıa söylediği gibi Sehastiya- yaptığın eyiliği unutmıyorum. Bu se- kadar eğildi. vekaletince 90 bin lirayla muazzam ve 
nonun aptal olmadığını, onun pek mediğinizden fazla alakadar oluyor- - Affınızı yalvannm Prenses çok metin bir istasyon binası yapılmak-
çok ,eyleri bilip te bilmemekten gel- sunuz. hazretleri .. dedi. tadır. 
CJiğini bi]iyordu. Fakat imparatoriçe- Bu sözler T eklanın biraz canını Bizim gibi adi insanlar hiç bir su- ST ADYOM 
nin saraydan kaybolduğuna vakıf sıktı. Kaşlarım çattı. retle sizler gibi yüksek ve asil şahsi- Şehir stadyomunun planları yapılmıtbr. 
buhınması ve hele onun kaybubet - Scbaatiyano, dedi. Haddini bil. yetlere karşı ne hakaret ve ne de Aarazinin tesviyei türabiyesi vakit vakıt 
zamanını böyle ve kat'iyetle tesbit heple sana bir dost ve hatta hazan küstahlık cüretinde bulunamazlar. yapılmakta olan bu eser de birgUn mem
etmesi dikkate şayandı. da arkadaş muamelesi yapıyorum. Biz, öyle asil şahsiyetler gördük ki .. leket gençliği hareketlerine yarar bir 

Yoksa Sehastiyanonun bu kaybu- Fakat asaletinin au götürmez guru- Bizim gibi hakir insanların yardım- şekle sokulacaktır. 
bet hadisesinde parmağı mı vardı} ru olduğuna ve bu gurura tecavüz larından müstağni kalamamışlardır. YENi HOKOMET KONAôl 

Yoksa o imparatoriçe ile el birliği edenleri de affetmiyeceğimi bilmek- Buna rağmen haddimizi biliriz ve Yanık olan memleketimizde milli mü-
mi yapmıştı~ liğin lazım. köpek gibi hizmet etmekten başka cadeledenberi hükümet devairi icarla tut· 

Prenses T ekla, imporatorun ya- Sebaatiyanonun kansı derin bir vazifemiz olmadığını da müdrikiz. tuğu binalarda iı görmektedir. Bu vazi-
nindan yeni gelmişt1. üzüntü ve endişe içinde idi. Meaela.. Çok hürmetlu ve aaaletlu yeti nazan itibara alan tıbayımız, tahai-

Ve orada, Leonun nezdinde Zoi- Kocasının bu alaylı ve yarı acrket bir Prenaes hazretleri vardı ki.. Bü- aatmı temin ederek bu iti birinci plana 
çeyi, imparatorun sevgilisini gör- hareketlerine bir mana veremiyordu. tün asaletine rağmen sarayın arka almıt ve münakuaya koyc:lurmU§tur. 
müttü. Tamam ikbale konacağı sırada kapısından kıyafetini dcğiıtirerek Yapılacak hükümet binasının yanıba-

lmparator, kendisine en yakın bil- böyle yapması bütün ümit ve hülya- gizlice aaa1etlu bir damga tatımıyan pnda yeni Cümhuriyet meydanı ile ço
Cliği T eklaya acvgiliaini hiç çekinme- larını altüst ediyordu. Çünkü T ekla aevgilisinin kolları arasına can atar- cuk bahçesinin teaviyei türabiyeai müte
den takdim etmiı ve: ona imparatorla neler konuttuğunu, dı. Şimdi aynı yoldan yürüyen im- ahbidine ihale edilmittir. Klllll bir :u-

- Zoiçenin burada bulunduğunu Scbastiyanodan neler beklediğini an- paratoriçe hazretlerine de aynı yar- manda Cilrnhuriyet meydanı parke 
arayda bir ben bir de muhafız ku- !atmıştı. _ dımı yaparaalt büyük bir kusur itle- tafiyle döıenecek, çocuk. bahçesinin de 
mandam Hıristidi biliyor. Bu İ§İn Sebastiyano iıe, Teklanın bu mağ- mit olmayız. oyuncak ve diğer teferrüatı derhal yapı· 
mahrem tutulmaaı lazım .. icabında rur ve Amirane aözleri alhnda aanki -BiTMEDi- lacaktır. 
bana yardım etmek için bunu emin DEMIRYOLLARINDAN BiR DJLEK 
adamlarına aç .. Ba§kalarına aöyleme H t ·s . Devlet demiryollan umum mildürlü-
ve bilhassa ne imparatoriçe ve ne de a ay ve urıye ğünün emri üzerine lzmir -Alaşehir ara-
valide impara~oriçe şimdilik birşcy sında itliyen Otoray, ovada teabit edilen 
bilmemeli.. istuyonda indirmek üzere müıteri ka-

Diye de sıkı sıkı tenbih etmiıti. bul etmektedir. Fakat, halkımızın 7inci 

Prenses Tekla İ§te bunu Sebasti- Alman ve Italyan gaze- iıletme müdürlüğünün nazarı itibara a]. 
yanoya açmak ve aynı zamanda da maınnı arzu ettiği bir dileği vardır. 
imparatorun valide İmparatoriçe Demirkapı mevkii, ova istasyonu ola. 

hakkındaki kararından.ona malumat etlerı· neler yazıyor?. ralc tesbit edilen bu istasyon, Çobanisa-
vermek istemi§ ve bunun için e$ki nın yarı yolunda olduğu halde, Çobanisa 
ee9eriyi davet etmiıti. bileti verilmektedir. Bu istasyona gitme 

Sebastiyanonun, gerek valide im- BA~TARAFI 1 ~NCI SAHiFEDE olacaktır. ücretinin devlet demiryollannın esas ta-
paratoriçe hakkında İmparatorun Vıyana - ( Neµıgkeits - Weltblatt) rifesi olan kilometre bapna bir kuru§ 
huaaıf ve gizli olarak verdiği kararı gazetesi D. N. B. ajaıuıırun 13 temmuz lTALYAN GAZETELEElN N üzerinden almasıdır. 
bilmeai ve gerekae imparatoriçenin tarihli §l1 haberini neşrediyor: NF.ŞRtYATI Şehir elektrik işinin de 1Slahı cihetinin 
saraydan kaybubeti ile alakadar bu- Sancaktaki Türk askerl mahafili, San- teminini· dilemek bir zarurettir. 
lunması T eklanın dikkatini çekti. cağın takriben 4 ay sonra Türk.iyeye il- 9 Temmuz tarihli n Tevere gazetesi 

Ha dut upğa bildiklerinin yalnız hak olunacağını bildirmiştir. Ancak bu de Beruttan aldığı bir habere atfen şun
bunla;dan ibaret olduğunu, bilmedi- ilhakın şekli şimdilik kat'i surette tes- lan yazıyor: 
ği daha bir çok şeyler olduğunu gös- bit olunmamıştır. Belki evvelA ~cak ~uriye kabln~sl mU~~uliyen ı_çtima 
termek ve aynı zamanda onu mah· parlamentosu toplanacak, bunu mu~ea- halındOOU:. ~~~enin ~a etmesı mu-

t k · · kip daha şimdiden temin olunan Urk hakkak gıbl gorunmektedır. Resmi teb-cup e me ıçın : • 
G .. ·· k" ded' O kadar ekseriyeti sayesinde ilhak resmen ka- liğ bekleniyor. Yeni kabine halannın bir - oruyorum ı, ı. 

h d la d v ·ı · · F k t h -y· rarl .. ..+ırılacak belki de derhal ilhak le- kısmı cephe mensuplarından olmak Uze-u a egı mışsın. a a erv- ı "11' • • • • 

bilmek iddiasını gütmekte de alda- hinde plebisit yapılacaktır. re yıne Cemil Mardam beyın riyasetı al-
nıyorsun.. imparatoriçenin iki sa- Herhalde muhakkak olan bir §ey v~- tıncl:8 teşekkUl ~ecektir. . . 

ENVER UZEL 

Amerika 
karşı Meksika ya 

ekonomik tazyık 
yapacak atten beri ortadan kaybolması me- sa, o da TUrk askerlerinin Sar\cağı bır Tilrk askerlerinin, kendilerini Fransa 

selesini birazdan konuşuruz. Fakat daha terketmlyecekleridir. tarafından ihanete uğramış addeden arap 
şimdi asıl mesele imparatoriçenin Bundan başka bildirildiğine göre, San- Aleminin memnuniyetsizliği ve protesto- Nevyork 25 (Ö.R) - Eğer Meksika 
d v il im ara torun şahsını alakadar cağın ilhakını mliteak.ip Halep de dahil su içinde Iskenderuna girmelerinden B. Hu~ tarafından yapılan teklife uya-
~ ' ş? d. ·se bize lazım olan im- old.uğu halde büti.ln şimali Suriye, asıl sonra, Suriye hükilmeti Fransız tazyiki rak istimlak edilen Amerika arazisi me-

e yotr. · ımd 
1 
vı•ı · tordur Suriyeden aynlacaktır. altında hiç bir te§ebbtise ibtidar edeme- selesini hükme havale etmcği veya bu para orıçe egı , ımpara . 1 • • .. . . V • 

S b · k b. ··ı .. l Bu esnada Elcezire vilayetinin ne ola- mek imkB.nsızlığı karşısında bırakıldı, arsa ar ıçın munasıp tazmınat vermegı e astıyano urnaz ır gu uş e . . . . 
.. td·· cağı henüz kararlaştırılamaınıştır. Ale- ve o da, yalnız lskenderunun vaııyetinı kabul etmezse, Amerıka tarafından bah-

gu u.A 1 p h tl · vilerle meskftn olan kısım ile LUbnanın ve Paris anlaşmasını tanımamakla iktifa şedilen ekonomik avantajlardan istifadr - n ıyorum renses azre erı. akk k 
dedi. birleştirilmesinin ve bu suretle Suriye- etti. • . . h ~ı ay~ed:cekti~. ~eTikan1.,n dip· 

t t · T f no hem genç nin geri kalan kısmının denizden tama- Millı cephe, bu meseleyi görüşmek lomatik faaliyetıni tek.id içın alacagı ted-mpara orıçe eo a . . . 1 • h . 
h d ·· l O B' 1 d v ·1 men ayrılmasının da mevzuubahis oldu- üzere büyük hır lçtıma etmek tasavvu- bır enn epsi ekonomik ol~ır. em e guze .. nun, ızans ı egı .. . . b . . . . 
At. l 1 b" d b. 1. ht guv söylenmektedir Şu halde müstakbel runda bulunmaktadır. Türk.iyenın, Fran- Bu eyanat Ayan meclisı harıcıye ko-ma ı o ması ve ır en ıre ve ıa · . . . 

· d · t · 1 Suriyenin Akıbeti ile alAkadar olmaktan sanın zayif vaziyetinden istifade ederek mısyonu reısı B. Pibnan tarafından ya· 
zevcesı sonra a ımpara orıçe o ması 
b. k B' l ·b· · · d vazgeçecek ve bu suretle Maverayı Er- lngilterenin himayesi altında Antakya pılmı.ştır. B. Pitman Amerikanın Mek-
ır ço ızans ı gı ı sızın e canınızı ' . . . h" .. . . . 
kt ı t L l d . diin ve Filistinden kopma parçalarla ye- Cezire ve Halebı ilhak etmek teşebbil- si.ka ukumeüle bu istikamette müza· 

sı ı. mpara or eon a, onu sev ı- . d . . . . . 
v • • d d v ·1 · t · · ni bir arap devleti kurmak mlimkün silnde bulunacağından korkulmaktadır. kereye evam edeceğini bildırmıştir. 
gınız en egı , ımpara orıçeyı aev-

parır. mez, kuş uçmaz ıssız bir yer olduğu

Halk masalları Bunlan alınız. O ovaya vardı- nu gördüklerinde, vakıtlarda yaz 
ğınızda birini geceleyin yakınız.Çün- günleri olduğundan güneşten, aıcak

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• kü devin ateıten korktuğu gibi baş- tan bitmişler, ne ise: 
kabir fCyden daha ürkmeai yoktur. - Koca kannın aöylediği yer bu-
Bunu yaktığınızda aarayından bir rası olmalı •. Ana baba kardeş bir 40 kız 
mil öteye kaçar. Hemen durmayıp Diyerek arkalarından çantalannı 
gidesiniz. Ne kadar gidebilirseniz gi- çıkanp her biri bir yana serilirler. 
diniz. Yalnız aabah olduğunda oldu- Yakıt ta akşama yaklaşıp ortalık -3-

O da bir takım öteberi sözlerde bu
lunursa da : 

- Ey ana, burası neresidir. Sa
kın yolumuzu §a§ırmıyalım. 

Dediklerinde kocakarı: 

ğunuz yerde kalınız. Çünkü devin kararmağa başlar. 
ereriz .. derler. Eğer bir kolayi varaa gündüzleri gözü görmez ve kaçtığı Gereği gibi gece oldukta hemen 
senden çok yalvannz. Hem de eme- yerden bir yere kımıldanmaz. kocakarının verdiği üç kıldan birini 
ğin hop gitmez. Bize bir yol gös- Hem aiz de dinlenmiı oluraunuz. yakarlar. 
ter. Akpm oldukta kılın birini daha ya- Ortalık günler vardır daha aydın-

Dediklerinde birer avuç altın çıka- kınca o daha ileri gider. Uzatmıya- lık olur, bunun üzerine kırk kardeş 
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Yeni yapılmakta olan Mani.a paviyonu 

Yani yapılmakta olan lı bankan paviyonu 

Fuarın büyük antresi 

Beledıye reisi İs· 
tanbula gidiyor 

BASTARAFI 1 iNCI SAHiFEDE.. 
• hasretlerini bildirmek üzere bu hafta 

içinde latanhula Kidecektir. Reia latan· 

bulda Şeften maada başvekili de ziya
retle lzmir fuannın açılma törenine riya-

set etmelerini istirham edecektir. Beledi
ye reisimiz latanbulda bulunan vekilleri 
de fuanmıza davet edecektir. 

Fuar günlerinde ecnebi devletler ee
firlerinden bazılannın da lzmiri ziyaret· 
leri muhtemeldir. 

Fuar komiteai, dün reis Dr. Behçet 
Uzun baıkanlığında toplanarak müstacel 

bazı iıler etrafında karar almııtır. Bu ae• 

ne fuarda alıı verİ§ yapılacağından pa\'• 
yonlarda buna ııöre hazırlıklar yapJı• 

1 yor. Fuarda te,hir edilecek emtia fiatle• 

rinde büyük bir ucuzluğa tahit olmak 
mümkündür. Çünkü belediye bu itle ya• 

kından alakadar olmaktadır. 

Avcılar bayramı 

- Evet oğulcuklanm. Siz kimler
siniz, nereye gidiyorsunuz~ 

Demesiyle bunlar da Tırnaksız de
vi aradıklarını bildirirler. 

rıp verirler. lım, o gece de aabaha kadar gidersi- yine böyle düşünüp sürerler. 
Kocak~rı Ömrün~e öyle. küme ile niz. Üçüncü gün gece yine böyle ya- Tırnaksız dev de aydınlığı görün- BAST ARAFI t iNCi SAHiFEDE yen köy çocukları arasında yapılan mü· 

parayı hır yerde gormemış. · Altın- pıp ta saraya vardığınızda kapılan ce sarayından fırlıyarak kaçmağa yük çınar ağaçları vardır. Ve en büyüğü- sabakada Ali birinci gelmiıtir. 

Kocakarı : 
- Ha .... .• Simdi buldum .. Bunlar 

mutlak benim' dediğim yere gidiyor
lar. 

Diye düşünür ve sorar: 
- Ey çocuklar, siz orada ne yapa

caksınız. O devin bulunduğu yerden 
kut uçmaz, karvan geçmez. Şimdiye 
dek o yolda nice canlar öldü. 

Oğlanlar da: 
- Biz de ölmeğe gidiyoruz.. Biz 

lwk kardeşiz. Ya hiç birimiz kalma
yıncaya kadar ararız. Ya da murada 

lan görür görmez: ardına kadar dayalı ama bir yanında başlar. Çacuklar da sabaha kadar nün gövdesinin muhiti tam 14 metredir. Türk yavrularının daha küçük y&1· 
- Ah evlatlarım, sizi kendim serçe kuşu bir yanında da kanarya durmayıp giderler. Serin ve etrafı bol sularla çevrilmiı olan ta ufak silahlarla yaptıkları at1Jlarda geo 

doğurup büyütmüş gibi dünyada en vardır. Serçenin önündeki auyu ka- --------------- bu saha avcıların ıerefine köy halkı ta- rek i1abet ve gerek ise silah tutuılarınc:I• 
sevgili şeyden ziyade e$irgerim. Al· naryenin önüne kanaryanın önünde ,_...ı••••••••••••••ı~ rafından bir gelin gibi süslenmiı ve ha- biJe irsi bir kabiliyet göze çarpıyordu. 
lah yolunuzu açık etsin. Bildiğimi bulunan yemi de aerçcnin onune A l znlanml§b. Burada avcılar kamplarını Avcılann bayramına bütün köy hat. 
saklamam. Buradan bir sene kadar koyduğunuzdan artık hiç korkma- nne er kurdular. Yemeklerini pişirdiler. Eğlen- lu da iıtirak etmiştir. Genç, ihtiyar, ka-
yol gideceksiniz. Oradan onunuz~ yın. Size ilişen olmaz. Dikkat ediniz çocuklarınız zayıf- diler, oynadılar ve faydalı müsabakalar dın, erkek hepsi bayram yerinde idi. Kö· 
bir ova gelir ama •. Ucu bucağı on Dediğinde çocuklar aevine aevine Jayor mu? Burnu kaşınıyor mu? tertip ettiler. yün doksanlık babaları da yorulmadan 
senede bulunmaz .. O kadar büyük- koca kan ile vedalaıırlar. Uykuda aalyası akıyor mu? Ço- Program mucibince sabahleyin Pijon defalarca milli oyunlarımızı oynamakla 
tür. O ovaya sakın girmeyiniz. Tır- - Duadan unutma bizi. cukta solucan vardır. Derhal ve öğleden aonra kurfUn atıf müsabaka- gençlere örnek olmuılardır. 
naksız dev dediğimizin orası papuç- Diyerek ıürüp giderler. tsMET SANTONtN BlSK'O'VlTl lan yapılmııbr. Pijonda hay Hasan On- Akpm saat altıda müsabakalarda bi· 
luğudur. Eğer bir adım atacak olur- Az vakıt içinde, muallarda tez veriniz. Eczanelerde kutuau ( 20 ) mut ve kurf\lllc:la da bay Halil Zehir bi- rinci, ikinci ve üçüncü gelenlere hediye-
sanız bittiğiniz gündür. gelir, o ovaya varırlar, bir de ne bak- lwnlftur- rinci gelmitlerc:lir. Köy çocuklarının da ler verilerek bayrama nihayet verilmit 

Kocakarı saçından üç ak Jul ko- aınlar, ucu bucağı yok, rüzgAr C8- .. ••••••••••••m•Mlabf1 süze) oldu. Yqlan on ikiyi geçmi- ve lzmire avdet edilmittiı. 
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kuvvet, iştah şurubu 
euc1a'°:'~-t:' ta•ııip lruvfttt.ıftif, iftihlayı iittır• ri
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fena düfüncele · '·~ .___. vv~ek 7&bflssı 11~ •. n gı enr. ı.rqmg makinlllma lizaa ol bit.. '--'- -~ 
ener1ıyi vererek azmü irade ..mhi . 

1111 
1DI 1U110n ve 

libr.al ilicvhr. Sa "'lık ı_H • • ~- ~~ ...... ..ıemi iktidarın en 
___ _. L 1 1 veıuuetmın reamı musaadeııni h"' d' H ~e uu unur. aız ır. er ec-

GRIPIN 
l<a~Jerinin tesirini öğrenenler baş, 

dış adele ağrılarını unuturlar 

NEZLE, KIRIKLllC, ROMA TIZMA, GRiP VE EMSALi HAS
T~ KARŞI BiLHASSA MVESSIRDIR 

Terldhl 'te tedriadelCi ıDr'at itibariyle ennalıiz olan GRIPIN'in 
10 tmıelik yeni ambalajlarını tercih ediniz. Geceleri tutacak 

olan afnlara kartı ihtiyath balanmut o1ununu. 
icabında günJ• (3) kafe alınabilir 

1alılitlerinden ıakınıms H her 1•tl• 11rGFla Gripin isteyiniz 

Fenni ~özlük için -

KEMAL KAMiL AKTAŞ 
HiLAL ECZANESi 

· Dünyada mevcut hütiin ıözlük cİDI ve çqitleri yakından 
ve uzaktan gören parfe ıiferik, ıilenderik, dubl fuvayye 
tatlarla altın, nikel, pilatİD, hu baıa ve aetltiloid çerçeve
ler, toför, tayyare ve motosiklet sözlükleri, pusula, pertavsız 
~metro, )'P'ometro, altimetro, pedometrolar Ue ıiSz dok-

torları için ıöz muayene lletlerl 

Her Yerden çok ucuz 
TOPDAN PERAKENDE •.. 

-~~~~;;:~:;::~Y~rF.~.N::,t~A~~;·~~;"":;:';:"':'"':':"'"':":"":'":':".~~~'.'."' ...... ~.::::::::::::::::::::~~~~~~~ 
C::~ KATRAN HAKKI EKREM 1 F t 11· S r-------------=~==~=::::::: . ra e 1 perco • DElJfSCHE LEVAN Vapur acentası 

Kumbar«t biri ' ~:~!~: J~:=-~·-
\I~ • iL SCHUET _.. gef;p Roıt.,Jam. Amotenlam " 
~ ACHAIA .. ....,. 18/7/938 de ı..ı.. Hamı..,. limaalan öçin yük alocaktu • . 

ienİyol'. Mal çakaracaktır. 
iLSE L ~ M RUSS Vapu.nl 20/7/938 SVENSKA ORIENT UNIEN 

de ~eklaıiyor. Mal çıkaracaktır. GDYN1A motörü 28/7 /938 de bek· 

1 

Bakımaızlıktan çürüyen ditlerin 
difteri, bademcik, kızamık, enflo
enza v~ ~atta zatürreeye yol açtık
ları, ıltıhap yapan dit etleriyle 
k_öklerine mide humma11, apandi
sıt, nenıuteni, aıtma ve romatİz· 
ma :a·•~iı fennen anlatılmıtbr .• 
T emız agız ve sağlam dişler umu
mi vücut ıağlığının en birinci faf• 

tı. ~lmu,tur. Binaenaleyh disleri
nızı her gün ~abil olduğu k~ar 
fazla (Radyolan) dit macunu ile 

~Tfe'~~ ~~c;~!!!rsin~z v~ etmeliıi-
·- L-sun uz. 

ki: 

RADYOLIN 
ile ditlerinizi sabah Te aktam her yemekten aonra f1"alayınız .... 
- L! z • u 

VE 

STANDARD 

Motosikletleri geldi mutlaka görünüz. 
UiKKA T : T ornaks motorlarının her 

parçası mevcuttur 

•Al.OVA vapmu 22/7 /938 de bek- lmunekte olup (Doğru) Anvers Rob 
~e~~· Rotterdam. Hamburg, Bremen terdam. Hamt.--. Danimaık ve Baltıla 
ıçm yiilt alacaktır. !ima.lan İçin )ok ıd.icakbr 

AIERtCAN EXPORT UNF.S . 
SERVtCE RAPlDE SERViCE MARn1ME ROUMA1M 

EXETER vapuru T 5 temmuzda Pire-
den Nevyoıka hareket edecektir. PELEŞ VllP'lla 30/7 /938 de 'bekln-

SERVtCE MAJUTUıılE ROUIUJN mette olup Malta, ceno,,.., Maıs1ya w 
BUCAREST Cezair limanlan için yük ve yolca ahr. 

DUROSTOR Yapunı 24 temmmcla Daadaki hareket tan1ılerb'Je navlun· 

beleniyor. Köstence, Galatz ve Danup laıdaki deiifilrlildeıdeıı aceeta mesul~ 
limanlan için ,.ük alacakm. yet lcabul etmez. Daha fazla taf.ait içia 

STE. ROTA.LE HONGROISE ikinci Kordo_. FRA TELU SPERCO 
DANUBE MARmME vapur acentahfma mlncaat edilmeei do 

TISZA vapuna 16 temmuzda bekle- ca olmıar. 
nİyor. Beyrut. Port • Sait ve lskenderi- Telefoe 1 4111 / 41G / 2813/4111 

ye limanları açin )'ilk alacaktır. 

TISZA npuıu .3 aiustoata bellenİ· 

yor. Danup limanlan için yük alacaktır. 

Iltndakl hareket tarihleriyle nav· 

lunlardald delif•kllklerden acenta me
ruliyet kabul etmes. 

Daha fazla tafslllt almak için Blrln

cl Kordonda V. F. BeDrJ Van Der Zee 
" Co. n. v. Vapur acentalıtuıa mUra
caat edilmesi rica olunur. 

Tel No. 2007 " 2008. 

Olivi Ve Şüre. 
LtMlTET 

Vapur acentası 
BİRJNCt KORDON REES 

BINASI TEL. 2443 
EUermao Linea Ltd. 

LONDRAHATn 

"UmdaJ,, umumi . DESTRO vapuru 7 haziranda 
Lıverpool ve Svanıeadan gelip 

deniz acenteliği yük çıkaracak. 

L d 
CA V ALLO npunı 7 haziranda 

l • gelip Londra Te Hull için yük ala· 

HELLENlC UNES L ın. cakbr. 
HELLAS vapuru temmuz nihayetin- FLAMlNlAN vapuru 22 hazi4 

de beklenilmekte olup Rotterdam, Ham- randa Liverpool ve SYaDaeadan 
burs ve Anvers limanl~a yük ala- 1elip yük çıkaracak. 
caktır. DRAGO vapuru 25 haziranda 

ONITED ST A TES AND LEV ANT londra, Hull ve Anverıten ıel" 

HELVIG LINE LTD. yük çıkaraaılı ve &JDİ zaman~: 
vapuru temmuzun ikinci on L d 

be,lik günlerinde belcle.nilmekt l on .ra Ye Hull için yük alacakbı 
N e 0 up Tarih ve navtunlardakf detişiklikl 

evyorlt limanı için yiik alacaltbr. den acenta mesuliyet kabul etma. e?lo 

!~ALEBEK vapuru 1 5/1 7 eylOJ ara-

ZETSKA PLOVtDlsA '"A~.ı.;,. ----------
Balkan ittifakı iktısat konferansının ~ • ... ..t.-!-..ı~~ l.aMlr.et edecek P"ll'ttı 

..... _L ı "k • · t • tt'"' h t Gerek npmlann muvual&t tanıueoo 
,_yyan, yo cu ve yu ıçın eaıı e li1 a • 

Y sl b d al 
ıerek vapU.t isimleri ve navlunları bakı-

ta mensup UiO av an ır ı L 
0 

V C E N kında aceııta bU tubhtıt altına ~ 
Lülr.a vapuru 1 3 aiuatosta la de Daha fada tafsillt almak için 8lrinel 

Comtan:ıa. Vama ve Buriaa limanları Kordonda 166 numarada (UMDAL) 

için hareket edecektir. umumi denb ıcentalıl& Ltd. mD.racaat 
L O V C E N edilmesi rica olunur. 

Lüka vapuru pazartesi 22 ağustos saat TELEFON : 3171 - 4072 

BRISTOL 
Beyoğlunda 

OSMANiYE 
Sirkecide 

Ba her iki otelin müsteciri Tiirkiyeain • •iri otekm BAY 
öMER LUTFU'düır. 43 aeaalik tecribeli idareai7'e bMiiıı Ese 
halkına kendisini aevdirmİftİr. . 

Otellerinde misafir kalanlar• kendi eYlerincWô rahatı bu-M. ALiM ŞENOCAK 
B- tlurek Kemeraltı cad. Emirler çar ... ı ur•••llda 

Tel. No. *'78 

harlar. 
Birçok luuuaivetlerine ilaveten fiatler mütlait ucuzdur. 
Jstanbulda bütün Esre ve lzmirliler bu otellerde bulııeurlar. 

Izmir Yün Mensucatı 
Türk A. Şirketinin 
Halka-Pınar Kumaş Fabrikası 
Tarafından mevsi::n do!ayısile yeni çıkardığı kumaşlar 

TAZE TEMlZ 
~ 

UCUZ İLAÇ 
Manisa Nafıa müdi•rlüğünden: 

1 - 7 400 lira 27 kurut kefil hedeDi Alafebir Hükümel konağuun 
ikmali inpatı açık eksiltmeye konmUflur. 

2 - Eksiltme 4/8/938 perıembe günü aaat 11 de Nafıa müdür-
Saglam Zarif 

Her tiJrlü tuvalet 

Hamdi Nüzhet 

SIHHAT 

çefitleri 

Çan çar 

lüiii odasmdaki eksiltme komiıyonunda yapılacaktır. 
3 - Eksiltmeye girecek olanlarm 555 lira muvakkat teminat ver-

meleri lizundır. 
4 - Proje, keıif ve mukavele ve eksiltme prtlan, huıuıi prtna-

meler Nafia müdürlüğünde görülebilir. 
5 - Bu iıe arirecek olanların 938 ~a ait Ticaret odası velikuı 

Ye. l /7 /938 giinlü ve 3645 sayıh Resmi gazete ile nefl'edilmit olan 
talimatname mucibince müteahhitlik vesikası ııöstermeleri Jiımwhr .. 

19 - 23 - 27 - 2 2602 (2470) 

VE UCUZDUR 
Yeni yaphracağıoıı elbiseler için bu mamulatı tercih ediaiz 

l.W?.ılff SATIŞ YERLERi im 
BiıiDCi Kordonda 186 .... raaa 

ŞARK HALI T. A. Ş 

BAŞDURAK 
Hanı 

ECZANESi 
Büyük Salepçioğlu 
Karştsında 

__ .... ., 



YENi ASIR 

s~::~ELEDtYEStNDEN: -- -- -Y- URDD-A-- Ş.- DiKKAT! 
Atatürk caddesinde yahuz bınası ,.. b nlardan sekiz 

belediyemize ait bulunan 368 ve edl Uz milyon insanı hasta eden ve u 
368-1 sayılı binaların ife ynnyan .. en- Senede Y mlryonunu öldüren en mUthl• ilet sltmadır. • i , tl , den 
kazı üteahhide ait olmak uze- , ed'" ' · · i sineklerin bu akla hayret vene emaye erın 
re yıkt':ılması baş mühendislikte~ VATANDAŞ 1 Hiç eh~~!e~= bil~ı~~ı;;k deva vardır ki bu da ( KtNIN ) dir ... Kinin sıt-
tedarik edilecek keşif ve §artnameaı korunmak ve kurtulmak ıçın p manın emsalaiz ili.cıdır. • • 

veçhile açık artırm~ya çıkan1aıl§:'1: 1 ') 1 b t a cemiyetleri de sıtmada yalnız kinini kabul etmıştır 
Ke§if bedeli 210 lira olup a ~sı Beyne mı e tı ve sı m - .-:- la .• . ku etaizliği kansızlığı ön· 
12-.8-938 Cuma günul .. ~aa;~~· ted;5 Bugünün tababeti kininin bu harikulade ~~et~ı .~•!'ile h~i~~~ bir ';ok acı n~tat hüli.sala· 
t§tirak etmek istiyen enn ıra l k tına parazitlerini derhal öldürme ıçın ınını se 1 

kunl§luk muvakkat teminat makbu- 1e~el vı:. iı tir k BlOGENlNE müstahzarını hazırlaml§tır. 

... 
26 TEMMUZ SALI 1938 c 

Siz de bu kren1den şaşmayınız! 

BALSAMIN 
Sıhhat bakanlığının resmi ruhsa• 

tını haiz bir fen ve bilgi ~ahs~lüd?.r. 
Bütün cihanda elli senedır daıma us
tün ve eşsiz kalmıştır. 

KREMLERi 

banka teminat mektubu arıy e ır eş ere 
zu veya .. 
ile söylenen gün ve saatte encumene 
gelirler. ) 

Krem Balsamin 
26-2-5-9 2692 (2516 

l _ Beher takımı yirmi iki lira-
Uzun bir tecrübe mahsulü olarak 

vücuda getirilmiş yegane sıhht 
dan bin iki yüz ye~it al~ lira ?1~
hammen bedelle jtfaıye mustahdımı-
nine yaptınlacak elli sekiz ~ el
bise itfaiye müdürlü~deki n~u
ne ve §Mbıamesi veçhıle açık ekaılt

b • • J J kremlerdir. k kurtulmak icin en irıncı eva ır • 
Sıtru~da.n k_orunma yeecikleri arttırır, adale ,;e sinirleri kuvv:etlend~ir, iftihayı il~· Krem Balsamin 
Kanı temızleyıp çogaltır. Kırm~l~ "ld" .. sıtmanın bütün tekillerinde tifa temın eden bu yük-lığı • d ir Sıtma parazıt ennı o urur • Şöhretini söz ve şarlatanlıkla değil 

dermansız gı er . sek tesirli ili.ç her eczanede bulunur sıhhi evsafını Londra, Paris, Berlin, 
meye konulmll§tur. 

thaleıi 5-8-938 Cuma günü saat 
on üçtedir. lt tirak etmek iatiyenler 
doksan bet lira yetmi§ bet kurutluk 
muvakkat teminat makbuzu veya 
banka teminat mektubu ile söylenen 
gün ve saatte encümene gelirler. 

-====------------------------------------ Nevyork gÜzellik enstitül~~in~~n _ yüzlerce krem arasında bırı~cılik 
mükafatını kazanmış olmakla ıspat 

2 - Beheri iki lira yirmi be§ ku
l'U§tan 130 lira elli kurut rı;'~~
men bedelle itfaiye müstahdımın~e 
yaptınlacak elli sekiz adet ıapka ıt
faiye müdürlüğündeki nümu_ne ve 
§Mbıamesi veçhile açık eksiltmeye 
konulmuttur. thalea.i 5-8-?38 Cuma 
günü saat on üçtedir. IJtirak etme~ 
iatiyenler on liralık muvakkat temı
nat makbuzu ile söylenen gün ve sa
atte encümene gelirler· 

21-26-29-2 2624 (2480) 

Tevfik Rüttü Araı Bul.:1arında 
22 sayılı ada üzerinde hır kısmı 
yaptırılmakta olan çocuk hast.ane: 
sinin geri kalan heyeti umumıyesı 
vahidi fiatler esası üzerinden 1~/ 
7 /938 tarihinden itibaren ~5 gun 
müddetle kapalı zarflı ekaı11?1ey~ 
konulmuftur· Heyeti umumıyeaı
nin ke,if bedelli 75,000 lira olup 
muvakkat teminat miktarı ?•000 
liradır. Vahidi fiat cetvellerı, ke· 
tif ve tartnameıi 187 ,50 kuru~ ~e
del mukabilinde bat mühendıı.l~
ten tedarik edilir. Tafradan ı~tı· 
yenler posta ücretini ayrıca ~on· 
dermelidirler. Kapalı zarfla ıha
l • 29/ 7 /938 cuma günü saat 13 
;;ı belediye encümeninde yapıla- ai veçhile açık eksiltmeye k~_n~.lmuş- ı 
cakhr. lttirak edecekler ~490 sa· tur. ihalesi 2.8.938 sal~ ~nu saat 
yılı kanunun tarifi daireaınde ha· J 3 tedir. iştirak etmek ıstı yenler. 29 
zırlanmıt teklif mektuplarını iha· lira 7 S kuruş~ m~vakkat temınat 
le tarihi olan 29/7 ~~~a~~ ru_- ---i-' &deli peşinen ödenmek üze
niitan Ü7 lira 10 kurut bedeli re Kara Fatma dağına dökülen çöp
muhammenli 94 üncü adanın 117, lerin 1 senelik satııı 75 lira muham-
10 metre murabbaındaki 45 sayılı men bedelle ve batki.tiplikteki §Brt
araaunın satıtı haf katiplikteki namesi veçhile açık artırmaya ko
tartnamesi veçhile 29/7 /938 cu- nulmuıtur. !halesi 2.8.938 salı günü 
ma aünü saat 13 de açık artırma saat 13 tedir. lıtirak etmek istiyen
ile ihale edilecektir. ler 575 kurU§luk muvakkat teminat 

lttirak etmek iatiyenler 9 liralık makbuzu ile söylenen gün ve saatte 
muvakkat teminat makbuzu veya encümene gelirler. 
banka teminat mektubu ile söyle- 4 Yolla t · · · · tın lı .. .. 

1
• - nn amın ıçın sa a -

nen gun ve saatte encumene ge ır- ak 3000 ahb k 1 nac metre mur aı esme 
erj 4 19 22 26 2538 (2438) la§ bat mühendislikten tedarik edile-

' ' ' cek keıif ve fartnamesi veçhile açık 
1 - Senelik kirası 500 lira be- eksiltmeye konulmuttur. Mubam

deli muhammenli 2 inci kordon yalı men ke§if bedeli beher metre mu
caddesinde 1-3 sayılı depo ve yazı- rabbaı 130 kuru§tan 3900 lira olup 
hane bat katiplikteki §Brtnameai ihalesi 2.8.938 salı günü saat 13 te
vechile" 9-8-938 salı günü saat 13 te dir. İ§tirak etmek istiyenler 292 lira 
açık artırma ile ihale edilecektir. it- 50 kuruıluk muvakkat teminat mak
tirak etmek istiyenler 37 lira 50 ku- buzu veya banka teminat mektubu 
rutluk muvakl;at teminat makbuzu ile söylenen gün ve saatte encüme
veya banka teminat mektubu ile söy- ne gelirler. 
!enen gün ve saatte encümene gelir- S - 670 lira 56 kurut bedeli ke-
ler· §ifli Kar§ıyakada Bostanlı mevkiin-

1 - Beher metre murabbaı 250 deki mecra kanalının üstünün beton 
kuruttan 191 lira 25 kurut bedeli arme kapakla örtülmesi bat mühen
muhammenli 63 üncü adanın 76.50 dislikten tedarik edilecek keıif ve 
metre murabbaındaki 168 sayılı ar- §artnamesi veçhile açık eksiltmeye 
aasının satışı bat ki.tiplikteki §llrlna- konulmU§tur. !halesi 2.8.938 salı gü
mesi veçhile 9-8-9~8 ~alı ~ü saat nü saat 13 tedir. lttirak etmek isti-
13 te açık arbrma ıle .ihale edılecek- yenler 50 lira 50 muvakkat temi
tir. lttirak etmek istiyenler 14 lira 50 nat makbuzu veya banka te
kurutluk muvakkat teminat makbu- minat mektubu ile söylenen gün ve 
zu veya banka teminat mektubu ile saatte encümene gelirler. 
söylenen gün ve saatte encümene 17 - 22 - 26-29 2589 (2464) 
gelirler. 

22-26-29-5 2640 (2489) 
1 - Beher metre murabbaı 400 

kuruştan 608 lira bedeli muham
menli 5 S inci adanın 1 5 2 metre mu
rabbaındaki 6 sayılı arsasının satışı 
baş katiplikteki şartnamesi veçhile 
2.8.938 salı günü saat 13 de açık 
artı rma ile ihale edilecektir . i ştirak et
mek istiyenler 45 lira 60 kuruşluk 
muvakkat teminat makbuzu veya 
banka teminat mektubu ile söylenen 
gün ve saatte encümene gelirler 

2 - Beher çifti 6 lira 80 kuruş
tan 394 lira 40 kuruş bedeli muham
menli itfaiye müstahdiminine yaptı
nlacak 58 çift bağlı fotin itfaiye mü
dürlüğündeki nümune ve şartname-

lZMIR MEMLEKET HASTA
NF.SI DAHiLi HASTALIK

LAR MUT AHASSISI 
DOKTOR 

Cel aal Y r~ın 
Muayenehanesi : ikinci Beyler 

aokağuıda Fırın kartıamda (25) 
numaradadll'. 
TELEFON : 3956 
EVi Göztepe Tramvay caddeııi 
No. 1O1 ô TELEFON 2S4S 

Oğlanlar da: • 'd' oruz .. Biz luğudur. ~~e~ ı~.a "r 
- Biz de ölmege gı ıy . • 

etmiştir. 

Krem Balsamin 
Gündüz için yağsız, gece için y~~lı 
ve halis acı badem ile yapılmış gun-
düz ve gece şekilleri vardır. .. k 

Devlet Demiryolları 8 inci işlet-
•• ...ı •• 1··~·· rlpn• - ,,, __......:~ıutn-m e mu'-' ur \Ul&ID ızmir Alsancakta sekizinci itletme 

Dınasmda ifletme komisyonunca açık eksiltme suretiyle satın alına
caktır. 

Bu İ.§e girmek iatiyenlerin 32,559 kurutluk muvakkat teminat ver
meleri ve kanunun tayin ettiği vesikalar ve kanunun 4 üncü maddesi 
mucibince ite gİnneğe mi.nii kanuni bulunmadığına dair beyanname
lerle muayyen vakitte komisyona müracaatleri li.zımdır. 

Şartnameler komisyondan parasız alınır. 

Mikdarı 
600 
200 
200 
200 

50 
100 
30 

2100 

Ticaret odasınca be
her metre miki.bına 

Metre cins ve Eb'adı tahmin edilen fiati 
Mikabı evsafı Lira Kuru§ 
34.560 Çam dilme 4,00X0,12X0.12 1451 52 

1 .440 Çam dilme 4.00X0.06X0.03 60 48 
3.600 Çam dilme 4.00X0.09XO.OS 151 20 
2.880 Çam dilme 4.00X0.12X0.06 120 96 
4.320 Çam dilme 6.00X0,12X0.12 191 44 
4.000 Çam Kalas 4.00X0.25X0.04 168 00 
2.160 Çam Kalas 4.00X0.30X0.06 90 72 

50.400 Çam Tahta 4.00X0.20X0.03 2116 80 
21 - 26 2615 (2482) 

No. 3001 F DAIMONA 
El feneri 

DAIMON markalı bu fenerler geceleri ıründüz yapan hem elde 
hem veleabitte kullanılan fenerlerin en iyisidir, portatiftir, 

yuaı pille ıtık verir. 
Çok dayanır, çok •ağlam ve çok ucuzdur. 

Bilhasaa mahalle arasında misafirlik dönütünde çok iyidir. 
Tavsiye ederiz. 

Izmir inhisarlar baş müdürlü
ğünden: 
Darağaçtaki ıarap fabrikamızda teslim suretiyle temiz, çürük ve 

hastalıksız sultaniye çekirdeksiz Yat üzümün beher kilosu 3.5 kunıt 
üzerinden aatın alınecektır. 

Satmak iatiyenler fimdiden tıırap fabrika müdüriyetine müracaatla 
isimlerin! satacaklan üzüm mikdarmı kaydettirmeleri ilin olunur. 

2670 (2511) 

Diyerek aurup ıs·--- narda tez\ verınıı-· ~-

akıt 'çinde masa ~--·.+.•~ Az v ı İa bir de ne bak· ı<ıu ... ·-·" 
elir • o ovaya varır r, 

KREM BAl.SAMlN; öteden beri tanınmış hususi vazo ve tup fC -

lı INGllJZ KANZUK ECZANESi. .. 
\inde satı r. BE.YOOLU - IST ANBUL 

Cildinizin tahriş edilmemesını 
lateraeniz 

D"nyanın her tarafından seve seve kullanılan ve 
u k 'b' u--tan cildi trattan sonra pamu gı ı yum r-

P 0 K ER 
'raş oıçaklarını kullanınız 

Vak•flar Umum Müdürlüğünden: 
Kapalı zarf usulile bina inşaatı 

eksiltme ilanı 
1 - Eksiltmeye konulan it: 
27 haziran 938 tarihinde yapılan eksiltmesinde talip çıkmadığmdaıı 

dolayı ihalesi yapılamıyan Ankarada Bankalar caddesinde Osmanb 
bankaaı ittisalindeki Vakıf arsa üzerine Borsa, Vakıf paralar müdür
lüğü ve Apartman binaaı inpatıdır. 

2 - Bu inşaatın temel kısmı vahidi fiat üzerinden ve mütebaki ak
sam maa müştemilat kötürü olarak yapılacaktır. 

3 - Keşif bedeli 220446,54 liradır. Bunun 28184,15 liraaı temel 
için ve 192262,39 lirasıda diğer kötürü aksamın in§ası içindir. 

4 - Bu inşaata ait şartname ve evrak §unlardır: 
A - Fenni ve hususi ıartname. 
B - Mukavele projesi ve projeye bağlı vahidi fiat cetveli. 
C - Eksiltme §Brtnamesi. 
O-Proje. 
6 - Yukarıda yazılı evrak Ankarada Vakıflar umum müdürlüğü 

İn§ııat müdürlüğünden lstanbulda lstanbul Vakıflar bat müdürlüğün• 
den, lzmirde lzmir Vakıflar müdürlüğünden 11,02 lira mukabilinde 
alınabilir. 

7 - Eksiltmeye 5/8/938 tarihine rastlıyan Cuma günü saat 12 de 
Ankarada ikinci Vakıf apartmanında Vakıflar umum müdürlüğü irı
pat müdürlüğünde toplanacak komisyonda yapılacaktır. 

8 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 12272.33 lira teminat 
vermesi ve &§ağıda yazılı vesikaları haiz olması §arttır. 

A - 1938 yılma ait Ticaret odası vesikası. 
B - 1938 yılına ait olarak Nafia vekaletinden alınml§ ve en atağı 

100 bin liralık tek bir bina İn§aatını yapmlf ve muvaffak olmuı bu· 
lunduğunu bildiren yapı müteahhitliği vesikası. 

9 - isteklinin bizzat yüksek mimar veya yüksek İn§aat mühendi
si olması ve bunlardan biriyle müttereken teklif yapıp mukaveleyi 
birlikte imza etmeleri de ..,ıtır. 

10 - Kapalı zarfın ihzıırmda teklif mektuplarının yazılıtında bu 
zarflann tevdiinde ve posta ile gönderilmesinde isteklilerin 2490 sa
yıh kanunun 32, 33, 34 üncü maddelerine harfiyen riayet etmeleri 
li.zımdır. 

Keyfiyet ilin olunur. 
22 - 26 - 28 - 31 2635 (2488) 

Turgutlu belediyesinden: 
Ke§if bedeli 1968 lira (4) kuruıtan ibaret (112) inci adada yapıla· 

cak pazar yeri,.'n ve ke§if bedeli (1304) lira 36 kuruıtan ibaret (116) 
mcı adada ya :icak abdesthane binasının ihaleleri 5/7 /938 salı gü
nü icra edileceği ilin edilmif ise de İn§aatı mezkiireye talip zuhur et
mediğinden bu i§lerin bir ay zarfında pazarlıkla ihalesinin yapılması· 
na karar verilmittir. 

Pazarlık 5/8/938 gününe müsadif cuma günü saat (12) dedir. 
isteklilerin tayin olunan gün ve saatte Turgutlu Belediyesine mü• 

ncaatleri. 
10-15- 20- 26- 2482 (2413) 

Hı·- -.. l oldu. Yatları on uo.J~. ... -U abtl guze 
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Passif kurumu 

ANKARA RM>Y.QSU: 

== SAHtfE & 

Memurluk müsabaka imtihanı 
T. C. Zıraat bankasından: 

Kedi büyük •• mu ·d·? 1 ı. 
öğle ne§~tı: 
Saat l.f.3() da karıt'k plak Defl'İY•tı. Madde 14 - Passif hava korunma te-

14.1;.s O de tlilda türk mq.sikisi 1'• halk Jekkfttterlnde kendbine verilen nzifeyl 
•. Ban~ızın t~be .ve ajansları için lüzumu kadar memur alınmak 
uzer~ muuhek• ımtabanı açdacakbr. 

tarlıla111 ı S~ ıs •lıltıı1 ~ Ql!«t mV.bul bir ntazerete mUstenfcl olıPaJcaı-
3ehre civar yazltkJardan blrind. otu- ' Sennet bey, derhal kurduğu plim k,a-. Zift. J'IPtnııw\ar Qll din dl aya 

Mlilabakaya airebilmeak için eıı az Orta mektep mezunu olmak 
Ye~ 18 den ..-it 3() d.a ~bu)~~. 

l'\ırd\ı. tid: nıetı CJ a ,.km ~ ıcnif rmna lısıldamtf. İbefrfn altında)d hu-. ~ kadar hapisle cezalandınlırlar. 
0
llludan,. darca w laeyaz nçh başı w sıza a!pa alıp ateş ed.yi~ tabit 0 sır., Saat 18.30 da ~ pl&k ~yab. Madde 15 - KenıUaine tevdi edUınlş 
~vi · emil Gol •uhaıfPıırimıe dit ld nmtfalctan lar. Onu ~ 19. IS bl ti.irk aMMikiai Ye. halk .-rkılan olan pusLf hava kon:ıum,a,,paa ~ 

1 a de. ,.. .. olanı. imtmana l'intbt1irlene de '8 "tmdan evvel 
ll'lemurluk ••mfuıa aeçcmczlcr. 
t , ~Jzm~ ve Jı~daki jmtilıanlara Orta mektep mezunlan 
ıuınnuyaczıAtp. etızel'dl Ve eski nmhartplerdeıı olm.ui lW"ım. (Maklııut.). 10.QO et. wt ayan " arap. h -

~-~mdı. Zira yilbeq. Wr asker! rilt- - Yazık, bey. Kanlarınaıginne. Katil ça neırİyat, 20, '' to tltrk musikisi ve h: ~ ~Y• teme.llUk tdaıılılr "11"n.. 
~sahibi idi O.. mirala,, Senaet be,r ol .• halk tarkılan (Sallhittin), 21.00 de. en ç s~e ve bunlan kasten tah-
derletdı. Fakat at.ylı oldu riva)"et edi- - Mesken ~ resun değil Şan plakları. 21.15 ta etüdyo saloıı or- rip ve imlttt .denler altı ~ ild ~ 

O.. m~ ~ezualan için ~ ay: LiM ._ dMa ~ ktep 
mezunlan icin bır ıene dcYaı:n edecek olan ıtaj müddeti l'.Al'Eıncla Ort.it. 
mektep mezunlanna o~; Lıae ve daha .... L--1 tah il. 1.:._1__ 80 lir 

lrdi: GellşememlJ TJlr t.ehça • 1* bç mit kae o.-.. ll.00 d. aju, Mbcled. ye " bu e"anın iyi muha!uas-. dik-
Yilz l:ellıne kullanarak kon~, k5y 1 _ Fakat bize taarruz etmediler ki! kat etmiyerek hft' bengi bJr auretıe zt... 

lcad • ·n dak.i Y ~ ı ı ouuuara a-
~ ariJ~e mıta an · muvalfakıyet dereccsile mütenasip surette 
ucret Yer ır • 

k~hvelerinde köylUlere av hild.ys gibi _Bu 0 demektir. AVRUPA tST ASYONLARI: yaına veya istifade edilemtyecek bir hale 

~~bAyeler anlatır. Onun ~eri de S!.rmet be7, incirin altındaki hırsızın SENFONiLER: gelmesi~ sebebiyet verenler veya bu 

.. IYi ~edc.yehencı dili «Ftansıxa. İqiliıce, Abnanr.a bileıı_lcıim 
ucretlerı cm.sa.imden 1 O - 25 lira arasında yüksek tutulur 

alnğalarla. d~Iu ldl. cigaruında?Yvakıt vakıt çıkan boğUk 23 Var§Ova eanfonik konser. ~şyayı tahsis olundultlan maksad dı m-
- Bir kış güıW dağda dolqırken bak- lfığa nişan alıyor ve gecenin sükOnetini HAFJF KONSERLER: 1 kull ' b. ~ 

Henüz askerliğini yapmamı§ olanlaruı daimi' '--dr . -' ala 
k 1:LL • i 'f _ _.!_ aw oya mınm n 

"" .. er~nn ı a aı;wıccye kaCIAr tehir olunur. Ve ubl'.de buhmduklan 
muddet zarfında maa~sız mezun sayılırlar. tını, yandaki koruluktan koca oğlan çık- blly{lk çaplı Sml~ı><ınn bir top ...:'..n'tU- 7. 1 O Derim l:ısa dalgası, ıabah kon~e- ha ,_ ana~tar ır aydan üc aya kadar 

hlı• ı..._,_ ı.._,_ ~... 6 '"..... • (8 15 d ) · anl:I ceza~~ e c~al ndınlırlar 
.--:n ~ nu;u Uzerlme doğru geliyor. sU ile yıtıyor. Atq b6c:eAi tnclrin dalla- ~ · evamı (9.45 orkestra konse- M · Staj de~inl tak~n yapılacak meslek? imtihanda muvaffak olan

~DEn TTBIJdan qagı olmamak üzere % 20 ni.sbetinde zamla TEKA
DAfMf KADROYA alınırlar. 

Çıftem aırtımda idi. Hemen hazıtJandım. nna doğru, mfnf mini Jcand·lini ak . rı) 6.50 Paris mondiyal pl!k 9. 1 S plal: n~de 16 - Pasmf hava korunma te
F'ab.t bir anda aklıma geldi ki Ozerimde- dilre urnp ~.ıeıı ka bo; k y a stfaCSn- 9.4S pfa.Ji: 10:3S keza t 2 keza 1 1 B:rlin şeklı:üllerine dahil olup da t~kkUldP 
ki 4:-enkl • ~., gu...... y ur en mu - b d 1 ~.. bt tti i .rr 
~ erle ancak taYŞaD vu:nılabilir. ~ teli yırtık ceresi d sa a gası, Alman m:uşlan 1 1.45 Ha- ru e e vaıaJe dolayısiJe muttali Jı ~™:' ~bilen ve as~t Lise tahsili olanlar talimatnamesindeki r ar aıretıbi e ~ senelik nnrvaEfakiyctli bir memuriyet devreain

en aon_ra r tene açın Avrupıadaki bankalar nezd'ınde .~- • ·· d 'lir 
B.içağum kınından çıkarıp bel kayqıma bir kir kedi ::: n en de bUyük fif musiki 11 lceza f 4. 15 keza f 3.2S oldu!u, l~aahnda zarar umulan sırlar-
Ul§tirclim. Bekledim. Geldi. Aram1%da te5 _ __. .._ kkusund.m d~n fırlı- Bükreş küçüle radyo orlceetrası ( 14.30 ~r eden'er. Türk ceza kanunun m 19! 
'--- al '--' Yor. .,.. .ur:::• -=~, an ter içinde kan.sına d ) 1 '2 1 .S 1 L • cl 
vq b metre &aımAlriııtı ki arb ayak- d- Uyo Kadmcağız yerd ' evamt J. Paris mondiya .ıtonser uı maddesine röre ce:ıalandınlırltt. 
ları üzerine kalktı. Gözlerine ~ m.. on r. e baygın yatı- nakli ( 14 keza) 1 7 Berlin kısa dalgası Madde 1'7 _ Passif ha "-
lan alı yor. .. . k va ~orunmasm.a 

p Ud tetiği arka arka,}'a çektim. mıne~. çıçe ve a,k (~arkı ve şiir) 17 ... S :rnnh!US ola b ı-
'l'üfuği attım, bıçakla üzerine saldırdım: Sermet bey, rece yansı. sebepsiz yere BerJin kısa dalgası fş sonu konseri ( t e. n veya. u ~ yanyan tesbatı 
Bir ensesine. bir kalbine.. "1lh attığı iç.in karakola d11vet edilmiş 50 devamı), 18 Parla mondiyal konser kasden tahrip edenler veya hasara uğ-
Etrafuıdakiler, hayran. dinlerler ve ve macerayı da, hemen ertesi gllnil, köy- nakli 18. 30 Pe§te Çigan C1rkestrası J 9 r tanlar iki ~ed~ 8 seneye kadar alır 

sonra ona gazm, bhTe Yeya Ç37 fbam de ~tmlyen ~ Paris mondiyal pllk konseri 20 Berlin hapisle cezalandmlırlar. Eğer bu ~ 
ederlerdi. lühveye ilk eeldiğl gUn. ~ ~n kın dalgası küçük artistik konser 20. ~s lar faJJin ilunalile vulrua gelirse ceza 6 
. Senn,et beyia. av~ gibi harp IODrll mmibhı biri mrdu: Va11ova küçük radyo orkestrası 2 f Bük- aYtfan 3 Rneye kadar hapistir. 

hıklyelerl de ıneşhmdu. Sek .ak Dame- - Sermet bey, kedi bllytık mil idi? reş plak Bach•m eserlerinden konser 21. Madde 18 _ PasSf hava konmm:a ~ 
ke'den hah.ederdi.. İhtiyar lmdmbire sarardı: 30 Berlin kı.. dalga11 karışık konser 22. tarafmdaıı mıredilmiJ ta1imltte 

-.llttharme dınam ediJ'Ol'du. Ana 1-- - lfancl bdi? 1 O Var,ova Mandolin orkestrası ?2. 30 \ı!ya toplantılara lş:lrak etmemeğe 'ft'Ya 

h. dzıG ldL Göz:1erimn. OOtınde !lir ter -Ateı baeeiinbı Ozerine atılan bdl. Peşte aııkert bando 24. 10 Peıte Çigan eımolum:m:ş- tedbirleri almamağa lla 

:::-~ •;evhemedlm. ~ Seımet be,- lapbrmm oldu. Yerinden orkestrası. tepik edenler üç aydan bir sene,ıe kadar 
iti . birinin ~ı omuzundan ayni- fırWIL Bir mı zan ~dl ki muzibe yer- OPERALAR '""~ rR· ıb cezaslle ~edilirler. 
~ gördUm. siz -'-· h • ""',c.nc. ı a..c. • • 
F'ak:at dilşmamrı bu, 90D defa elJ:nl kal- ~~~ cezasını emen verecktlr. fS.30 Pam Mondiyal cL'Afeade de Eler bu yüzden talim ve toplaııtıJar 

~oldu. O gUn on mu m1 Fakat gllIUmsedl, iki tarafa başını sal- Zalamea> isimli temsil. ~ alınma,, eımolummq tedbirler 
İt1§iyf kılınçtan geçfrditi~yfnrd = ladı ve sadece: cXurt ihtiyarlayınca);~ ODA MUSUCISt: aldnı b1usa hUkmedilectt ce%a birse-
Gaılerl o sahneleri hall ~ peklerin maskarası olurmuş!> Dedi. Son. 19. ı O Var,oTa oda mu.ikisi konseri n üç seneye bdar hapistir. 

gı1>t dal~, etrıdmdaJd dinleyici ~~ ra, s~zlerinl bilyük bir cnret eseri sayı- 22.45 Berlin ktsa dalgası küçük oda mu- Madde 19 - Passi.{ hava korunma va-
bfraz dab daralırdı. yormuş gıôl korka korka muhatabına sikisi konseri. zlycti itibarile halk t JA h 

Bir a bakarak Adeta arka arka çekil· kah ı e ' ve eyecana 
}) kahve, bir gu~, bir çay daha .... den çıktı. ıp ve- RESiTALLER: dUşilreeek veya yanlı~ 1edbirler almaya 
~~ıları cigara paketıerinl tttatırJardı. S b k . . 10.30 Bcrlin kısa dalgası piyanQ kon- veya tedbir almamaya sevk etmek sure-
~et ı.._ .kram d - ermet ey, edi hilyük mu idi' · ( 11 15 ,_ . 
~ • ~y, ı ı reci etmemq olmak . . .. . ··· ~rı · ıteman konserı) 16.30 Ber- til tehllkeye maruz kılacak ~kilde kas-
a tı. birini kulağuım arkuma yerleştirfi-, f«1 ~sonra, Sermet ~eyın koşkil bo- lın ~ısa d~lgası Kemaa konseri 19. J 5 ~n asılstı veya mObalağalı haberler ya-

ÇilncllsUnn masanın Ostnne, kahve fin- şa dı e ~e kapısına bir levha takıldı: Berlın kısa dalgası piyano konseri ı 9. Y8nb.r veya nakledenler 3 aydan bir _ 
ca:nın yanına bırakırdı. Kiralık koşk..... . 1 5 Bük.r:' Ra~mıuı.inofu,o eserlerinden neye kadar Mpisle ~dmlırlar. 
d Sennet bey, Ballcan muharebesin- AkJam kahvede, herke5 o güne ait ha- 20.20 Bukreı pıyano resıtaU. Madd 

20 
Passif h 

e bulundunuz mu? bet-leri ftl'dikten ve köy{hı eni dedik e - ava korunma ka-

t - Hayır, ondan. evvel tekaOt olm* dulannı da ettikten sonra m~vru kalın: lZMtR StCtLt TiCARET ME. nunu ve rilumhamelerl hUkUmlerme 

Jcr. · _,,.Ja gon en -

Müsabaka imtihanlanna Ankara Adana Antalvııı. Afy A d 
Salık • B · ' ' ,,. ._ on. Y an 
. esır. ~rsa: Çanallile, Dıyarbekir, Denizli, Edime, Erzurum, Er-

ı:m~~m. Eski ~ır. G. Antep, lstanbul, fzmir, Kastomoni, Kars. Kay
T~ KoTya. Kutahya ,Gircaon. Malatya, Mara~. Sameon, Ordu, Sivae 
•. 1~ ra~~lf §Obele~imizde Orta mektep mezunla~ 
;ç9n A :...~- -~- Lise Ye daha Yukarı tahsili olanlar için 18 ve 
~~ eaat dokuzda bqlanacaktır. 

Müsabakaya -=---LL _ _J 'b' ik-'--
imtihan ~~en. ~ gı. 1 vee ö.MU" arandığı ve nelerden 
t...!1 __ _ L • yapı yukanda ısmılerı yazılı ıubclerim.izden elde edile-
uuea:ıı;; izalı.namelerde görii]d,iJir_ 

isteklileri:! müsabelcaya iftirak edebilecekleri "",.L'-Lki Ba-'-be.i -dürl___ A-L--~- ~name n1ta fU• 

1 
~u ugune ~ •UIJ'anma Bankanın personel Üıleri müdürlüğü.. 

ne .,/8/938 tarihine bdm- üracaat etmeleri limndır. 
2.f.26,27,29.3 t. 2669 (2S04) 

Devlet demir yollarından: 
Mulııeı; wn l.edeli ile t.=6nğu yer, miktar ve nalı aflliıda,... 

: ~ 1~ ~günü aaat 10 da kapalı zarf w1dile Da .. 
nr~ 3 ~wıaı ~tme binaamda ubn almacakbr. 

Bu 1fe sıı:mek iat~ 930 lira muvakkat eminat ves oeleri 
2~90 No.lu kanı. un tayin ettiği .-esikalan '" rU1Pi gezeten~l-7 ~; 
~ve 3645 No:W numumda intifar etıni, olan talimatname daire. 
•inde .......... Taib ve tekliflerini · • rciıliii ~ lkımdır. Q'UI! .W ..,.t 9 • kadar kom117on 

- &hka · 3 üncü i letme mü .. .. .. ·· 
İltuy00unda ıııaruız doiıtı aktachr. . - ur 

Balutm buJunduiu . kilo cinsi Miktarı 
yer metresi M.3 

~ yıp ıtuulduğu zaman bir se.s yükselirdi: MURLUOUNDAN: gore yapılm~ı UAıı olunan tedbirlere ri-
11 .... ~· _ KMf ı..n. 1r • , Rahmi A d .. • , ayet etmlyenler hakkında villyet idare- Mentm1m - .. .._ id.u. 

- Oğlum, niçin olur mu, bunun? Biz Ve nitmatt~~"---~ tanıtı -.uf ~ opr ticvet unnnıle si kanununun 68 tncl dd . hükmü 7onİ'an enrr• 4J.,SO 

Muhammen 
bedeli 
Ura 

alaylı idik. Sonra da yaşımızı doldurm~ dı. ticaret auı '""&Rab . A ;-: .ı. --- • ma esı 
tuk. - Bir başkası ili.ve ederdi: • b ti' yapant t~ı tykangarm den itibaren 6 ay sonra me.r'ldir 

u care unvanı ıcare unu · 
Sennet beyin alaylı olduğu, ilk defa, - Bir de baktım, koca oğlan çıkmış, hüküm' 1 • .. "cilin 2345 Madde 2% _ Bu kanunun tatbikine 

bir L~- • b ___ 11 Uz....J-- H.- erme gore 11 numa-
a ... ">' genciniıı işte u auau =-.uıc ge""vr-.. • ru1na kayıt ve tesdl edildi~i Hin o- İcra vekilleri heyeti memurdur. 
nlaşıldı. Fakat bu sual ~e cevabı onun _o giln on mu, yirmi ml, kaç kişiyi lunur. 26

77 
(2512) lf1 

1938 daha çok takdir edllmesıne sebep oldu. kılıçtan geçirdiğimi bilmlyorum.... I 
Öyle ya; Sermet bey neferlik, onbaşılık, Bir gün köy fiı•iyarlanndan biri: 
Ça\'Uşluk etmiş, yüzbaşı., binba11 ve ni- _ Artık bu şakayı bırakın dedi. Al
hayet miralay olmuştu. Demek ki o, lah rahmet eylesin. Sermet bey dün 
~yeterinden de ınlaFldılJ glbl, ha- ölmllş. 
~aten bir kahramandı. Eğildi, yanındaki ihtiyarın kulağına 

Bir gtın Sermet bey, potta brakohma fısıldadı: 

davet edildi. Gitti. ge1.dL Tasalı 1dL Ve - Hayalindeki kahramaıılıldarmı an
Polis karakolu ile bqlıyan bu sıla mllna- tatacak kimse bulama ınca merak ge-
tebetinin mlnası bir gUn anlqlhverdL . ~ .,, . 
ltahramanlann kahramanlıldariyle öğ- tirrılq., ve «kendi bkyUk mü idi •. • Dı-
tenmedı1derinl bilen biri merak etm~, ye sayıklaya sayıklaya diln gce ruhunu 

hikliyeyi öğreıım.işti. Gene kahvede bir teslim etmLş. Zavallı bir daha bahsedil-

akşam bunu şöyle anlattı: medL 
- Sermet bey ne değerli kahramandır, 

bilirsiniz.. Geçen ha.fta. bir gece, derin -------------

Uykuda iken evin birlncl katındaki mut
fakta birdenbire tencereler, sahanlar 
l'Uvarlanmış. Sermet bey uyanır :uyan
tnu karyolasının yanında, bir seccade 
Uzerinde asılı duran tabancalarından 

birini kapmış. Kansı da fır~: 
- Aman bey, sakın aşağı inme; hır

sı:z var. Ya silahı ise? 
Mutfak yatak odasının altuıda imiş. 

Yaz olduğu için pencere de açıkm.ı§. 
Rarı koca karyolayı yavaşça kapının 
arkasına çekmişler. Kadın bir köşeye 
büzlilmUş, Sennet bey pencerenin kena
rına gizlenmiş. Ve bu esnada ses seda ke
tilmiş. Kadın: 

- Hırsız uyandığımızı hissetti. 
- Evet, fakat mutfak kapısından çık-

nıağa mecbur. Ben pencerenin önilnden 
ayrılmıyacağım. 

- Aman dikkat et, bey .... 
- Korkma, beni buradan göremez... 

AŞÇl BAŞI MARKA 
Makarnalar 

Selanik ıergisinin Birincilik 
madalytuını kazanmı1tır ... 

Saniyeler, dakikalar geçmiş. Ses çok- -------------
tan kesilmiş. 

- Ah, bir bekçi geçse! FOÇA ASUYE HUKUK MAH-
-Sus, sesimizi. işitecek. KEMEStNDEN: 
- Ben, karşıki incirin altına bak_. Foça.da ömer oğlu Hüseyin tara-
Sennet bey derhal odanın ortasına fmdan KaTa1ah ölü Y akup oğlu Hü-

kadar çekilmiş. aeyİn veresesi aleyhine açılan dan-
- Ne var? da kısmen haksız çıktığı noktadan 
- Biri cignra içiyor. 11-/7 /938 günlü hükmü temyiz et-
Hakikaten, evden yinni otu~ metre ka- mi, ve mümeyyizünaleyhlerden Ha

dar ilerideki bfiyük incirin altında, za- nifenin ibmetgihı meçhul kaldığm
man :zaman, bir cigara ışığı sonUp yanı- dan temyiz istidası suretinin mahke
yor. me salonuna yapı§hnhmJ olmakla 

- Demek ki iki kişi: Biri evi soyuyor, tebligat mnkamma kaim olmak üze. 
öteki orada nöbet bekliyor. Şimdi ne ya- re keyfiyet ilin olunur. 
P.Alızn? 2675 (2513) 

Kadastro komisyonundan: 
KU§aduiyle Selçuk arasında bulunan Eroğlu Arvalya çiftliğinin 

kadastrosu yapdmıp. Ve burada 108 parça gayri menkul mal tesbit 
edilmiftir. Heyeti umumiyesi 5001 hektar ve 1250 murabba metredir. 
Her parçanın kimler adına kaydedildiğini gösterir cetvel ve bu çiftliiin 
mufassal tasarruf krokisi KU§aduı kayınabnıbk binasında 30 Ha.zi
ran 938 tarihinde aaılmıfır. Ve bu ilin tarihinden itibaren daha iki ay 
a11h kalacakhr. Bunlann tetkikile bir itirazı olanların veya bu yerler 
aynı hak iddiasında bulunanların iki ay içinde lzmirde bulunan Ka
dastro komisyon reisliğine müracaatleri ve bu çiftliğin Kadastrosu 
hakkında daha taf ıilath maliimat almak vesaiki ve planları görmek 
iatiyenlerin komisyon reisliğine müracaattan ve bu müddet içinde iti
raz edildiği takdirde yapılan kadastro mucibince tescil yapılacağı 2613 
sayılı kanun ve anm tatbikini bildiren nizamname hükümlerine binaen 
ilin olunm. 2691 (2519) 

lzmlr defterdarlığından: 
938 ıenesi kara av meniminin Ağustos bqından Şubat 15 ine ka

dar devam edeceği vı1iyet idare heyetince teabit edilmi§tir. Şubat 15-
inden Ağustos iptiduma kadar olrın devrede avcıhğm yasak olduğu 
alikadarlan:a malUın olmak üzere ilin olunur. 2694 (2517) 
n w = = MM. 

"GLASSt)MAX,, 
OTOMOBiL boyaları için em-

ıaliyle kıyas kabul etmez. Fırça 
veyahut tabanca ile tatbik edilen 
bu boyalar hem uzun müddet da
yanır hem de 3 - 4 ıaat kısa bir 

zamanda kurur. t:11~ı~se1111,,'., ~ .. 
SMLAM 'WJ~ 

(l) 
PARLAK 

ucuz 

fzmir acenteai: Büyük Kardiçalı Han. 
No. 71/75 - TELEFON: 2802 

lzmir defterdarlığından: 
Yunanlı icar No. Lira 
373 Darağaç Makara tokak 12 No.lu dükkan 18 
374 Abancak ikinci kordon cd. 162 taj numaralı ev 411 

Yukanda yazıb Yunanh emvalinin bir senelik icarlan 24-7-938 ta· 
rihinden itibaren 10 gün müddetle müzayedeye konulmU§tur. ihalesi 
4-8-938 tarihinde Perıemf>e günü ıaat 13 tedir. Taliplerin varidat mü-
tlürlüiüne ınüracaatlan. 2592 (2510) - . 

10.000 1Z400 

lzmir i i Ü tür direktörl_ ğ_ dt •• 
Tutari 

UR 
Talebeaa• 
Yaz1 tahtua 
Camh clollp 
Öj1'etmen muaa 
B. öjretmen m•na 
Peyldi 1emek IDllUI 

SandalJe 

Adet MW,..,...,m fi 

430 
S9 
4S 
23 
11 
19 

170 

Ura 
8 

10 
18 
8 

16 
ız 
1 

3440 
S90 
810 
184 
176 
228 
170 

5598 
1 - lzmir ve müllıakab ilk okuUan için yukanda cinıleri ve mik .. 

tarlan yazılı den gereçleri 26-7-938 tarihinden itibaren 20 gün m\id. 
dettle kapab zarf usulile ekıiltmeye konulmu§bır. 

2 - Muhammen bedeline göre 420 liralık o/o 7.50 teminabn hu
ıusi muhaıebeye yatınhnası. 

3 - ihale 15 .. 8-938 tarihine tesadüf eden Pazart~i günü saat 11 
de lzmirde hükümet binası içinde daimi encümende yapılacaktır. 

4 - Bu qe ait fenni, hususi ,artnamesini ve nunnmelerini her gün 
dairemizde görebilir. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için 2490 No.lu kanunda yazıL belgele
rin getirilmesi liztmdır. Ve bu İ§e girebileceklerin teklif mekuplan, 
yine aynı kanunun tarifi gereğinde hazırlanıp ücnücü maddede yazılı 
aaattan bir ıaat evveleine kadar makbuz mukabilinde encümene vetdi 
edilmelidir. Poatada olan gecikmeler kabul edilemez. 

26-31-9-14 2667 (2518) 

lzmir defterdarlığından: 
3535 No.lu kanunla muamele vergisi kanununun 2 inci madde.ine 

eklenen cSJ> fıkrası mucibince imdiye kadar 2430 No.!u kanunun 
ikinci maddesinin «Ü» fıkrası ile vergiden muaf bulunan muharrik 
kuvveti bet beygir «bet damlı. ve çalııtırdığı i§Çi aayısı günde en fazla 
ona kadar «on dahil» olan sınai müeıseselerden sabun, alkolaüz meı
rubat, «fıra, ayran ve emsali içilecek madde'er ıüt, ve mamulatı» yo
ğurt, peynir, ve emsali aütten yapılan maddele..,. Ayakkabı lUtik a
yakkabı hariç soba, zarf ıapka, iıpençiyari ve tıbbi müstebzarlar, me
tin ve ıahtiyan fabrika ve imhalitbaneleri, dondurmacılar, kuru, kah
veciler tuz değirmenleri, terzihaneler, kuyumcular hariç obnak üzere 
diğer bilumam ımai müesteSeler kanunun meriyete girdiği 16-7-938 
tarihinden itibaren muamele vergisine tabi tutulmuılardır. 

Bu müesseseler yeni kanunun meriyeti tarihinden itibaren yeniden 
i§e başlamq vaziyetine gİrmİJ olcluklanndan 30-7-938 günü meai 
ıaati bittiği ana kadar adreslerİniy i tiga) mevzulannı, aanatlannı yap
bklan mahalleri, depolarını, muhanik kuvvet 'H amele mikdannı bir 
beyanname ile alikah maliye pbesine bildirmeje mecbur olup yeni 
kanunla verilen aelihiyete müıteniden ~in muafiyete bağlan
malan limngeleceği bilibara teblii olunacağından o zamana kadar 
vergi mevzuuna giren bu müe11e1elerin 2430 No.lu kanunun 20 nci 
maddesinde yazılı defterleri tudik ettirerek muamelerini kayda bat
lamalan ve her aya ait sab§larmı mezkUr kanunun 8 inci maddesi mu
cibince beyanname ile bildirmeleri ve verWi}erini ödemeleri icap et
mektedir. Alikadarlarm malUmu olmak üzere ilin olunur. 

2695 (2514) 
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Paris ziyaretinin siyasi akisleri 
Alman matbuatı lngiliz - Fransız dostluğunda bir sulh temeli görüyorlar 

Başvekil 8. Çemberlayn Filistinde bir ficia günü 
Bugün Fransa ziyareti ve Alman tek-Bombalardan başka kundakcılık da 

lifleri hakkında izahat verecek başladı 290 kişi öldü! .. 
Par.a. ı5 ( ö.R) - Jngiliz hükümdar

Jarırun Paris ziyaretlerinin büyük akisle
ri devam ediyor. Dün Lordogne viliye .. 
tinde eski hariciye nazırı lvon Delboa 

,ercfine verilen bir ziyafette Ba§vekil 
muavini bay Kamil Şötan mühim bir nu

tuk iradetmiıtir. Radikal Sosyalist par· 
tisinin maruf lideri kendi partisine men· 

aup olan bay Jvon Delbosa ve Bonneye 

takdirlerini ve ıempatisini beyan ettikten 

eonra tunları söylemiştir : 
c1ngiliz hükümdarlannın Patisi ziya

retleri yalnız iki memleket arasında 

mevcut tesanüdü kuvvct1endirmekle kal

mamıştır. Ayni zamanda di.inya huzu
runda F ransanın kuvvet realitesini mey· 
'dana koymasıdır. F ransanın büyüklüğü
ne ve vahdetine taaHUk eden hayati da

valarda Fransız milletinin ne kadar müt

tehit olduğunu göstermiştir .. 
B. BONNENIN NUTKU 

Parla. 25 (ö.R) - Dodogne vilaye
tinde verilen bir ziyafette nutulı: elSy)iyen 
hariciye nazın B. Bonnet lngiliz lı:ral ve 

kraliçesinin Parisi ziyaretleri etnasında 
Lord Halifaksla bay Daladiye ve kendi· 

ei arasındaki müzakerelerden baheetmiı 

ve demitıir ki ı 

Pari.s 25 (ö.R) - Filistin bu giln fa

cialı bir gUn geçirmiştir. Buna dair ge

len telgraflar sırasile şunlardır: 
Hayfa 25 (ö.R) - Hayfanın arap ma

hallelerinin merkezinde patlıyan bir 

bomba ile 30 ki§i ölmüş ve 50 ~i yara
lanmıştır. Aşağı mahallelerde ışıkların 

erkenden söndürülmesi emredilmi§, yol
lar seddedilmiştir. Gemici ve asker kı

taları devriye dolaşmaktadır. Bu mınta
ka etrafuıda münakalat kesilmiştir. 

Bu yeni ve vahlın sui.kasd haberi 

bu sabah Hayfa mıntakasında süratle ya
yılmış ve ahali arasında derin bir asa

biyet uyandı~ır. Şehrin muhtelli 
mahallelerinde arbedeler çıkmış, bir ya-' 

hudi öldiirUlmilş, l:ılr çokları yaralan· 
Dll§tır. Hafta sonu hAdlseleri birbirini 
takip etmektedir. Bilhassa taksi ve oto
büslere karşı hilcumlar çoğalıru§tır. Bun
lardan birinde bir yahudl amele ağır su
rette yaralanmıştır. 

N azaret • Tııberiye yolunda bir devri-
ye lı:urşuııa ~ j]d arabın cesedleri· Fili!tinde ımrurnalar 
nl bulmuştur. Bunlann göğllslerlne §ÖY· tedbirleri üzerine belediye bu gibi usul- minlerden daha az sanılmaktadır. 

le bir yafta yap~ınlımftı: leri takbih ettiğini !IAn eden bir beyan- / Bunların altı ölü ve 50 yaralıdan ib&' 

c Hain ııe casmlara mukadder olan name ne§l"'l:ı:nlştir. ret olduğu söyleniyor. 

1 - lnai)iz - F raneız antanb hiç bir za-
man bugünkll kadar liiırumlu olmamıı
br. Yine hiç bir zaman bugünlı:il derece

de tam dahi olmarnııtır. lngiliz • F ran-

111 antantının gerelı:: bu memlelet1erin 
içinde, gerekse hariçte çok iyi karıılan
d.ığmı ıöylemekle bahtiyarım, Bunun ac

bep ve hilı:meti de bu anlqmanın açılı; 

ve mertçe olmasıdır. 

lngiliz km!içeri, F1"amız Cilmhu,.,.eioi ile berober, geçid 1"esmitıi . .eyr~dili.°'" 
hafilde tebarüz ettirildiğine göre Paris ve Franıız vatanına olan derın baghlıgını 

ıtkıbet qte budur/> Tel!viv civarındaki sahil ınıntaka.sın· Londra 25 (Ö.R) - Hayfadan ReuUf 
HUkünıet yığın halinde tetklkatına da ve %Irat merkezlerde ~ hareket- ajansına bildirildiğine göre bu sah~ 

devam etmektedir. Bu tetkikat bilhassa )eri inkişaf ediyor. Köylüler borçlarının tedh~i sui kaııdı üzerine Hayfada cıddl 
Filistinln merkezinde olmakıtadır. Bura· tediyesini reddetıneğe te§vik edildiği gi- karışıklıklar çıkmıştır. Arap mahalle-hükümeti Almanyanın Londra büyük el- teyit eylemiıtir. 

çisi Dikısenin baıvekil Çemberlayna bil

dirrniı olduğu bazı gazetelerin yazdığı 

sarih teldiflerden haberdar değildir. Bu 

. . . da nlııbl bir ıllldln vardır. Son üç gün bl alacaklılara da alacak tahsi!Mmı te- sinde kundakçılık suretile 9 yerde yaıı• 
Roma ıs ( ö.R) - lngıhz eıyut tah- ııarfı.nda tevkif edilen ve ~ld merkezi&- c!l etmeleri, ölüm tehdidile emrolunmak- gın çıkarılmıştır. Malzeme fıkdaru sel>" 

aiyetlerinden Lord Londondery . ~~- rlne stırlilen k&ylülerin sayısı 1500 dlr. tadır. bile tulumbacılar ancak saatlerce tıt' 
rilı:an ajanoına beyanatında demııtır kiı Nablua mıntakasında 9 muhtar sabotaj Londra 25 (Ö.R) - Hayfadan Reuter raştıkdan sonra bu yangınları söndüre" hususta taırihat verici mahiyette yapılan 

yan rcsmt nqriyat birbirini hıtmamalc

tadır. Dün öğleden sonra gerek Londra-
P:vrupa ıulhunun. esası Alman~a ve İn• itham!le tevkif ~terdir. Telavivde ajansına b!ldlrillyor: bilmişlerdir. • 
gıltere arasında hır mulı:arenettır. Avru- otobUsl ahat ede ap memurlarına Bu sabah arap mahallesinde patlıyan tnfiUkdan sonra ve karışıklıklar esıı• 

il 
... Al esey nar 

pa eulhunun teme eımesı ıçın manya- kıır§ı tatbik edilen mukabele bilmlsil bombanın kurbanlarının sayısı ilk talı- sında 29 ~i ölmii§tür. 
ya icap eden tavizatın yapılması elzem-

d.ir.Y oksa bunun doğuracağı vaziyet ... r
ki Avrupa devletlerinin istiklalini tehdit 

'""'"'"· ~' (A.A) - Havas ajanoı 
muhabirinden : 

• -- ccnazesı 
Alman gazeteleri F ransız1arla Jngi)iz .. 

1eri arasında son günleıde yapılml§ o1an 

görüşıme1erin siyast ehemmiyet ve ıümu-
1üne uzun makaleler tahsis etmektedir
ler. Alman gazeteleri lngiliz kral ve 
kraliçesinin antant kordiya1i tarsin etmio 
ilı:i milleti yekdiğerine bağlamışbr.. Ve 
Fransız efkirı umumiyesini kuVTetlen

dinnit olduğunu kabul etmekte mütte
fiktirler.Alman gazetelerinin bundan do

layı bir gilne can sıkıntısı izhar etme
mekte daha ziyade memnuniyet hisset· 

mcğe ve Fransız - İngiliz münasel>atmın 
cihan •ulhunun muhafazasına yardım et
mesini temenni eylerneğe mütemayil gö .. 

Roma milletinin 
acıklı bir 

matemi icinde ve 
' 

1 talııım fll§ist erkdnı harbiye reisi General D~. R liAilı;l;i;:;:~~ 
• v••IZO USO man erkdnı 

. harbiye reisi ile birlikte Münihte 
clngiltere Fransaya inanıyor çünkü d ek B 1· d 

Fransa da lnailt . k 'd a ger er ın e neıredilen tekzipler-
e• ereye ınanma ta ır Bu d I"~ .1 k d 

i b" )""• · . · en a .u<a ı e ay ı malUnıat edilmiıtir 
ş ır ıgırun gayesı sulhun muhafazasıdır H . .. · 

Bunu kimse ink.1':- d H k b. avas ajansının diger taraftan ayrıca te-
a.r e emez. er es u ha ·· . d""'" .. 

hakikate kan"d" B d ti • Ih ruz ettır ıgıne gore dün hariciye na-
1 ır. u os ugun eu çu B · 

kıymetini bütü d"" kd" k zırı onne ıle Fransanın Bedin büyük 
n unya ta ır ebne te- elçisi a d l 

dir. JnaiJiz imparator) • il d rasın a yapı an görü§melerin B. 
ugunu tems e en Çembe 1 o· '-- .... 

hükümdarların F . ti . . . r ayn - ""en goruşı:rıeleriyle hiç 

rünmektedir. 

FRANSJZ • ALMAN TICARCT 
GöROŞMESI 

Bükreı, 25 ( ö.R) _ Şehir dün 

Matem havası içinde idi. Ana kraliçenin 
cenaze töreni Rumen milletinin derin te
e11üri1 · · d ıçın e yapılmı§tır. Merasimde bü-
tün Balkan hUkümetlerinin fevkalade 
heyetleri hazır bulunuyordu. 

B""k u re,, 24 (AA) - Valde kraliçe-
nin arıusu Üzerine bütiln Bükreı morlara 
bürünmüş bulunmaktadır. Katrocani ııa
rayında Üçgünden beri halk yavaı, ya

vaş valide ıkral.içenın· n<>oc· •• •• d k . ---.ı onun en geç-
me tedır. Naaı dün gece tabuta yerleı-

törenle kaldırıldı 

ransa zıyare erının hır alakası y lı::t s· k d b 
uyandırdığı heyecanla bütün Fransa ha- ... I" b 1 o ur. ır aç zaman an e
Ji . . rı wn 1 u Unan F ransanın büyük el isi ParU, ı5 (Ö.R) - 6 hazirandan be

ri ticaret nezaretinde başılaml§ olan F ran

sız • Alman ticari müzakereleri normal 
tekilde devam etmektedir. Alman ve 

Fransız delegeler ticari meseleleı- üzerin
de, Avusturyanın Almanyaya ilhakından 
ıonra aldılı:lan vaziyet dahilinde, anlaı
mağa muvaffak olmuılardır. Ancak Pa
riı ve Berlin hükümet1eri malt ve ticari 
meae.leleri bir kül halinde ele almağa ka-

• tıtremelı:tedır. lngiliz • Fransız doıtlu- dün akpm mahaıı· . . d"~ 
gunun harareti · · d b·· .. k b ı memunyetıne on-

f k
. I . ıçın e utün re a etler, meden evvc) Parise ta1imat a1mak Üz 

mnı ın erı ve ayrılıkla . . . . . I ere 
B d h r enyıp gıtmııtır. ge miıtir. Bu görüşmede umumi vazi et 

ura a azır bulunan •elefim B. Delboı ile Çekoslovak · y 
tarafından davet edil . I J . . .. . . . meaelesı mevzuuhahse-

• mıt o an ngılız hu- dılmııtrr. 
kilmdarlarını kabul eım-ı- fini• b ca. tere n a .. 
na düımüı olmasiyle m01udum.> 

Paris, ıs ( ö.R) - Jngilız" F .. ransız 

anlaomuının realitesi öniinde bütün AJ .. 

man matbuatı eiilmektedir. Berlin gaze
teleri bu anlatmanın tam ve tam.il oldu
ğunu kaydederken bundan kuıkulanma
makta, bilakis memnuniyetle karıılaı
malttadır. İngiltere ve Fransa arasında hu 
dostluğun Avrupa eulhu için müsait bir 
unsur olduğu kaydedilmektedir. 

Londra, ıs ( ö.R) - lngiliz baıve
kili yann avam kamarasında ınühinı be .. 

yanatta bulunacaktır. Bay Çemberlayn 

Pariste Lord Halifaksın Fransız devlet 
adamlariyle görüımelerini ve bizzat ken
diainin AJman sefiri ve Hitlerin fevkali.
de murahhu sayılan Vaydman ile temas
larını anlatacaktır. 

rar verdiklerinden timdiye kacfar bir an

lqma imza edilememiotir. Malt m9ele
lerin halli harpten evvelki Avusturya is
tikrazları meselesinin halline bailı kal
maktadır. Bunu halletmek için ticari an
Jaımalar dairesi direktörü bay Alfon 

bu aktam Berline gitmek üzere Paristen 
ayrılacak ve Alman mali eksperleriyle 
temasa girecektir. Fransız ticaret neza
retindeki intiba müzakerelerin halen 

müaait tartlar dahilinde inki,af ettiği 
merkezindedir. Bununla beraber halen 
tetkik edilmekte olan anlşmanın ne za

man imza edilebileceği hakkı1'da §İmdi· 
den bir tarih tesbitine imkan yoktur. 

tirilmiıtir. Franıız heyeti dün aktam aa

r~.ya giderek biri reisiciimhur, diğeri hü
~um.et reisi namına olmak üzere tabut 
uzcrıne iki çelenk koymuştur. Yugoslav

ya valide kraliçesi ile Helen prensesi 
Grandüıes Helen dün ayni trenle Bük
reıe geJmitlerdir. 

. ., .... :+i~ff~\~ . .tf:S-:. 
Bükre,, 24 (A.A) - Bütün hükü- . . 

met merkezi halkının eUkı1n içın· d . Bükreıten bir göriJn;ı. 
e ge- messilleri hil.k.. Az .. """ 

çen geceden ıonra bu sabah kral sara- 1 ' umet alan, yüksek dev- prenıeı Elizabet prenses lleana Groıi 
yında taht aalon . . et memurları generaller yürümekte idi .. .. . 

Londra, 25 (ö.R) - lngiltere halkı 
Fransanın döce h""k·· d 1 . n u um ar arına karşı 

FRANSIZ iHTiYAT ZABiTLER! 
KONGRESi 

muhabbet tezahürlerine deva ed" m ıyor. 

Üçüncü defa olarak kral ve k ı· ra ıçe f&Te· 
fine tezahürat. yapılmı•tır Hafta 

'I • sonunu 
hususi Sandringham ıatolarnfda . 

geçır-

roekte olan kral ve kraliçe pazar günü 
daima rahat bırakılırlarken bu defa pa

zar iyinine giderken etraftan gelmiı bin
lerce köylü ve turistin ıatonun parmak

lıklan etrafında toplandığını görmüıler
dir. Altmıı kilometrelik mesafelerden 
gelmiş olan otomobiller yol üzerinde ilı:i 
kilometre uzunluiunda bir aıra tqkil et
miılerdi. 

ALMANYANIN INGILTEREYE 
TEKLiFLERi 

Paris, 24 (AA) - Salllıiyettar ma-

dek u y vı ....... -·--

ParİI, 25 (ö.R) - Biarritz tehrinde 
senelik kongrelerini yapan F ransıı; ihti
yat zabitleri namına kongre tarafından 
Pariste bulunmakta olan lngiliz harbiye 

nazırı Sir Hor Beli~aya bu sempati tel
grafı gönderilmi~tir : 

cKara, deniz ve hava ordularına menw 
ıup 3 3 bin ihtiyat zabitini temsil eden 

502 ihtiyat zabiti cemiyetinin delegeleri 
sİ.2e hararetli ıelim1arını gönderir ve 
lrıgiliz arkadaılarına muhabbet teminat

lan ile samimi sempatilerinin tebliğini 
rica ederler.> 

Sir Hor Bel;,. bu telgrafa hararetli bir 
cevap göndererek temennilerini tnsiliz 
arkadaılarma tebliğ edeceğini bildirmiı 

Paris, 25 (A.A) - Bu sabah gaze
telerinin bir kısmı beynelmilel vaziyetin 
istihalesi karıısında lıalyanın hattı ha

reketi ile mefgu) olmaktadır. Lö Jur 
Eko Oö Pari de Leon Delbi yazıyor : 

Hazır bulunmıyanlar hakoızdırlar de
nildiği zaman aldanılmamıı olunur. 
Fransızlarla Almanlar arasında hali ha
zırda yapılmakta olan müzakerelerde 
bulunmıyan bay Muuolini bu filı:irde 

e a ının yabanc k llık il 1 . ı ıse erın çan arı ça ın- il "k M 
' ı ra a e en, pren- makta muzikalar mat h 1 alı: e patri iron Kristay tabutu beki"' 

ses ve prenslerin ab m] lı:: em avası ça m .. 
mümessili . . kr' YI ~~cı .me. ~ etler ta toplar atılmakta ve SO tayyareden mekte idi. Saat 1 1.45 le tabut ıü1'aıf 

ennın a mupvırlerının v ·· kk b" al b "ti · · 1 -~ ··ıu k d 1 e mure ep ır hava filosu alay üz · d ayı za 1 ennın e lcri üzerinde hUJilllf' 
yu e ev et memurlarının huzuru ile u k "d· enn el 
Moldavya metro !"ti N"k d" çma ta ~ ı. Kral sarayından istasyona vagona yerleştirilmiı ve kral ile al•Y• 
dan bir d" - • . po ı ıl ı oc ım tarafın- kadar yollardaki bütün evler yarıya lı:a- iıtirak eden bütün diğer zevatın da bin' 

ını ayın yap mıı ve saat 8 30 d · ·k 
da valide kraliçe Mari . 1. ar ını matem bayraklan asmışlar mor dilı:leri tren saat tam 12 de defin mer.., 

run cenaze a ayı renkli tüllere h .. .. .. k 
saraydan haı-eket etrni t" urunmuı ve ınnızı çi- siminin yapılacağı Kurtea Agrese hartı 

B" b § ır. çeklerle süslenmiıti ket etmi•tir. 
ır top ara asına konulmuı olan ta- S k ld h . : • 

butun arkaeında kral veliahd büyük Vo- lu o a ar uıu ıçınde 5 00 bin kişi bu
evot Mih . P 1 Bul nuyordu. Zafer takının altından geçen 

. aı o , gar prensi Kiri! prens alay iki ıt · Bükreı. 24 (AA) - Kraliçe Mari• 

nin tabutunu hamil hususi tren saat f 6 
da Kurtea Agrese varmış ve Bükreşt• 
oJduğu gibi tanzim edilen alay civar köY 

naıp Prens Pol Bulg . K" ·ı' aaa e ıstasyona varmıştır. Jstas-
Hob ll ar prensı ırı prens yon da mor renklere bürünmüştü. Bu

enzo ern, yabancı hilkümetler mil- rada Yugoslavya valide k ı· · M · 

değil midir) Roma hükümetiniri bize kar

şı uzun müddetten beri göstermekte ol· 

~uğu somurtkanlık ne kendi menfaaıle
rıne ne de Avrupa sufhunun menfaatle
rine hidimdir. 

MATBUATJN TEFSiRLERi 

Övr ııa.zet01inde bir makale yazmtf 
olan Tabuiye göre bay Muasolini Fran
aa ıiyaıetinin lta11tınmaıını henüz iyice 

anlıyamamıttır. Ve Düçenin etrahnda
kiler kendisini lnai)tere ile olan ittifakı 

ra ıçesı arı 

feshe teşvik. ediyorlar. - - -

Bilakis Piyer Dominik Republik ga
zetesinde ıöyle yazıyor : 

ve kasabalardan gelen büyük bir halk 

ki~lesinin arasından geçerek yavaş Y8 '" 

vaı büyük kiliseye doğru ilerlemeğe baı

lamlfbr. Büyük kilisenin kapısı önünde 
Transilvanya metrepoliti son ruhani iyi .. 

ni yapmış ve saat 18 de milli birlik )tra· 
liçcai Marinin tabutu çan sesleri top atım• 
ları ve kraliyet marıı nağmeleri arasın• 
da kabre indirilmiıtir. Kral Karol refa• 
.k.atinde cenaze törenine iştirak edenld 
olduğu halde hu•usi trenle Bükrete dörv 

ltalyan zimamdarları hiç bir manev

ranın Fransa ile İngiltereyi birbirinden 
ayıramıyaca.iını anlaml§lardır. Resmi 

ltalya bu ciheti anlıyacak kadar realist
tir. B. Muasolini bay Hitlerden geri kal

ma_k tehlilı:esine maruz bulunmaktadır .. 
l~tim~I kendisini hattı hareketini değiı
tirmeıe sevll:edecek olan asıl sebep bu 
olacaktır. 

müıtür. Oğlanlar da: 
8

. ıf a."~d ~~ E .- bi adım atacak oıur-1 ~ • ~·-- -. 
- Biz de ölmeğe gidiyoruz.. ız ugu u~ ..• ~e~ ~. d .. r gelir 0 ovaya varırlar, bir ene bak.·jıı.ıt.~ ... ·.u.·.·-.... ııİıı•••••llWlllQ•tl\atııı giızeı oıau. • 0••M .. -·· 

kırk kardeşiz. Ya hiç birimiz kalma- oanKız bıkttıgıruz gudn u :., ak kıl ko- sınla~, ucu bucağı yok, rüzgar es- --------••••••••• 
ı a da urada oca arı saçın an u,. -


