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lzmirde çıkar, akşamcı siyasal gazetedir. 

Yağmacı Araplar 
Hatayda Yeni Gün ga. 

zete ve matbaasını tahrip 
ettiler. 
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in - Japon Harhı Şiddetleniyor 

Dün Köstencede deniz 
bayramı vardı 
-------------

kral ikinci Karol, Fransız des-- troyerini -ziyaret etti ---

Romanya hariciye nezareti binası 
Bükre~ 17 {Radyo) - Ro· sız destroyerini ziyaret etmiş 

rnanyada tertip olunan deniz ve top atılmak suretile karşı
bayramı, dün Köstencede bü- lanmıştır. 
yük merasimle kutlulanmıştır. Fransız destroyerinde, Fran· 

Bayramda ikinci Karolla sa Akdeniz filosu amiralı er· 
Veliahd prens Mihail Voyvod kanı harbile birlikte ve Fran
başbakan B. Tataresko Hari· sa ateşe milteri bulunuyordu. 
ciye Nazırı B. Antunesko ve Kral, gemiyi teftiş ettikten 
bütün Nazırlarla askeri rical sonra, Romen destroyeri Re· 
hazır bulunmuşlardır. çinarnarya geçmiş ve bu gemi 

Kral, limanda bulunan Fran· ile açıklarda bir tur yapm1ştır. 

cephesini yardılar 
Cumhuriyetcilerin, intizamsız 

~ ricatl ~ettikte rfSoyleniyor 

Milisler 
Salamanga 17 (Radyo)- lh- çiler gayrimuntazam bir surette 

tilalcilerin, Satander cephesini 
yardıkları haber verilmektedir. ric'at etmişler ve çok mühim· 
Bu habrre göre, Cumhuriyet· matla silah bırakmışlardır. 

-~~~------ ...... ·~··· ..... ~--~~~~--

lspanyol asileri 
artık azıtıyorlar 

Bir asi tahtelbahirin Bozcaada ya. 
kınlarında ne işi vardı? 

İstanbul 17 {Hususi) - Bo· duğu söylenmektedir. 
ğazlar önünde, Bozcaada açık- Vapurun mürettebatından 
larında evvelki gün bütün 79 uncu Varlod adlı Rus va· 
siyaset kaidelerine muhalif bir puru tarafından kurtarılmış ve 
hadise olmuştur. lstanbula getirilmiştir. 

Bu hadise hayret ve hiddet 
uyandırmıştır. Bir asi teşekkü
lüu Almanyadan tedarik ettiği 
bir tahtelbahirle boğazlara ka
dar gelmesini hükumetimiz 
protesto edecektir 

Frankoculara mensup ol· 

duğu tahakkuk eden C. 3 
tahtelbahiri boğazlar açıkla
rında ve Bozcaada civarında 
bir lspanyol vapurunu batır· 
mıştır. 

Bu vapurun Rusyadan Bar· 
selon limanına benzin ve sair 
harp levazımı nakletmekte ol· 

Jıtanbul, 16 (Hueuııi) - lıpan• 
yol alilerine menıub C. 3 deni•· 
altı gemiıi, Citodn Dögadiro adın· 
( Dnamı 4 üncü salaif•de) 

llllıtanbul, 16 (Iluıud) ·-:Eridi· 
nıharbiyei umumiye reiıimiz Mare· 
pl Fevr:i Çıkmak ile Generaller 
Ye 14 aaylavdan müteıekkil heyet, 
bu ıabah manevralann yapılacağı 
Çorluya hareket etmiılcr ve mera· 
simle u!urlaomıılardır. 

:Manevralara davet edildik.le· 
rinden dolayı büti1n Vekiller, bu· 
gftn Ankaradan aehrimue gelmio· 
lerdir. . 

İıtanbul, 16 (Hueull) - Trak· 
ya manevralan için yapılan hazır· 
lık tamamen eona ermiıtir. Bugün 
uat J. 7 de mavilerle kırmızılar, 
mevır;ilerinden harekete geçtiler. 

Y ann akıam ilk trmae batlı· 
yacaktır. laocvralara ittirak ede· 
cek. olan tayyarelerimiz de faaliye· 
te geçmiolerdir. Tayyare harekatı, 
ayn tayyarelerde bulunacak olan 
askeri hakemler tarafından takib 
olunacaktır. 

Bayan Sabiha Gökçen; kırmızı 
taıafa menııub bir tayyare ile ma
nevralara iıtirak edeecktir. 

1ıtanbul, 16 (Huııuııi) - Trak· 
ya manevralannda bulunacak olan 
Afgan askeri heyeti, General Sa· 
duJlahın ve İran heyeti de, Gene· 
ral Kerimin reiııl.iğinde geldiler. 

Romanya ve Yugoelavyadan ge· 
lecek olan heyetler do yarın (bu• 
gün] bekleniyor. 

İııtanbuJ, 16 (Hueuei) - Çor· 
lodan baolıyarak, Saray ve Murad· 
hya kadar bütiln ııahada, hareket 
halinde modern teçhizatlı iki ordu 
karıı karııyadır. 

l\umııı ordu, mavinin taarru· 
•una karşı müdafaadadır. Mavi ta· 

raf, ııahillere ihraç yapmıalar ve 

ilerJiyerek meni tutmuolardır. 

Alılk.adarlarıo verdiği malıima· 

ta göre, 20 aguııtoı muharebeı;i, 

manevraların en mühim kısm101 

teşkil ederek.tir. 
Ordumuz, daiwi bir neıe ve 

ıevinç içindedir. 

İstanbul 16 (Hususi) - Bü· 

Filistinde 
Vaziyet karışık 

Kudüs, 16 ( A.A.) - Haf· 
tanın sonunda şehirde huzur· 
suzluk artmıştır. Bombalaı 
atılmış ve bir sanatoryom atı
lan kurşunlardan delik deşik 
olmuştur. Arap köyleri biri· 
birlerile işaretle muhabere et· 
mektedirler. 

Tedhişçiler tarafından çıka
rılan hadiselerin artması Ya· 
hudi mahfillerinde endişe 
uyandırmıştır. 

yük manevralarda hazır bulun· 
mak üzere Büyük Şef Atatürlc 
bugün (dün) Çorluya hareket 
etmişlerdir. 

lstanbul, 15 (A.A.) - Bu· 
yük manevralarımızda hazır 
bulunacak olan Afgan askeri 
heyeti başkanı Şahi Tümeni 
komutanı general Esedullah 
Han bu sabah 7130 da Semp· 
lon ekspresile şehrimize gel· 
miş ve Sirkeci garında lstan· 
bul komutan vekili Korgene· 
ral Cemi) Cahit Toydemir 
Genel kurmay yarbaşkanı 
Tümgeneral Veysel Ünivar, 
İstanbul merkez kumandana 
Tuğgeneral Ihsan Ilgaz, Ha· 
ricıye protokol şef muavini 
Kudret. Afgan sefir ve kon· 
solosu tarafından karşılanmış· 
tır . 

Bando Afgan ve Türk 
marşlarını çalmış, askeri kıt'a 
ihtiram resmini yapmıştır. 

General Esedullah Han da 
Perapalas oteline inmiştir. 

·."Fransa 
Başvekili 

Lem'an göLünde!se-, 
yahate çıktıa~llM 

Bay Şotan 
Cenevre 17 (Radyo) -Fran· 

sa Başvekili B. Kamil Şotan, 
Lem'an gölünde bir gezintiye 
çıkmış ve dün gece, ansızın 
buradan geçmiştir. 

B. Kamil Şotan, Çarşamba 
günü (yarın) Parise dönecektir, 
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I Yazan: Sermet ~'!~_tar No. 58 
Lak lak lak, şişedeki rakıyı gez, dolaş, insan gör, ahbap-

yarısına kadar gövdeye indirdi laş, konuş. Hayvan koklaşa 
ve gene iki çeyreği · herifin koklaşa, insan konuşa konuşa 
avucuna sıkıştırdı: demişler. Böyle dört duvarın 

- Şişeni doldurt; benim içinde mahpuslukla ömür ge-
için de içeridekilere de söyle, çilir mi a budala? 
müsteşar Bey çağırtmış, de... Eda, öğütleri aldıktan son-

Beyazıt meydanını buldu. ra gene tereddütten kurtula-
Kararı şuydu: mamış, Hafize ertesi gün de 

Süleymaniyeye mutlak be- düşerek gene makaraları çö-
mutlak gitmeli .. Gene mi kapı zünce, taze artık silkinme ka
duvar? 

- Dün de, bugün de ne 
bilmem ne yemeğe kapayı aç
mıyorsunuz cadılar?. İçeriye 
zampara mı aldınız, hırsız ya· 
taklığı mı ediyorsunuz, yoksa 
kalp para mı basıyorsunuz kal
taklar? diyerek gür .. üyü ko· 
parmak. 

Açtılar dt>ğil mi, eşikten 

adımı atar atmaz, 
- Karımı talakı selase ile 

boşadım! deyip ters yüzü dı· 

şarı fırlamak.. 

Hiç mi açmadılar, gene al
dırış mı etmiyorlar, komşunun 
penceresine tık tık!. Komşanım 

Sf'S verince, derakap cebinden 
kağıtla kurşunkalemini çıkarıp 

satırı karalamak: 
( Zevcemi talakı selase ile 

tatlik ettim!) altına da imzayı 
atıp kağıdı kafesin altından 
dayamak: 

- Teyzeciğim, ver şunu 

bizimkilere!. 
Süleymaniyeye_ doğru yürür

ken gene şeytan dürtü. İçtiği 
ne kadarcık ilaç ki?. Oraya 
gidinceye kadar uçup gide· 
cek, tesiri geçecek .. 

Şimdi ona en yakın olan 
Tavukpazarı .. Vakit geçirme
den tabanları yağladı. Tavuk· 
pazarında karşısına ilk çıkan 
meyhaneye girdi. 

- Bana bir duble düz! 
İkinci dubleyi devirdikten 

sonra yemini bastı: 
- Yallah Süleymaniyey git

miyeceğim. Topunun suratını 
·eytan görsün, hatta kendi 
piçlerimin de .. 

Ağzına rakı değdi ya, gene 

arkasını getirerek, bayır aşağı 

Kumkapıya vurup, oradan Lan

gayı boylayıp kafayı çekti 

çekti. Aşağı yukarı küfelik 
halde eve geldi. Gelir gelmez, 
bu sefer apdesthaneye de de
ğil, küçük odanın ta ortasına 

tavus kuyruklarını ferşetti; min
derin üzerine yıkılıp sızdı. 

Eda, silkiniyor 
Bir fit, bin büyüden beter· 

dir, derler. Hafizenin sokuş· 

turduğu fitlerden sonra, Eda· 
nın kocasından büsbütün sıtkı 
sıyrılmıştı. 

Tevekkül hamamındaki eve 
beraber dönmüşler, odaya ka· 
µanmışlar, acuze tekrar çene· 
sini açmıştı: 

- Tıkır tıkır para sayılıp 
alınmış eariye misin, yoksa 
pençikli esir misin sen?. Nice 
bir çekecesin bu bostan kor· 
kuluğunun kahrini?.. Silkin, 
sıyrıl, kurtul; açıkçası başını 

alıp kaç, kaç da nereye ka· 
çarsan kaç; benden yana sana 
fersah fersah izin. Cehennem 
azabı senin bu yaşayışından 

daha rahattır. 
Arada da daha nece akıl 

öğretme de: 
- Bfr yer peylemeden ne· 

reye kaçabilirim, dersen, onun 
da kolayı ar. Sokağa çJk, 

rarını vermiş, seccade üstün
de uyu~layan kadına (sokağa 
çıkıyorum! ) bile demeden, 
fırlamıştı kapı dışarı.. , 

Hem de öylesine ki ne süs, 
ne tuvalet, ne çeki düzenle. 
Aks;ıray c::ıddesinde, Yeşil tu
lumba sıra kahvelerinin önünde 
nazlı mızlı yürürken, burma 
bıyıklılarnan tut da zenne tir
yak:l:Q-i berdevam kırmanço· 

fara kadar. pPşinde bir alay 
adam. ; ~ ~ rf'tler savuran savu
rana; iltifatlar yağdıran yağ· 

dırana; söz ahm atana: 
- Şeker parem, ya iltifa

tına mazhar et, yı.hud da bir 
tekdirine nail eyle!. 

- Yakıp yıktın, kavurdun 
bizi. insafın yok mu zalim?. 

- Haraban türabayız. Gü· 
zelJiğ'inin başı için virane gön· 
lümüzü şadetl.. 

Yüzü sıyrıklar da çok. Ôn· 
leyip yaşamağa lavantalar sı
kanlar; göğsünün arasına şam 
fıslıkları, leblebiler fiskeleyen 
ler; şemsiyesinin içine kalıp 
cigaraları atanlar .. 

Şahap bey, maşallah diye
lim, o akşam gene zilzurna 
gelip ortalİğı berbatlamadı. 
KeyifJiği karar halde. İşin ga-

:ribine bak, karısının sokağa 
çıktığından haberi olmadı; 
tınmaz melaike de boş bo
ğazlık etmedi. 

Eda da kocasını görecek 
göz mü kalmış? Ondan buz 
gibi soğumuş .. (Başım ağrıdan 
çatlıyor!) diyerek karşılamıştı. 
Alnında da bir çatkı. 

.Şahaptaki heyecanın, telaşın 
derecesini görmeyin: 

- Ne dedin sultancığım, 
başçağızın mı ağrıyor?. Deme 
Allah aşkına, aman derhal bir 
icabına bakalım. Hiç üzülme 
cancağızım, şimdi savuşur. Bir 
yerden gül sirkesi buluruz, 
tülbendi batırıp alnına koya· 
rız. Şkaklarına limonla tuz 
bağlarız.. Ayacıklarına da sı
cak su!. 

Sanki sermümeyyiz değil, 
koca karı; ev ilaçlarının çeşi-
dine agah... Eda, çatık kaşla: 

- Benim baş ağrım, bildi· 
ğiniz baş ağrılarından değildir, 
çok hınzırdır. Rica ederim, 
beni rahat bırakın!. Diyordu. 

Şahap, sayıt' döktüğü ilaç
. ların hepsini yaptı. Karıcığı 
sergi gibi yatarken kör bo· 
ğazım mı diişünecek? O da 

. birşey yemeden yatağa girdi. 
I<;ulağı kiri te, yüreği de 

atışta.. Evvelisi gece tokmak· 
!ara sopa sokuldu, kapıya kal· 
yonlar yapıldı; dün gece pen-
cereler taşlandı, camlar aşağı 
indirildi. Acap bu gece de hiç 
akla gelmedik zuhurat ola· 
cak mı?. 

Bereket versin, o gece zu
huratsız geçti. 

Eda, ertesi gün de evde 
durmadı. Öğleden sonra attı 
kendini sokağa. Peşinde gene 
sürü sürü erkek, Koskadan 
Beyazıda doğru yolu tutmuş 
gidi orrlo. 

· A,.Jce.sı flO' • 

laşma ı ve Fransa 
-----i·~---~----

çıkmaz-
• • 
ıçın 

lspan ya meselesi i 
dan kurtarmak 

İşitilmemiş ve görülmemiş 
bir manevra yapılıyor! 
- ---------~ 

/ngiliz harp gemilerinden biri 
İngiltere ile İtalya arasında- renın Akdenizdeki hakları 

kı anlaşma ihtimalleri, pazar· hakkında yeni teminat vere-
lıkları Fransayı ciddi surette cek, Hindistan yollarını ga
düşündürüyor. Fransızlar bu ranti edecek, İtalyan propa· 
hareketten uzak kalmamak için gandacıları Arap memleketle· 

can atıyorlar. rinde ingiltere aleyhinde tah· 
Fransız gazetelerinin müte· rikattan fariğ o~acaklardır. 

leaları buuu gösteriyor. Velhasıl kat''i surette tesbit 
Pariste çıkan Journal diyor 

ki: , 

" ... Bu kadar ayan bir ma· 
nevra görülmüş değildir. 

İngiltere ltalyaya el uzattı. 
Çünkü f spanya ateşini söndür-

mek için bundan başka çar~ 

olmadığını görmüş bulunuyor. 
Filhakika ademi müdahale 
politikasını, girmiş bulunduğu 

çıkmazdan çıkarmak için baş· 

lıca maniayı izale etmek ica· 
betmektedir. Bu husustaki 
müşkülat Berlinden ziyade Ro· 
madan sadır olmaktadır. İtal
ya, bazı kimselerin dedikleri 
gibi Balear adalarında ve Fas· 
ta yerleşmek değil, İspanyayı 
bolşevikleşmekten kurtarmak 
istemektedir. İşte İngiltere-İtal
ya anlaşması bu esas üzerin· 
de yapılabilir.,, 

"İntransigeant., diyor ki: 
"... Bugün ilk hatları te

bellür etmekte olan anlaşmanın 
mahdut bir şümulü vardır. Bir 
kaç haftaya kadar İngiltere, 
Habeşistan işinde müsaade
karhk göstermeğe başlıya· 
caktır. İngiltere, ftalyanm Ha· 
beşistan üzerindeki hakimiye
tini tanımıya razı olacaktır. 

Buna mukabil ltaly , Ingilte· 

edilmiş bulunan bir nokta 

üzerinde bir ademi tecavüz 

paktı aktolunuyor demektir. 

Fransa dikkatli olmalı ve peyk 

olarak yürümek politikasını 

bırakmalı ... ,, 

"Epoque,, diyor ki: 

"... Başlamakta olan sadece 

bir İngiltere - İtaya müzakere

lşri değil, Fransayı birinci de· 

recede alakadar eden bir dip
lomatik harekettir. Bu harekete 
geç iştirak etmemiz iyi olmaz. 
Taktik hatları bize pahalıya 

mal alur.,, 
"Humnite,, diyor ki: 
"Londra bir senedenberi 

vaziyetini, ademi müdahale 
politikasının Blum kabinesinin 
eseri olduğu iddiası ardında 
gizlenmek suretile kamufle etti. 
Filhakika bu meş'um teşebbüs 
İspanya harbının aylarca de
vam etmesini mucip olmuştur. 
Çünkü Berlin ve Roma bu 
harbı körüklemek mezuniyetini 
haiz bulunuyorlardı. Fakat İn
giliz muhafazakar zimamdarları 
da Citynin alçak menfaatlerini 
muhafaza için b·J harbm <l c
vamından istifade etmiştir . ., 

Milli Emlak müdürlüğün.den: 2711 
Darağaç Şehitler Demirhane sokağında 39 eski 3712 yeni 

33 taj No.lu Yün ve iplik tarama fabrika binası ve içinde 
listesi İzmir Milli Emlak idaresinde mevcut makine va aletleri 
ile (yalnız fabrika hududu dahilinde Hancı Halil oğulları ta· 
rafından yapılmış olan yazıhane binası hariç olmak üzere) 
mülkiyeti 61111 lira muhammen kıymetle bedeli 8 sene ve 
müsavi taksitte öenmek üzere ve 15 gün müddetle kapalı zarf 
usulile satışa çıkarılmıştır. 

İhalesi 26;8/937 Perşenbc günü saat 15 ledir. Alıcıların 
yüzde 7,5 teminat akç si yatırmaları ve kapalı zarflarını ycvnı i 
mezk . rda saat on dörde kadar hmir 11lilli <'nılfık mü liirlii · 
~un de atiŞ komisyonu riyasef ne te di etmeleri. 11 20 

-----.--------
Kıymetli 

doğu 
bir 
• • 
ıçın 

muharrir 
affedildi 

ol-

Hapishanede yazdığı eserler 
pek büyük bir rağbet kazandı 
Lehistanda müsellah olarak 

birçok yerlere tecavüz etmek, 
soygunculuk yapmak ve adam 
öldfü mek suçlarından dolayı 

Bu kitabın mevzuu nedir? 
Haydut, hayatında pek çok 
sergüzeştler geçirmiş olduğu 
için bu kitabı yazarken mev· 

küreğe mahkum olan azılı hay- zu bulmakta zahmet çekme· 
miştir. Bir haydudun hatıra· 
tından ibaret olan bu kitap, 
çok rağbet gôrnüştür. 

dutlardan Piasceki ahiren cum

hurreisi tarafından affedilmiştir. 

Bundan 12 sene evvel bu 

haydut Varşovada bir tüccarı 

vahşiyane bir surette öldürmüş 

ve mağazasını soymuştu. Bir 

kaç gün sonra yakalanmış, mu· 

hakeme neticesinde idama mah 
kum edilmişti. İdam hükmünün 
infazından birgün evvel cumhur 
başkanı, Pıascekinin İstiklal 
harbinde gösterdıği kahraman-

lıkları nazarıdikkate alarak ce
zasını 15 sen~ küreğe tahvil 
etmiş, bu suretle) haydut kel· 
lesini kurtarmıştı. 

Piasceki hapishanede 12 
yi hep kitap okumakla geçir· 
miştir. Haydut, okuya okuya 
nihayet kendisinde .:bir roman 
yazmak havesi uyanmış ve iki 
sene çalışarak bir roman yaz-
mıştır. 

Haydut bundan sonra "be· 

şinci merhale,, adında bir ki· 

tap daha yazmış, bunda mu

harrirlik kudretini göstermiş· 

tir. Bu kitaplar o kadar çok 

okunmuştur ki, nihayet birçok 

edebi teşekküller, bu katil 

muharririn affı için cumhur 

başkanı nezdinde teşebbüste 

bulunmuşlardır. 

Bunlar yaptıkları teşebbüs· 

!erde "Haydut Piasceki öl· 
müştür,, ve "Romancı Piasce· 
ki doğmuştur.,, demişlerdir. 
Cm. bur başkauı evvelce bu 
teşebbüslere kulak asmamıştır. 
Bilahare her taraftan vaki 
olan talepler, ricalar · üzerine 
sabık haydudu affetmiye mec· 
bur olmuştur. 

-·-Fakat yaşı on yedi olduğun
dan sevgilisi . ile evlenemiyor 
Maamaf ih kız bunun bir care-, 
sini bularak babasını kandırdı 

Şutlandda Dumfries şehrine 
yakın bir köyde geçen hafta 
çok garip bir vak'a olmuştur. 

Bütün Dumfries şehri hal
kının da bir an içinde duya
rak heyeeanlandığı ve her 
dakika (ne olacak?), (ne olu· 
yor?) diye merak ettiği hadi· 
se udur: 

Bir gün öğleye doğru şeh· 
rin yakınındaki boş arazi üze
rine birdenbire bir tayyare 
inmiş ve içinden çıkan iki 
yaşlı adam koşmıya başlamış· 
lardır. 

İlk tesadüf ettikleri adama: 
- Aman polis merkezi ne

rede?. 
Diye sorarak merkezin ye

rini öğrenmişler ve oraya git
mişl..rdir. 

On da ika sonra iki polis 
ile iki yaşlı adam, ellerinde 
bir kağıt olduğ·u halde bir 
otelin önünde durmuşlar ve 
burası oldu"·una kanaat geti· 

a { noo 

rerek ikinci kata çıkıp 2 nll· 
maralı kapıyı vurmıya başla· 
mışlardır. 

Fakat evvela odanın kapısı 
açılmamış, sonra, o zamana 
kadar ses çıkmıyan odadan 
birdenbire bir kadın çığlığı 
kopmuştur. 

Kapıyı açıp içeriye girenler 
bir delikanlı ile bir kız bul· 
muşlar ve kızı alarak tayyare· 
ye doğru sürüklemek isternif 
lerdir. 

Fakat kız gitmek istememiş 
erkek kızın kolundan tuttJP 
sürüklemiş, diğer ihtiyarla ikİ 
polis de kızın götürülmesine 
yardım etmi lerdir. İşte tarfl 
bu esnada kapıdan i eri uıu.0 

boylu, siyah elbiseli şık l 1
1 

adam girmiştir. Polis kızı ı01 

ile almak, götürmek isterkell 
siyah elbiseli adam müdahale 
etmiş, velhasıl 6ierkek ve bit 
kızı:1 mücadelesi karmakarışık 
- Deıwm1 4 11cıi rnlıift>:de 

n 
ı catı 

.,.rketi 
4' 

Halkapınar kumaş fabrikası 
Mevsim dolagısile çı'karılan kumaşlar 

• 
rı 

Birinc ı kordonda 1 6 numarada Şark halı Türk anonim şirketi 
1imar Kemaleddin cartdP-sjnde F AHR1 KAN EMiR o~hı 
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r--İİİİiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiii.iiiiiiiii~iiiiiiiiiiiiiiiiiiı-.-.-.-,---N.-. -V-.---F ratelli S perco vapur-ac_e_n-ta_s_ı_I 0-1-ivı_·_e_r __ v_e_şÜ. 
~-... ----l•k•i•r•a .... n•d•e•v_u ___ J W. F. ff. Van ROYAL NEERLANDAIS NAVYA limanlarına hareket 
\, il" KUMPANYASI edecektir. rekisı Limited 

L. >.fetin sabahleyin erken kalktı, - Öyle amma, azizim. Sen ~ Der Zee "RHEA,, vapuru 18 Ağus· "GDYNIA,, motörii 2 Ey-
~ır 'k· · d' b d 1 d ? A k 1' ı ı gerın ı, anyosunu e neye söy eme in . rtı & Co. tosta ANVERS (doğru) ROT- lülde ROTTERDAM, HAM-
.,Pt.ı, traş oldu. Son günlerde biribirimize söz söylemiye hak- BURG JSKANDINAVYA 
ıııet TERDAM, AMSTERDAM ve ve 
~ ıne bir şey olmuştu. Evde kımız yok. DEUTSCHE LEV ANTE LINIE 
,,tlcesle kavga ediyor, kimseyi - Ricaederim Taci .. Beni b H HAMBURG limanları için yük ,o.. G. m. . . 
~·lu görmüyordu. Annesi Ner· tahkir ediyorsun .. Bana öyle HAMBURG alacakbr. 
L ııı hanım, çok sakin bir söyleme .. Ben onunla evlene- "GANYMEDES,, vapuru 5 
qd · E 1 k · · k "YALOVA., vapuru~25Ağus· 
~ 1nd1. Oğlunu çok severdi. ceğım. v enme ıçın onuş· Eylu"lde ROTTERDAM, AMS-
1'.Vd k' tosa do~ru bekleniyor. R0-
0 

e hep onun dediği olurdu, mıyorum ı.. ıı; 
- Pardon azizim.. Biraz TERDAM, HAMBURG ve TERDAM ve HAMBURG li· 

'4 rıe. isterse derhal yapılırdı. alay etmek istemiştim.. Fik- BREMEN için yük alacaktır. manlarına hareket edecekti. 
h Ilgın idiler, Maçkada Bo- rinde ciddi isen düğünlerimizi "GANYMEDES,, vapuru 22 
~ la bakan güzel bir evleri AMERICAN EXPORT LINES 
lrd T b beraber yaparız. Ben de yal· THE EXPORT STEAMSHIP Eylülde BURGAS, V ARNA ve 
~ ı. a ii, bir evlatlarını nız evlenmek için konuşuyo· 
~ llıe:derdi ya .. Küçükten böy· rum .. Fakat kız çok kibar, CORPORATION KÔSTENCE limanları için yük 
~tlıştırmışlardı. Başka da ev- gözü açılmamış .. Konuşuncaya " EXHIBITOR., vapuru 18 alarak hareket edecektir. 

arı yoktu. kadar neler çektim bilsen, ha.. Ağustosta bekleniyor. NEV- SVENSKA ORIENT LINEN 
Metı' b" .. ·· k d ı· 5 b S YORK ve BAL TIMOR liman-~ n, uyumuş, oca e ı· en enimle gel, gör.. aat "BARDALAND,. motörü 

~rıh olmuştu. Yirmi yaşında altıda Sunada buluşacağız.. ları için yük alacaktır. elyevm limanımızda olup 12 
~~~tal, orta boylu bir gençti. Beni tanımıyormuş gibi yapar· EXPRES vapuru 3 Eylülde A ROTTERDAM 
~lt b' k ·· d" h b 1 sın .. istediğin bir masaya otu· Nev York için yük alacaktır. ğustosta ' ~ ır aç gun ur ep öy e HAMBMRG ve iSKANDi-

L. rıdini lüzumsuz yere hırpa· rur görürsün.. Uzak olsun, PiRE AKTARMALI SEYRi 
"YOtd z konuştuklarımızı işitme.. NA VY A limanları için yük 
ı.b u. avallı anne bunun SEFERLER 1 k 
""= b· - Çok teşekkür ederim a aca tır. k e ıni çoktan aramış, fakat "EXETER,, vapuru 13 Ağus· 
it tare bulamamıştı. rahatınızı bozmıyayım. "VIKINGLAND" motörü 23 

* - Yok canım, olsa göre- tosta PiREDEN BOSTON ve Ağustosta ROTTERDAM , 

limanlarına hareket edect:ktir. 

SERViCE MARITIME 

ROUMAIN 

"ALBA-JULUA,, vapuru 16 
Ağustosta MALTA ve MAR-

SiL YA limanlarına hareket 

edecektir. 

"SUÇEAVA" vapuru 7 Ey

lülde MALTA ve MARSIL· 

Y Aya hareket edecektir. 

Yolcu ve yük kabul eder· 

ler. 

İlandaki hareket tarihlerile 
navlunlardaki değişikliklerin· 

den acenta mesuliyet kabul 
etmez. 

Daha fazla tafsilat ıçın 
ikinci Kordonda FRATELLI 

SPERCO vapur acentalığına 
müracaat edilmesi rica olu-

vapur acentası 
Birinci Kordon Rees binası 

Tel. 2443 

THE ELLERMAN LINES L TD. 

"DRAGO,, vapuru 10 ağus· 
tosta LIVERPOOL ve SWEN

SEAdan gelip yük çıkaracak. 

"LESBIAN" vapuru 20 ağus· 
tosta LONDRA, HULL ve 

ANVERSten yük çıkaracak ve 

ayni zamanda LIVERPOOL 

ve GLASGOW için yük ala· 

caktır. 

''LEGRIAN.. vapuru 15 
ağustasta LONDRA ve HULL 

için yük alacaktır. 

Tarih ve navlunlardaki deği· 
şikliklerden mes'uliyet kabul 
edilmez. 

nur. 
Telefon: 4142/422i.'2663 

~
Metin hidd;tl~ giyindi, bir ceksin. Yarın da pazar. Plaja NE.VYORK için hareket ede· HAMBURG ve ISKANDI-

,Y~meden sokağa fırladı. gideriz. Ötesi malum. cektir. - • ,. . ~ ... 

ıç " d E b - Bakalım. Söz alırsam, Seyahat müddeti: tii ıne sıgmıyor u. vet u 
~ rı Şermin ile randevüsü bizim küçük hanımı da bera- PIRE-BOSTON 16 gün 
lrd c: ber getiririm. PiRE NEVYORK 18 gu"n 

ı. ı. .,,ermin çok ciddi bir -
ıtıld - Sen de zorla. Belki ge-
~ ı, onu nasıl kandırmıştı. lir. Şöyle bir gezinti yaparız. SERViCE MARITIME 
, t tnuvaffakiyetti bu.. Bir * ROUMAIN 
talık kendi kendine: Yemekten ~o~ra ayrıldılar. BUCAREST 
~ı:. !aciyegitsem. hem Mu· Metin sinemayagitti. Memnun .. DUROSTOR" vapuru 29 
~ ıçın ondan havadis alır, buluştular. Genç kız, haber- Ağustosda bekleniyor. KÖS-
~ ~e ona Şerminden bah· siz evden kaçtığını söylüyordu. TENCE, SULINA, GALA TZ 
'ak erım, dedi. Ondan birşey Çok mahçup bir kızdı. Sarı ve GALATZ aktarmas1 TU-

layamazdı. saçları yüzüne çarpıyor, hele NA limanları için yük ala· 
Ilı Yalnız ona Şermini söyle· yeşil gözleri. Metin, çılgın gi-
Ci c.ınişti. Ne iyi olmuştu? Ta· bi vurgundu bu kıza. Ne hoş 
b-~' evinde buldu. Arkadaşı konuşuyordu. Yüzüne bakamı 
t~, halinde bir başkalık ol· yordu .. 
~ğunu kapıdan girer girmez Sinemadan çıkıyorlardı. Me· 
bı Yleınişti. Taci evinde yal· tin, Beyoğlunda bir yüzük 
~ ldı .. Metinden 3 yaş büyük- gördü, her ikisi de beğendiler, 
~b· liızmetçisi de yoktu. Bi· hemen aldılar. Küçük Şermin 
d itlerinin sözlerinden anlar- . çok sevindi. Şimdi, ann~sine 
0;d~~.k söze başlayan Metin ne söylemeli idi?. Yalanı da 

Mel:in buldu. Sevinç içinde 
d' ......... Hayırlı bir haber getir· ayrıldılar. Metin artık Tacinin 

ıltı .. bilsen ne sevineceksin. randevüsünü unutmuştu bile .. 
inı:' Hayrola bakalım.. ne tam eve gideceği sırada ak-

ış sevineceğim şey?. lına geldi. Saatine baktı, 6 
'q ......... Yok canım, kendim için.. idi. Oradan geçen bir otoya 
b 118 söylememiştim. Bugün at!adı. Sunaya geldiği zaman 
d eşte Taksimde bir kızla ran· altıyı beş geçiyordu. Tam za-
C\luın .. T · 'd' k k B d lck var.. gorsen acı ne manı ı ı.. yu arı çı tı. ir e 

~ib er ş.~y.. Ô~le ~iddi, öyle ne görsün?. Küçük Şermin 
~i ar, oyle nazık bır hali var Taci ile değil mi?. Kendini 
d" hele gözleri. Zaten beni tutamadı.. orada masaların 
~h Ya.~an o gö~ler değil mi?. üstüne bir külçe halinde yı-
~ g"orme Tacı .. fakat kandı· kıldı kaldı. 
~cıya kadar ben de akla 
d tayı seçtim. Bir görsen sen 
b~ hak verirsin bana.. ne saf 
it d 

Ilı uruşu var onun.. Sine· 
Ilı ~a gelecek, gel, gör, olmaz 

ı .. 

&ı ...._ Teşekkür ederim, rahat
b l etmiyeyim, çünkü benim de 
& lı~ün tesadüf, senden iki saat 
011ta randevüm var .. 
~ ...._ Yalan söyliyorsun .. Peki 

1 
lllrna şimdiye kadar bana bir 
el' söylemedin!.. 

• 
Dr. Demir Ali 

Kamçıoğlu 
Cilt ve Tenasül hastal1kla1 

.. ve elektrik tedavisi 
izmir · Birinci beyler sokağı· 

Elhamra sineması arkasında 

No.: 55 
Telefon: 3479 

... 
llmirPamuk Mensucatı 

Türk Anonim Şirketi 
)'Şirketin Merkez ve Fabrikası: lzmir'dc Halkapınardadırr. 

erli pamuğundan At, Tayyare, Köpekbaş, Değirmen 

~eyik ve Leylek Markalarını havi her nevi Kapot bezi 
1 1lıal eylemekte olup malları Avrupa'nın ayni tip mensu
Cltına faiktır. 

lelefon No. 2211 ve 3067 
elgraf adresi: Bayrak lzmir 

caktır. 

STE ROYALE HONGROISE 
DANUBE MARITIME 

"BUDAPEST" motörü 13 A
ğustosta beeleniyor. Belgrad, 
Novisad, Comaono, Budapeş· 
te, Bratislava, Fiume ve Linz 
limanları için yük alacaktır. 

JOHNSTON W ARREN LINES 

LiMiTED · LIVERPOOL 
" INCEMORE 11 vapuru 29 

Ağustosta bekleniyor. LIVER

POOL ve ANVERS limanla
rından yük çıkaracak ve BUR
GAS, VARNA, KÖSTENCE, 

SULINA, GALATZ ve 1BRAIL 
limanları için yük alacaktır. 

ARMENET H.SCHULDT 
HAMBURG 

"NORBURG,, vapuru ; 7 
Ağusto a doğru bekleniyor. 
Roterdan, Hamburg ve Brc
men için yük alacaktır. 

DEN NORSKE MIDELHA VS
LINJE - OSLO 

"BOSPHORUS,,motörü 26 
Ağustosta Dieppe ve Norveç 
limanları için yiik alacaktır. 

" BAALBEK ,, motörü 23 
eylülde bekleniyor. Dieppe, 
Dünkerk ve Norveç limanla· 
rına yük alacaktır. 

"Vapurların isimleri, gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 

hakkında hiçbir taahhüde giri

şilmez." 
Birinci Kordon, telefon 

No. 200- 2008 

Doktor 
Ali Agah 

. . ·. 

Ucuz taze ve temiz ilaç çeşitleri 
Başdurak büyük ... f:talepçioğlu hanı karşısında 

Hamdi Nüzhet Cancar 

Sıhhat Eczahcinesinde 
1 bulunur 1 
·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·· 



r· M uzaft~~kı~!?, ~.~~u'" 
lngiliz kabinesinde tadilat 

çıkmış bir propag~ nda 
rivayeti Roma'dan 
haberi midir ? 

nın Hükümdarı olan üçüncü ı Matildin desti izdivacını jı· 
Roberti aşki tesirleri altına temek üzere Lile gitmiş ol;t 
alabilmiş ve aralarında müna· heyet Rune döndüğü zaınaı 
sebet başlamıştı. Gizli bir ni· red cevabını tevilli şekil~' 
kah yapılmış mıydı? Bunu he· Normandiya Düküne bildır 
nüz bilen yoktu. Fakat böyle diler. Reddin şekli bu suret. 

~----------------------------- bir nikah olsa bile, dük ile bir müddet gizli kaldı ve b 1 tal yanlar, lngiliz kabinesini kendi arzuları dahilinde gör- Arletta' dan doğacak· bir ço· mes' ele teşkil etmedi. Fa~' 

mek istiyorlar. Fakat lngilizler de bildiğinden şaşmıyor cuk asilzade olamaz, asilzade saraylarda bir hadisenin gı 
babanın haklarını alamaz ancak kalmasına imkan var ını~~ 
halktan bir çocuk olabilirdi. Bu hadisenin iç yüzünü, fi,r Paris 17 (Radyo) - Deverdn eden bazı haberlere göre Sir yoktur. 

Nevil Çamberlayn, kabinesinde bazı tadilat yapacaktır. Bu lngiltere, İtalya ile ittifak edecek değildir; İtalyadan da kork-
tadilat haberinin başında Lord Edenin yerinden ayrılacağı ve mamaktadır. Yeni vaziyete göre kendi mevkiini tayin eden 

Dük ile Arletta'nın bu ya· tildin niçin red cevabı ver 

yerine Lord Halifaksın geçeceği haberi vardır. İngiltere, sulh siyasetinin hakiki taraftarıdır. Kendi kuvvetini 
İtalyan menabiinden tereşşüh eden bu habere şimdilik şüp · yalnız Akdenizde İtalyadan üstün şekle getiren bu devlet, 

sak aşkı, çabuk eser verdi. diğini Giyyama bildirdiler· 
Arletta nur topu gibi bir oğ- Bu red şekli Giyyamı fe 
lan doğurdu. Babası bu çocu- halde hiddetlendirdi. 

heli nazarile bakmak lazımdır. ltalya siyasi mahafili Habeş 
meselesindeki İngiliz siyasetinin mes'ulü olarak Lord Edeni İtalyadan bir karış toprak istemediği için Eylül müzakerelerine 
tanımaktadırlar; bu sebeple bir senedenberi Roma mahafilinde girişmeği düşünmüştür. 

ğu, zamana ve hanedana la· Şurasını da bildirmek laıı 
yık bir şuvalye olarak yetiştir· dır. Giyyam kızdığı vakit kOı" 

çıkan İngiliz kabinesi tebeddülatı haberlerin de değişenlerin İngiliz kabinesinde de İtalyan siyaseti namına bir değişiklik 
başında Eden gelmektedir. olmıyacaktır. Değişecek bir nazır varsa, o da ancak başka 

mek için bir an bile faaliyet kunç bir mahluk olurdu, g; 
göstermedi. fşte muzaffer Giy- ziine hiçbir şey görünmez, 

İngiliz siyaeetinde, ltalyanların zannı gibi değişmiş biı şey sebeplerden değişecektir. 

Ordumuz Çorlu-
daki manevraları 

f Baştarafı 1 inci sahi/ede) 
daki cumhuriyetçi İspanyaya aid 
bir posta vapuruna iki torpil ve 
üç mermi sallıyarak vapuru Boz<'a· 
ada açıklarında batırmıştır. 

Batırılan vapurun 79 kişiden 
ibaret tayfası, hudise esnasında 
geçmekte olan Varlod adındaki 
Rui npuru tarafından kurtarılmıo 

Te limanımıza getirilmiştir. 

General Frankonun, Akdenizde 
bir ablukaya başlanması için emir 

verdiği söylendiği gibi, bunun, bir 
ecnebi denizaltı gemisi tarafından 
yapıldıeı da rivayet olunuyor, 

İstanbul, 16 (Radyo) - Bozca· 
ada açıklarında batınlan cumhuri· 

yetçi İspanyaya aid posta vapuru· 
nun kaptanı, hadise hakkında be· 
yanatta bulunmuo ve denizalu ge· 

mısınıu, General Frankoya aid 
olduğuna ~iiphe etmediğini söyle· 
miştir. 

Söylondiğine göre, batan va
purda, kamyon, benzin ve gıda 
maddeleri vardı. Vapur, doğruca 

cumhuriyetçi İspanya limanlarına 

~itmd.te idi. 

Londra, 16 [A.A.] - Roytcr 
Ajaneına Çaoakkaleden bildirildi· 
~iu~ göre, dün Çanakls.ale cıvarm· 

da esrareagiz bir tahtelbahir 

Ciuadad De Cadiz iıımiııdeki İspao· 
yol \'apuruoa sekiz obüs ve iki 

torpil atmı~tır. Vapur derhal bat· 
mı~ ve tahtelbahir de denize 
dalmıştır. 

Batan geminin kaptanile mü· 
rettebatından 79 kişi Karadenize 

gitmekte olıın bir sovyet vapuru 
tarafından kurtarılmı~tır. 

İspanyol vapuru kaptanı tah· 
telbahirin C. 3 markaeıoı ve J.'ran· 
ko hayra~ını taşıdığım heyun et· 
miıtir. ...... 
Mazotlarda ih
tikar mı var? 
Şehrimizde birdenbire ma

zot ihtiyacı başgöstermiş ve 
fırsattan istifade etmek istiyen 
satı,cılar liatleri birdenbire yük
seltmişlerdir. Buna rağmen 

piyasada gene mazot yoktur. 
SatıcılM, azami nazlı davran· 
maktadırlar. Dün bahçe sahibi 
bir vatandaş geldi, dert yanôı. 

Bizim bildiğimize göre, hü

kumet, benzin ve gaz fiatle· 
rini indirirken halka ve müs
tahsile ucuzluğu düşünmüştür. 
Mazot ta aşağı yukarı ayni 
bir şeydir. Motörlerin bir kıs
mı bununla çalışmaktadır. Ha
riç piyasada mazot fiati yerin· 
de dururken şehir dahilinde 
böyle bir vaziyetin ihdası bize 
gayri tabii göründü. 

Vilayet makamının ehemmi· 
yetle nazarı dikkatini celbe· 
deriz. 

H. •·· .... 
Yağmacı Arapların 
yeni bir taarruzu 

·-·-~raplar Y enigün gazetesi ida
re ve matbaasını yağma ettiler 

İstanbul, 17 ( Hususi ) -
Hatayda yağmacı çöl Arap
larının mezalim ve taarruzları 
devam etmektedir. 

Bunlar evvelkı gün Hatayın 
milli Türk gazetesi olan Yeni 
Gün matbaa ve idarehanesine 
hücum ve matbaayı tahrip 
etmişlerdir. 

Bu yağmacıların vahşiyane 

hareketleri aklı başında olan 
Hataylı Arapların bile hoşuna 
gitmemiştir. 

Suriye hükumetinin çöller
den gelen bu yağması Arap
lar hakkında ne gibi kararlar 
verecek merakla beklenmek· 
tedir. -·--Kuyu amele

sinden 
İki kişi kuyu içinde 

zehirlendi 
Şehrimiz Ticaret odası reisi 

Bay Hakkı Balcıoğlunun incir 
bahçesinde bir kuyu temizlet
tirilirken bir facia olmuştur. 
Kuyuyu temizlemek için iple 

kuyuya bir işçi sarkıtılmıştır. 

Kuyuya inen bu işçinin çık

madığı ve yukarıdan çağırılınca 
ses vermediği görülmüş, ikinci 
bir işçi daha sallanmıştır. Fa-

kat bu işçi de kuyuya indikten 
sonra ses vermemiş ve çıkma
mıştır. Bazı kuyuların zehirli 
gaz neşrettiği nazarı dikkate 

alınarak ayni kuyuya bir tavuk 
sarkıtılmış ve biraz sonra çı
karılınca tavuğun ölmüş olduğu 

görülmüştür. Zavallı amelelerin 

de kuyu içinde zehirli gaz 
teneffüs etmek suretile öldük
leri anlaşılmıştır. 

·--+••·---
İzmir iskan 

dürlüğü 
mü-

Şehrimiz iskan müdürlüğüne 

Elaziz iskan müdürü Dr. Bay 

Ziya Fuadın tayin edildiği 
hakkında bir refikimizde çıkan 

haber etrafında tahkikat yap· 

tık, vilayete resmen hiçbir 

. iş'ar vukubulrİıadığını öğren

dik. İskan müdürü Bay Tahsin 
Akgün, İzmire gelerek işe 
başlıyalı iki sene geçtiği halde 
birçok işler başarmış, yeni 

göçmenlerin iaşe ve sevk iş

lerile kısa bir zamanda müs
tahsil hale getirilmelerinde 
muvaffak olmuş ve eski işlerin 
de bir kısmını tasfiye etmiş

tir. Kendisinin başka bir yere 
nakli için bir sebep bulun· 
madığı alakadarla·rca söylen· 
mektedir. 

B. Celal Bayar 
Çeşmede 

lktısad Vekilimiz B. Celal 
Bayar, dün İpar yatı ile Çeş· 
meye muvasalat etmiştir. Re
fakatinde bulunan iş bankası 

umum müdürü B. Muammer 
Eriş ile diğer zevat şehrimize 
gelmiş ve Karadeniz vapuru 
ile lstanbula müteveccihen 
hareket etmişlerdir. 

Vekilimiz, Çeşmeden per· 
şembe günü yatla şehrimize 
gelecek ve yat, Karşıyaka sa

hilinde demirliyecektir. Vekil, 
cuma günü Fuarı a~acak ve 

ertesi günü gene yatla lstan· 
bula geçecektir. 

19Ağustos per
şembe günü 

" Uzüm ve incir piya. 
• 

saları resmen açılıyor 
Borsa idare heyeti, dün 

öğleden evel borsada toplan· 

mış, incir piyasasının açılma 
tarihi üzerinde müzakerede 
bulunmuştur. Üzüm piyasasının 
19 Ağustosta açılması evelce 
kararlaştırılmıştı. Nazilli ve 

Aydın mıntakasında tedkikler 
yapan şehrimiz Ticaret ve Sa
nayi Odası reisi B. Hakkı 

Balcıoğlundan, Vilayete gelen 
bir mektubda sergilerdeki İn
cirlerin veziyetlerine göre incir 
piyasasının da ayni günde açı· 
labileceği bildirildiğinden, bor· 
sa idare heyeti, incir piyasa· 
sının da 19 Ağustosta açıl· 

masını kararlaştırmıştır. Üzüm 
piyasası saat 11 de, incir pi· 
yasası da yarım veya bir saat 
sonra açılacak ve satışlara 

başlanacaktır. Şimdiki halde 
piyasada 1500 çuval üzüm 
vardır. · incir mıntakasından 
ayın 18 inde hususi bir katarla 

yom tarihe bu şekilde girdi. yaptığını bilmezdi. 

Giyyom küçüktür. Doğ~ş( 
nun esasına hiçbir ehemıJJif 
vermiyordu. Hatta 15-16 yıi 
larında bile kendisine bu ~; 
susta birçok şeyler söy)eııdı. 

İtalya kralı 
Bir geçid resmi yaptıracak 

Roma, 16 (Radyo) - İtalya 
kralı Viktor Emanuel, Sicilya 
manevralarına iştirak eden kı

taata Perşembe günü bir geçid 
resmi yaptıracaktır. Bu geçid 
resmine iştirak edecek olan 
kuvvet, 50 bin kişiden mürek· 
keptir. ... -
Bir kızın ~kaç-

ması 

Hamid iye 
Şehrimizde iki gün 

kalacak 
Hamidiye mekteb gemimiz, 

Pazar sabahı, cenub limanla
rım>zdan İzmire gelmiştir. Bu 
seneki deniz Gedikli Erbaş 
okuluna girecek mekteblileri· 
mizi muhtelif liman ve iskele· 
lerimizden alarak gelen Ha
midiye, lzmirden de alacağı 
talebeyi lstanbula götürecektir. 

Hamidiye mekteb gemimizin, 
daha iki gün limanımızda kal· 

( Baştarafı 2 inci sahifede) ması muhtemeldir. 
bir safhaya girmiştir. t • t 

Polis nihayet kızın eşyala· Bir ihtiyar 
rını, paketlerini almış ve şimen Otomob"I it d 1 d 
d.f . . . ı a m a yara an ı 

ı er ıstasyonuna naklettırmış· E Ik' k K k f ve ı a şam arşıya anın 

ır.B d" ? Örnt!k ( Dedebaşı) köyünde 
u ne ır. Ahırkuyu mahallesinde bir 

Tayyare ıle gelenler Ame· ot m b.l k I t s·· . . o o ı azası o muş ur. u-
rıkanın tanınmış mılyonerlerin- J ğl 64 d Ah 
den G. R. Garr ile dostu eymd anM 0 u d yaşlın .a · 

G 
. .d. me , enemen en zmıre ge· 

avenıtz ı ı. ı b. t b·1· ·1 
A 

"k 
1 17 

en ır o omo ı ın çarpması e 
men a ı milyonerin b d .... 

aşın an agırca yaralanmış 
yaşındaki kızını bir Macar de- ve memleket hastanesine kal-
likanlısı kaçırmış ve bu otele dırılarak tedavi altına alın
götürerek kapamıştı. 

Kız da derhal babasına te· 
lefonla haber vermiş ve ba
bası tayyare ile yetişmişti. 

Bunun sebebi kızın şikayeti 
olduğundan zannetmeyiniz. 

Kızın yaşı henüz 17 dir. 

mıştır. 

Şoför, kazayı müteakıp oto· 
mobili hızla sürmüş ve orta
dan kabolmuştur. 

Otomobilin numarası ve 
şoförünün adı tesbit edileme-
miştir. Zabıtaca aranıyor. 

c:' k• 
halde gene aldırmazdı. r 9 

bu defa, izzeti nefsinin P'
1 

çalandığını hissetti. ŞiıJldil 
kadar hiç ehemmiyet ver[!lr 

diği bu vaziyetin böyle bı 
netice vereceğini hiç diiş0~ 
memişti. 

Giyyon kendi kendine: 
. ·bf 

- Bu kız, beni kan ıtı 

rile kendisinden aşağı saY1 ~ 

demektir. Belki beni kor~'~ 
budala birşey sanıyor. e"~~ 

k k.ıoı 
bu i i zannı ortadan " 
mak lazımdır. Dedi. 

* 
B• •· L"l * h* · · rıııd' ırgun ı şe rı cwa t 

tenha bir yerde bir sii~; 
müfrezesi durdu; süvariler P 

larından indilar, şehrin dıŞ1, 
da bulunan bir misafirhBfle 
doğru yürümeğe başladıla~·ır 

Bu devirde, büyük şebıf ~ 
rin kale kaptl{lrı dışında b~r 
lar ve misafirhaneler bulufl f 
du. Şehri ziyaret edecek I ~ 
hancılar bu misafirhane~~ 
inerler, evvela karınlarını ~ 
yururlaz, yıkanırlar, ancak. 
dan sonra şehre girerlerd1

•1 (Arkası fl
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Kanunlara göre 18 yaşından 

aşağıya evlenilemez. Bir sene c. H. P. ilyönkurulundan: J 

evvel bir toplantıda görerek " 
aşık olduğu Macar delikanlısı Eksiltmeye konulan iş Menemende Kubilay anıtın111 ~ 
ile evlenmekten başka çare rafında yapılacak çiçek parte, 

anıt etrafında boş bırakıl•11• (. 
bulamıyan milyonerin kızı ni· L d l k · terı ,,a a yapı aca çım par 
hayet delikanlıya kaçmıştır. teşcirdir. 
Eakat hakim evlenme mua· Keşif bedeli 4687 lira 55 kuruştur. 1~r 
melesi yapmayınca kız baba- Eksiltme usulü iş açık eksiltmeye konutınııŞ 
sına haber vermiştir. 

Babası, arkadaşile gelince 

kız çok sevinmiştir. Fakat de

likanlı İngiliz kanunlarını çok 

iyi bilmediğinden evvela mü· 

manaat etmiş ve kızın kendi
sini istemediğinden kaçacağını 

ve babasının yanına gideceğini 
zannetmiştir. 

Halbuki kızın maksadı baş· 

ka idi. Nitekim babasile bir· 

likte şimendifere binerek Lon· 

draya gidinciye kadar (yaşının 

18 olduğunu söylemesi için) 

babasını kandırmıştır. Londra· 
ya gider gitmez yaş tashih 
edilmiş ve milyoner de kızını 

Macar delikanlısile evlendir
miştir. 

mühim miktarda incir getiri
lecektir. 

Bu sene, üzüm ve incirleri· 
mizin iyi fiatlerle satılacağı 

tahmin edilmektedir. 

Bu işe ait plan, izahat ve di
~er evr•kın nerede a-örüleceii : 

Eksiltmenin yapılacaiı yer, 
taıih, iÜn, saati 

ti 
Bu işe ait keşitname, planı er 
nın izahnamesi, eksiltme ~ . g')' 
namesi, Bayındırlık işlerı jt' 
şartnamesi, mukavele pr0 d' 
C. H . P. llyönkurul yazı 1,t 
resinde isteklilerin serbest 
kikine konulmuştur. 

.. l 
Eksiıtme 21 ·8·937 tarıhıne 11 
l . .. .. ssııt ayan cumartesı gunu .. ~' 

da İzmirde C. H. P. llY~11f P 

rulunda yapılacak ve aynı 
ihale icra olunacaktır. 

Muvakkat teminat nedir 351 lira 59 kuruştur. k' C 

isteklilerin açık eksiltme gününden evvel alakalı evrd ~{ 
H. P. yazı daireside görüp tetkik etmeleri ve günün e1JI 
misyonda hazır bulunarak eksiltmeye girmeleri ilan olunur· 

iz mir tütün fabrikasından: l 
Fabrikamızda mevcud ve eski gaz tenekeleri, bekci ın;ş el 

baları, kağıt kırpıntıları, eski 2ımpara taşları, kayışlar, . 9
1! 

canalar, kola bidonları, hurda demir, pirinç curufu, çi"1 bO~~ 
baları, kola çuvalları, tahta parçaları, gürgen ve çaJJJ g6~~ 
kazıkları, yanık makine yağları. 1 Eylül 937 Çarşamba l 
saat 14 de açık pazarlık satılacaktır. isteklilerin fabrika 
dürlüğüne müracaatları ilan olunur. 9 20 


