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~ Hergün sabahları (lzmir) de çıkar, siy~sal gazetedir 

Filistin de 
Yeni hadiseler oldu, Ingiliz 
süvarileri Hayf aya vardı 

~=====================================~===;:m============== ... ==~=ı!l!I=============:•=:=============================================== 

B. Mussolini dünyaya meydan oliuyor! 
' 

Garo, kurduğu dolabı mahirane çevirmekte devam ediyor Çin-Japon harbi 

Borçlu Hatay Türklerinin 
malları haczediliyor 

Japonlar, Nankin şehrini 
tamamen zaptettiler 

·-·-· Fransız mümessili, Türk. düşmanı aşiretlere para Muharebe, fasılasız 60 saat devam etti. Japon donanması, 
ve silih vermeğe başladı, Türkler taı.yik ediliyor Çin ordusunnn ric'at hattını kesmeğe çalışıyor. 

Ulusal Ekonomi 
Haftası bu gün 

başladı 
tna..ı Ekonomi ve A.rbrma Haf. 

tan bu gün baılıyor. 

Bu müaa.ebetle ... t on beıte 

Halkevinde tören yapılacak, vali B. 
Fazlı Güleç bir nutuk i.rad ederek 
Haftayı açacakbr. Tören• iıtikltl 
marp ile batlanacaktır. N ataktan 
aonra tamir Ticaret liaeei direktörü 
B. Mail F.ain tarafından ekonomi ve 
arbrma meTaau etrafında bir konr .. 
ranı verilecektir. Hafta içinde İzmir· 
deki bir çok kahvelerde kahve ve 
Ç&J yeriae halka JUli mahaallerimb 
ftlileeektir. 

Ulual .. EkOlloml il.af lallDUI 

ber g&ıbde .. bdmisio maldellf 
yerlerinde k_......_ ftd7m• U. 
rulqhnlmıtw• 

Yana akıam ıut · 18 dı Halke• 
~-~- mdclGIO B. <Amal 
Ziya, _.t 21 de Kaqıyaka kulilblıl· 
de TGrkofiı mld6r muavini B. Rab· 
mi Zallat, ıalı gClnCl aut 18 de Bal· 
ke.U.de it bankall mGdldl B. Diki 
Erol, o aqam Eırefpap parti oca• 
Anıda Fmaf ve Alaali bankan mecliei 
idare reili B. Hamdi Akylrek, çar• 
ıamba glatl Bumava parti ocağı.ada 
Emlik ve Eytam bmkau mldlrl B. 
Sedad, uat 20 de Bocada belediye 
uloamıda Banaf ve Ahali bankall 

mddilrll B. Abf, peqembe gllafl 1aat 
21 de Yalılar parti ocagında Buldan• 
h B. Mıutafa, cuma gClnG uat 21 de 
Aluncak parti ocagıada İt baakaa 
ikiaei mldlrtl B. .Rifat, cumartesi 
gflııCl uat 21 de İkiçetmelik parti 
ocapıda hukuk itleri mflddril B. 
Seyfi ve Dolapbkuyu ocağında Kıs 
ipetmen okula direktöril B. Rahmi 
Balaban taraflarmdan ba menaa 
dair konferanılar verilecekıir. 

Tokyo, 11 (Radyo} -Japon· 
lar, Nankin şehrini tamamen 
zaptetmiş bulunuyorlar. Naokin 
ıehri, altmış saat devam eden 
mütemadi ve çok şiddetli bir 
harpten s~nra sukut etmiştir. 

Nankinin büyük kapısı, dina· 
mitle berhava edilmiş ve müda· 
faa eden Çınlilerin mühim bir 
kısmı, enkaz altında kalarak 
ölmüştür. 

Şsnghay, 11 (Radyo) - Çin 
ordusu, Yançe nehrinden geçmek 
hususunda müşkülata uğramak· 
tadır. 

Antalcgadan bir görünüş Japon doıanması, nehrin bü· 
Antakya, 11 (Hususi muha· her tarafında birden başlanmışhr. tün sahillerini ateş altınlia bu· 

birimizden) - Bankalara borçlu Bu gibi tedbirler, bilhassa Türk lundurmakta ve bu suretle Çin· 
olanlann mallatı ve bütün mülk· ahaliyi tazyik için ahnmıştır. li'erin ric'at battım kesmete 
feri baczed lmektedir. En çok, Antakya, 11 (Hususi muhabi· çalışmaktadır. Çin·Japon 1ıar6in4en bir lnfiba 
bir ay içinde- borçlarını Yermi· rimizden - Hataydı, Sur:ye Tokyo, ı ı (Radyo) _ Çin Tokyo, 11 (Radyo) - Havas ref kapısından~ mukabil taarruza 
yenlerin emvali, dotruct.a dot- hayratını çekmek malc:sadile ye- hükumeti, Nankin şehrinin 10• muhabirinden: geçmişlerse de ıa.zlar kullandı•· 
ruya banka namına teseil olu· ı:!den tahrikita baılamışlardır. kotundan ıo~ra müşkül bir Japonlar, Nankinin şark ve lan halde çeltilmete .mkbwır 
nacaktır. Bu icraata, Hataym - Sonu 8 inci .ahi/ede - mevkie d\J ar olıouı bulunuyor. cenubundaki bütün kapıları zap- kalmıılardır. 

E Vapura • ~ ,.... JaP'!'ll .. ratılwi NaaidDia: r.zurum ·d ·ı.. d· ı · t· b · · ı d ç· ı·ı ş b ık b ı are ı an e ı mış r. şe re gırmış er ır. ın ı er e· tim a a te şir için fevbll 

Halaydan aönüb geçti M•ll""" k•• I bU nüshalar çıkarmışlardır. Buna •• 1 1 ume maçiarına rağmen efkarı umumiye Şan-Kay· 

Ha~!1Yh kardeşle~,. A~_atur- hafta başlanacaktır ~~=.~·~~~k::;.:~~on~::.. 
kun tablosunu Optuler dananın Japon notasına cevap 

A k d b ,_ l k b vermemesinden ve bilhassa Nan· -- . - n ara :ı ir antrenör "ursa açı ac~ , ura. 
G •f T•• kJ • k kinin işgalinden sonra da aıkeıt ene o marı et; ur erın e se- dan çıkacak sporculara a_ylık veril:cektir harekata devam ed leceti teb-

riyetine engel olmak İsteniyor• fstaobul, 11 (Huıuu mahabirimi:i:n) - Türk Spor Kurumu. milli kü. tlieıdin1.rd. en asabiyet izhar etmek• 
me maçlarına 14 ıubııı lil baolııamaeıoı k.ararlaıhrmııtJr. Bunun için bir tali. 

l>eaizyolları itletme i4areaiıam 
Erzıırum vapuru, dilo Hatay·lsken. 
daran ıeferinden dönmflf, limanımıza 
gelmiıtir. Bir muharri.rimiz. yolcu· 
lardao ıu intibaları tesbit etmiştir: 

Yeni rejim, Baııy Türklerini 
çok eevindirmiıtir. Fakat mahalli 
idare, 1'tlrklere, bir çok müıkiilat 

göstermekte, bilbana ailfuaa kaydl"• 
dilmek için müracaat ed,ea Türk 
kardeolerimiıe -intihabda Türklerin 
kazaamamaeı içia. tahmin edilemiye
cek zorluklar göstermektedir. 

matane haıırlanacaktır. Bu ayın 25 ve 26 11ada Aokarada Bükre~·fatanbul Tokyo, 11 (Radyo) - Nan
ve Bükre•·A kara takımları kar~ılaşacaldardır. - Sor.ıa 4 üncü sahifede - kindeki Japon menabiindea ıe-

Cayyare piyangosu 
len haberlere göre, harb bütiln 
şiddetile devam etmektedir. Çin· 
liler, mukabil taarruzlardan pri 

T l•hı•ı • K •d durmamaktadırlar. Japon topa 1 1 eri yazıyoruz. eşı eye çusu Nankin surlarını bomba... 

Suikast teşebbü ü 

Erzurum vapuru, .yeoi rejimin 
ilanı Şeluır bayramıom fiçöacö gilnil 

limana munealat edince İ&k.enderun 

~ Türkleri rıhtımda vapuru gf'Zmek 

için kaptandan müsaade istemioler-

bu gu··n de devam olunacaktır dımana başlamıştır. Çinlilerin 
' - Sonıı 7 inci salıi/ede -

ls•anbul, 11 (Hısu~ - Tay· ~~~~~~~~=/~~~~~~~~~~~~~~~~ 

B. Delbosu O•• ıdu•• rmek ı•stı• • dir. Fran11z memurlan da uıulea 
tetkilı;attaa sonra halk.ta vapura hıra• 

Yenler Ustaşl.lerdenmı·ş kıiıb bırakıimıyacağ•n• ıo.rmu1ıardır. 
Kaptan B. Mahir Çinıar: 

- Tabii müsaade edeceğiz, İltİ• 

Paris zabıtası Buday Kolmanı isticvap 
ediyor, Pragda 6 kişi daha yakalandı. 

M. Del6u 6uelecllerle lconrıpgor 
Paria, 11 (Radyo) - Fransa baaıtndan Buday Kolman adın· 

Hariciye Nazırı Delboı ıçın daki ıahısbr. Bu adam, evelce 
Pragda tertip olunan ıuikaıdın de ıüpbeli görülmilf ·ve yaka· 
asıl mürettebi, buıGn zabıtaca lanaralc: bir ıy hapse mablc:Gm 
Pariate tevkif olunao Macar to- - Sonu 8 inc:l Hlıi/-'• -

yenler gelib gezebilirler. 

Cevabını vermiıtir. Kaptan B. 
Mahir, fioiformaıile karaya çıkllllft 

maiyetiJe fıkenderun konaoloüuA ... 

maza giderek riyarette bolanmuıtur. 
Orada Hataylı birçok Törk.ler kendi• 

ıioe takdim edilmi1t vapuru ziyaret 
ar•usa tekrarlanmıştır. 

Bayram müoaeebetile gemiye 
alay eancağı çekilmiıti. Bundan ıoo• 

ra binlerce Tiirk a•o akın vapura 
siyarete gelmitt hayrağımısı eeliml .. 

mııtır. Ziyaretçilere vapurda 10lerl .. 
meler ikram edilmif Te fıkeııderuo• 

daki genç, münevver vo ileri gelen 
Tilrk brdeılerimize Tapurda kaptan 

B. Mahir Çiıııar tarafından bir ille 
ıdyafoti verilmiıtir, 

&it, teHhl.rat yap11111t vaparma 
ulonlarmda Atatlrklıl resimleri labe 
de uatlerce blmıt. blyGk bir ha .. 
ratle Atamınn reamleriai lpmlttClr· 

Emıram vapura, didik çalaıak 
Wteaderqndaa ayrıbrkea nhtıı•ula 
balanaa biiiltiree halk coftan tesa• 
hGrat yepmı1t .•vgi nerleri -ı6*• 
•ittir. 

yare p yangosunun keş"deıine spanya dramı 
bu gün mutad veçhile başlandı, 
kazanan numaralara bildiriyo
rum. Keşideye, bu gün de de
vam olunacaktır. 

On bin lira 
6462 Numaralı bilete 

müştür. .. 
Uç bin lira 

do,. 

34528 Numaral'- bilete isabet 
etmiştir. 

Bin lira 
9284 Numarala bilete düş· 

müştür. 

500 lira kazanan namaral ar 
2622 4799 5683 11224 

12503 13446 16687 17187 
22867 24504 26665 27370 
39747 
200 lira kazanan numaralar 
1136 2421 2942 3977 
5290 5974 6562 6947 
9534 9531 10617 13281 

29369 13756 13986 1435 : 
15770 18072 3623 23631 
24680 24713 248'1 25112 
25131 27277 27475 27524 
29623 35384 37055 

- Sana 8 inci aalıi/«le-

Dün şiddetli bir hava 
muharebesi oldu 

G. Franko, memurları azaltacağını 
söylüyor. Umumi taarruz hazırlığı • 

llatiltllcilertlen bir lcıt'a 
Cebelüttank, 11 ( Radyo ) - ıılıyor. 

Askeri hazırhklar çok rizli tu· Baraelon, 11 (Rad10) - Asi· 
tulmalctadır. Bununla beraber, lerin Kanarya, Balear, Almiranta 
Genral Frankonun yakında umu· Çervera harp r emi eri dün ak· 
mi bir taarruz yapacaj'I anla· • Sonıı 8 inci aalıi/ede. 



~BKRA 
ANADOl~U 

Terakki Şehir dahili h b rleri 
FiKiRLER: 

Diğergtimlık 

İrfan Hazar 
•... Kütüphane salonu battan baı:t doluydu. Önümde, genç, 

kırmızı yiz ii, dolgun kalçalı bir A•erikalı ktz, lcitabmta üzerine 
ejilmıı, kımıldamadan duruyordu. Ne olda bilmem, ortahk anıtz1n 
~. MMl•uel, 10luadaki -giizel bir zeaci genciai parmatile 
pceı •)Ot, durmadan batınyordu: 

Konya vapuru 

Fırtına yiJzinden iki 
giin tealılturla geldi 
Antalyadan limanımıza~ gelmes! 

belcleaen denizyollan ifletme 
müdürlüğioiia Konya vapuru 
fırbna yüzünden iki güri gecik· 
me ile dün akşam gelebilmiştir. 
Vapur, fırbna yüzünden bazı 
iakelelerde kalmış, fırboanın 
~eçmelİDİ beklemiştir . 

- A'çakl ~ana tecavüz etti. Dizime tecavüz ettil 
.. dlkilca 80111'8, dramm sonuna erdik. Şikagola liyah gence, 

Kiitii ..... taşlıi1nda öyle bir da)'lk atıldı ki, yüz yumruk ve tek· 
bırden ıniyor, yiiz yumruk ve tekme birden kalkıyordu. Ya-

-4-ki ablh kendi kendine aunldaodı: 
- Linç etmeliydi namuuuzul mamafi bu dayMtae 10nra yqa· 

Jaeatını ummamı. 

• •• •BerJillia m blabalılc c:addeıincleyim. Xeslcio iki ailila seıai, ku-
ialdanmı çınlatb. B"ır adam, tramvaydan avazı çıktılt \adar bay
laııyorda: Kızılayın 

- Arkasından vurdu, arbsmdanl Tutunuz katilil 60 ıncı yıltlöniimii 
Çantuım bırakan, otoaobillerdea İDea, çocaklannı yol üst&ae 

atan halk, çdian gibi katilin arkaaından kottular ve onu yakaladı· 
lar. Oç dakika aom., katil öbür dünyayı ıereftendirmiftif. 

Kaz.fay Kanma bu ayın yir· 
mi beşinci günü kuruluşunun 
60 ancı yıldönümünü kutlulaya· 
caktır, Bu en bilyük şefkat mü· 
euuemizio (J() IDCI yıldönümü, 

her yerde olduğu ıibi lzmirde 
de törenle karşılanacaktır. 

• • • • Bir aeyahat kitabında olmdujıım ba parçalan, Bay mulıarrır 
(t.aldd) eaeri olarak göateriyorf Ferdin tehlike ve zararı brft1111da, 
kitle rahanan nuil inide laarekete geçtiğini, onu müdafaa ettitini 
·dı'wık illiJQt. S. .-Uerile, ptbm dotrua o m..a..ririn ak· 
L.I H.uai terlkki wri dOlbma?I Dizi akılan bir im: için, genç 
••ı:ıiyt ölcl&ıeap döwa cem,.t; tek bir adUHD kul'fUDla ...,.ı. - a...... • •' abil ölim ...,._ aeçm traaı•ay ve Cldde 
.. aigia bialsae, on bialerce, Çia Ye lapaayol ölilli brpmnda 
il ... tleri ~ hlib. küeliim bir halde duruyorlar? Onlar; 
debi ........ ild ada• .,..,.- da, niçin bah ispanya 
bsı m .,lmdızberi 8Jr"'IL c•ı etilli kendilerinde b.a..uyor
lat Qa H' Mi • ...-• .-. haaünl&ü medeai milletler, 
b••- Nıı• -- ah 1, clerla bir uyku çek-.ektedirler? 
Llllıa e., •+ uir ..,...,._. 8-bk •• terakki deaea lef 

Tören proıramını hazırlamak 
İçin diln parti merkezinde vali 
8. Fazlı Gülecio reislifi altında 
bir toplanb yapılm1ştar • 

.,.. ' 

ekler tehUkadel 
H11talek • var?. Hayır. Mefıl 

.. belli iaelder bizim diyarın 
teri Wt dejilcfirı Hiadi.tum 
IDMlwldirl . 

IOt•bcle ...... ...,... Wr 
&zlfet ve tetil ioiodec&r. liıek-
1111 ..... HilnlliJ• 81dlrl-
~ 

....... ölcllrlbw1. 8lrllll Hr 
....... " -+"+rda yh· 
........ a..t.i l1ııtbik Nilmek 
••* .._ .-.idedir.· Ba 
..... - olaJW bafle?. ....... 
..... .. .... taelderia 

lmcW,.S Yardir; 1aa 1elteble b~ 
HiacW .......... --~ 
iç .Whwn yedif- w llap 
•ı.üklmolm ........ Bere
lmi _.... ki temyiz m•llkeae-
li 1-d katil (I?) bldiıe1iade .. 
bat,ı muJ.llıfe bulm111 ve ba 
OIDJI ..._ MDefe iaclinaiıtir. 

1fte 1>aa temyiz karan, inek 
clolba "fa kulu H"mtliler ara
nda mlilq bir heyecu uyu
du ıtav 

Bir inek için üç kişife .... 
.._ ~ .......... HiatlAerin 
btUn tllilikede kalır-•· Hey pi .wı w mat n nsnb 
imanlar... Bir inek içie üç -... 

it ,.-..-1.pae.-. 
im •bilcliii yerde ul teldi· ................. 

Çok J•t1J•nlllr 
•'lid•-ı·'r 

tok-.. .. j'' ....... 
laer ıZ,_da 426 ._. 1lir ~ 

Bir saralı cezaaınua 
yaruını kurtardı 
Çqme kaza11nın Köate kö

yünde Memiş oğlu Mustafa Or· 
hanı öldürmek kaadile yaralayan 
Süleyman oğlu Ayetin ,ehrımiz 
Atlrceza mahkemesinde cereyan 
etmekte olan muhakemesi sona 
ermif, bir ıeıae, iki ,ay tayin 
edilen hapis cezaıı, maznunda 
Al'A haatalığ'ı buhınduğwıdan 

bile devekupa avlayan bir tepk· alb ay hapse iadirilmiftir. 

ldilün 1aızu;ıetmi aba! için kal- Oda uçimi 
mlfbr. Bu tetekkül böyle öteden lzmir ticaret ve .sanayi odaaa 
beriden toplallllf olcluklm bed- media azau seçimi bu ay zar
bahtlan ç&l ortumda airl• ,... BJV)~tar, Ş#~ komj· 
ıriM'~• "* ............. seri vilayetce vali muavi~i ır. 

Con Drapo bu tetekkül he- Cavid Ünver tayin edılmiıtir. •bma çal.,..kla beraber, kar- ,_ ________ _ 

lllDID olaun bir p cloYduf ·1oa llUlftul 
..Wd•ı .... ..-. S..m içia Wr Sulla imalandatı zam• Fr ... 
gün yaka19dıtı devekutunu öl- m, Alman dilberin yanında bir 
diirmiit ,,. Mi-* etiai Jillele cbWb bile durma1a1t. memle
tetebbü etmiftir. Ve. IMa tetllr lretia yolwau tutmuıtur. Eh •• Al· 
bil adlmatıza zeap yapa..-; IUD zıudme111 8fJrt ve il.tin bir 
çünkü deve k .. unun mideainde adam olabilir de Fransız deli· 
biyük bir elmu bulmutturl kanlısı da %alim ve merhametsiz 

v..a blP w-ekaor bir ... olamaz mı? Edmond 
16 yapnda bir çocuk tarafın· memleketine ve hürriyetine lm

daD bundan beı on pn evet wıbıktan sonra Alman kızını 
vi•sl• ~ olu •y mta bir an bile düıünmemiıtir; am· 
söre taJyarecilik rekoru. Fıao· --... 1919 senesi 18 ki-.un....,. 
wla 13 ,.-. bir çocak ta• Dilinde de zuulancı laza, Fransız 
rafından lmılmıfbrt eairİD &§kandan olan bir oğlan· 

Corc Lebatey1e .lım tafıyan cık doturmqtur. 
!bu çocuk Fqndda K'ataaada Bu çocdk bugtln 18 yaşında 
keneli ım.-. taJJaw:aiai ~ w Hiderin laicum taburlanacla 
darllllf, bir müddet üçtuktu yer almıı bir delikanhdırl 
..,.,. ,... ltendikendine yere Edvar Temanoelin annesi, zın-
jpmiflir. daıcı kızı 18 senedenberi Fran-
Attwl ... MnC:9IRI• lazll aız ifıkı ve çocuğunun babasını 
Ahauhnın lmt•eti m.,.llur- aramaktan vazgeçmemittir. Ni

du. Hele .r-ı .bir .zeai vazife hayet Franaua Edmondu bul· 
japM Almralar. ••• korkunç mUflur. Fakat Alman kanunlara 
olartar. Bmnm için Alman cel- mucibince ~tan ballMI olan 
lidı, Aim• zola-.z llellri de Frwu• Ecimond, Hitler arda
arzın en lrarkunç in ......... nua sonda hizmet eden bir çocap. 
r ı'i afllabilir. babalığına kallul etmemiş, F ran-

Bu böyle.. Fakat öyle anlatı- m .mahkemeleri de b11 kar.arı 
.A.l- 1 ı 

-- la ,..__ Wb • ın tudik etmiftir. 
...... Wyle dejilclir. Edvar Temanoel timdi baba-
Meız. 1916 •• i tle Mi- sz bir çocuktur! 

Satıl n tttitnler 27,5 milyoıwlar 

üzüm ve incir satışları 
yavaş yavaş düzeldi. 

Türkiye - Macaristan ticaret mu· 
kavelesi de deği§tirilmittir 

••f: 
Tütün .at.,J .. , çok yavq IDftltereden iizüm vo. incir ıip.,. 

devam etmektedir. Tutulan be- r.ıleri beklen...kt.dw. 
saplara göre dün akşama kad• Bu günlerde yapılan aipariş
Ege mmtakasmda 1&tılan tütia ler, küçük part lere iohiar et· 
miktan 'Z7,S milyon kiloyu bul· mektedir. 
muştur. inhisarlar idaresile Türk /niçrege gallUll'la i/,,acatı: 
Limited şirketi, daimi surette laviçre ıiimriik tarüeainin 86 
piyasaya müdahale ederek tü- ıacı nu-.ruıoa giren yumurta· 
tün fiatinin fazla düşmesine nın gümrük resmi lsviçre bükü· 
mani olmaktadırlar. meti tarafından k•tal ltetına 

Mütauil eliade bulanan ... 15 '-ıa indirilmiftir. e. tell" 
henüz ıablıaamıı olan tütün milr- zilit sebebile memleketimizde• 
tan on milyondan azdır. lh ti· lmçreye 7U•urta ihrwtı yap
tünlerin de tamamen sablacatı mak için yumurta ihracatçıları 

~amalizmie tlayan.ıı,. ahlak e,.. 
laruı•an biri de diğergim olmakhrt 
Y~ kendin dılflııme, kendi men•• 
atini ihtün ıörme karakterini yıkı• 

lan imparateds rejilaiecle barakttk.: 
Demokraainin sahibleri içinct. 

zevk ve ultaoabnı uluıon, yımlga 

meafaatindeıa O.t6Q &asacak tek kj-. 
.. yoktur ve ola.... Bepimis Wrio 
mim için. birimiz hepimiz için talı• 
tall ..... immlan._s. Yüce Aluaq 
baıta nurlu bir iıtlkbalo yônelclik. 
TArkila habtıaı güJdörcoeJr olu .bu 
yolda amaca dotru yılrilrke11 parola• 
Dil üiaaa ~l..Jlk ol•alıclır. 
Ferağatinefı Te ulmun menfaatiDi 
Glliln görme 41emohaaiaia ahlakıcltr. 
U. ahlaka .aWb olular .. fblan .. 
haldanm taalllar ft k.calft. 

Tilrklük bir ailedir. Ayni çatı 
altm .. 1apyaıılana biribiriai NTmelİ. 
kOIU9• kM• taWt ne olabiliıf 
ıu, l'l*1la •- kanasa uuiyed· 
mida bir yeri yaralaomıı gibi aca 
duyar Te a&efloniriL Bir Tilrkla .... ,.... ............ . 
haybrıns. fıte Hatay, bUllll bir mı. 
111 Mli1 mil' 

Ve/ahi Eoint; -----·--anıa,ılmaktadır. lıazırhkı .... bqlamı,ıardır. Amerika 
Oz,_ oe incir: Tlrldge-Mtıcaridan tit:lllWll: 
Ozüm ve incir ubflan, iki Türkiye-·Macsi1tan arutoda ... Çefir/eri araaıntltı ya. 

mühim bankanıD ihracatçıl...., miinakid 1 T emmaz 937 tarihli 1 L ..ı Lf '-l 
kontr kontimeato tekrar kredi Tic.ret anlqmuanda iki taraf pz :ıca1e u•lifi11 İR er 
açmalan Ü7.eriM tekrar canlan- iktaaadi menfaatlanna aysan Vaşington, 11 (R.df-0) - Si· 
mışbr. Kredi .-lesinin halle- olarak bazı detiı klikler Ye ili- yas1 mabfeller Je söylendiğine 
dilmesi, 1zmir piyuaanda, bil- veler ppılmqtır. Buna dair V• göre, bugünlerde Amerikan dip
haua ibracMçdanmız arumda killer Heyetiace ittihaz oı.... lomatları aruında çok miilıim 
mewaoai~ brıılanmıp. Yıl- ar., telarimiz Tiiabfia midir- doji,ikliklcr olacaktır. Şimdiki 
bqa ..-.el>etile Almap ve lithe rel•iftir· Roma aefiri Hariciye Ncuretin· 
_,:__.-------===-ımiiı:ııııı=ıı:sııı=ııı:ıı=-=-=-=:ıı:::iı-=--------ı de mibim bir vml• alacM, 
Avukat Cevdet Satlrlı eser Leed ... B.m. arleri cletifli-

L - l rilerelc em1eri siyasi hayatlarına 

Ak•• ••tdii• vs 1«1nun arı.. Am _ot.._ Omer O Sıhhat ve lçtim•i Muavenet e.-.. da devam edecekler, 
Vekileti oepiyatıadaıı bir çok Paris aefiri yerinde kalacaktır. 

lzmir münevverleriain yalan· 
dan tanıdıkları avukat B. Cev
det Akömer, Dü.a sabaha karşı 
Kemeralb caddeaiode oturdutu 
bir otelio odA11n<M ölü bulun
mQfbar. Buadan aicWeiutauai
Jik habefclar e ilmiş ve ta İ· 
kata batlanarak doktor tarafın· 
dan yapılan muayenesinde B. 
Cev<let Akömerin kalb durma· 
SIDdan ölditü aol .. ılmıttır. Oda· 
daki vaziyetine göre soyanarkea 
birdenbire izerioe fenalık gel· 
mit ve J'81'e diitmif, az _... 
son nefeaini vermiıtir.Sabahleyin 

ııhlııi kit.p, mecm1111. boun, /ngiltere cloııanmaanı 
nizamname ve talimatnaınelerden l 
bir.er tane, trahom afiıleri, sıtma çofa tıyor 
"e ııhbi teşkiİit haritaları lzmir Le.dra, 11 (Rad,o) - lari., 
Mıllt kiittlphaneı ne verilmek tere, 940 ıenemincle 130 harlt 
üzere tehrimiz Sıhhat ve 196- gemisi meydana getirecektir. 

-MlılM'°O ~ ai1Sl.ları alın-

bu feci haberi dll)'• bir çok 
avukat arakadqlan ve akraba· 
lan otele gelmitler, cenazoiai 
kaldıraaıılardar. .. -----
O reli kooperatifi 
Reia oe ,,..,,.ıaları 

6eraet ettiler 

Glimriilı meaul 
tnulıasiplifi 

lzmir ibl'8Cat ıiimriitD meni 
muhuibi B. Ali Rtza terfian 
Kan gümıikleri m..ı aal.a· 
liplitine tayin eclilmittfr. lzmir 
ihracat giimrütünde boıalan me
ım ma1aatipliJiae Ka1is sl•lli 
mesul muhasibi gelecektir. 

Feci bir kaza 
Din Şehitlerde Şatk Stmayi 

Tihk Anonim ıirketimn iplik 
fabnca11nda feci bir kaza olmut. 
bir ••ele kolunu kaybetmittir. 
F.J>rika ameleıiııdeo Aklü..,.Jı 
Abdullah otlu SiileyJUD, fahri. 

Kemalpaşanua Ôren köyü kre- ribdaki iplik makiaeleriain ÖA· 
di kooperatifi reiıi 8. Sadi ile lerini temizliyor Ye bo..ıan pa
ambar memuru 8. Süleyman ve mak kovalarına pamak doWma
muhaıibi B. Kadrinin tehrimiz yordu. O ıırada iıliyen iplik 
Ajırceza mahkemesinde cereyan lukiD.._ bircleaWre •t b
etmekte olan muhakemeleri sona lunu kaptırmış ve feryada bq
ermiıtir. Memuriyetleri zaaaa• lamlftlL Sil,,,_ ...... ,._ 
nıada ibtilu veya adi zimmet kol.- ........... da -...
•uretile zimmetlerine para p parçalanmıfbr. 

Hutme,e ~ ...... 
r:.e·b:!,ar01~::;:;: kol11Ddan hayır kalmadljı ... 
Memmriyot --.....nai lllİiıtimal fllmlf ft kol. '-iJ.qlir. 
"e 91zifalerini iluaal ıuGJar,. Zirai tetkikler 
af ~ .-.an .W.WIMle Vllpet Zira •I M 1 B. R. 
girüldili iıcila he cibellenlea fet, clia IC•a'r•IC •••u 
haklannda ~ •e hüllılm 1 giderek -.. ilfın.i teddk 
Yeailmesine mahal göriilaaemiftir. etmil*. 

mış olacak, fakat hunların ye. 
rioi 70 yoai ıeuıi itpl edecek
tir. Filode. Mt tal harb, dirt 
~e g .. ia mevaukl.,. 

Fraıuız parlômento•ıı 
deniz 6aclceaini tatile 

etmiıtir 
Pariı 11 (Radyo) - Mebuaa 

mecliai 2,175,000 fraa olu bah
riye büdccaioi lastik etmiftjr. 

Bahripe Null'i b. minu•elM 
bir .a,lev ,..mit, laıiit•e•ill 
deniz bnetlerini talmye etmeı
ıinden bab1e7lcmi1ı ltatya •• 
AJ.aoyamn deoi& tealibat pro
pamlsı• te\Wi ettiklerini JÖ/
lemittir. 
Dung•ı knwazöniaia il• 

hU1ustaki huırlağınm ikmal edilr 
mit balundqtunu ıöyliyen Bah
Rll' Nazın; 24 a1 •onra a,.ı 
lllte iki bu_.. Maıah;, 
olao.klaanı beyan •ylemiı ve 

...... Frans ..... ••• 
Mde,Jediii ~retleri tebark 
ile aulbn• ei.bayct ,,.,. ... _ 

Açıl mu.wher.: 
S. Falıt ı.wne 61ze nwi• 

ta6 ıönderen luıriimi-1 ..,, .......... ...., 
,.. "'•'•W 11ıerı ı ,,. 
hl:fl.--. r .. ,,,.,, • ı'a ,.,, 

dan ...... JlllAF'I imm 
DU)W .. 

,. ._. __.. Frm.ua , 
'kı•al _. 11ıir Fı m Kö
aislı • - b f'M lftke-

Sineaaaldc san'llbntn ef9iz lllferi PIERR RICHAR Yll llft a 'ı · 
IW'maw,.da, .._...,_ .. 

fuı Jll. llailpcla 140, lau clıt 
alt... .... Belciade 25, Al
.. ,, ••• ı _ wdicle .. ı 1· 

Ollln uıl 
"-•il; •• 7 1 - .... 

tehilııri ""ı 11 ı• •s· ılıri, ilim 
•k'ahınum en ziyade sabahın 
dördünden betine kadar wJm. 
buldutunu tesbit etmiılerdır. 

Midede eltnaal 
c ..... t.A! ikada c.. 0.m.,. 

a~r 1Mr adam, iıs"llk t.ıe. 

Q .... 
• .. 'r•pitta 

~ IQi ır llek· 
?hna• \iı•-lline 

• •iM 1 , .... S p g' • 

bir •ana • ' ...... ıot ncı 
bqınm ı&zel bir tazı .na. 
.Onunla i,;co anlaem11lar • ...._ 
miıler ve mercimeti fınna v_. 

miflerl Bu At .... kızı.. Edmoe
da liizia darlnme1el amcilti•= 
·ıc- pin iyiao - ......... 

ARI" YAVERi R..ZCM•teh•«n• .._ • '•:• ruh Jı• 
ıhtiıı•, deltd .. ı • • o' ısıı w ık J• 

I' IRM• ......... 
TÜRKÇE SÔZLÜ VE ŞARKIU 

-----•$ E Y H A H M 
FBmioden mGrekkeb muhtetem proa ... 

are Sinemasında ~.:... 
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Sahire > 

B. Delbos, Bükreşten 
Belgrada hareket etti 

Fransız Hariciye Nazırı, hareketin· 

ussolini, diin gece bir defa 
düny ya ·meydan okudu 

Q ~ den evel gazetecilerle hasbıhal etti. 
Başvekilimiz Bükreş, 11 (A.A.) - B. De~ttim. Bükreşteki ikametim hak-

•, 1 , • bos dün Rumen, Fransız ve ya· kındalci söylediklerim bu ziya· 
lktısad Vekilile uzun baoc1 gazeteler mümessillerini retten ne derece memnun kat· 

kabul ederek uzun bir hasbı- dığımı bariz surette gösterir. 
müddet konuştular halde bulunmuştur. Eminim ki bundan sonra g ide· ..... , ......... 

it lya, Uluslar Sosyetesinden çıktı. ltalya; kara, deniz 
ve hava kuvvetlerile her ihtimale karşı hazırmış .. 

Ankara, 11 (Hususi muha· B. Delbos kendisine gösteri· ceğim dost memleketlerde de 
birimizden) - Başvekilimiz len hususi kabulden dolayı ga· ayni müşahedelerde bulunabile· 
B. Celal Bayar, bu gün lktısad zetecilere teşekkür etmiş ve Ro· ceA'im. Bu suretle seyahatım 
V k Al · "d k V k"l B manya milletinin hüsnü kabu· Fransanın dostluklarını takviye 

e a etme gı ere e 1 • ve umumi sulhun da idame ve 
Roma, 11 (Radyo) - Havas 

muhabirinden: B. Mussolinin 
bu akşam vereceği seylev hak
kında muhtelif mutalealar beyan 
olunmaktadır. 

italyanın Uluslar Sosyetesin· 
den çekildikten sonra Londra 
umumi müdahale komitesile ve 
Cemiyeti akvam ile alakadar 
bütün beynelmilel teşekküller· 
den ayrılacağı bildirilmektedir. 

Son hafta zarfında ltalyan 
gazetelerinin Fransa tarafından 
ademi müdahalenin ihlal edil· 
mekte olduğundan bahsetmeleri 
bundan ileri gelmektedir. 

Bir ltalyan gazetesi, Londra 
ademi müdahale komitesinin 
Milletler Cemiyetinin iktidarsız· 

lığını bir kere daha isbat eyle
diğini yazmaktadır. 

Faşist konseyi, kanunu esa· 
side de değişiklikler yapacaktır. 
Habeş imparatorluğu yerine ltal· 
ya imparatorluğu ilan edilecek; 
kaydı hayat şartile Başvekalet 

mevkii ihdas ve bu mevkie B. 
Mussolini tayin edilecektir. Bu 
arada bazı mühim mali tedbir· 
ler de alınacak, bütün memurlar 
da dahil olduğu ltalya tam se· 
ferber hale getirilecektir. 

Bundan baska ltalya impara· 
torluğunun tanınması için bazı 

devletlere ihtarda bulunulacakttr. 
Duçenin bu akşamki söylevi, 
her halde beynelmilel alaka uyan· 
dıracaktır. 

Roma, 11 (Radyo: Gece ya· 
rısı) - Faşist büyük meclisi, 
fevkalade içtimaını akdetmiştir. 

Meclisin toplandığı Venedik 
sarayının önünde toplanan bin· 
lerce halk, havanm yağmurlu 

olmasına rağmen saatlerce bek· 
lemekte ve faşist meclisinin ka· 
rarını bildirecek olan Başvekil 
B. Mussolininin balkona çıkma· 
sına intizar eylemekteydi. 

Saat 23 te balkona çıkın fa
şist partisi genel sekreteri B. 
Staraçi, üç defa: 

- Siyah gömlekliler; susu· 
nuzl Zira faşist meclisi muza· 
kerelere başladı. 

Diye bağırmıştır. 
Aradan yarım saat geçince, 

B. Mussolini balkona çıkmış 
ve şunları söylemiştir: 

- Arkadaşlar, ltalyanın, sulh 
için şimdiye kadar göster
iği niyet ve diğer devletler
le birlikte uluslar sosyetesinde 
idame ettirdiği temas, ltalyaya 
ve ltalyan inkılabına karşı aksi 
neticeler vermekten başka bir 
şey yapmamıştır. Cenevrede, ka· 
ranlık fikirler hakimdir. 

Binaenaleyh bizim Uluslar sos· 
yelesinde kalmamız, asker ltal· 
yaya yakışmayor. Artık, Uluslar 
sosyetesi adını taşıyan müesse
seden çıkmak zamanı geldi ve 
biz de çıkıyoruz. Bu haykırışı· 
mızdan nadim değiliz, çünkü bu 
müessese, sulh için değiİ, yeni 
harpler için hazırlık yapmaktadır. 

Müttefikimiz olan Almanya ve 
Joponya, bu müesseseden daha 
evel çekilmişlerdir. Şimdi biz de 
onlara tebaan çekiliyoruz. 

ltalyanm Uluslar sosyetesinden 
çekilmesi, bütün dünya için ta· 
rihi bir hadisedir. Bu hadisenin 
ne~ayicini ş i mdiden tayir1 etmek 

mevsimsiz olur. 
İtalya, sulhçu olmaktan vaz· 

geçmiyecektir. Bunun içindir ki, 
sulhu, Adriyatik denizinin ke· 
narlarma kadar getirdik. (Mus· 
solini, bu sözlerden İtalya· Yu· 
goslavya dostluğunu ima etmek 
istiyordu.) 

fedakarlığa muktedir ve hazırdır. 
Ksra, deniz ve hava kuvvet· 

lerimiz, her ihtimale karşı hazır· 
dır. Zira İtalya, iki harbten ga· 
lip çıkmış bir devlettir. Bu kah· 
ramane duygu ile inkılabımızı 
yaptık. Binaenaleyh bize karşı 
koyacak, hiç bir kuvvet yoktur. 

Şakir Kesebirle uzun müddet lünden dolayı minnettarhğının k 
bütün millete bildirilmesini de ta viyesine yaramış olacaktır. 

konuşmuştur. Bu konuşmalar Bükreş, 11 (Radyo) - Fransa 
devam ederken Maarif Vekili ayrıca bütün gazetecilerden rica Hariciye Nazırı B. Delbos, 
B. Saffet Arıkan da gelmiş ve etmiştir. maiyeti erkinile bu sabah saat 
haz r bulunmuştur. B. Delbos bilahare sözlerine 9da Belgrada müteveccihen ha· 

ltalyanın Uluslar Sosyetesin· 
den çekilişini tefsir edeceklerin 
fikirleri bizi tamamen alakasız 
bırakacaktır. Bunlar bilmelidir· 
ler ki, ltalya ile kimsenin alıb 
vereceği yoktur. Zira ltalya, her 

Mussolininin bu sözleri, bü· 
tün dünya radyolarında dinlen· 
m·ştir. 

Venedik sarayının önünde 
toplanan binlerce halk, saatlerce 
haykırmıştır. 

Milan Stoyadinoviç Ber
line de gidecek 

Bulgar Başveki_li Köse lvanof da 
yakında BeJgrada gidecektir. 

Belgrad, 11 (Radyo) - Baş ve Dış Bakanı Mılan Stoyadinovi· 
çin istikbali, çok parlak olmuştur. istasyon, • binlerce halkla dolu 
idi. Nazırlardan B. Mehmed Siyamo, Başbakanı karşllamış ve mu· 
vaffakıyetli seyahatinden dolayı kısa bir .söylevle kendisini tebrik 
eylemiştir. 

Belgrad, 11 (Radyo) - Milan Stoyadinoviçin, yakında Berline 
gitmesi tekarrür eylemiştir. 

Milan Stoyadinoviç Berlinden dönünce, buraya gelecek olan 
Bulgar Başvekili B. Köse lvanofu kabul edecek ve kendisile ko· 
nuşacaktır. 

Tan başmuharriri lstanbul 

Bir avukat 
Mahkeme heyetini 
tahkir etti ve yedi 
seneye mahküm oldu 

İstanbul, 11 (Hususi muhabi
rimizden) - Bursada b:r mu· 
hakeme esnasında mahkeme he
yetini tahkir eden avukat B. 
İsmail Hakkının lstanbul Ağır· 
ceza mahkemesinde cereyan et· 
mekte olan muhakemesi sona 
ermiş, yedi sene, altı ay ağır 
hapsi·ne karar verilmiştir. Mah
kumiyet kararı üzerine avukat 
8. lsmail Hakkı tevkif edilerek 
hapisaneye gönderilmiştir. 

Dahiliye Vekaleti Ma. 
nisa valisini tak. 

dir etti 
Ankara, 11 (Hususi muhabi

rimizden) - Dahiliye Vekaleti, 
fevkalade işler gören valilerle 
kaymakamları, takdirname ile 
taltif eylem"ştir. Valiler arasında 
Mani.. v•li•İ B. Lütfi Kırdar 

ve kaymakamlardan da Akhisar 
kaymakamı Rifat ile Buldan kay· 

valisi aleyh~ne dava açtı makamı Reşad vardır. 
. - . .. Harp borçları 

lzmırden lstanbula gıden otobusler lngiltere de taksit ve. 
münakaşa mevzuu oldu rEm ·yeceğini bildirdi. 

lstanbul, 11 (Hususi muhabi- büscülerden istenen ücret mu· Vaş· ngton, 11 (A.A.) lngiltere 
rimizden) - Tan gazetesinde nasebetile neşriyata devam edil· 15 ilkkanunda vadesi gelen 
lstanbuldaki otobüs sahiplerinden mekte ve otobüscülerden, oto· harp borçlarını ödeyemiyeceğini 
fazla belediye parası istendiği büslerini işletmek için belediye· Amerika birleşik devletleri hü· 
ve alındığı hakkındaki neşriyat ce dört veya beş yüz lira para kiimetine tebliğ etmiştir. 
münasebetile vali B. Muhiddin istendiği ve bu parayı ve~mek Maamafih lngiltere büyiik el· 
Üstündağ çok şiddetli bir mek· mecburiyetinde kaldıkları yazıl· çisi iyi bir netice alınabilmesi 
tupla cevap vermişti. Bu mele- maktadır. ihtimali belirir belirmez İngiliz 
tuptaki hakaretamiz kelimeler Vali B. Muhiddin Üstündağ, hükumetinin bu mesele üzerinde 
sebebile Tan gazetesi Başmu· Tan gazetesi muhabirine: Amerika birleşik devletleri ile 
harriri B. Ahmed Emin Yalman, - Ahmed Emin bunları yaz· müzakereye girişmeğe amade 
lstanbul valisi B. Muhiddin mak için kaç para aldı? olduğunu bildirmiştir. 
Üstündağ a!eyhine hakaret da- Dediği için Tan gazetesi, va· Amerika 
vası açmıştır. linin bu sözlerini de kaydederek 

Bugünkü Tan gazetesinde oto· valiye cevap vermektedir. 

Sekizinci artırma ve 
yerli malı haftası 

Haftanın devamı müddetince memle· 
ketin bertarafında konferanslar 

verilecektir .. 
Ankara, 10 (A.A.) - Seki· 

:zinci artırım ve yerli malı haf· 
tası 12 lıkkanun Pazar günü 
saat 16,30 da Başvekil 8. Celil 

Bay8t'ın Anbıra balkevinde ve
recekleri bir nutvlcla açılacaktır. 

Celal &yarın nutku radyo ile 
memleketin her tarafında neşre
dilecelctir. 

Haftanın devamı müddetince 
memleketin her tarafmda tasar· 
ruf ve yerli malı kullanma mev· 
zuu üzerinde verilecek konfe
ranslar halkevlerinde ve mek· 
teplerd e terti b edilecek toplantı 
ve müsamerelerle yerli malı kul
lanmanın iktısadiyatçımızın inki· 

şafına yapacağı yardım ve fay· 
dalar izah edilecek ve bu uşurda 
geniş bir propandan yapılacaktır. 

Bu münasebetle Ankara rad· 
yosunda her akşam saat 20den 
20,30 a kadar aşağıdaki zevat 
tarafından kurumun gayeleri ve 
iktısadi kalkınma davamız' hak· 
kmda konferanslar verilecektir. 

12 ilk kanun pazar: General 
Kaz1m Özalp, Milli müdafaa ba· 
kanı ve Ulusal artırım kurumu 
başkanı. 

13 ilk kanun pazartesi. B. 
Şükrü Kaya, iç işleri bakanı. 

14 ilk kanun Salı, B. Emin. 
Siyasal bil2.ler okulu Di. 

(Robenson)un derhal 
buldurulmasını Rus. 

yadan istedi 
Moskova, 11 (Radyo)-Ame· 

rikanın bura sefiri; karısı ile 
beraber ansızm kaybolan Ame· 
rikah müellif 8. Donal Roben· 
sonun, 24 saat içinde buldurul· 
maaını iıtemit v~ bunun için 
Rusya Hariciye Nezaretine bir 
nota vermittir. 

Vaşingtondın gelen haberlere 
göre, Amerika Hariciye Nazırı 
Korder Hulpe, Rusyanın Vaşing· 
ton sefirine ayni talebte bulun· 
muştur. 

B. Vonal Robenson, hala 
bul unamamııtır. 
~~~~~ ..... ~~~~~ 

15 ilk kanun çarşamba, B. 
Cezmi, Maliye bakanlığı müs· 
teşarı. 

16 ilk kanun perşembe, B. 
İhsan Kültür bakanlığı talim 
terbiye dairesi başkanı. 

1 7 ilk kanun cuma, B. Sela· 
battin Çam M. Bankası G. D. 

18 ilk kanun cumartesi, B. 
Sakir Kesebir iktisat vekili. 

şöyle devam etmiştir: reket e tmiştir. 
- Majeste kralın bana gös· B. Delbos, istasyonda Raman· 

göstermek lütfunda bulunduğu ya Hariciye Nazırı B. Antones· 
hüsnü kabulden dolayı da bil· ko ile bir çok rical tarafından 
hassa minnettarım. Fransanın uğurlanmıştır. 
Romınyaya sadık olduğu gibi Belgrad, 11 (Radyo) -Fransa 
Romanya da Fransaya sadıktır. Hariciye Nazın B. Delbos, yarın 

B. Delbos, bundan sonra se- buraya muvualat etmiş buluna• 
caktır. yahatinden bahsetmiş ve ezcümle 

demiştir ki: 

- Resmi tebliğ görüşmeleri· 
mizin havasını ve veçhelerini 
göstermektedir. Siyasetlerimizin 
esuları orada sarih surette be
lirtilmiştir. 

B. Delbos, bundan sonra 
Milletler Cemiyetine karşı iki 
mem1eketin müşterek batlılıtını 
tebarüz ettirmiş ve bu hususta 
şu sözleri ilave eimiştir: 

- Milletler Cemiyetine olan bu 
bağlılığımız bizi sulh için daha 
geniş emellere malik olmaktan 
mennetmemelctedir. Diğer mil
letler bizimle ayni düşüncede 
bulunmasalar bile biz onlarla 
iyi ahenk halinde yaşamak ve 
hepimizin menfaatimiz için işbir
Jij-i yapmak arzusundayız. iki 
memleketi alakadar eden mese
leleri işte bu umumi fikirlerin 
ışığı a1t•nda tetkik eyled ık. Şu· 

rasını söylemeliy:m ki aramızda 
ıhtilifh hiç bir mesele yoktur. 
Biz yalnız bizi biribirimize bağ· 
lıyan dostluğu daha ziyade de
rinleştirecek vaziyetleri aramakla 
iktifa ettik. 

1 

Seyahatimi yarılamış bulunu· 
yorum. Daha evci Londrıda 
Fransa ile İngiltere arasındaki 
ahengi ve f kir beraberliğini 
kaydetmek ile bahtiyar oldum. 
Fransa·Polonya ittifakının rasin
liğini ve canhlığını müşahede 

Filistinde 
Yeni hadiseler, /ngi. 
liz süvarileri Hayfada 

Kudüs, 11 (Radyo) - Fılisti· 
nin muhtelif yerlerinde bu gün 
bir çok kargaşalıklar olmuştur. 
150 kişilik b r çete Yahudi köy
lerine hücum etmiı, bazı kim· 
seleri öldürmüştür. 

Londra, 11 (Radyo) - Bu 
gün Hayfaya iki yüz lngiliz sü· 
varisi vasıl olmuştur. Süvariler, 
derhal çetelerin takibatına baş· 
Jamıştır. 

Kudüs, 11 (A.A.)-Tedhişçi· 
leri tenkil etmek üzere son haf· 
talar zarfında sarfedilen gayret· 
ler isyan hareketine mühim bir 
bir darbe indirmiştir. 

Kaçakçılık 
Ankara, 10 (A.A.) - Geçen bir 

hafta içinde gllmrölt muhafaza teı• 
kilatı 76 kaçakçı, 311 kilo gümrük 
kaçığı, 8 kilo 200 gram uyuoturucu 
madd.. 593 defter ıigara kftgıdı. 

184 Tilrk: lira11, 166 giimfit mecidiye 
2 tüfelı: ile 14 kaçakçı hayvanı ~le 
geçirmittir. 

Amerikc. 
Karlar altında 

Nevyorlt, 11 (Radyo) - Soğuk, 
10n derece ıiddetlidir. Kar, bazı 

yerlerde ilç metreye kadar yüksel. 
mittir. Soğuktan öleaıler çoktur. Na• 
idi vuıtalannıa en çoğu muattal bir 
YBZİ yettedir. 

1 ~J 
~~I~J,-;~F ·2~~~~ 

öyle bir cadde ki ••• 
Ankarapalas otelinin önünü 

gördünüz mü hiç? 
Buradan tramvaylar geçer, 

arabalar geçer, otobüsler geçer. 
Yığınlarla araba ve kamyonetin 
iılediti yol budur! Sabahleyin, 
yüzlerce işçi, tütün, incir, üzüm 
amelesi de buradan geçeri 

Böyle bir yolun, böyle bir 
caddenin, hiç şüphesiz, bakımlı 
olması lazım değil mi?. 

Fakat ne gezer? 
Burada son bir sene içinde, 

kaldmmların bozuklutu yüzün .. 
den en aşatısı üç araba kazası, 
üç araba devrilmesi ve parça-

!anması olmuştur. Hatta, söy
lendiğine bakılarsa, bu hadise
lerden birinde yaralanan bir 
arabacı, hastanede ölmüştür. 
Öyle berbat, öyle pis bir kal· 
dırım ki ••• 

Belediyenin nuıl oluptı bu 
caddeye hiç bakmadığına, baki· 
katen şaşıyorUL Şehrin burnu· 
nun dibinde, bir şehir mede
niyeti, huzuru ve emniyeti 
hesabına bu kadar kepazece bir 
manzara gösteren bu caddeyi 
düzeltiverıeler, sanki, ne olur, 
kıyamet mi kopar? 

Abdal/alı Çat1uş 

Şehir Gazinosunda 
~ışhk ~l.onlırında her gece büyük varyete numaraları, f ev· 

kalade muzık ve muhtelif eğlenceler ••• 
Matine: Cumarteıi ve Pazar pnleri ııat 17 den 20,5 kadar. 
Suvareler: Her akfAm saat 4 • 21 
Varyete programı detiımiftir. • 
NOT: Bu ayıo on betinde üç kitilik bir grub muazzam var

yete numaraları için angaje edilmiştir. Yılbaşına büvük hazırlık 
vardır. • ... 1. 





A~4noı.u 

- 36 - Yazan: Aleksandr Düma 
--~~------••~~---•....-.e~cgp...,._~-~~~ 

Borsa 
11-12-937 

OzUm satışları 
Ç. Alıcı K. S. K. S. 
S55 Alyoti bira. 13 16 
213 O. Kurumu 13 18 
137 ~ateraon 13 50 15 50 
l 16 inhisar 9 50 12 7 
97 Ş. Rıza H. 14 25 16 
68 A. R. Üzüm. 16 18 

Planşe Dartanyana: '' san ne kadar çok yemiş 
osla, yediği birse ere mahsus olur.,, dedi. 

girmiş bulunduğu M. lö Şövalye Atos dört k~re davet edilmiş 
dö Eaaart bölüğü bir yerine ve her defasında arlıcadaşlannı 
dört kişi kazanmış oluyordu. ve hizmetçi crını beraber götür· 

_ VJJJ _ müştü; Portoı atı defa davet 
edilmiş ve ar adaşlarını da işti· 
rak ettirm k 1çın ayni tedbır 

tevessül etmişt ; Aram s te sekız 
ziyafete davet olunmuştu. O, 
bıldığ m"z veçhile, ses;, zce çok 

Bir saray entrikası 
Bu esnada, dünyada h r eyin 

bir başlangıcı o duğu gıbi biti
rimi de olması misill, 13 üncü 
Luinin vermiş olduğu kırk pıs· 
tol da ıuyunu çekmiş ve bun· 
dan sonra b zim dört arkadaş 
ta bir az sıkıntıya girmişti. Ev· 
veli bu ailenin maişetini Atos 
kendi paraaile temin eylemişti. 

Bundan .sonra, on beş günlük 
ibt yaçları da, mutad olan kay· 
bo'malanndan biri sayesinde 
Portos tarafından temin edil
mişti; nihayet sıra Aramtse gel
miş ve o da, kendi ifad~sine 
göre, dine ait kitaplarından ba· 
?ılarmı bir kaç pistola satmak 
sayesinde vaz"feıini icra ede· 
bil mitti. 

Bundan sonra da, ad tteri 
veçhile M. dö Trevile müracaat 
ederek, aylıklarına mahsuben, 
bir miktar avans almışlardı; fa· 
kat bu ava.ns dahi bor:ç içinde 
bulunan üç silahşorlar ile henüz 
ayhğı olmıyan bir muhafız nam· 
zedi arasında çok devam et· 
rnemişti. 

Nihayet, çok ihtiyaç içine gir .. 
rniş bulunduklarını görünce, se
kiz yahut on pistol kadar bir 
para hu1up buluıturarak Portosu 
kumar masasına yollamışlardı. 

Ne c;are ki, onun talii de ters 
C!ön<tüğü için 6u parayı kayl5et
tikten başka yirmi dört pistol 
da borca girmişti .• 

Artık sıkıntıları iflas merte· 
belini buldu. Aç arlcadaşlar biz· 
nıetçilerile birlikte rıhtımları ve 
nöbetçi kulübelerini dolaımakta 
Ye do.tlan arasından ıeçtikleri 
bazılarına yemek zamanları ut· 
rıy•ak kannlarını doyurmakta 
bulunuyorlardı; çünkü, Aram sin 
lavaiyeaile varlık zamanlarında 
•ağa aola ekmek saçmıı olduk· 
lan cıhetle ıiındi yolduk vakit
ler iade ektiklerini biçmeleri müm
küo oluyordu. 

iş gören bir adamdı. 
Dartanyı.,a gelince, p yitahtta 

henüz k nıseyi tanımadı ,rı için 
hemşeralerınden bir papazın 
evinde bir çikolata kahvaltısile 
muh fızlar zabıt nin evinde bir 
akşam yemeğı elde edebıimeğe 
muvaffak olmuştu. 

O, küçük ordusunu papuın 
evine götürdüğj zaman adamın 
iki ay idare edecek kumanyasını 
yiyip b tirmişler ve zabitı ise 
i~tahları karşısında hayrete dü· 
şürmüşlerd'; fakat, Planşenin 
dediği gibi: 

- Jnsan ne kadar çok yemiş 
olsa y diği bır sefere mahsus 
olur .• 

Dartanyan, Atos, Po toı ve 
Aram sin muvaffak oldukları 
bir çok ziyafetlere karşı, yarım 
yemek saydığı papazın evindeki 
kahvaltı ile beraber yaln z bir 
buçuk yemek yediıebildiğinden 
dolayı küçüklük hissediyordu. 

O, gençliğinin kendisine ver
mekte bulunduğu gurur sebebile 
arkad ılaranı bir ay bcs'emiş 
bulundutunu unutarak vüaudilnü 
onlara karşı bir yük saydığı için 
fikren fa \iyete geçmişti. 

Bu ôört genç, cesur_ mito
şebbis ve faal adamın kabada
yıca dolaşmalar, çevirme hare· 
ketleri ve şaka yolu iJe yanaş
malar yerine daha makul bir 
hedefe doğru yürümeleri lüzu· 
munu düşünüyorlardı. 

Haktkaten bu vaıiyette bulu· 
nan bu dört kııi, biri birlerinin 
hayatını temin için biribirlerine 
keıelerini açmış bulunan bu 
dört adam, her zaman biri'bir
lerini himaye eden bu dört de
likanlı, hiç yılmı)arak verdikleri 
karar an tek başına yahut hep 
birlıkte tatbılc ediyorlardı. 

Dört tarafa saldıran yahut 
b"rlikte b"r noktı üzerinde yü
rüyen dö t kol, gere< yer al
tında ve gerek yer yüz nde b r 
yol açarak kuracakları tuzak s -
yesınde, vas olmak istedikleri 
hedef ne kadar kuvvetli ve ne 
derece uzak olursa olsun, sokJ· 
labilm k yolunu bulacaklarına 
şüphe yoktu. 

Darl nya ıın hayret ettiği bir 
şey varsa, o da arkadaşlarının 
ben "z bunu duşünmemekte bu
lunm sıydı. 

O, f krinin tek kuvvetini dört 
kere bliyıitüp yormak suretile 
bir yo bulmak çaresini araştır· 
dığı ve bu yol Öulunduktan 
sonra, Arşimedın tasavvur ettiği 
manive a g bi, dünyayı bile ha· 
rekte g t rebıleceklerini yalnızca 
düşündüğü ıırada odan n kapıs 
bir tarafından yavaşça vurul
muştu. 

Dartanyan Planşeyi uyandırdı 
ve kapıda kim oldugunu gıdıp 
görmes ni emretti. 

Bu, .. Dartanyan Planşeyi uyan· 
dırdı" cüm esinden okuyucuları· 
mızan vaktin gece olduğunu ya· 
but henüz sabah olmamış bu
lunduğunu zannetmesini iste• 
mey z. Hayır, aaat henüz dördü 
çalmıştı. 

iki saat evel Planşe efendi
sine ne yiyeceklerini sormuş ve 
.. uyku yemek yerini tutar. dar
bımeeeli ef:vabını almıştı. 

işte, bunun için Planşe de 
uyku ile gıdalanıyordu. 

B .. it ve .. e ıya etli ve ,.
bırliye benzer bir adam gelmişti. 

Planşe, mükalemelerini hazım 
sohbeti gibi dinlemek istiyordu, 
amma gelen mısafir Dartanyan.a 
mühim ve gizli bir söyliyeceği 
olduğunu ve yalnız bulunmak 
!stediğini söylem·şti. 

D.aıtanyana Planşeyi dışarıya 
çıkararak misafirine oturmasını 
teklif etti. 

Bir an için ıükut etmişlerdi 
ve sanki biribirlerini tanımak 
~istiyorlarmış gibi iki adam biri
birinin yüz .. ne bakıyorlardı. 

- Sonu var -

45 K. Taner 14 ıs 

44 J. Kohen 13 87:S 13 87S 
27 A. Maydo 11 13 75 
12 H. Börekçi 13 50 13 50 
10 M. J. Taran. 15 25 15 25 
2 K. Akyiğ t 14 14 

1326 Yeldin 
164454,S Eski satış 
1657 O Umum yekUıı 

Piyasa flatleri 
Dünkü üzüm satıılarında fı

tler şöyle idi: 
No. 7 12 75 
.. 8 13 50 
,. 9 14 OJ 
" 10 15 50 
• 11 18 25 
.. 12 23 25 

ismen 
Zahire satışları 

Ç. Cinsi K. S. K. S. 
3090 Buğday S 37) 6 1875 
150 Bakla 4 25 
105 Ton P. çekir. 2 40 
39 B. Pamuk 35 

Sorunuz, cevab· 
alırsınız 

Turgudlwla Ahmed Sıvaslıga 
(Ojırbımesel) lere xner~klı do• 

tanuzutı o ı~zü dediğiniz gibi değil· 
dir. Ana gibi yar olmaz, Baıılad gibrdiyar 

olmaz ııözO. imanlann .,.... eYlad.la. 
nnı çok sever biııaenaleyh aııadao 

daha iyi olmaz mana81Da eöylenmiı 
bir söz değildir. Bağdad yotu Ozerin· 
de Arabçanm ayın berfile yUJlao 
(Ana) deoileu korkunç .bir 11ÇIU'um, 

bir yar varmıı. Ana gibi yu yani 
uçurum olmaz, Bağdad gibi de diyar 
:0lmaz kazıyeai Oımanhca göriitüb 
o. ....... ..;Lı14e...r. .,....._._ 
kaltPa biz aözdür bayım •• 

Kırk.ağaçta İbrahim Top""ağa 
Tayyare ceıniyetioin piyuıgoaon• 

dan mutlaka çıkacak imiı gibi dl· 
ıoomemek lazımdır. Ba f ikriııiı pe 
}et doğrudur. Gnode heı kurut ver
sıek ite bir bilete eabib oluyoruz. 
Bu, bize bir ay ftmid ve heyecan 
vereo ve albayetinde a. loki .. nba· 
yal doAıırmıyıuı, çünkü hna kHvelİ• 
mize bir çivi parw ver.111ek ffrefioi 
k.azaodırau bir himmet oluyor. Böyle 
dü~üoüb bilet almak elbet hilyilk 
ikramiye ile karııtapoca deği,ecektir, 
nıüta1eanıza ittirak -eder, talihinizin 
yaver olmaeıaı dileriz. 

Bandı~malı B. Zülfige 
!Bay Nazit mektubunuzu getiril, 

in kıla hatıralarından 1 
balıaeUiAioiz kitabı İzmir kiUlpha· 
neleri eallyor. Siuı doktor Nuım 
Şakirin (atk marazi) adlı kitabını 

-~~-~-~"'!-------------------,.,..--~------~ tavııiyc ederiz, iyi okumak ıartile 
Tefrıka No. 34 Yazan: M. Doğan baheuiğioiı kadım orada görecek ve 

llayreddin Bey Yemen harekatına ictirak t • tahayyül etmi, 
01

•cak••
01

z. 

ve kıt'aya henüz 
T e mlŞ reni Neşriyat: 

yeni gelmişti Yeni Adam 
Şemsi paşanın ölümünün fer

dasında Manutırda bir hadise 
0loıu,tu. Yukarıda keod ıinden 
babaettiğimiz Manastır mer"ez 
kumandana Nazmi ve gerekıe 
lnüftü Mustafanın Sultan Ham de 

. "erd kleri jürnallarda her halde 
•inaleri ehemmiyetle geçmiş ola· 

C k ki bir irade ile lstanbula gel· 
llıelerı istenı len er kant harbiye 
~aymakarn1 Sa ahe tjn Bey (Bu 
~t uzun sesıeler lzm rde bulun
lrıuştur) ile Manastır mıntaka 
~Üfettişl ği erkanı harb ye reisı 

1nbaşı Hasan Tosun Beyin bir 
~ole arkada4'arı ile b rlikte or· 
ladan 11rra kadem olmalarıdır. 
~ .. Bu değerh ki zatı scvnı "yen, 

Urmet etm iyen yok gı >İ idi. 
l\endiJeri ayni zamanda .cemiye

tin nafz rükünler"nden bulunu· 
borlardı. B!.lnlar bittabi lstan-

u a göıderilemezlerdi. Manas· 
tırd gö önünde do1aşmaları da 
() lcnazdı. Ayni zamanda köy-

lerin teşkilata ıhtiyacı vardı. yevm miralay mütekaidi] ve Ma· 
Hem gözden uzak olmak ve nastır askeri hastanesi operatö-
bem de teşkilatı yapmak üzere rii yüzbaşı Şü rü [lznıirde aske-
bunların ortadan kaybolmaları ri hastanesi sertabibi iken vefat 
icap etmişti. etmiştir] beyler de bulunacaktır 

T etk lit için ıi ah da lazım- demiş ve: 
dır. N zaın ye se ıen yedınci "Siz de bölük arkadaşınız mü· 
alayının üçüncü taburu Manu· lizım Abdu lah efendı ile bir-
tırdın Karaferyey~ dokru şi· lıkte (bu zat biliharfl! vefat et-
mendıfer 5 "zergAhımn u uhafa· mişt"r) bu arkadaılara refakat 
zasma memur olarak yayılmış· edecek ve köylerde vazife ala· 
tır. Bu münaseb•tle bu taburun caksınız. Ayni zamanda bölütü· 
ikinci bölüğü de Manastır istas· nüzün fazla • lihlarını cephane· 
yonunda bulunuyordu. Bölük sıle b rli te götürecekı.niz. Ben 
kumandanı yüzbaşı Hayreddin de s"ze veıaıt nak İy<. gönderi· 
bey [E yevm m ralay mütekaidin] rim, cüml sini de iliv.e etmişti. 
efrad cemiyetinden idı. Bir gün Hayreddin bey Yemen hare-
böluk merkezıne Sül ·yman As· katma iştirak etm"ş ve k t'aya 
keri bey gelm ş ve meseleyi henüz yeni gelmı,tı. Bu teklıfı 
açmış ı. Salahattin ve Tosun bilater ·ddüt Kabul eden mumai· 
bey erle beraber yüzbaşı Muhid· leyb Süleyman Askeri beye: 
din bey (Balkan harbinde şehit - Bizim taburun her bö'ü~ü 
düşen bu arkadaş meşrut yet debboyunda bozuk faı a sılahla-
ilan ndan sonra hatıroh N.yaz yi rı vard r. Bun1ar Yemende ö en-
yazmıştır) ıle yuzbaşı Şerif {El- lerin veya tebdııhavaya g· den· 

Yeni Adamın 206 ncı sayısı 
çıktı. Bu •ayıya ilave olarak 
Yeni Adam arwıklopedisi adlı 
büyük eserin ikinci forması ve
rilmektedir. Mecmuanın içiade 
lsmail Halda, Hüaamottin Bozok, 
Hüaeyin Avni, Celil Nuri, Fik-
ret Mualla, Enver N~, Hakkı 
T Oklu, Necmettin Meto, Tarak 
Onan, H. H. Cınltı ve Sermet 
imzalı yazılar vardır. ...................... 
lerin ıilih arıdır. Şimdi bütün 
sılab ve cephanesi hazırdır. Ak
ıam karan1ıt' nda bun lan mek
kirelere yükler arkada,.m Ab
dullah ıle birlikte çıkar istedi· 
ğin"z yerde diter arkadqa.,la 
bu1u~urum. Bu kolay, yalnız siz 
de buna mukabil benim ufak 
bir oğlum ile f amilyamı himaye 
edeceksiniz. Burada lka1an arka
daşlara bu vedialara bakmak 
en büyük bir namus borcu ol· 
malıdır. Demi~tir. 

- Sonıı var -

Kazazede Alman vapuru 
tayf al arı geldi. 

Dan İstanbula geçtiler. Vapur ar
tık kurtulamıyacak vaziyettedir 
Antalyana n Koyaltı mevkiinde 

fırtınadan karaya düşen A1man 
bandıralı Mani•sa vapuru, ~tama· 
men harap olmuştur. Vapurun 
29 ld~iden mürekkep Alman mü
rettebatı, dün Antalyadan lima
nımıza gelen E zurum vapurile 
İzmire gelmişlerdir. Ayni vapurla 
fstanbula gideceklerdir. 

B r muharririmizin tayfalardan 
a'dığı ma ümata göre, Manissa 
.. apuru bayramın üçüncü g.ünü 
Aotalyadan Almanya için arpa 
yüklerken lodoı fırtınası çıkmış, 
v pur tehlikeye düşmüş, kaptan 
t a\ers _yaparak vapuru açığa 
a mıştır. 

{Konya vap:.aru geçen sene 
böyle bir kazaya tutulmut, açık 
denizde 48 aaat travers yap
mışh.) Maniıaa vapuru, demir 
ıılarak açık denize doğru aÇthr· 
ken müdhiş dalgalar, vapuru 
Koyaltı denilen mevkideki ka
yalara doğru sürüklemiştir. 

Şıddetlı fırtınadan vapurun 
elektrikleri sönmüş, Antalyadeki 
elektrik fabrikası da tehlikeye 
düştü~ünden ıehir karanlığa gö
mülmüıtür. 

Gemi karanlıkta dalgalar ara
sında bucalamata baılamıt, ka
yalıklar arasında bir kumu.la 
saplanmıştır. Dalgalar, bir anda 
gemiyi yan batarmıf ve borda· 
sını dövmeğe baılamııtar. 

Bu arada vapurun yan bor
dası saçları biribirine girmiş, 
içeri çökmüıtür. Tam o sırada 
geminin direğ kırılmış, kıçı su· 
lara gömülmü,tür. 

Bütün tayfalar, can kurla an 
yeleklerini giyerek baş tarafa 
koşmuş1ardır. Fakat vapurun 
yalnız kıç tarafı batmıştır. 

Tayfalar, sabaha karşı Antal· 
yadan gelen tabi siyelere bine 
rek şehre çıkarılmışlardır, gemi 
nio makinesı de ıkiye bölün· 

müştür. Vapurdan hayır kalma
yınca vapurun sigorta ed ldiği 

Almanyadaki şirkete telsizle 
malumat verilmiştir. Antalyaya 

çıkarılan kazazede gemi müret· 
tebaboa Antalya valiliği tara• 

fından her kolaylık gösterilmiı, 
yardımlarda bulunulmuştur. 

Mürettebata, Erzurum vapu· 
rundada yüksek ıefkat gôsteril· 
miı•ir. lıtanbuldan Almanyaya 
gideceklerdir. 

Gemide birinci ve ikinci kap
tan ile baş makinist kalmıştır. 

Onlar Almanyadan gelecek ıi· 
gorta heyetini bekliyecelde d"r. 
Fırtınadan barab olan Man ·ısa 
vapuru 5700 tonluk, güzel bir 
vapurdur. Ambarların "o b r k a
manda kalan mühim mi tarda 
arpa, d ter bir vapura aktarma 
edılecektir. 

Filistin çeteleri, hariçten 
yardım görüyorlar 

Zabıta, umumi valinin katilleri olduğu sa .. 
nılan iki ıahı•ıyakalıyarak tevkif etti 

Katil Vigman 
••••• 

için yeni deliller 
çıkıyor 

Pariı, 11 ( Radyo ) - Katil 
Virman, bugün tekrar iaticvap 
edilmiştir. 

Vıgmao, Fıankfurtta Rojer 
Milyondan başka Blan adında 
bir Fransız daha tanıdıjını ve 
bunların ikisile de .arkadaşlık 
ettığini, bu adamların, muhtelif 
cinayet ve hırsızl·klar yapmı~ 
olduklarını, iki defa onar ay 
hapse mahkum edildiklerini söy
lemiştir. 

Paris, 11 (Radyo) - Zabıta, 
Vigınanın villasında araştırma· 
lar yapmış ve bir çok kadın el
bisesi bulmuştur. Halbuki Vig
man bekardır. 

Zabıta, Pazartesi günü villanın 
bahçesinde de hafriyat yapa
caktır. 

Alakadar makamların kanaati, 
Vigmımn, daha bir çok ciu
yctler iılemiı oldutu merke
zindedir. 

Belçika kralı 
Brülııele d6 .. 1dii, oa. 

lide kraliçenin 
zi,Yaretleri 

Londra, 11 (Radyo) - Belçika 
valide kraliçeıi, bu gün aaraya 
giderek lnı ltere krab Jorjla 
kraliçe Elızabeti ziyaret etmiı 
ve mütealabea Malbrok sarayına 
azimetle valide kralıçe Meriye 
nıüllki olmuttur. 

Brüksel, 1 t (Radyo) - Belçika 
kralı Leopold, bu gün Londra· 
dan buraya avdet etmiıti r. 

Tayyare kazası 
Varşova, 11 ( Rardyo) - iki 

askeri tayyare çarpışmış, 4 pılot 
olmüştür. 

Ku.tfis, ll (Radyo) - lngil a 
zabıtasının aldıtı sıkı tedbırler, 
tedhişçılerin harekatına mühim 
darbe 1ndirm;ştir. 

Yapılan tahkıkat neticesinde 
anlaşıldığına göre 60 kişi\ik iki 
çete Filiatinin tiıul ve cenu• 
bunda faal yette bulunmaktadır
lar. Çetelerin rtıisleri, münferid 
tedbiı laareketleri için tehirlere 
gönüllüler göndermektedirler. 
Bunlar, ecnebi bir devlett:ee 
mühim miktarda para ve mü
himmat almaktadırlar. Geçen 
hafta külliyetli bir parti patla
YJCI madde relmittir. 

Zabıta, umumi valinin katıll .. 
rinden oldukları aandan iki ıüp
heli tabaı tevkif etmittir. Bun· 
lırdq biri itirafatta bulun· 
quştur. 

Tedbit kartıaında Arab w 
Yahudi partileri birlikte toplan-
naamakla beraber, Filiatin mese
lesinin bir an evel halli içia 
müttef kan harekete karar ver
mitlerdir. ----

lakoçyada 
Valıabalan tren çar. 
plfmcııı feci oldu 
Londra, 11 (Radyo) - Edin

burı - Glukov arasındaki tren 
kaza11, 926 aenesindenberi ln
gilterede vukuage en kaza aran 
en mütbiıi olmuıtur. 

Glukov ekspresi, bütin sür· 
atite E.dinburg ekspresine yük· 
lenmiş we Yagonları parçal m ş· 
tır. Enkaz altından ıimdiye lca
dar 29 ceıecl çıkarılm ştır. 

Edinburt', 11 (Radyo) -Dün 
geceki tren kazası hakkmda bir 
resmi tebliğ t1eşreditmiştir. Fa· 
cianın blancosu şudur: 

25 Yolcu hastanede; 33 yolcu 
ağır yaralı olmakla beraber has· 
tane haricinde, 34 hafif yarah, 
enkaı altından çıkarılan cesedler 
31 ri bulmuştur. 
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Japonlar Nankin şeh. 
rini tamamen aldılar 

darları 
Yunan "kralı şerefine 
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- Başı 7 inci sahifede -
şimali şırki kapısından tarded.!· 
di~leri rivayet olunmaktadır. 

Şanghay, 11 (Radyo) - Dün 
gece yarısı Japonların müdh .ş 

hücumu net,ces nde Nankin şeb· 

Lorıdra, 11 (Radyo) - lngil· 
tere kralı Jorj ile kraliçe Eliza• 
bet, bu gün Pukingam sarayında 
Yunan kralı ikinci Jorj şerefıne 
bir ziyafet vermişladır. 

rinin cenub kapıları da Japon 1 T ~ • 
Meri, birer masal olduğuna - Bana bak evlad.. dedi. etti. Meri de bu hadiseyi göz kuvvetlerinin elıne düşmüş ve Y On "lzras 

Meri, bu genç korsan en kanlı ve korkunç man
zarala.r karşısında korkaklık göstermiyordu 

şüphe olmıyan bu rivayetleri pek Denizlerde kahramanlık yapmak kırpmadan seyretti. zaptedilmiştir. Şehrin mühim K '"al Kar ol tarafından 
de asılsız bulmadı. Çünkü çok istiyen'er kop:anlarına bö:;le hi· Meri, Karasakalın nazarı dik· kısmının yanmış olduğu görül-
defalar Karasakalın müsademe· tap etmezler! katini celbediyordu. Bu kadar müştür. Japon hava kuvvetleri kabul edildi 
lerdeki harikulade cesaretni Vakıa Karasakal hiddetlenmiş genç bir deliıcanlının bu manza- No·kişin· şehrini bombard:man Bükreş, 11 (Radyo) - Alman 
gözleri ile görmüştü. Bu ada· değildi. Süku et halini bozma- ralar ve ha liseler önünde göz ederek bu şehirdeki hava mey· gençliK teşkilatı şefi Van Şiras, 
mın müsademelerde en tehlıkeli dan yumruğuf'u kaldırdı, ve kırpmadan seyretmesi, her halde danında bulunan 30 Çin tayya· bugün lstanbuldan tayyare ile 
yerlere fütursuz atılması cidden Skile indirdi. bir mesele idi. resini hasara uğratmıştır. buraya gelm.ş ve kral Karol 
hayrete şayandı. Bu yumruk değil, demir bir - Sonu var - Tokyo, 11 (Radyo) - Çin tarafından kabul olunm ıştur. 

Karasakal Edvar Tiç vücud ve varyoz idi. Ski! kafatası patla· mlreşalı Şan·K1y·Şekın tesl m lst~nbul, 11 (A.A.) - Al-
ruh itibarile çolt kuvvetli ve ayni mış bir halde güverteye yıkıldı! Buca da olması beklen rken Japon:arla manya Gençlik terbiye dairesi 
zamanda çok zeki idi. Müsade· Adamcağız ölmüştü, artık. p, • k k • sonuna kadar mücadeleye karar reısı Fon Schirac, bu sabah 

K artı aman ongresı s b k s· k l 
melerde, kendi mevki ini adam- arasa kal: a ı ıgam ra 1 vermesi, Japon efkarı umumiye· saat 10,30 da tayyares:yle Y ~ 
lan arasında yükseltecek sahne· - Fena olmadı. Ötekilere Cumhuriyet Halk Partısi Buca Paris, 11 (Radyo) - Siyam sinde hayretle karş lanın•.ş tır. 

d • k H 1 k kamunu kongresı dün akşam h"k" · · d .. ·· k · t' 1 şilköyden Bükreşe hareket etmiı 
!eri iyi seçer, ona göre hareket ers o aca tır. e e şu öp 'ğin u umetını uşurme ıs ıyen er k 

saat on sekizde Bucada Vali ve b k.f d·ı · Nan in cenubunda Ç n ve Ja· us bir çok zevat tarahııdan 
eder ve sonunda, vücudüne si· leşini Denize atsınlar! dedi ve za ıtaca tev ı e ı mış· Pa,ti başkanı B. Fazlı Gülecin l h k pon kuvvetleri arasında müdhiş uğurlanmıştır. 
!ah işlemez şöhreti ile müsade· güverte üzerinde ileriledi. erdir. Bunlar, Ü ıimet rica· 

meden çıkardı. Bu hadisede bizzat Tiç de riyasetinde toplanm ıştır. !ini birer birer öldürdükten sonra muharebele cereyan etmektedir. Sürek avı 
Yıllık hesab tetkik ve tasdik P k. 11 (R d ) p k' 

d 
sarhoştu. Meri, bir kenardan bu ıktidar mev:Ciine geçeceklerdi. e 10

• a yo - e ın· A Kornnlık alemin e cesaret edildikten sonra dileklerin tes· Aydın, 11 ( A) - Bugün 
hali dikkatle seyretti. Karas 3 kal, Tevkif edilen suikasdcıların ele· de yeni bir hükumet kurulması K k h. b 1 M ve zekavet çok işe yarardı. Me· bit ne geçilmiş, Bucada ilkmek· öş na ıyesine ağ ı anastır 
bu genç korsanı gördüğü vakit, b h f 1 ld • başıları, on dört kişiden ibarettir. beklenmektedir. Yeni hükıime· ri, hakikatte bir kadın olmakla te i tiyacın.n aza o ugu köy;ülerinin yaptıkları bir sürek 

beraber, Karasakalın korsanları hiç korkmamış olduğuna hayret söylenm ş, bir mekteb daha Zabıta, Suikasdla alakadar tin eskisi ile hiç bir a'.akas. ol· avında, avcılar bir kaplanın hü· 
.. arasında belki de en cesur bir etti. Fakat çok azametli olduğu rç-lması is'enmiştir. Bu dileği olanlar hakkında tahkikata de· mıyacak ve Pekin payıtaht itti· cumuna uğramışlardır. 

k ı.~ d l için iltifat göst~rmedi, yalnız: yapan kooperatif müdürü B. vam etmektedir. haz edilecektir. orsan zeı<Övette e en i eri ge· Üçü ağ.r olmak üzere dört 
!enlerden idi. Bu sebeble de - Hey delikanlı .. Orada bir Mustafa: Sabık kralık taraftarlarından Yeni hükumet:n teşekkülün· 

leş Var Onu den.ıze ati - Bunun ı·çı·n ı·cab ederse bazıları da nezaret altındadır. d J 1 · 1 k şiyi yaralıyan kaplan öldürül· 
çok çabuk kendisini göstermeğe • · en sonra apon arın ş ma 

Dedi. Ma f h b b d bir maaş.mı bile fedaya hazırım. C b [ Af müş ve yaralı avcılar memleket 
başladı. Tabi Karasakalın da · ama · u, ura a o a "n manyaya cephesindeki harekata nihayet 

d k 
bir iltifat demekti. Demıştir. ki h . d 1 k d hastanesine yatırılm ştır. 

nazar dikkatini celb e ece ti. verı"/ec:ek.. verece eri ta mın e ı me te ir. 
Aradan bir müddet geçtikten Otobüs servislerinin kontrolu Fransa deniz silahla. 

Bu, bir gün oldu: Meri gü· ve talebeden tenz i latlı ücret alın- Parı·s, 11 (Radyo) - ltalya- Pekin, 11 (A.A.) - Pekinin 
sonra, ikinci bir hadıse daha 

verteden Karasakal Tiç de hu· oldu. ması vesair dilekler tesbit edil· nın, Cobalanı Almanyaya vere· siyasi mahfıllerinde Çinde har· rını artırıyor 
susi kamarasından çıkıyordu. Bu dikten sonra kamun yönkurul ceği söylen iyor. bin devam etmesine rağmen Parıs, 11 (A.A.) - Mebusan 

Çok sıcak bir günün akşa-
sırada da güvertenin beri tara- seçımi yapılmıştır. Yeni yönku- Haber verild ğine göre Al· yakında yeniden bir hükumetin Meclısi iki milyar 191 milyon 

mıydı. Tiçin aklına içmek ve 1 B R b y ı H fında iki korsan kavga ediyordu. ru a • ece a az, üsamet· manya, müstemleke meselesinin kurulmasına intizar ed lmektedir. 
B 

yaverlerile eğlenmek geldi. . B lk 1 O H 1.1 M' l franga baliğ olan bahriye büd· 
unlardan birisi Karasakalın tın a an ı, sınan, a ı ı- başka meselelerle karıştırı masına Bu hükumetin Kuomıntang i'.e f 1 k b 

Bir korsan nasıl eğlenir? ka· d·ıı· C 1 y ğ ·ı · ces:ni itti aka a ul etmiştir. muavinlerinden Ski!, diğeri de ı ı ve ema a cı seçı mış· müsaade etmiyecekt r. b 
nundan korkmıyan, v,cdan azabı lerdı'r. Ô hiç İr alakası olmıyacaktır. Bahriye Nazırı Campinchi 

a,çısı idi. Londra, 11 (A.A.) - ğre· bilmiyen bir canavarın eğlen· Hükumet büyük bir ihtımalle h ı·h d d.. k 1 · Aşçı, yarı sarhoş olan Skile v t [ d b. nildiğine göre Almanyanın Av- a ı azır a unyayı ap ıyan sı· 
~~i-st.~ediği Romu vermiyordu. Kav· tisi de canavarca olur: yavrula· n..a a on ya a ır rupa ve müstemleke meselelerini Pekinde yerleşecek ve bu şehir !ah yarış ı nı hatırlatmış ve lngil· 

ga da bundan çıkmış idi. rını an ar ardan irisine indirdi. hadise oldu birbırlne bağ amak hususunu Çinin merkezı olacaktır. terenin bu suıte inşa halinde 
Orada bir çok katran ve zift Paris, 11 (Radyo) _ Gazete· ~eddettıği Fon Noyrat ile Ne- Söylendiğıne göre bu takdir- 400 b ı n ton harb gemisi bulun. 

Korsan kavgası, toprak üze· yaktırmış adamları boğulmak Ier, Katalonyada yeni hır hadi· ville Herson arasında yapılan de Japonlar şimel cephes·ndeki duğunu, ltalya ve Almanyanın 
rinde yapılan kavgalara benze- tehlikesine maruz bıraktırmıştır. seden bahsetmektedirler. Haber son görüşmelerde tey:d edil· askeri hareketlerine nihayet ve· 
mez Hatta bl·r korsan gemı·s·ın I kendi geniş deniz programları· 

· • çerideki'er canlarını kurtarmak f mştir. rcceklerdı·r. d k k b h h verildiğ ne göre milis e radından 
e i avgaya enzer er angi için çal şırlarken, Kuasakal dı· bir tabur Fransız hudutlarını Bu gün Eden ve Corbin ara· nın ikmal ni tesri ettiklerini be. 

bir kavgayı en lekeli meyhane· s nda yap ılacak go··ru··şmenı·n mev· Tokyo, 11 (A.A.) - Nankin· yan etmişt.r. 
1 d 

_ k .. k.. d ğ·td· şandan kahkahalarla gülüyordu. geçerek, sahile yakın seyreden deki Japon membalar ndan ge-
er e gorme mum un e ı ır. Kuasakal ka ti derecede gu·· ı- b. . 1 d zuunu bu red keyfiyetinin do- Nazır Dünkergue harb kruva· 

Skil ·st d... . 1 h ır gemıye ateş açmış ar ır. len haberlere gö e, muharebe 
• 

1 e ıgını an amayınca e- dükten sonra, ambardakilerin Aksiyon F ransez gazetesi, bu ğur luğu vaziyetin teşkil edeceği zö üoü.1 filen tamamlanmış ol-
men bıçağını çekti, aşcıbaşının dışarıya çıkmalarına müsaade hareketlerden Şarki Pirene aha- tahmin edi lmektedir. acı bir şekilde devam etmekte· duğunu, Staıasbour kruva· 
üzerine atıldı. Tam bu sırada B 1 d 1 h b 1 dir. Çin kuvvetleri çok şiddetli 

1 k D• l lısi nin daima heyecana düştüğünü er in en ge en son a er er zörünün 18 ve Richlich kru· 
Karasakal, Skili omuzundan tut· Ha) ıyor kı• •. yazmakt~dır. Alman hükumetinin ekalliyetler mukabil taarruzlar yapmaktadır-
t h ·f· k' ld ğ M kruvazörünün de 24 ay sonra 
u; erı 1 san 1 0 u u yere k meselelerini komşuları ile iki ta· lar. Kızıldag· üzerine yer· mıhladı. An ara macı hazır o acaktarını beyan etmiştir. Uluyoldafli elek. • raflı konuşmalar yapmak suretile leştirilmiş olan Japon topçusu 

Skil kendisini böylece omu· Genr/erbı"rl ·g~ı· yen "/dt" ld' k Gamb:nchi sözlerini Fransız 
ki ı- l ı halletmek istediğini bi ırme - Nankin surlarını bombardıman 

zundan yakalıyanın kim olduğu- tiri er Ankara, 11 (Hususi muhabiri· tedirler. bahriye si :ı in Akdenizde korsan-
nu biTmiyo d B u . . ğ lk.ıçeşmelı·g· ı·n Uluyol cadde· etmiştir. Tchunghang kap sı 1 fi k l r u. un n ıçın a ıza m zden) - Bu günkü lik maçla- Bı·r Jngı"/ı"z tayyaresı" ığı i as ettirme ve spanya• 
alınmaz bir küfürden sonra: sı·ndekı· bu··yu··k elektrık la"mbası, d b l G civarında da muharebeler de-rın a Har iye iler, ençlerbir· dan 26,0 O mülteciyi nakletmek 

- Yoksa?. Evvela seni ge· dört gündenberi yanmıyor. Bu lig" ini sıfıra karşı üçle yendı. ler. düştü vam eylemektedir. 
berteceğim? Dedi. lamba, Kırkın rd ven karş sın· Mendres m n- Londra, 11 (Radyo) - Vey· Çinlilerin Taigjung ve şimalı 

için sarfettiğ i mühim gayretleri 

tebarüz ettirmek suretıle bitir· 
Fakat arkasına dönüb de Ka· dadır. Şimdı Yapıcıoğluoa çıkan mot civarında düşen bir İngiliz şarki kapısından tardedildikleri 

rasakalı görünce, olduğu yerde halk karanlı ,ta müşk .ıl at çek· takasında bombardıman tayyaresinin pi· rivayet edilmektedir. miştir. 
dondu, kaldı. Korkudan benzi mektedır. Alakadarların nazarı AyJın, 11 (A.A.) - Ş ddetli !otu ile makinisti parçalanmış· Şanghay, 11 (A.A.) - Roy· Paris, 11 (Radyo)- Parlıimeto 
balmıımu gibi sarardı. dikkatini celbetmenizi d ı lerim. yağ.nurlardan so ·.ra Büyük Men· tır. Bu, bir sene içinde lngilte· ter Ajansı muhabirinden: Hava Nezareti büdcesini de bü-

Karasakal, hiddetlenmemiş idi; Karilerinizden dres mıntakas nda havalar açıl· rede vukua gden kazaların Japonlar, kıt'alarının Nankine yük bir ekseriyetle kabul eyle-
Skile sükunetle: Hasan m ştır. 89 uncusudur. girdiği11i söylemektedirler. miştir. 
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Yazan: Amerika Cumhurreisi M. Ruzvelt 
Çeviren: Faik Şemseddin Benlioğlu ------

'Tefrika Numarası; 35 
gibi hareket etti, Şarlot ta ka· 
pıya yakın bir yere oturdu. 

Vaziyet çok mühimdi: 
Driskol ciddi ve müteessir bir 

vaziyetle: 
- Çok müteessirim bayan, 

dedi. Çünkü zevcinizin serveti 
tahmin ettiğim miktarın çok dıi
nundadır. Yaptığım çok derin 
tetkikat neticesinde tevarüs ede
Ceğıniz serveti tesb it edebildim. 
Yahud vaziyeti söylemek lazım
sa, zeciniz Jim Blak hiç bir şey 
bırakmamıştır. S ze servet ola· 
tak, Jimin vaktile isminize kay· 
dettirdıği mallar kalm ıştır ki, 

bu da bir buçuk, iki milyon do· 
lar kıymetindedir. 

lika, yapma tavurlarını hemen 
bıraktı ve keııd . sine verilen ev· 
rakı ciddiyetle tetkike hazırlandı 
ve: 

- Fakat, diye adeta bağırdı. 
Ben buna ihtimal vermiyorum. 
Çünkü kocamın hiç olmazsa beş 
milyon dolar paraya malik ol· 
duğuna eminim. Bu .hesap bana 
çok manas z görünüyor!. 

Diriskol: 
- Bayan, dedi. Bu vaziyet 

cidden esarengizdir. Ben de va· 
ziyeti bö.vle gördüğüm içın, Ji· 

min işlerini benden ve Sapıro· Anlıyor musunuz?. Böyle hare- epeyce zaman tegayyup ettıniz, bıldi. Marşal, likanın halinden 
dan çok daha iyi bilen Mis ket ederseniz, hakkınızda iyi ancak bay Blakın serveti hak- adeh korktu: 
Şarlat Hopi buraya davet et· olacaktır. Jim Belki de hayatın· kında da her halde s:z ,n çok -Minyonum, ne oldun? Dedi. 
t mi O s:ze her halde daha da sizi sevmiştir, fakat şimdi şeyler bilmeniz lazımdır! dedi. Seni çok fena görüyorum. 
fazla izahat verebilecektir. ölmüştür. Onun sevdasından ar· Eski bir kin lika titrek bir sesle: 

lika birdenbire ve adeta ku· tık bekliyeceğiniz bir şey yok- lika, bir ölü kadar sarardı. - Korkuyorum sevgilim, kor-
durdu. Artık maruf ve meşhur tur. Dedi. , Tir,tir titriyerek Şarlota kapıyı kuyoruml 
bir aktiris değil, tamamıle bir Şarlat bu sert sözler ve tah· gösterdi, ve: Dedi. Şu menhus kadın yok 
Rus köylüsü, bir nıojik kadın kirler karşısında kıpkırmızı oldu, - Bu evi hemen terkedinizl mu?. Bana ne korkunç şeyler 
idi. l'iuysuz, söz anlamaz, kav- hiddetle ayağa kalktı ve İlkaya: Diye haykırdı. söyledi bilsen?. Ve Driskol de 
gacı bir mahluk olnuştu: - Bayan Blak .. Sizden zerre Şarlat, kafi bir soğukkanlı· kocamın bana intikal edecek bir 

- Bm bu kadının söyliye· kadar korkum yoktur. Kocanı- !ıkla döndü ve likanın yanından santim bile bırakmam ş olduğuııu 
ceklerini dinlemek bile istemem. ::ın serveti ile de alakadar de· çıktı. olduğunu bildirdi. Bana kalan, 
Bu öyle hır kadındır ki, beni ğilim, ne olduğunu, nereye git- Driskol de: üzerime yazılmış bulunan birbu-
gene aldatmağa kalkışacak, ge· t.ğini de bilmem, bılmek de is· - Benim de burada işim kal- çuk, ıki milyonluk bir servettir. 
ne yalan söyiiyecektir. Dedi. temem. Ben de bay Driskol gi· madığını sanıyorum. Eğer yeni - Birbuçuk, iki milyon dolar 

Başını sallıyarak sözüne de· bu hususta beyhude yere çalış- bir şey çıkarsa hemen haber mı?. Fena bir para değil, fakat 
vam etıı: tım. Sizin bu hususta daha veririm! Dedi ve kapıya doğru , Mıs Hopla aranızda ne geçti? 

- Bay Driskol. Dedi. Bu ka- fazla malumatınız olmak icab ağır, ağır ilerledi. - Kocamın esrarengiz bir şekil· 
dın Jimin paraların nereye sak· eder. Esasen bay Blak cidden Şarlotun çıktığı kap ·dan Dris· de öldüğünü, Jimin parasını ne-
lad:ğını tamamile bilir.. garib şekiller ve şartlar altında kol de çıktığı vakit, İlka ken- reye sakladığını bildiğimi söy. 

Bu taarruz yetişmiyormuş gi· intıhar etmiştir. Fakat Nevyork disini bir koltuğa attı, uzun bir ledi .. 
bi yerinden kalktı, Şar'otun göz· gazeteleri bay Blakın oldukça zaman böylece kaldı. Çok bitkin Ya .. Pek hoşa gidecek bir 
!erine, bir deli gıbi bakarak: uzun bir zaman eve! tegayyup etti· bir halde idi. şey değil. Biraz da bu şüphesi 

- Bana Jimin parasının ne· ğini bilmiyorlar. Sonra siz de lika bu halden a.,ca < aşıkı haklı. Çünkü o s ralarda siz de 
rede olduğunu söy liyeceks,niz.. bu müddet zarfında Nevyorktan Marşa! Jleldı.irı vakit kurlu.a· - Sonu var -



. 
ı~p n vn c rarnı 

Dü11 sıddetli bir , 
hava muhare-

besi oldu 
- Başı 1 inci sahi/ ede -
şam A kantayı bombarduman 
etmişlerdir. Gemiler, sahıl ba
taryalarının açtıklara ateş üzerine 
kaçmağa mecbur kalmışlardır. 
Bir gemide yangın çıktığı sa
nılmaktadır. 

S.ı in.asd teş0bbüsü 
- Başı 1 inci sahi/ ede -

olmuştu. 

ANADOL T 
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Pr ~· 1 l (Radyo) - Fransa _ 
Haric ye Nazırı B. Dolbosun Pra· -
gı ziynret edeceği gün kendisini -
ö\dürmeği ahdeden ve bu gün -
zabıt-0ca tevkıf edilmiş bulunan _ 
şah s, muharebed"! ayağını kay· _ 
betmiş eski bir askerdir. 

M znuo, zabıtaca vaki istic
vabında, itirafatta bulunmuş ve 
Fransadan intikam almak için 
B. Delbosu öldürmeğe karar 
verd ğini söylemiştir. Bununla 
beraber, suıknsdçıların, siyasi 
bir maksadln hareket ettikleri 
kanaati kuvvetıidir. 

Paris, 11 (R:ıdyo) - B. Del
bosu öldürmek istiyenlerin, Os
taşilere mensub oldukları söy
leniyor. 

Zabıtaca yakalanmış olan Bo· 
day Kolman, Mars ly c'naye· 

Şık ve rahat mobilya, ve modern banyo-
lar, asri konforun bütün hususiyetleri, hulasa 

_ tam manasıle bir Avrupa otelidir. 

- e ·z · ·s h 
- Karyolalar, somyalar çok rahattır. Daima = temiz ve kar gibi çarşaflar verilir. Otelin 

salonları her zaman müşterilerin emirlerine 
- amadedir. Burada hem istırahat hem de mi-

safirlerinizi kabul edebilirsinİ7.. 

i deriz = Nazilliye gidecek yolculara "Nazillipalas,,l 
:tavsiye ederiz. Ahmet Çakıryıldız ve Haf il 

- Taşkın bayların idaresinde olan "Nazillipalas,, 
- konfor, istirahat temizlık noktalanndan old-

uğu kadar, emniyet bakımından da herkesi 

TRENLER: 
1zmirden her gün kalkan tren= lerio hareket saatleri .• 

Aydın lıattı; Alsancak: 
İzmir·K.orııkuyu·Ankarn: Pauır• 

- teEİ, çıırşamba, cuma, pıızar günleri = ııııat 21,~5 de. 
İzmir • Nazilli: Her gün SJat 

- 15.•10 dıı 
1?.mİr·Denizli: Salı, perşembe, 

cumartesi günleri eant 6,30 dn 
İzmir-Tir -Ödemiş: H Habab 53:ıt 

- 5,35 de bir katar; her akş m saat = 17,30 da otoray. 
Af yon hattı; Basmaneden: 
hmir·İBtıınbul·Ankııra: llcr gun 

- snnt 7 de [pazar, cuma, ı;ar~ambıı 

günleri yataklı vııgon·Lufe bulunor) 
İzmir • Aluşehir: Her ı;üo s:ı:ıt 

15,28 de 

----
-

İzmir-BanJırrun: Pıızar, sah, per• 
{Cmbe ve cumartesi günleri snbnlıle· 
yh: saııt 7,20 de muhtelit kat r; 
pazartesi, ı;ıırşıımb ı, cuma unleri 
ekspres s:ınt 12 de 

Aragon cephesinde 20 asi 
bombardıman tayyaresi, kırk av
cı tayyaresinin muharebes nde 
faaliyete geçmiş, ıki tayyare mey· 
danını bombardıman etm ştir. 
Cumhuriyetçi tayyareleri derhal 
faaliyete geçerek bir hava har· 
bine tutuşmuşlardır. Lci asi bom· 
bardıman tayyaresi ile bir avcı 
tayyaresi düşürülmüş, üç avcı 
tayyaresi de inmeğe mecbur edil
mişlerd r. Cumhuriyetçi tayyare· 
lerden biri de sukut etmiştir. 

tinde şüpheli olarak yakalanmış 
ve bilahare serbest bırakılmıştı. 

1 
_ memnun edecek milli bir müessesedir. 1 
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İzmir-Soma: Paznr ve pıızıırte i 
günlçri sııat 15,28 de 

Gece 18 asi bombardıman 
tayyaresi tekrar faaliyete geçerek 
Baryersonu bombardıman etmiş, 
bunlardan ikisi düşürülmüştür. 

Salamanka, 11 (Radyo) - Ge
neral F ranko beyanatta buluna· 
rak; eski rejimlerde 30 bin olan 
memur kadrosunu bir kaç bine 
end.receğini, bu suretle hüku
met işlerini daha kolaylıkla yü· 
ı ü teceğini söyl misti r. 

Prağ, 11 (Radyo) -- B. Del
bosu öldürmek istiyen şahsın, 

Çekos'ovak tebaasından (Franç 
Avel) isminde bir kimse olduğu 
anlaşılmıştır. 

Zabıta daha altı kişi yaka· 
lam ıştır. 

Franç Avelin evinde yapı· 
lan araştırmalarda bir çok şıf-

reler ve şüpheyi davet edecek 
evrak bulunmuştur. 

Buday Kalman, s·yasi bir ta
kım suikasdlarla alakadar gö· 
rünmektedir. 

Kızılların hezimetinin ve ni· 
hai zaferin çok yak n olduğunu 
söyliyen General Franko; kızıl

larla mütarekeden veya bir iti- Hatay Türklerinin 
laf aktinden bahsedilmesıne bile ll 
tahammül edemiyeceğini beyan ma arı haczediliyor 

-Baş tarafı 1 inci sahifede -eylemiştir. 

Londra, 11 (Radyo) - İngil· 
terenin Franksist ispanya mü· 
messili dün akşam lngiltereyi 
terketmiştir. Frankonun Londra 
mümessili k~ndisini selamla
mıştır. 

Barselon, 11 (A.A.) - Asi
lerin Canarias Balares ve Amis
rati Cervera adlı harp gemileri 
dün 15 dakika kadar Alıcanteyi 
bombardıman etmişler ve Cum· 
huriyetçilerin sahil bataryaları 
tarafından açılan ateş üzerine 
açığa çekilmişlerdir. Asi kruva
zörlerden birinde bir yangın 
çıktığı zannedilmektedir. 

Böyle bir hareket vukuunda 
bütün mesuliyetia mahalli hüku-
mete raci olacağı, önüne geçil
mesi müşkül vaziyetlerin tahad
düs edeceği, gayri kabil ictinab 
görüfmekted'ir. 

İskenderun, 11 (Hususi muha

birimizden) - Fransız mümessili 

Garo, Türk düşmanlarını silah· 

landırmak hususunda son derece 

gayret göstermektedir. Garo, bu 
maksatla Göcer aşireti reisi Kocoya 
silahla yardım ettiği gibi, para 

ile de müzaheret temin etmek
tedir. 

Garo, maddi yardım imkanını 

temin etmiş olmak için, binlerce 

ton kömür ve odun ruhsati esi 
vermiştir. 

Aragon cephesinde Frankist
lerin 20 bombardıman tayyaresi 
40 kadar avcı tayyaresi tarafın
dan himaye edildikleri halde 
Bajarlos ve Candasbos tayyare 
meydanını bombardıman etmiş-
lerdir. tayyare düşmüştür. 

•• 

• 

Telefon numaraları: 
Yıın~ın ihban: 2222 · şehir tele· 

fonu müracaat numara ı: 2200 • ee· 
hirlerarası telefon muracaııt nurna• 
raeı: 2150 • elektrik şirketi: 209:1ı • 
bavagazı: 2326 • polis: 2463 •imdadı 
eıuhi: 2040 • Da mcıne istasyonu: 
3638 • Aleancıık i taeyonu: 2134. • 
Pasaport \ııpor iskele i: 285 ı 

Şehir nakil vasıtalanoın sabah· 
leyin ilk ve gece son harekcı 

saatleri: 
Tramvaylar: 

Her sabah Güze-Jyalıdan saat 
he~te bir tıamvuy hareket eder. 
Bunu saat ııh.ıdu hareket eden ikin. 
ci trıımvny takib eder. Bundan 
Eonra her dört dakikııdıı bir trııın· 

vay vardır. 

Gece son trıımvay Güzclplıdan 
24,5 dedir. 

Konakt o Güzel)ahya ilk. tram· 
rny e:ıbııhle in 5,26 dadır. 1 inci 
tramvay bir aat sonra, 6,26 dıı ha• 
rckct eder. 

Konaktan Güzclyalıya gece son 
tramvay saat bırde hareket eder. 
:Uunelan evet 24 de bir tramvay 
vıırdır. 

Vapurl r~--~=~ 
İzmirılen Karşıyııkoya ilk: \apur 

Pa8llporıtıın L.alkar. Gece on vapur 
ııaut 11,30 da Konuktan h roket 
eder. 

Kareı)akadaıı iz mir· ılk 'liapnr 
ııat 6,20 <ledır. "vn v par da gece 

saat 24 d dır. 

Gündüt lıcr y rı m s alto bir 
vapur vardır. Akş mı tı kizden sonra 
seferlf"r f&atıt" l r.Jır. 

a 

Cumhuriyetçilerin tayyareleri Dün akşam asılerin 18 bom- Tayyare piya gosu 
Franksist tayyarelerle harbe tu- bardımnn tayyare::si Barbastre - Başı 1 inci sahifede- Moskova, 11 (Radyo) - Sov-

t l ·ı · ·ki bombar ve Caste·
1
'onu bombardıman et- 100 lira kazanan numaralar yet hükumeti; 1 Kanu'lusani 

uşmuş ar, ası erın 1 
• Otelimizin bütün mobilyası tecdid edilmiş soğuk ve sıcak su 681 3538 6009 7375 938 den itibaren h stabakıcı· 

dıman tayyaresile bir avcı tay· mişlerdir. Cumhuriyetçi tayyare· banyo daireleri ilave edilmiştir. Otel yeniden telvin ve tefriş 9198 10313 11027 13675 ların aylığını artırmağa karar 
yaresini düşürmüşler ve üç avcı ler .bunlara hücum ederek hiç edilmiş ve müşterilerimızin her türlü istirahatleri temin olun· 14247 15111 17339 18259 verm"ştır, bunun için büdceye 
tayyaresi yere inmeğe mebur zayıat vermeksizin iki asi tayya- muştur. Fiatler mutedil ve her keseye elverişlidir. 22243 2321 O 24624 25218 118 milyon ruble tahsisat kon· 

•e•t•m•imşl.er•d•i•~11m1B•i•r .. •c•u•mmh•usraiy•e•tçmiEJ~r~esE·~n~i~d~ü•şi•ır•m•üaş•le•rdaisr~.IEll:za .. lllliı;;~K;e;m:;;er~a~lt~ı~c~aidid~es;i~l~'a~ck•ol~k~a~~~ıs•ın~d~a~N~o~.:ım72c::ll:l~zm81irmm•TDeBleD.n2•5g3~31111~286E4•4~5ı:m2m9m2z2•8m13•2•0~5a3 .. Rl!i3a42•2•1mı .. m•u•şt•u•r.mm .. ••tS11a:ıııımıım!I! .... 
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33 
henüz sabah uykusunu kestiri· 
yordc.ı. 

Ali Beyin ayak seslerini üçün
cü kattan duydum. 

Duvar kenarından, mümkün 
olduğu kadar gürültü yapmak· 
ıızın merdivenleri geçiyordum. 

Ben ikinci katta iken o Zeh· 
ranın kapısını çaldı. Ben üçüncü 
kata çıkınca hizmetçi ile konuş· 
tuklarını duydum: 

-Kimi istiyorsunuz efendim? 
- Zehra Hanım evde mi? 
- Kimmiş bu Zehra? Benim 

adım Pervin •.. 
- Affedersiniz, •Meral,. diye

cektim. Meral Hanım.. Hani 
şarkı söylüyor ya.. Şeytan ba· 
randa şarkı söylüyor; artist. 

- Henüz kalkmadı efendim, 
iki saat sonra gelirsiniz. 

Ali Beyin merdıvenlere doğru 

Yazan: Kadircan Ka/lı 
bir kaç adım att ğmı duydum. 
Bu sırada hizmetçi kız seslendi: 

- Kimsiniz efendim, uyandığı 
zaman ne diyeyim. 

Ali Bey durmuştu. Belki ce· 
vap verirken geriye dönmüştü: 

_ Görünce tanır beni; ken-

dim ... 
Birdenbire sustu. Bir kaç 

aniye hiç bir ses çıkmadı. 
Sonra birdenbire hizmetçinin 
bulunduğu yere atıldığını ve 
ayni zamanda kapının şiddetle 
kapandığını duydum. 

Genç adamın sesi tonunu de· 
ğiştirmış; hem alaylı, hem de 
kinli bir ahenk almıştı. 

- Yaaa .. Beni aldattınız hat. 
Eliyle kapıya vuruyor, sesle

niyordu: 
- Zehra! Zelıral.. Aç kapıyı .. 

Seninle konuşmak istiyorum . 

Beni bır defa dinle .. Unuttun mu 
benı? Vallahi bir şey yapmıya
cağım. Söz veriyorum Zehra .• 
Namussuzum eğer bir şey yapar
sam .. Uslu uslu konuşacağım. 

Sesi gittikçe alçalıyor ve yal
varıyordu. 

Ben sokağa çıkarken polis, 
dördüncü kata sesleniyordu: 

- Kim var orada?. Bu gürül
tüyü kim yapıyor?. 

~öşede bekledim ve üç dört 
dakıka sonra Ali beyin köpür
müş bir halde dışarı fırladığını 
otomobile girdikten sonra kapı: 
sını hızla kapadığını gördüm: 

- Çek, şoför!.. 

* • * 
Zehra belki beni hiç affet-

miyecek ve hayatlarımızı yeniden 
birleştirmek kabil olmıyacakta. 
Yüzde doksan dokuz bunun 
böyle olduğuna aklım eriyordu. 
Fakat pek az da olsa ümit 
vardı. İkimiz de bu kara toprak: 
üzerinde kaldıkça bir gün anla-

şabiımek ihtimali yok değildi. 
Fakat ölürse! •. 
işte o zaman bu yüzde bir 

ümit de ölecekti. 
işte asıl o zaman, ben, onu 

da, yaşıyabilmek kudretini de 
kaybetmiş olacaktım. 

Her ne pahasına olursa olsun 
bu son ümidi yaşatmak lazımdı. 
Çünkü bu ümit gemisi batan 
kaptanın elindeki tahta parça· 
sından farksızdı. Karaya varmak 
için başka güvendiği şey yoktu. 
Akşama kadar oralardan ay

rılmadım. 
Gece saat dokuzda kapıya 

bir otomobil geldi. Zehrayı aldı 
ve gitti . 

Caddeye geçtim, yoluma çıkan 
ilk taksiye atladım. Bara gittim. 

Kapıda ve koridorlarda hiç 
bir başkalık yoktu. Bense Zeb
ranın bar sahibine haber vere· 
ceğini, işw polisi karıştırmak 
istiyeceğini ummuştum. Dc:mek ki 
aldırmıyordu. 

Salona girince ilk işım Ali 
beyi aramak oldu. Tek başına 
her geceki masasında oturmuştu. 
Arkadaşı gelmemişti. 

Masanın üstü her zamandan 
daha kalabalıktı. Garson bu cö
mert müşterinin etrafında fırıl 
fırıl dönüyordu. Hatta barın 
sahibi iki defa, bir emri olup 
olmadığını sordu. 

Ali beyin kaşiarı çatık, ağzı 
sıkılmıştı. Sağ eli hiç adeti ol· 
madığı halde pantalon cebinde 
duruyordu. 

Acaba orada ne var? .. 
Ben de her akşamki yerime 

geçtim; yalnız bira istedim. Şar· 
kılar, oyunlar, danslar başladı: 

Bu sırada Ali Beyin arkadaşı 
geldi; onun yanına oturdu. 

- Kırk yılda bir benim hata· 
rımı saymadın!.. 

- Haydi 
beni kırma!.. 

kalk da gidelim, 

Ali Bey n ağzını b çak açını· 
yordu. Birdenb re önündeki rakı 
şişesini kadehine boşalttı. Sonrn 
çatalı tabağın kenarına vurdu. 

Garson geldi: 
- Ne emriniz var efendim?. 
- Rakı!.. 
Garson gitti. Masa arkadaşı 

ancak işitilebilen bir sesle sanki 
yalvarıyordu: 

- Bu akşam içme çok. Deli 
mi oldun Alicığiml Hatırım için 
bırak .. 

Sonra rakıyı getiren garsonn 

döndü: 
- İstemez, geri götürün.. . . 
Fakat Ali bey rakı şişesını 

alarak masasına koydu. Arka· 
daşını bayağı azarladı: . 

- Rica ederim Cemal, bemm 
:işime karışın ! Aklım başımda 
benim. Vasıye ihtayacım yok. 

- İyi amma.. b. ·de ı· 
- Eğer istemıyorsao gı ı. 

. . be bot hırtı~ 
lırsın. B.ı gece nı ra ~ 

_ Sonu var -
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Adaletin emri, 
topraksız ka 
Çtiniti "'1Mn poenimic, oarlıfımız 6a 

Tih-lı ltayl"'4n.e 6allı 6alanayor-
... 

...... .... H"'"'"" geriae denıet 1.,,,,,..,. 
...,.,.. ,,,.lc•Üfı· Şobirl•de ve kaabalardaki 

Bir haftadanberi, ..... bab 
tsaflannda dolafifonım. S.,a• 
hatime Matla vill,.tiadea bq
ladam. Şimdiye beis birbç ka

.... bata pzdim. Dol ... 
...,ı;·1-•· rde aobaa u detil-

ve hele köylü henüz 
latıiD kartalamamqtar. F• 

• fula acaaa'cak beclbabt-
• ba ... ~~~: ·...-...- ..... ~ 

clileri fibi babalan ve de-

eski Jium kadılar, profesyonel 
7alanca phidlerle dolu eaki 
pr'iye mahkemeleri,. etki macl
ramu tapucular, etki dolambu 
clawawekilleri, bin dseclea 1U 

..tinrek bia dala_.. çevirerek 
yurdun topraklarını yatma ettir
miılerdi. 

Toprat11a. toprak lltüncle ya
llYM Ye topratı itliyen vatan
.,..,. ..._. balanmaa lazım ............... 
olanyafaftn ve bllth hıy.tla
rmda bir tek fidan dikmemiı __ ,delerinin dedeleri bir avu toP.· 

rafa lahip olamadan ıwaaa &o; 
D8D çiftlitinde ortakça, bedel, ziye, kilometrelerce ormanlara, 
JaDalm& clıye • lan ba bi~ içinde köyler bulunan ç ftliklere 
leri. toprabaz köylül.i tuu abıp olm•lanoa akıl erdiremiı-
llUlllU? yorum. 

8.r lokma elemek pabuına Toprak " ç"ftlitin ılıtverit-
ömirlerini yapratan, yu kı, ça• lerinde acı olmakla beraber, ne 
llf8D, ginqte kaoter içinde tuhaf ve J'İİ ün~ aafbılar var. 
bunalan. ıotuktaa derileri çat- Bakarsanız; M liı a fılia Y abudi 
bJM, bu yalıaayak bqakabak ç·ftlılc alıyor. Ç ftl tin ç nde on 
adamlann, b rer Türle ye niha· b"a dönüm tarı., b• bdar or
yet bırer kardeıimiz oidupaa man, yüz ellı bap: IMaae, dörl 
balar mis oiz? yüz keç • doksan a üz -.. Dört 

Yo larımm yapan, tarlalara- yüz bat 1011 a var Bun.ar1n la• 
m zı müren, mahsulü tophyan, lrini toptın satın alan ki•CLt? 
memleketi dafuran, ukere si· Ne ahyar, ışpor a m•hmı, 'e 
den, gazi ve teh a blan bu utılıyo ; nsa tlar m ? 
köylüle in, bu koca dünyanın Bana göre vaktile ~:tir cariyeya 
b11yük Türkiyesinde bir kanı I satın eı rcı ıle, isJ.,nıe .. iğ top
top.r ktan illa mahrum bulu,,. 1 rajıl, ren" " em 1eeelc adıma. 
d klar nı dut nmek ıster mis nız? 

1 

.. tan ç ftlik s.ıhıbı ı.r.ıında h ç 
Bu ıua lenme "evet,, derse- bir fariC , o4ctm'. 

nız, Cumbunyet tılkametınia • • • to abaz k?ylüye toprak ve Ba yuılaramııla, biz• Tür· 
yaud venn 11 h ıus~ ka- J kı~ede tasarr" bakianı ibtal 
raruu alkıılamal ıınız. ettirmek t r itan oldupdlaı 

Fakat bu kö lüler, tim.cl91e zannedihnesın. Hayar, hişal. B • 
k 4' nedeıa bar parça topr• ı ~ ua d&lf wıce ız, her Turk va
eclmememıtJerdir? Acaba ça .J 1-Ddaf ' top ata ahib o_.., 
mac1a1ar mı? Kendilerı r tii ba· fa at top at , bır ticaret metahı 
balan ve dedelen de çal tm a- aib detıj, bir ıttlaı d kap•ii 
dılar mı h ç? Babadan ve de· olarak tan m tı dır. •Bayiik çfft. 
clede8 devam edeo bunca se- lılHerı elımde ta acıt m, yüz· 
Delik did nmeden sonra c'Jtll.,. lerc Türk vat md•şını topr•bıı 
daa bannacak ve yq yacak too- drilndlrec:et m,. dıye, lı ç kim 

elirpnebilit mtl nin deubeylik yapmasaaa rai1 
• • • olama,.. Küfli undıld•da, 1 r-

....-ı.m. daha bezi ter tak pı k aki tHr tap.ı. ·~ 
...taaa: c18tlarıli ewet t.a~ oa..-z. 

Bl;rlk bir .._ lbl ft pfll O tapuy• ~i, .. yuıla 
aa mirUJedileria elinde ba- parayı •ermek; ve topraf! top

• arazi, çiftlilclei, hep ••• rak çocukl.-ı tem etmelt a. 
hep ~1* lal elde ZUDclır. Adal~ ba'k badar. 

~•·ittir? 8u pn ~ !Wbnlat-
a.;a. bilift elfd ~iD Matü ~map•d., (yani m&atea· 
-~ içlad•J~ ~ lekeler ........ lllr ..... 

- ~ •ı-'ıhn. .... ~ ~- ~k ~ 
.-.-- .. _.. • Yalluiı reaçber ~ ka,11 

• _...,.... ba6id ~Wk wıili.v.,.._, 

---~··'" ._,.. ... d. .. ,..._;~_.topSil ~ ~ arcllr. T~ 

...................... ~ ANADOLU .... , 
açalı 

••• oe 
,..,,.,.,., iJlf••tı 

lla,_ NIW B. L. Kırtl.r 
....... (Huui) - 8riaciki 

DUDU OD ikind puar pi bap 
laylak olan Arbnaa ve J•li 
..U yedi glal için ilimisde fa. 
aliyete geçilmif ve ba yedi ti· 
nün difer senel•dea daha fi· 
mullü bir tarzda yapllabilaeai 
için aUh bjr prosram hm .. 
lanm11uır. Bu programa göre. 
haftanın bütün günleri toplantı, 
koafer1111, okul mÜlllDerelerile 
dolu olacak ve bütün bu itlerin 
özü ulual ekonomiye ve arbrma 
itiQ• baz v.-ecek yôllCle ... cakbr • 

U9"" • .-ıcUllc a.-
Maaila. (Hanıi) - HaYa ft. 

namu t.nfaadan 6a JIZ latan
bulda ıçalan (Uçak ıiaodelcililr) 
kunu-.a deva• ecl• ilk ilretim 
iıpekterl.-iadea Celil Glnoyua 
idaresinde Halkevinde bir uçak 
modelcilik konu ~l•PI'· Kuna 
altmlf dört ilkokul atretmeDi 
devam etmektedir. Den&er, ...n 
ve aazazari olar• iki la-. ili
tiva etmekte ve laaftaaJ' ~ aCııı 
aiifde mlm~oclir. 

Muhitimizde büyik bir illi 

f( nel meri acleiin 
gönderilmiştir. 

1'itapsara9: 
Mania, (Huıusi) - Maniada 

devam eden bay,ıncbrbk itleri 
arasmda ea önemlalerinden biri 
de Ki~p.taray in.-tadır. 

Cumhuriyet bayramında temel 
a mı töre ıi yap IJn binanın ıa· 
ıuttna hızla devam edilmek
tedir. 

&m.r.rn ltunald11tu al'l8 e11d 
Türlcocattnın Part ye mückww 
ırı~sıdır. Vafclife Turkoc•ta ti .. 
nesı yapılm•lc üze e abfaa ttr 
me ere {edi n le sur ira ..,. 
fıedi m fb. Ş mdıkı bi ıa bu te; 
meler üıer.ı'be ku,u.makradır. 

Parti IJ\O kezim z me.mlelce&: ıh
tiyacanı ıörcıek, bunu talalİ9 
içın ba .,.. ve temeller Ki· 
t1tp•a7 bi11uap11 ,.,. 
tabaiı •t• .,..,. a .... 
ha GD ~ *9ite rielıne 
dat aa tanat devrinin ._.. 
etm .tndendır. l ten bijiik 9ffe 
hklerı .itletp hayw rören "" 
Çift ık 1ahibi •Yat> ilinı 

Ytiz döaıo.., -. yüz d&ıU. 
liatta bin döniim toprap olall
l•ra .evet, babçuini ye\f•ti~ 
tarfblm e~ea1 •dam-, pek" l~I 
dİyo!'u. Hatta onı.,. t~~-i~• 
hi...., ye b 10 llyık ft .. ._ 

llllc F."'1°"8ı. 
A..alC. "tapum ..... _,_ 

iite.r ekerim,, ster~ ı..t 
ruı kö life d91il bir dö..., 

t.He fet_.. 
diyenlere. ~ifetek tek • 

·~~6Mtlar.k 
._..n.. ~ wirdar. 
Topralt itU,_ w topröta p. 
..,...... balda .... ~k, ... ......... ~,. .... ............. ..,. .. 
~ " Atitlrlaba .. 
~ ........ ~ 
~- mik- ,.. ..... . 

Uzak tana 
••••••••• 

Japonya, et kli uc; di ta orun 
kuwetinden yılmaktadır 

BDDlann en manda Şan-Kay
Şeldn kansıdır. Devletlere veri

lecek notalan blle o yawa• 

300 milyon Çinli, 3 ka
dının elindedir 

,.._K.,,.ŞMı • a..... 
Japonlar Çiacle ıirift kleri met pn. ba adem clal b-

..-ı tamama ,..._.. bit ele .. 'ba ,a. 47 ,......... 7.ea-
politik we cliploaatik taamm si• bir tac1riD ima qldata içia 
açmıı'ardar ki, bwa• hedefi Çin· tı1hlilini önce Çlnde, IODd Aıae
deki wyonalilt hantbti felce rilracla Maconcla t.hma kolet 
• tratmak biaat Ji.rnlana alaJCI ele J8PIUlbr• 1912 ele ÇiDde ih
b& tanda .ayle m ıibi •san, tiW petJ.k wrclili •- S.. 
~. nı tııalabadan indir Yat Seain h...t katibi o'mllft 

ldir. ihtiW ı..r.Mtinia miifrit IOI oe-
Ba ._..eda~. ıa nüfam o b- aabma iltihak etmit ve S- Yat a onlann mlb 

!rilllllılai• 

Çinden çekilip gitmeleri bulun· 
dutunu aöyliyenler bile vardır. 
Fılhakika Sung babanın üç kıu 
Uzak t•rkaa politik sabnelinde 
harekete devam ettikçe Japon· 
&.r kendılerini ne ~de, Qe do 
Mançuride emaiyette laiasetmc
mektedirler. 

Çinde bir çok seaelerdeaberi 
iktidar dizıinlerinia üç belanın 
elinde bal...ct.p a ef-e de
tıt, epey prip b11 bekikatt r. 
11.tılll dalptanaın memleat 
üzerine yayılıımdanberi, her hl· 
diaea n arbı ada. bu üç bcla
tHn ıilueti sezilmekt9dir. 

Kwiı• ÇI• alaırlerl 
..,. ........ Çin parlliaea-
toma. ildDci nili olaa Dr. H. 
Kaaraa bna ela ekonomik ve 
.......... ba,ü bir allka ...... Uad•• Ça.KarŞekia 
clirıo.• ..._. ,. ..... 
makabil. Madam Kanı da Çinin 
blcloeliai ....... . 

Api ...... li•dlki dikta-
~ - •c. .... ,. ......... 
mn •ılAa, Maliye bakanıma 
...._ ve Çia aill a..k• flll. 
...... im '-cleei ..... dl· 

~-· .... .... 
dolayı en ıeoafa hakaalarm, 
en kudretli eacliimicileria ve ea 
alim ekonomi ve fiaaaa mGte
bauaalannın fikirlerinden daha 
liyade clialeacliti hemen anla· 
11hr. 

ıc.. br•ıılwi tibi Mwm 
K-. ta ~- ve hem
._ U.d•• Sa Yat S-ia 
6aiae olarak, IOfud•. IWİJ8 
a.bDLjıma Çiacle ,.-letmif 
oa.n ldliaeı.rle baraltlJaa m&.. ...._.e .......... ~ 
fuacla cömercl ~ ... 
bebi, Madam Kanpn c11npv1 
~ o1dap bclar rami q. 
ı.re .. ,a.t.dili &Wrada .,.. 
..ı.cı.r. 1'32 ........ harab .. ş.,.ı . . 
. .. , .. ~ . .---

.... kilİ88 ... ~ .. 



~ J ife 10 

Holivudun spe4-
yalitesi 

lzmir Birinci icra Memurla· 
ğundan: 196 

lzmirde Kardiçalı hanında 44 
No.lu yazıhanede Dilli zade Bi-

• Başı 6 ıncı sahifede • raderler şirketine izafeten Remzi 
Holivuttalciler sade beyaz ve Semiha tarafına: 

sahne üzerinde değil, hakiki lzmir Emlak ve Eytam Ban· 
ol r&k ta aşk yaparlar. Severler kasına olan borcunuzdan dolayı 
söylerler, kıskanırlar, hatta, bir namınıza çıkanJan ödeme emrı 
çok 

1kıskançhk hadiseleri bile ikametgihınızm meçhuliyeti ba· 
çıkarırlar. sebiyle mübaşir tarafmdan bi~ 

Ho1ivutta, biribirini çok seven tebliğ iade edilmiştir. Bu se-
genç, güzel ve zengin kan ve heple ödemelerin ilanen tebli-
kocalar da vardır. ğine karar verildi. 

Janet Malcdonaldm gene Ras- İşbu ilanm tebliği tarihinden 
nand ile aşk izdivacı Hol vudun 'tibaren beş gün içinde icraya 
unutulmaz bir hatırasıdır. Pakat, gelerek dairemizin 37 /11907 sa-
sev ş p te sonunda nikihlanmı· 
yanlar da çoktur. Ve, Barbara yılı dosyasına müracaatla borç 
Stanvık bir hafta içinde gazete· hakkında bir diyeceğiniz varsa 
cilere üç türlü beyanatta bulun· bildirmeniz, aksi takdirde icra-
muştur. Evvela evlenmek üzere ya devam olunacağı ilanen ih· 
olduğunu bildirmiş, ikinci defa bar ve tebliğ olunur. 4353 

olarak gene evleneceğini söyle-
1
•

1 c·· H k. .-
miş fakat üçüncü beyanatta Ro- OZ e iMi 
ber Taylor ile evlenmeği aklına Mitat Orel 
bile getirmediğini bildirmiştir. 

Karol Lombard, aşk vesilele- Adres: Beyler Numan so-
. d kağı No. 23 

rıni e nazarı dikkati celb için 1 Kabul saatleri: Öğleden evel 
kullanır. saat 10-12 öğleden sonra ~ 

Has lı, Holivud aşk pazarıdır, ı5,30 • 17 Tele. 3434 

hem de emsalsiz bir aşk pazarı. •·----------• 
O kadar kuvvetli bir pazar ki İzmir Birinci icra Memur· 
aradaki kocaman Okyanus bile uğundan: 37 /1279 
Holıvudda aşk maceraları dön· 
nesine mani olamaz. Madeleni Zebra Sabriye, Reşadiyede 
t<arol ile Fılp Astley, biri Ok· Hüseyin kaptan sokağında 6 No. 
yanosun bir tarafında, diteri Emlak ve Eytam Bankası iz· 
orta tarafında olduğu halde ev· mır şubesine borcunuz olan 
lenm"şlerdir. Marlen Ditrih de 463,12 Türk lirasından dolayı 

böyle uzak sevişmek ve nişan· bankkaya ipotekli lzmirde Gü· 
lanmak tecrübesinden kendisin! zelyah Şaban zade sokağında 5 
alamıyacak galiba!. No.lu arsadan müfrez 302 metre 

Balıkesirde bir 
muhtarı öldür

düler 
Katiller yakalandı 
Balıkesir, (Hususi) - lvrindi 

nahiyesine bağlı Gömeniç kö
yünde bir cinayet olmuı; bu köy 
muhtarı Receb, yarım saat me-
safedeki tarlasında öldürüJmüş· 
tür. Yapılan tahkikat neticesinde 
katillerin Şakir oğlu Emin ve 
arkadaşı Hüseyin oğlu Halil ol· 
duklan meydana çıkarılmış, der· 
hal tevkif edilmişlerdir. 

Muhtar Receb, bundan bir 
müddet evci Emin isminde biri· 
nin karısını baştan çıkarmağa 
teşebbüs etmiş bulunduğundan 
cinayetin bundan ileri geldiği 
sanılmaktadır. 

Havran 
Nahiye müdürii ölü 

bulundu 
Balıkesir, (Hususi)- Havran 

nahiye müdürü B. Sedat, evelki 
akşam evinde ölü olarak bulun
mu~tur. B. Sedadın tabancasmı 
karıştırırken bir kaza neticesinde 
öldüğü sanılmaktadır. Tahkikata 
devam edilmektedir. 

Kırklık ihtiyar 
12 yaşında bir 

kızı kaçırdı 
Balıkesir, (Hususi) - lrvana 

köyünde bir kız kaçırma vak' ası 
olmuş, 40 yaşında Ahmet oğlu 
Mustafa adında biri 12 yaşında 
Emine isminde bir icaz çocuğunu 
kaçırmıştır. Mustafa yakalan· 

murabbamdaki arsanıza T. L. 

500 (Beş yüz lira) kıymet tak

dir edildiği icra ve iflas kanu· 

nun 103 üncü maddesine tevfi· 
kan ilihen ihbar ve tebliğ olu-
nur. 356 4352 

lzmir Ticaret mahkemesinden: 
937-355 

lzmirde Osmaniye caddesinde 

150 numarada mukim müteah· 
bit Halil oğlu Mustafa tarafına: 

lzmir belediyesi tarafından 
aleyhinize açılan 6904 lira 85 
kuruş alacak davasından dolayı 
yapılan muhakemede davet va· 
rakasınıo ilineo tebliğine rağ· 
men gelmemiş olduğunuzdan 
hakkınızda gıyap kararı ittihazile 
40ı inci madde mucibince ve 
ilanen tebliğine karar verilmiş 

olduğundan 14/1/938 cuma gü
nü saat 10 da iz.mir Ticaret 
mahkemesine gelmeniz veyahut 
kanuni j bir vekil göndermeniz 
lüzumu tebliğ makamına kaim 
olmak üzere ilan olunm'. . 
Kasabalı Hayri 
iflas idaresinden 

ikinci alacaklılar toplantısının 
5/1/938 çarşamba günü saat 
ıs te Kardiçalı han 61 numara· 
da icrası tckarrür ettiğinden 
sıra defterinde alacaktan ka
yıtlı alacaklıların toplantıda ha· 
zır bulunmalara ilin olunur. 

Diş Tabibi 

CevatDağh 
ikinci Beyler sokak No. 65 

Telefon: 3055 mıştır. 
______________________________________________ ......... 

Gomrttk muhafaza genel komutan
lığı lstanhul satın alma komisyo· 
nuodan: 

1 - Gümrük Muhafaza Örgödü için 330 ili 367 tane eğer ta
kımının 3/1/938 Pazartesi pııü Slat ıs de kapalı zarfia eksilmesi 
yapı lacakbr. 

2 - Bir eğer takımına 63 lira bedel tahmin edilmiştir. Ve ilk 
teminatı 1735 liradır. 

3 - Şartname ve evsaf komisyondadır. Görülebilir. 
4 - İsteklilerin o gün eksiltme saatinden bir saat eveline ka· 

dar 2490 sayılı kanunun 32 inci meddesi hükmüne göre hazırlıya
cakları tekt f mekruplanm Galatada eski idhalat gümrü~ü bina-

... Slndaki kom syona vermeleri. 12 17 22 28 8232/4546 

ANADOLU 

lzmiT Levazım amiTliği ilanları 
~~----~~------~~--~----~------------------İzmir Lv. amirliği Sat. Al. Ko. Rs. den: 

1 - Çanakakle müstahkem mevki ihtiyacı için pazarlıkla satın 
alınacak olan (22564) adet Marsilya taklidi yerli kiremitle 
(860) adet mahyalık kitemide verilen fiat pahalı görüldü· 
ğünden ihalesi 16;1.Kan.1937 Perşembe günü saat 10 da 
Çanakkale müstahkem mevki satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. 

2 - Teminatı muvakkate akçası 264 liradır. 
3 - istekliler ihale günü teminatlarile birllkte komisyona mü· 

racaat arı. 4354 

---------------------------------------------------lzm ir Levazım amirliği Sat. Al. Ko. Rs. den: 
ı - Selimiye kışlası çatısının tamiri ihalesi kapalı zarfla 

15/l.Kan/937 Çarşamba günü saat 16 da yapılacaktır. 
Muhammen keşif bedeli 25110 Jiradır. Şartnamesi her gün 
öğleden evel komisyonda görülebilir. isteklilerin ı884 liralık 
ilk teminat makbuz veya mektuplarile 2490 sayılı kanunun 
2 ve 3 11cü maddelerinde yazılı ves kalari e beraber Nafia 
Vekaleti fen müdürlüklerinden alacaklart. ehlıyet vesı\cala
rile bırlikte ihale saatinden en az bir saat evelıne kadar 
teklif mektuplarını fındolide komutanlık satın alma komıs
yonuna vermeleri. 

2 - Bu ilanın Anadolu gazetesile 15 gün müddetle dört defa 
ilan ettirilerek telle bHdırilmesi. · 

3 - Yüz o 1 b'r sayıla. 26 1 7 12 4ı67 -İzmir Lv. amirliğı Sat. Al. Ko. Rs. den: 
1 -Kırkağaç garnızonunda kıtaat askeriye için inşa '!dilecek iki 

pavyon ile bir ahır ve bir çatı altında hamam, ötü, ça· 
maşırhane ve mutbak eksiltme, arttırma kanununun 31 inci 
maddesi mucibince kapalı zarf ususlile münakasaya vaz 
lunmuştur. 

2 - Münakasası 23/12/937 Perşembe günü saat 16 dadır. 
3 - Tahmin bedeli 23900 liradır. 
4 - Keşifleri pili 1 ve şartnamesi her gün tümen satın alma 

komisyonunda görülebilir. 
5 - istekliler artırma ve eksiltmeye girebilmek için kanunun 

2 ve 3 üncü maddelerinde yazıh vesaiki haiz olması 
şarttır. 

6 - Talip olanlar teminatı muvalckate ve teklif mektuplarını 
münakasanın icra kılınacağı gün ve saattan bir saat evel 
Manisada tümen satın alma komisyonuna vermiş olmaları 
lazımdır. 9 ı2 16 21 43ı5 

__________________________ ...,. __________________ ._. ___ 
lzmir Levazım imirlıği Sat. Al. Ko. Rs. den: 
1 - Müstahkem Mevki askeri hastahanesinin (22500) kilo kesil

miş koyun eti ihtiyacı kapalı zarf usulile münakasaya 
konmuştur. 

2 - ihalesi 24/1.Kan/937 Cuma günü saat 16 da kışlada İzmir 
levazım amirliği satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Tahmin edilen mecmu tutarı 9900 lira SO kuruştur. 
4 - Teminat muvakkata akçası 742 lira 50 kuruştur. 
5 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
6 - istekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesika 

göstermek mecburiyetiadedirlM. 
7 - Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 ncü 

maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesikalarile teminat 
ve teklif mektuplarını ihale saatinden en az bir saat evel 
komisyona vermiş bulunacaklardır. 8 12 16 21 4300 -lzm·r Levazım amirliği Sat. A1. Ko. Rs. den: 

1 - 161 adet torna tezgahı kapalı zarfla eksiltmeye kon
muştur. 

2 - Tahmin edilen bedeli (20000) lira olup ilk teminat parası 
(1500) liradır. 

3 - ihalesi 29/1.Kanun/937 Çarşamba günü saat 15 dedir 
4 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 ncii 

maddelerinde istenilen belgelerile birlikte teminat ve tek· 
lif mektuplarını ihale saatinden en geç bir saat eveline 
kadar. ı2 27 12 26 3983 

---------------------------------------------------lzmir Lv. amirliği Sat. Al. Ko. Rs. den: 
Teminat muvakkata 

akça!u 
Tahmin edilen cinsi 

mecmu tutarı 
Lira Kr. 

Miktar 
kilo 

Lira Kr. 
415 35 5538 00 . Bulgur 42600 
231 57 3087 50 Bulgur 24700 

Münakasanın şekli İhale tarih gün ve saatı 
saat 

Kapalı zarf 2011.Kan/937 Pazartesi günü 16 da 
Açık eksiltme 20/1.Kan/937 Pazartesi günü 15 de 

1 - İzmir Müstahkem Mevki kıtaatının yukarıda cins ve mik· 
tarları yazılı iki kalem bulgur ihtiyacı birisi kapalı zarf 
birisi de açık eksiltme suretile ayrı ayrı münakasaya kon· 
muştur. 

2 - ihaleleri hizalarında yazılı tarih gün ve saatlarda kışlada 
lzmir levazım amirliği satın alma komisyonunda yapıla· 
caktır. 

3 - Şartnameleri her gün komisyonda görülebilir. 
4 - istekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesika 

göstermek mecburiyetindedirler. 
S - Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 cü 

maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesikalarile kapalı 
zarf için teminat ve teklif mektupları ihale saatinden en 
az bir saat evci komisyona vermeleri. 

6 - Açık eksiltme için teminatlarile birlikte ıhale saatinden 
evel komi;syona gelmeleri. 2 7 12 17 4248 _ 

lzmir Levazım amirliği satin alma komisyonundan: 
1 - Bir tanesine tahmin edilen 75 kuruş olan 95,000 adet 

çıplak aleminyom matara kapah zarfla eksiltmeye konut. 
muştur. 

2 - ihalesi 20-12-937 Pazartesi günü saat 11 dedir. 
3 - ilk temina~. 4812 li~a 50 kuruştur. 
4 - Şartnamesının bedelı 357 kuruş mukabilinde satın alma· 

dan alınır. 
5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 ncü 

maddesinde gösterilen vesaikle teminat ve teklif mektup· 
larile birlikte ihale saatinden en az bir saat evel M. M. V. 
satın alma komisyonuna gelmeleri 2 7 12 16 4210 

12 iUnunuevel 

• Dünyanın en büyük ve en muhteşem 
vapuru olan mavi kordelanın sahibi 

nin salonlarını süsliyen '" OTOMATİK 

GARO 
Radyolarının ı938 modelleri geldi. Radyo meraklılarının ta· 

pındıkları tatlı ve tabii sesi ile her kesin gaşyolduğu bu rad· 
yoları görmeden başka marka radyo almayınız. 

GAROD 
Markalı radyoların belli başla hu· OTOMAT• K olma
susiyetlerinden biri de bunların L larıdır 
Diğer markaların hepsinden üstün oluşlarını dünya tasdik etmiştir. 

Satış yeri: Mimar Kemalettin caddesi 
No. 35 NİHAT KAR 

Emlak ve Eytam bankasından: 

Esas no. Yeri No. su Nevi 
C.253 Karşıyaka Osmanzade mahal· 13 ev 

lesinde. 
260 Göztepe Tramvay caddesi 6ı5 • 

A.1143 Karşıyaka Nııdir sokak 34 ,, 
A.1144 ,, Zafer ,, 76 dükkan 
A.1145 Güzelyurt mah. inkılap sokak 14, 16 ev 
A.1146 Karataş lhsaniye sokak 4,4/ A. ,, 

Depoz"tosu 
T. L. 
36.-

90.
ıs.-

A.1147 ,, Postaca Alı Rıza 15 evin 70/112 

7.50 
18.
ı0.80 
7.50 

efendi s. hissesi 
A.1148 Salhane Tramvay caddesi 371 ev 40.50 
A.1149 Giizelyah Tramvay caddesi 1119 ,, 37.50 

izahatı yukarıda yazı:ı gayri menkullerin kiraları 22-ı2-ı937 
Çarşamba günü saat onbirde isteklilerine ihale edilmek üzere 
artırmaya konulmuştur. 

İstekli olanların hizalarında yazılı depozito akçesini veznemize 
yatırarak artırmaya girmeleri. 12 2 4340 

Depozitosu 
Esas No. Yeri No. su Nev'i T. L. 
C. 55 izmirde birinci ve ikinci kordon Saman is- 6,800. -

kelesinde ve tapusuna nazaran tahtani iki 
mağaza, fevkani iki oda, 48, 5113 yeni No. 
"Halen altında beş mağaza, üstünde iki 
bölme,, 

C. SG lzmir birinci ve ikinci kordon ve Saman is- 6,800. -
kelesi ve tapusuna nazaran iki bap depoyu 
müştemil tahtani altı bap mağaza 46, 44, 
49, 1, 1/1, 3, 57 yeni No.lu 
"Halen altında dokuz mağaza üstünde iki 
bölme. 

Yulearıda yazılı emlak:, satış oeClelinin dörtle om peşın gerısi 
o/o 9.1/2 faize tabi olarak üç senede ve üç müsavi taksitle öden· 
mek üzere kapah zarfla arttırmaya konulmuştur. 

1 - ihale birdir ve kat'idir. 29-12-937 tPribine müsadif çar
şamba günü saat on beşte Ankarada idare meclisimiz kuzurunda 
yapılacaktır. 

2 - Alıcı olanlar bankamızdan bir lira mukabilinde alacakları 
mufassal şartnamemizi okuyarak ihale gününe tesadüf eden 
29· 12-937 Çarşamba güaii şartnamede tarif edildiği veçhile teklif 
zarflarını teklif sahibinin bir vesika fotoğrafı ile saat on bire ka
dar buradaki şubemize ve azami saat on beşe kadar Ankarada 
genel direktörlüğümüze tevdi etmeleri ve daba fazla tafsilat almak 
isteyenlerin her gün bankamıza ve Ankarada genel direktörlüğ'ü-
miize müracaatları 4324 

----------------------------------------------------0 eniz levazım satın alma komisyo-
nundan: 

ı - Tahmin edilen bedeli (33718) lira (20) kuruş olan 331,840 
kilo ekmek, 28/Birincikanun/1937 tarihine rastlayan Salı günü 
saat 14 te kapalı zarf usulile alınmak üzere münakasaya konul· 
muştur. 

2- Muvakkat teminat 2528 lira 87 kuruş olup, şartnamesi 169 
kuruş mukabilinde komisyondan her gün alınabilir. 

3 - isteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde tanz m 
edecekleri kapalı teklıf mektuplarım en geç belli gü:ı ve saatten 
bir saat eveline kadu Kasımpaşada bulurıan Kom syo.1 başkanlı
ğına makbuz mukabılinde vermeleri. 

12 17 22 27 8231/ 4345 
____________________________________________ _.. __ ___ 

Memurin Kooperatifi Koıniser

liğinden: 
Konkordato akdetmek istiyen memurin kooperatifinin kayıdlı 

alacaklılar toplantısı 6/11938 Perşembe günü saat 15 te Kardıçah 
han 61 numarada icrası mukarrer olduğundan kayıdlı alacaklıların 
~meleri ilan olunur. 4351 

lzmir Lv. amirliği Sat. Al. Ko. Rs. den: 
1 - Çorlu rıııntakasmda yaptırılacak olan iki adet (F) tipi 

hangar hamam ve çamaşır yeri mutbak su tesisatı ve 6 
adet erat pavyonu inşaatına talip çıkmadığından yeniden 
kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 

2 - Hepsinin keşif bedeli 509224 lira 18 kuruştur. 
3 - ihalesi 20/l.Kan/937 Pazartesi günü saat 15 tedir. 
4 - İlk teminat parası 28119 liradır. Şartname ve keşif ve 

projeler 2547 kuruşa M. M. V. satın alma komisyonun
dan alınır. 

S Eksiltmeye gireceklerin kanuni teminat ve 2490 sayılı 
kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı belgelerile idari 
şartnamenin dördüncü maddesinin F fıkrasında yazıh 
vesikalarile birlikte teklif mektuplarını ihale saatinden 
behemehal bir saat evel M. M. V. satın alma komisyonuna 
vermeleri. 1 7 12 17 4239 



12 Klouau ·--• 

iç haatalılıları mütehaaııaı 

Dr. Ceıaı Yarkın 
lzmir Memleket hutaneai dahili hutalıklan seririyyat ff;fi 
ikinci Beyler ıokatında inhisarlar tütün sabş depoıu kar· 
ııımda 65 No. lı muyeaebuainde baatalanaı kabul .etmek-
tedir. Tele/on: 3956 

Eei: Göztepe tramwıg caddesi Göztepe apartımanı 
lcarıısında No. 1018 Tele. 2545 

S.bif• 11 

24-11-937 tarıb 'nde ihalesi mukarrer Buldan ıu yolu y•pısına 
ve ltoftl satffa alllmaıaM istetdl çıkdiicb~ft 24-t 1-~37 n· 

lti'9arel bit •y itfhde fftlce ilit. edilen •üt ~ftde 
llru ve ~,.....ın pkarlık sa ..a..ca ve yolta d• pazı;. 
ı.ı. yaı*ı r. fMeltlilttitl mlHellliin tl&n ..... 

10 12 14 16 

-------------------------------------------Devlet demir yollarından: 
Turan istasyona 15/t inci klnun/937 tarihinden itibaren seyri 

hafif muameaita açılacaktır. s.,... laalkm malGmu olmak üzere 
ilio olunur. 4344 



Sahife U ANADOl .. U 
~~~~~~~~~~~~~~·~~~~~~ 

Oral Doktor Şahap Göğsü yumu~a~ır,.ba!gam .. s6ktürür,ö~~ü~üğü keaer, tesırlı btr OKSURÜK pastılıdır 
FotoOr •• Doktor s• 

emal Tahsin Soydam 
Cild ve tenasül hastalıkları mütehassısı 

• 
i N ô N Ü Cad. No. 20 

Atölyede 

lzmir Belediyesi Zührevi hastalıklar ve tedavi evi doktorlu- 1 
ğundan çekilerek yeniden açtığı Numanzade sokağındaki 3 
numaralı muayenehanesinde hastalarını Pazardan maada hergün 
sabahtan akşama kadar kabul ve tedavi eder. 

Muayenehane Tele. No. 3416 Evi 5164 -

En güzel pozlar 
çekilir. 

Amatör işler 
Temiz cabuk , 

ucuz yapılır 

·' • er a a e mode 
karyolala 

Amerikanın en meşhur karyola fabrikası olan Simons kumpani 
karyola fabrikasının en son model ve mobilya renk ve sistemi her 
çeşid ve boyda halis çelikten mamul karyola ve somyaları yalnız 

(Yeni Kavaf larda Hüseyin Hüsnü Ôziıin 
Lüks mobilya ve karyola) 

salonunda bulunmaktadır. Karyola ve somya alacak zevki selim 
sahiplerine hasseten tavsiye ederiz. En sor. model Avrupanın şık 
ve zarıf çocuk arabaları dahi bulunur. 

-Hara~c;• kardeşler 
Büyük ınobiya ve efru atma 

~azalan emrinize ainededir. 
MERKEZ ŞUBE 

IZMIR ANKARA 

Temiz, zarif eşya, elbise ihtiyacından evci gelir. Herkes kendi 
haline göre temiz bir eve, misafirlerini kabul edecek bir salona, 
rahat yaşıyacak eşyaya muhtaçtır. iyi bir mobilya içinde kendinizi 
ve ailenizi muhite daha iyi tanıtabilirsiniz. Evinizin c..şyası hayatı
nızın etiketi olduğunu unutmayınız. 

Memurlara 1 O taksitte tJeresıya muame. 
lesi yapilır. 

Siz da M ET Al l U M '' D " ~~=:11:rını 
Hem bol ışık almış olur, hen iktısa.. etmiş olur, hem lamb. 
değiştirmekten kurtu lur, hem d~ _sa~i~~ tınızın eksildiğini 

ilk faturada gorursunuz. 

Baykent 
Elektrik • telefon vemalzemesi deposu. 
iemens fabrikaları mümessili 

Peşte'malcılar 77 79 telefon 3332 

Doktor 
Ali Agah 

Çocuk hastalıkları 
mutabassısı 

ikincı .Beyler sokağı 

1 
No. 68 
Telefon 3452 ·----------1 Satılık ev • 

Güzelyalı tramvay caddesi 
1027 numaralı 6 odalı ve bü
tün konforü havi denize nazır 
ev satılıktır. Taliplerin mez
kiir eve müra caatları ilan 
olunur. 

Baktiryoloğ 

Zühtü Ergin 
Her türlü idrar, kan, 
balgam ve saire ta. 

hlilleri yapılır 
Müracaat yeri: 

Jkincibevler sokak .. 

Sıhhat Balıliyağı 
Norveçyanın halis Morina balıkyağ•dır 

iki defa süzülmüştür. Şerbet gibi içilir 

Hamdi Nüzhet Çançaı· 

Büyük Salepçioğlu hanı karşısında 

1938 Modelleri gel.yor 

mo illeri Ot 
Kuvveti çok, fiati az, masrafı az, mukavemeti pek çok 

",. ve cihanın en beğenilmiş otomohilleridri 

Vecdlcek pa1rçaOa1r m~vclb!J©'l©'ll\Jlır 

Oldsomohil otomobilleri de her türlü evsafı haiz, sağlam, 
elverişli, güzel ve lüks makinelerdir 

lzmir ve bölgesi bayii : O. Kutay 
Birinci kordon telefon 2704 

• 


