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lzmirde çıkar, akşamcı siyasal gazetedir. 

- Cumartesi - 4 Eylul 1937 

Yunan denizlerinde 
Meçhul tahtelbahir tara
fından bir Rus vapuru 
batırıldı. 

Fiati (100) Para 

Bay Celal Bayar Dış Ticaretimizi izah Etti 
~ - ·~~ ~ -

lktisad Vekili B. Celiil Bayarın ha- lr Parti rıel:ı:mirliler' Akdeniz konferansı mon 
rici ticaret hakkındaki beyanatı Belediye riyasetinden, Zafer 

bayramı münasebetile Parti 
Genel Sekreterine çekilen tel
grafa şu cevap gelmiştir: 

--------~----------
Harici ticaret vaziyetimiz çok iyidir; Almanyada 

C. Büyük zaferimizin on 
beşinci yıldönümünde Türk 
milletinin güveıı ve başarısını 
bir daha gösteren kutlamalar 
dolayısile Parti hakkında iz
har 'edilen güzel duygulara 
teşekkür eder tebrik ve sev· 
gilerimi sunarım. 

bloke paramız da 30 küsur milyon liradır. 

llc.tüad Vekilimiz Celil Bagar 

protokol 31 Temmuz 1937 
tarihinaen itibaren meriyet 
mevkiine girm iştir. 

Her iki hükumetin karşılıklı 
ticaretlerinde muvazene tees-
süsünü samimi bir surette ar
zu ettikleri anlaşılmaktadır. 

Berlinde devam edilmekte 
Dahiliye Vekili C. H. P. 

Genel Sekreteri 
olan ticaret anlaşması müza- ş. Kaya 
kereleri, son safhasına gelmiş \... ..) 

bulunmaktadır. Müzakerelerin Yeni /ngiliz des
neticesini yakında öğreneceği-
mizi ümit ediyoruz. Tebeyyün troyerleri 
edecek neticeye göre dış tica- Londra, 4 (Radyo)- Niyo-
retimiz hakkındaki tedbirleri- kastelde eeni inşa olunan iki 
miz prensip halinde aynca lngiliz destroyeri denize indi-
ilan edilecektir. rilmiştir. 

c;in - Japon harbi 
devam ediyor 

tröda mı toplanacak? 
--------~-~--~----1 tal yanın da iştiraki temin olunacafı a6y. 

leniyor,:daveti Fransa yapacakmıı 

Montröden~bir: görünüş .. 
Londra, 4 (Radyo)- Fran· konferansı, Montröde toplana· 

sanın bura sefiri B. Kambon caktır. 

dün iki defa Hariciye Nezare- Konferans, Uluslar so.yetesi 
tine giderek B. Eden ve B. konseyinden sonra toplanacak 
Sir Ober Vansinan ziyaret et· ve ltalyanın da iştiraki temin 
miş, Akdeniz konferansı hak· olunacaktır . 

~ .~ara, 3 (A.A.) - İktısad f miktarlardan vadesi gelenler 

'
~ı B. c.eıaı Bayar Anadolu Cumhuriyet merkez bankamıza 
Jtııaı muhabirine dıı ticaretimizin • 

L:. · ~-Lfi • ıı· h kk d a~ yatırılarak Reıchs Bank nez- J 1 b• •• 1 kında konuşmuştur. Davetin, Fransa tarafından 
BpOD Br eCDe 1 mUeSSeSe ere Söylendiğine göre, Akdeniz yapılacağı söyleniyor. 

:"IUD• vaııye a ın a aş 0 1· • • 

4-kı beyanatta hulunmuolardır: dındekı bloke paramıza mah· 
- ihracat meHlminin bqıoda ıub olunm$tadır. 

~onuyoruz. Vataadaılanmıaın dıt Şurasını da kaydetmek fay· 
lie.retimisin içinde bulondugn va- dalı olacaktır ki, Almanyadan 
t;eti yakından bilmelerine ihtiyaç sipari~i mukaveleye bağlanmış 
~lier ır. Boua binaen Cumhuriyet ld ğ h ld h - l 

L • • o u u a e enuz mem e--.ez bankaaınca tutulan klınng 
.... planmızın vaziyetini umumi kete idbal edilmemiş olan 
~ira muntazan anetmf'ği karar· mallar bedelleri yukarıki 
~ lfdık. ~kuyucular bu. heeaplan 34 187 169 Türk liralık ekiinda 
lı. l~ tafsılat ve teferrilatıyle cedvel ' ' Y 
1' liııde göreceklerdir. Bundan böy· dahil bulunmamaktadır. 

•1ni hesap vaziyetleri Vekaletin Almanya ile Ber linde bulu-
~d•Aı enformaeyon bilheniode nan murahhas heyetimiz ara· 
b on bet günde bir neıroluuaca· sında Reichs bank nezd indeki 
'h gibi aynca Törkof is ıubelerioe, 
~~ret Odalanna ve matbuata bil· bloke para( arı mızın bir an eve! 
'"CQ!ecektir. eritilmesi için cereyan eden 
ı.... 2S.a.ı 937 tarihindeki lı.liring müzakere, bir protokol imzası 
~plan bak.iyeleri Cumhuriyet 
i"'kea Baaka11Dda 28,672,800 suretiyle neticelenmiştir. Bu 
~ liralık bir blobj kaydetmek
i:'1'· Alikadar memleketlerin Tilr· 
L1.tye vereeiye eatbk.ları mallann 
'"'Qeli de 6,363,886 Türk lirası 

~l:lıaktadır. Vadeleri geldikçe be
~ri Cumhuriyet Merkez Banka· 
::- yabnlacaktır. Bu yekt1nda 
-..~, l~a kadar vade ile mübayaa 
~I olan malların bedeli 
~4,747 Tilrk lirasıdır. Memle· 
~ ıniae •ereiiye •ablan mal be· 
'ilerini de Cumhuriyet Merkez 
~llka11nda bloke bulunan miktara 
~e· eylediğimiz takdirde (dıt po· 
l-, lite] yekt1nu 3S milyon kilsur 
~ liraaıoa hali~ olur. Bunun 
' ettiği mana alikadarlann 
'1ı ~ek.etimizden bu miktarda mal 

il ihraç etmeleri demektir. 

~ AJmanyaya gelince, ayni 
~hte Alman yada Reichs 
~ .. le nezdinde 30,447,894 
ita \ltk liralık bloke paramız 
, ~Vcut bulunmaktadır. Birkaç 
~ eveline gelinciye kadar 
~ rakam 44 milyon küsur 
~·)'ı bulmuştu. Halen Reichs 
) le nezdindeki 30 küsur mil· 
~ll Türk liralık blokaja mu· 
~ '-~bıl Almanların memleke
ı:1ıe veresiye sattıkları mal-
!b'l bedellerinin yekunu 34 
~Yon 187,169 Türk lirasıdır. 
'Yelcünun 8,830,414 lirası 

•ya kadar vadeli müba
ait bulunmaktadır. Bu 

Ingiltere Krah 
Gelecek sene Hin. 

distana gidecek 

lngiltere kralı altıncı Jorj 
Londra, 4 (Radyo) - lngil

tere Kralı altıncı Jorjla Kra
liçenin Hindistan seyahati, 
1938 yılının sonlarında ola· 
caktır. 

lngiliz hükümdarları, Hin· 
diatanda üç ay kalaçaklardır. 

de zarar vermeğe haşladılar. Kasırgad8ıl · ··a. Mazarik 

Japon askerleri 
Şaoghay, 3 (A.A.] - Paoting· rinin yardımı ile Çin kıt'ala

deki Çin bataryalanaın obfisleri iki nm ağır zayiatla geri püskürt· 
kere japon koaoloahaneaine isabet müşlerdir. 
etmiıtir. 1 

Tokyo, 3 (A.A.) _ Royter 1 Eylulde Paosam işga et-
Ajansıodan: miş olan kıt'alar taarruzlanna 

Domci Ajansı, ,tün Şaoghay devam ederek 2 eylUl saat 
cebhesinc 72 Sovyet tayyaresinin 17 de Sihtzu Lin istihkamını 

geldiğini iddia «"tmcktedir. işgal etmişlerdir. Bu istihkam 
Tokyo, 3 (A.A.( - Maliye Na. 

zın 20.22 milyon yenlik bir mun· Voosungun 9 kilometre şimali 
zam bfidçenin meclise verileceğini garbisinde Yangtse sahilinde 
aöylemittir Bu paradan 1422 mil· bulunmaktadır. istihkamın üç 
yonu Harbiye Nezaretine, 350 mil· kilometre cenubundaki Yueh· 
yona Bahriye Nezaretine ve 2;;0 

milyonu Maliye Mezaretine ayrıla· 
cakbr. 

Diyet mecliıi yeni bildçeyi 
ku••eli bir ihtimalle gelecek hafta 
tasdik edecektir. 

Tokyo, 3 (A.A.) - Tebliğ: 
Şanghayın dış mahallesi 

olan Sapeideki Çin kıt' aları 
2 eylulde fecir vakti beynel-

milel mıntakamn hududunda 
müdafaa vaziyetinde duran 

Japon deniz kıt'alarına taarruz 
etmişlerdir. 

Japon bahriyelileri donan· 
mı batarJalan ve tanarelt-

posen kasabası da Japonlar 
tarafından işgal edilmiştir. 

Tokyo, 3 (Radyo) - Bütün 
Japon siyasi partileri topla· 
narak hükumetin Çin siyase
tini tasvib etmişler ve harbin 
devamına taraftar olduklarını 
ilan etmişlerdir. Bu esas da
hilinde hazırlanan takrir res· 
men neşredilmiş ve Tokyoda
ki sefirlere de verilmiştir. 

Tokyo, :i (Radyo) - Domei 
Ajansına göre, Rusya Çin 
hükumetine 702 tayyare ve 
1 so tayyareci röndermittir. 
- ~ 4 nal tahifedl r-

sonra.. Biraz daha iyi 
Dün yüz cesed daha 

çıkarıldı 
Ongon 4 (Radyo) -Evvelki 

günkü kasırgadan ankaz al
tında kalarak ölenlerden yüz 
kişinin cesedi daha çıkarıl-
mıştır. 

Son haberlere göre, bütün 

balıkçı kayıklar batmıştır. _._ ........... __ 
Alman manev-

raları 
Kara, deniz ve hava 

kuvvetleri iştirak 
edecek 

Mareşal Blumhrg 
Berlin 4 (Radyo) - Alman 

manevralarının çok şümullü 
olacağı ve Von Blombergin 
bütün erk&nıharplerle birlikte 
manevraları idare edeceği söy
leniyor. 

Alman kara, deniz ve bava 
kuvvetl~rinin manevralara işti

rak edeceii bldirilifor. 

Prag, 4 (Radyo) - Çekos
lovakya (cumhuriyetinin banisi 
profesör B. Mazarilc, tabii bir 
halde nefes almaktadır. Dok
torlar, hastanın başından ay· 
rılmamaktadırlar. 

Belgrad, 4 (Radyo)- Prag
da neşredilen tebliğe göre, 
sabık reisi cumhur B. Maza
rikin sıhhi ahval salah kesbet-

mektedir. Doktorlar, tehlike· 

nin şimdilik zail oldutunu söy· 
lemektedirler. Bu haber mem· 

lekette memnunıyetle karşı· 
lanmıştır. 

General Göring 
Bir s6ylev verdi 
Berlin 4 (Radyo)- General 

Göring, dün 20 bin kişilik bir 

halk muvacehesinde bir söylev 

vermiş ve Almanyanın bugün· 
kü vaziyetini teşrih ettikten 

sonra, Hitler Almanyasının, 

eskisinden çok kuvvetli oldu
ğunu beyan eylemiştir. 

Yunan gaze
teleri 

Akdenizdeki vaziyet 
ten şikayet ediyorlar 

Atina, 4 (Radyo) - Meç· 

hul denizaltı gemilerinin Ak· 
denizdeki hareketleri, burada 
derin bir infial uyandırmıştır. 
Gazeteler, bu vaziyetin mah
zurlan ndan bahsile uzun ma· 
kaleler yazmakta ve Akdcniz
de seyrü sefer emniyetin ha
leldar olduğunu ileri ıürmek· 
tedirler. · 



Sahife 2 

Anasını Ciör __ 
_,_,....._Kızını Al 

Yazan: Sermet Muhtar No. 74 
- En mühim noktayı unu· 

tuyoruz.. Bostan korkuluğunu 
ne yapacaksın? Bugüne bugün 
onun nikahı altındasın. Ayağın 
ona bağlı, ona köstekli, o ha· 
ğı, o kösteği hopadak kopar· 
mak kolay değil.. Boşamam da 
boşamam!. ) diye tutturursa .. 
(Dünya alt-üst olsa, yer gök 
biribirine girse radetini eline 
vermiyeceğiml) diye dayatırsa. 
Dayatır mı dayatır. Zira sana 
mecnun gibi aşık. Sevgisinin 
şiddetini sen de, ben de gÖ· 
zümüzle görüyoruz, Sevgiyi git 
gide o derece ilerletti ki taş 
ölçerim selamün kavlene uğ
ramışlara döndü; dili ağırlaştı; 

bir yanı aksamaya ~başladı .. 
Senin her dediğine boyun eğ;. 
yor. Üvendireyi al, sığır gü· 
der gibi güt herifi. Bu derece 
karısına gönüllü bir kocadan 
kolay kolay ayrılınmaz .. 

Edanın gözleri dolmuştu; 
nefesi de soluk soluğa: 

- Aman cici anneciğim, 
hep müşkül taraflarını söyliye· 
rek; yüreğimi hun ediyorsun. 
Vallahi şuracıkta ölüverece· 
ğiml.. 

- Daha lafını bitiı medim, 
dinle: (Herifin bam teline ba· 
sarım; kızdırırım, öfkelendirim 
daha lazımsa kıskandırıp çi· 
leden çıkarınm. Kıskançlığın· 
dan da korkmam; zira kor· 
kaklığından naşi bana bir şey
cikler yapamazf) diyecek ol. 
O da boş. Gene de seni ter
ketmez; hepsine eyvallah der, 
yutar. Bir cihet daha kalıyor. 
Başını alıp evden kaçmak; 
?ana gelmek; f Şehislam kapı· 
sında boşanma davası açmak 
Şehislam kapısila ayrılmak ay· 
lara yıllara, lvabeste. işin yok· 
sa git gel, tabantep, kundu
ra feskit ... 

Bu laflan dinliyen Edanın 
yanaklarına damla damla göz
yaşları damlarken, koca karı, 
dikine traşın fazlaya gittiğini 
anladı. Heyecanını gevşetti: 

- Delinin zoruna bak, ço
cuk gibi de ağlıyor. Vallahi 
Papucu büyüğe okutmalı seni .. 
Şimdi ağlamaya sebep ne .. Bu 
dünyada ölümden başka her 
şeyin çaresi bulunur. Demin 
kapı baca tarafından ayrılmak· 
lığın aylara, yıllara bağlı ol· 
duğunu söyledimse hiçde imkanı 
yo~tur demedim ya .. Herşeyin 
bir imkan tarafı olur. Daha 
çıkmaza girersek, daha dara 
gelirsek, o dediğim Şehislam 
kapısında da seni boşatacak 
benim. 

Hafize, neticeyi şuna bağ· 
ladı. ' 

- Bak, bu diyeceğimi zih· 
nine yerleştir; çivi çıkar gibi 
çak. Vezir zade mi dir, be~ir 
zade midir her ne karnak- . 
sı ise o gence nihahla vara· 
caksın. Nikahsız eline el değ· 
dirmiyeceksin.. Deminki söy
lediklerinden anlaşıldı. Kör 
herif nikah tarafına yanaşmı· 
yor. Zira o cihet onun işine 
hiç gelmez; aksatasına, avan
tasına uymaz... Delikanlı bir 
kere buraya gelsin. Seni gör
sün, seninle konuşsun, sana 
hayran olsun; büsbütün tutul
sun, zıvanadan çıksın; alt ta
rafını bana bırak .. 

Taksim bahçesinin 

lar Beyazıtta biribirinden ay
rıldıktan sonra Abdurrahman, 
arabacıya: 

- Sola sap, Soğanağa ma· 
hallesine çeki. demiş, Abdül· 
vehhap Paşanın konağının 
önünde faytondan atlamıştı. 
Akşama vakit olduğ:.ı için 

vezir zadenin daha konaktan 
çıkmamış olacağını tahmin 
ediyordu. 

Tahmininde yanılmadı. Ek· 
mel Bey evdeydi. Bir gece 
evvel dalkavuklarile cüm hür 
cemaat Benli Hürmüze düş· 
müşler, çalıp çığırmışlar, gÜ· 
lüp oynamışlar, binlikl~ de
virmişler, delikanlı, bermutat 
dördüncü, beşinci kadehten 
sonra sızmıştı. , 

o geceki alem 1 burnundan 
gelmişti. Sabaha karşı dişi 
tutarak, vecadan bağıra ba
ğıra ayılmış, bir araba geti· 
rilip Beyazıta götürülmüş, An
dreomeno fotoğrafhanesine bi
tişik dişçi Agop Kerpetenyan 
uykudan kaldırıp küçük beyin 
ağzını dolduran çürük dişler
den biri daha çektirilmişti. 

Oradan konağa dönmüşler, 
yataklara girmişlerdi. 

O gün, Abdurrahmanın Ah· 
dülvehhap paşa konağına ilk 
ayak atış günü. 

Kapıyı Ayvaz açtı . Kör, 
yerle beraber temennahı çaktı: 

-Velinimetim Abdülvehhap 
paşazade Ekmel beyfendi haı· 
retlerile müşerref olmak iste· 
rim .. 

Palulu Ermeni, tuhaf tuhaf 
bakmada. Bu biçimsiz, ağzı 
kalabalık adam da kim ?. 

Kahve ocağına koştu; haber 
verdi: 

- Şeşbeş gözlü, kotü sı· 
fatlı bir berüf geldu, dedü
günü agnamadıml 

Lala Ramazan ağa abdest
haneden çıkıyordu. Ayvazın 
söylenişini duydu: 

- Ohanes kim geldi? 
Ayvaz, ayni sözü tekrarladı. 

Ramazan ağa gelenin kim ol-
duğunu derhal tanımıştı. Uşak 
Dursuna emri verdi: 

- Koş, karşıla, yukarı sa· 
lona ali. 

Dursu koştu; Abdurrahmanı 
karşıladı; önüne düştü; misa
fir salonuna götürdü. Sordu: 

- Beyefendimize zatınız 
hakkında kim diyelim? 

- Y ekçeşim Abdurrahman 
köleleri dersin, ağacığıml 

Misafir salonuna açılan ka· 
palı kapının arkasından, ses
lerin çeşidi duyulmada.. Bom-
bort gibisi, kavala andıranı, 
çığrıtmaya benziyeni. Bir ho· 
rultudur gidiyor; dört beş 
ağız, türlü türlü makamlardan 
horluyor. 

Abdurrahman, tıpkı bom· 
bort sesine benziyeni horul- . 
tunun sahibini derhal tanımıştı. 
Arakiyeli başlı, abalı sırtlı, 
mahut der_R'ar zakiri ... 

·Kör, etrafa göz gezdirmeğe 
başladı. Salonun debdebesine, 
tantanasına söz yok doğrusu. 
Ziynet, saltanat son radde de. 

Pencerelerde büzme hamaylı 
saraykari, en ağır cinsten is· 
torlar. Krem renginde, nakış· 
ları ve çiçekleri gayet dilrüba, 
en pahalı maıdan tül perde· 
ler .. Bunların dışında, Halep 
kumaşından, yol yol haneleri 
allı sarılı, armei Osmanili kor· 
nişlerin altı gene al ve sarı 
peliişden katmer katmer volan 
lı, etekleri yerlere kadar per-

(Uluıal Birlik) 

Dünya polisinin aradığı 
kadın lstanbulda mı 

lzmir Sicilli ti· 
caret memurlu
ğundan: ·-·--Sofya - Viyanadaki bey

nelmilel Polis bürosu, yeniden 
Avrupa polis teşkilatlarına 
gönderdiği hususi bir bülten 
ile, 27 yaşında, Klarnet Dita 
isminde Madritli genç ve gü· 
zel bir kadın aramaktadır. Bu 
kadın Pariste yapılan büyük 
bir dolandıncılığa iştirak et· 
mekle suçlu addedilerek, bey· 
nelmilel tehlikeli eşhas ara
sında yer almış bulunmak ta· 
dır. Birkaç yıl Pariste yaşayan 
ve musiki akademisine devam 
eden Dita, güzelliği, ve şık 
giyinişi ile yüksek tabaka ara· 
smda nazarı dikkati celbetmiş 
kısa bir zamanda etrafına pek 
çok zengin erkek de topla· 
mağa muvaffak olmuştur.Aka· 
demiyi bitirdikten sonra mü
tena bir orkestra heyeti ara
sında vazife almış, kendisine 
perestiş eden erkeklerle gece 
alemleri tertip etmeğe başla· 
mıştır. 

Zengin erkeklerden gördüğü 
iltifat ve sevgi üzerine yavaş 
yavaş mesleğinden uzaklaşan 
güzel kadın işil büsbütün ser· 
seriliğe, seyahate, içkiye dök
müştür. Fakat muhtelif erkek
lerle münasebeti olan kadın, 
bir gece üç kaçakçının tuza
ğına düşmüştür. Uyuşturucu 
maddeler kaçakçılığı yapan 
zengi üç erkek, lspanyol gü· 
zelinin temayüllerinden, serseri 
yaşamak arzularından kendi· 
lerine lazım olan ve çoktan· 
beri aradıkları kadının ele ge
çirilmiş olduğunu anlamışlar· 

dır. Bu kaçakçı erkeklerden 
birisini seven kadın, kaçakçı· 
lık işlerinde erkeklere yardım 
etmesi hakkındaki teklifi tered
dütsüz kabul etmiştir. Pariste 
emlak sahibi olan bir Fransız 
zengini de bu kaçakçılara ser· 
maye vermekte ve kazancın 
yüzde ellisine iştirak ederek 
bol bol para kazanmaktadır. 

Halbuki kaçakçılar, ortakları 

olan Fransız zenginini dolan
dırmayı düşünmüşler ve kadını 
bu planlarının tahakkuku uğ· 
runda alet olarak kullanmışlar
dır. Çok güzel olan lspanyol 
kadınına abayı yakmış ve bu 
kadmı kaçakçılardan gizli ola
rak evine dave( etmiştir. 

lzmirde Vakıf Hoca soka· 
ğında 16 numaralı Hilal ke· 
reste fabrikasında kereste ti· 
caretini yapan Ihsan Kayın, 
Nejat ve Hicri Tezol şirketi 

şeriklerinden Hicri Tezolun 
3-8·937 tarihinde ölmesi üze· 
rine şirket işlerine eskisi gibi 
(Ihsan Kayın ve Nejat Tezol) 
unvanı altında devam edece· 
ğine mütedair mukavelename 
ticaret kanunu hükümlerine 
göre sicilin 207 5 numarasına 

kayt ve tescil edildiği ilan 
olunur. 

lzmir sicilli ticaret memu· 
ru resmi mühürü ve F. 

T enik imzası 

1: Mukavele. 
"Suret,, 

Birkaç kere zengin Fran· 
sızın evine giderek geceleri 
misafir kalan lspanyol güzeli, 
zenginin evi içindeki bütün 
gizli yerleri öğrenmiş ve ka· 
çakçılara da gördüklerini' mun
tazaman haber vermiştir. Zen
gin Fransız ise fspanyol güze· 
lini candan severek evlenmek 
arzusuna kapılmış ve kaçak· 
çılardan bu kadını kıskanmağa 
başlamıştır. En nihayet zen· 
ginin evindeki kasa anahtar· 
Iarını da eline geçiren kadın, 
bir gece gene zenginin evine 
gitmiş, ve kaçakçılarla birlikte 
evvelce tertip edilen plan 
üzerine gece yarısı zengin Fran· 
sızla bir yatakta yatarlarken 
kaçakçıların silahlı hücumuna 
uğramışlardır. Zengin Fransız 
korkudan bayılmış ve ertesi 
güne kadar ayılamamıştır. Ka- İzmir üçüncü noterliğince 
dm ile birlikte kaçakçılar, ka· muntazam 30·4-1934 tarihli ve 
salardaki bütün mücevheratı, 5188,7/40 no. lu mukavele i)e 
500,000 frangı, ve bütün pa· teşkil edilip sicilli ticarete 
hah eşyayı toplayarak uzak- kaydı icra kılınan "Mahmud 
laşmışlardır. Ertesi günü polise Ihsan ve Ah~ed Ha~t ~asan 
müracaat eden Fransızın şika· mahtumları Neıat ve Hıcrı,, adlı 
yeti üzerine yapılan tahkikatta, ve ahiren soyadile terkip ve 
bu kaçakçıların sahte isimler neşredilen "İhsan Kayın ve 
altında gizlendikleri öğrenil· Nejat, Hicri Tezol,, unvanlı 
miştir. Fakat, birkaç hafta şirkete şerik iken 3 Ağustos 
sonra, Fransız zengini evinde 1937 tarihinde vefat eden 
ölü olarak bulunmuştur. Hicri Tezolun mirasçılarilf! 

Viyanadaki beynelmilel po- tasfiye ve rüyet .e~ilen hesa· 
lis bürosu hadiseden haber· batla yapılan pılanço mucı· 
dar edilmiş ve bütün Avrupa bince tahakkuk eden kaffei 
polisi, bu kaçakçıların izlerine hukuk vecaibi deruhte etmek 
düşmüş ise de erkeklerin ne· suretile ve mukaveledeki hü· 
rede ve kimler olduğu öğre· kümlere muvafık surette şir· 
nilememiş, yalnız İspanyol gü· ketin Ihsan Kayın ve Nejat 

zelinin 27 yaşında Mac.' ridli T ezol unvan ile devam etme· 
ve Dita Klarnest isminde bir 

kadın olduğu tcsbit edilmi~
tir. Bundan maada bu kadı· 
nın muhtelif pasaportlar ve 
muhtelif isimler altında sık, 
sık Cezaire gittiği ve beyaz 
kadın ticareti yapan bir şebe· 
ke ile alakalı olduğu anlaşıl

mıştır. Paristeki soygunculuk 
h .-ıdisesinden sonra bu kadın 
Bükreşe gelmiş ve ressam 
Janet Frans Müller namı al· 
tında bir kaç gün otellerde 
kaldıktan sonra Rusçuk, Sof
ya, Varnadan deniz yolu ile, 
geçen ay nihayetinde lstanbula 
hareket etmiştir . 

sini ve mukave enamedeki ser· 

mayelerimizin temin edeceği 

kazançlarla melhuz zararların 

nisfiyet üzere tevziini ve şir· 

keti ilzam eden akit ve taah

hütlerin şerik Ihsan Kayının, 
firma ile birlikte münferit im-

zasile muteber olduğunu ka· 
bul eylediğimizi beyan eyleriz. 

Şerik 
lzmirde Güzelyalıda Tram· 

vay caddesinde 1049 sayılı 
evde Sadık oğlu Ihsan Kayın. 

Şerik 
lzmir Güzelyalıda Çiçek so· 

lzmir ithalat 
dürlüğünden; 

kağında 
Tezol. 

4 Eyhll 957 

Pul üzerinde 25 Ağu5t Ao 
1 'it 

1937 tarih ve hsan Kayın. 1 
Nejat Tezol firması ve Neı• 
Tezol ve 1. Kayın imzası. ft4 

Genel sayı 8735Özel sayı 10 bt' 
İşbu 25·8· 1937 tarihli 

yanname altındaki imzala~ 
zat ve hüviyetleri marufuJJI ~ 
adresleri yukarıda yazılı oJdUdı 
üzere İzmirde Güzelyalı son 
Tramvay caddesinde 1049 
yılı evde · Sadık oğlu f~5'~ 
Kayın ile ayni saatte ÇıçtD 
sokak 19 sayılı evde otur•, bil 
Nejat Tezolun olup münde;, Ge 
catmı aynen ve tamame\tJı du 
bulden sonra yanımızda bı bır 
vazettiklerine şahidiz: llıij 

25 Ağustos 1937 Pa 
Şahitler: u· dır 

İzmirde Selvili hanınd• ~e 
kim Jak Eskenazi ve fzııı' ~ Viy 
ikinci Beyler sokağındı (/ btJ 
no.da avukat Salahattirı ~ib 
talcalıoğlu imzaları. J Viy 

Genel sayı Özel 41 dıı. 
8735 ıoıı ten 

işbu 25·8-937 tarihli be~ ~e 
name altındaki imzaların ti dol 
ve hüviyetleri isim ve ad ~ Cek 

. ·fler 
leri yazılı şahıt ve muarrı I 
ifade ve şehadetlerinden rİ' ~~ 

ı . bitle ıy 
}aşılan ve adres erı şa. 01, ı.& 

ifadeleri sırasında tahrır ~ ~'Y 
ı 1VY 

nan Sadık oğlu hsan -~ 
.,,ıı ı .. 

ile Neiat Tezolun olup ,~ 'll}'. 

derecatını aynen ve tanı~ J# ~ 
kabulden sonra huzu~~ ~ 

'ki . . t' 'v bizıat vaz ettı ermı.. 1 ~i 
ederim. Bin dokuz yuz t:_ ~ 
yedi senesi Ağustos 8ıJ 'ıın 
yirmi beşinci Çarşamba! \t 

25·8-9Jjos ~ 
Pul üzerinde 25 A~il 

1937· tarih ve T .. C. i tiir 
İkinci noteri M. Emın fJ ~d 
resmi mührü ve imzası. ~1 ~iın 

Genel sayı Özel sayı t i I~ 
Bu mukavelename suretı ladı 

dairede saklı 8735 genel v,r 
yılı ve 25·8-937 tarihli ıf ~ey 

d.k kı~~ ~-... uygun olduğu tas ı ·~if ~ .. 
1937 senesi Eylül ayınırı 1 , ı. al 

rı . 't Perşembe günü. 2 Ey 0 d Y. 

T. C. lzmir ikinci •0 ııı:n 
M. Emin Erener resrnı & 
hürü ve E. Erener imzaS'·w· ~ 

30 kuruşluk damga P11 ~es 
40 kuruşluk harç pultJI ~l 
20 kuruşluk tayyare P tır 

gümrüğü ..,t 
Kadın, sevgilisine bu mes' e

leyi açmış, kaçakçı, kadını teş
vik etmiştir. 

Yanında Budapeşteli mühen 
dis Danel Nayhazen isminde 
bir erkek bulunmakta imiş. 
- Devamı 4 ııcü sahiff'!de - Kapların Sıkleti Tesbit 

Adedi Nevi Marka N. Kilo Gram N. Cins eşy• rıı 
ipliği boyalı P' ~İlt 
mensucat. 

il daimi encümeninde il~ 3010 

lzmirde Ağamemnun ıhcalarında yeniden yaptırılacak bina· 

larla tesisatının projesinin tanzimi işi 4 ay müddetle müsaba
kaya konulmuştur. 

istenilen bu projenin tanziminde birinci gelecek olana 2000 

2 incıye 750 3 üncüye 250 lira mükafat verilecektir. 

Tanzim olunacak bu projenin vaziyet planı ile şartnamesi 

lzmir • Ankara - İstanbul Bayındırlık direktörlüklerinde mev· 
cut olduğundan istekliler adı geçen direktörlüğe başvurarak 
inceleyebilirler. 

Tanzim olunacak projenin Birincikanun 937 nihayetine ka· 
dar lzmir Bayındırlık direktörlüğüne yollamaları ilan olunur. 

1 Balye B 6164 44 200 596 

1 
1 

Paket 
Bal ye J H 

2 Sandık H B 

1 " Adres 

1 " MS 

38 800 737 
70 000 742 

84 753 

27 300 777 

Yün mensucat ı!I 1 
ipliği boyalı P' ~ ~ 
mensucat. () lh 
Kesme müzeyyerı 
eşya. 

82 500 

Ağaç makarad• 
muk ipliği. 

69 Galalitle müretteP 
sıye sapı. 

1 ,, P/R S 86 60 Briyantin ponıad 
1 J S A 8 500 754 Esans Anis , 
1 :: 10 000 80 Zivanalı sigara .k• 

....... Türk Hava Kurumu-•• 
1 ,, M M 67 000 377 Kapsul içinde hıtı 

11 518 300 o 
Yukarıda yazılı eşyalar 13/9/937 gününe rastlıyan tr~ 

saat 14 de açık arttırma suretile son iki kalemi do~ 1 Büyük piyangosu 
5 ici keşide 11 Eylül 1937 dedir 

Büyük ikramiye50,000liradır 
Bundan başka: 15,000, 12,000, 10,000 liralık ik

ramiyelerle (20,000 ve 10,000) liralık iki adet mü
kafat vardır. 

Ayrıca: (3,000) liradan başhyarak (20) liraya kadar bü
yük ve küçük birçok ikramiyelerle amortileri havi olan bu 
zengin plandan istifade etmek için bir bilet almaktan çe· 

doğruya hari.ce ve diğerleri da~.il~ ~atılma~ığı takdirde d:rı 
günde ecnebı memleketlere goturulmek uzere satılac~21· 
işine gelenlerin İthalat gümrüğü satış komisyonuna ınurs 
leri ilan olunur. 

il daimi encümeninden 
1495 lira 84 kuruş açın tutarlı Ödemişte Beydağ köPtJ 

nün onarılma işi 15 gün müddetle açık eksiltmeğ~. ko: 
· ğundan isteklilerin 2490 sayılı yasa hükümlerine. ~ore 

13
. 

yacakları teminat ve müteahhitlik belgesi ile bırlıkt~ 
lul·937 pazartesi günü saat 11 de il daimi encümerı~ne 
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Mensuca h 
llota Negrininpefin. W. F. H. Van rekası Lımıted vapur acentası 

de binlerce halk Der Zee vapur acentası Rov~t~i!~~~Aıs Türk Anooim Sirk eti 
dolafıyor! & Co. Birinci Kordon Rees binası "HERMES" vapuru 31·8·37 4' 

Viyana - Pola Negri Viya· Tel. 2443 gelip BURGAS, VARNA ve Halkapınar kumaş fabrikası 
'-Y• geldi. Bu bir sabrhk ha- DEUTSCHE LEV ANTE LINIE LONDRA HATTI KôSTENCE limanları için yu-k 

G m b H Mevsim dolagısile çıkarılan kumaşlar "tdiıin ihtiva ettiği minayı · · · · "BORODINO,. vapuru 28 alacakbr. 
~b HAMBURG 
L İi bilmiyen yoktur. Eski Po· "CAIRO., motörü 6 Eylülde Ağustosa kadar LONDRA ve •MEROPE., vapuru 5.9.37 
'Ubyalı bir kontun zevcesi, HULL için yük alacaktır. de ROTTERDAM, AMSTER· 
to p bekleniyor, 12 Eylüle kadar 

rıra rens Medivaninin zev· "AD JUT ANT., vapuru 28 DAM ve HAMBURG liman-
~ olan bu sinema yıldızı ROTTERDAM, HAMBURG Agustosta gelip 7 Eylüle kadar lanna hareket edecekti. 
..__. ve BREMEN limanlan için 
~ız sinemadan bugüne ka· LONDRA için yük alacaktır. "HERMES .. vapuru 20·9·37 
da,b· öyle meşhurdur ki .. Onu yük alacaktır. "MALVERNIAN., vapuru de ROTIERDAM, AMSTER· 
U · •ANKARA .. motörü 21 Ey· 

r nııyen, tanımıyan yoktur. 10 Eylülde gelip 17 Eylüle DAM ve HAMBURG liman· 

Sağlam, Zarif ve Ucuzdur 
Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 

Satış Yerleri 
~Çen yıl çevrilen ve bütün lülde bekleniyor. 28 Eylüle kadar LONDRA ve HULL lan için yük alacaktır. 
~n~da un~ulmu b~isim bdu ROTTERDAM,HAM- ~n~kalaca~~ SVENSKA ORIENTLINEN lh~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
011'alcan Mazurkanın büyük BURG ve BREMEN limanları "MARONIAN. vapuru Ey- "GDYNIA" motörü 2.9.37 

Birincı kordonda 186 numarada Şark halı Türk anonim şirketi 
Mimar Kemaleddin caddesinde F AHRI KANDEMiR o~lu 

llıürnessili son aylarda Avru- yük alacaktır. lül iptidasında LONDRA, de ROTTERDAM, HAM-
~.a bir seyahat yapmakta- AMERICAN EXPORT LINES HULL ve ANVERSten gelip BURG, DANTZIG, GDYNIA 

~·Geçenlerde Poal Negrinin 
THE EXPORT STEAMSHIP yük çıkaracaktır. BAL TIK ve DANI MARK li-

CORPORA TION LIVERPOOL HATTI 
'Y•naya geleceğini ufak sa· 

tarı., arasında ben de herkes 
~~i okumuştum. Fakat onun 
d 'Yanaya gelmesi beklcnmiyor-
1~· Çünkü Pola ~egri Paris
... Almanyaya geçecek ve 
~ nehri sahillerinde biraz 
liolaıtıktan sonra avdet ede
~i. 
ftl~albuki, hakikat hiç de öyle 
~dı. Pola Negri bugün 
..!'nanın Franıuva Jozef iı· 
~onunda birdenbire Viya· 
~.ayak butı. 
ı.._ 8u kelimeyi söylemesi ko· 
-.Y. Ayak basb, deyip geçituz. Hakikatte vaziyet hiç te 
~ lcadar buit olmadı. Bu 

adia birdenbire Viyanada 
~ oldu ve yüzlerce, binlerce 

Fransuva Jozef iatasyo
un yolunu tuttu. TraalYay· 

l • otobüsler hınchınç do· 
,-du. 
li.wa... onu, methur yıld~ 

~.melr iatiyordu. Tabii bu 
~r meralddar •asında be
~ de olduğu mu söylemiye 
~nı yok. Ben de hemen at· 
~ıtım bir taksi ile istasyona 
ı...__ dım. O hareket etmek üze. 
'Tlllif. Benim gibi bir çok 
~teciler de etrafını alm91. 
~"kın elinden kurt11lmak ko
~ Fakat gazetecilerin elin
~ kolay kolay kurtululunur 

?. 
8u biraz da Pola Negrinin 

~hını iyi olduğu için der-
randevu verdi. 2 saat 

"'-ta Pola Negrinin kaldıtı 
Devamı 4 ncı1 sahifede -

Birinci sınıf mutahusıs 

llr. Demir Ali 
Kamçıotlu 

11 
t1e Telffl.liil ltiutalılcl"' 

L ııe elelctrik tetl11Vui 
~"Cllair - Birinci beyler 10katı· 
la.rnra sineması arkasında 

No.: SS 

•EXPRESS. vapuru 2 Ey· "OPORTO,. vapuru Ağus· 
lülde bekleniyor. NEVYORK tos sonunda LIVERPOOL ve 
için yük kabul edecektir. SWENSEAdan gelip yük çı-

•EXMOUTH,. vapuru 21 karacaktır. 
Eylülde bekleniyor, NEVYORK .. OPORTO .. vapuru Kara· 
için yük alacaktır. deniz ve lstanbuldan avde-

•EXJRIA .. vapuru 28 Eylüle tinde BELFAST, LIVERPOOL 
doğru bekleniyor, NEVYORK ve GLASGOW için yük ala· 
içip yük alacakbr. caktır. 

THE EXPORT STEAMSHIP BRISTOL: LEITH ve NEW-
CORPORATION GASTELE HATTI 

PiRE AKTARMASI SEYRi • JOHANNE,. vapuru Eylül 
SEFERLER ortasında dogru BRISTOL 

•EXCHORDA.. vapuru 10 için yü~ alacaktır. 
Eylülde PIREden BOSTON .. ARABIAN PRINCE. va
ve NEVYORK için hareket puru Birinciteşrin ortasında 
edecektir. LEITH ve NEWGASTEL için 

"EXCALIBUR. vapuru 24 yük alacaktır. 
Eylülde PIREden BOSTON DEUSTHCE LEVANTE-LINIE 
ve NEVYORK için hareket "MILOS,. vapuru Eylül ip-
edecektir. tidasında HAMBURG, BRE-

•EXETER. vapuru 8 Birin-
citeırinde PlREden BOSTON MEN ve ANVERSten gelip 
ve NE.VYORK için hareket yük çıkaracak. 

Tarih ve navlunlardaki değiedecektir. 
tildiklerden mes'uliyet kabul Seyahat müddeti: 

PIRE·BOSTON 16 gün _ed_i_Im_e_z·-------~ 
PIRE-NEVYORK 18 gün Eylülde bekleniyor. LIVER· 

SERViCE MARITIME POOL ve ANVERS limanla· 
ROUMAIN nndan ~k çıkaracak ve BUR-
BUCAREST GAS, VARNA, KôSTENCE, 

• •DUROSTOR .. vapuru 27 SULINA, GALATZ ve IBRAIL 
Eylülde bekleniyor. KôS- limanları için ~k alacaktır. 
TENCE,SULINA, GALATZ ARMEMENT DEPPE 
ve GALATZ aktarmuı TU- ANVERS 
NA limauları için yük kabul • L YS,. vapuru 28 Eylülde 
cakhr. bekleniyor, ANVERS için ~k 

STE ROYALE HONGROISE alacaktır. 

DANUBE MARITIME DEN NORSKE MIDELHAVS-
"DUNA,. vapuru 6 Eylül· LINJE • OSLO 

de bekleniyor. BELGRAD, •BAALBEK. motörü 23 Ey-
NOVISAD, COMARNO, BU· lülde bekleniyor. DIEPPE, 
CAP~TE, BRATISLAVA, DÜNKERK ve NORVEÇ li· 
ViYANA ve LINZ için yük manları için yük alacaktır. 
alacaktır. "BOSPHORUS .. motörü 24 

"SZEGED,. vapuru 16 Ey- Birinci teşrinde bekleniyor. 
lülde bekleniyor, BELGRAD, DIEPPE ve NORVEÇ liman
NAVISAD, COMARNO, BU- ları için yük alacaktır. 
DAPEŞTE, BRA TISLA VA, "Vapurların isimleri, gelme 
VIY ANA ve LINZ için yük tarihleri ve navlun tarifeleri 
alacaktır. hakkında hiçbir taahhüde ıiri-

JOHNSTON W ARREN LINES şilmez ... 
LiMiTED - UVERPOOL Birinci Kordon, telefon 
.. AVIEMORE,. vapuru 26 No. 200- 2008 

Ucuz taze ve temiz iliç çeşitleri 
Bafdurak h'/Jyük ~f:talepçiof lu hanı karfıaında 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczahanesinde 
bulunur 

manlarına hareket edecektir. 
.. VASALAND. motörü 17· 

9·31 de ROTTERDAM, HAM
BURG, DANZIG GDYNIA, 
NORVEÇ· BAL TIK ve DANI
MARK limanlarına hareket 
edecektir. 

"BIRKALAND. motörii 2-
10-37 de ROTTERDAM, HAM
BURG DANTZIG, GDYNIA 
DANIMARK limanlanna ha
reket edecektir. 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 

•SUÇEAVA. vapuru 10·9-
37 de MALTA ve MARSIL
y Aya hareket edecektir. 

ZEGLUGA POLKA S. A. 
•LEWANT. motörü 8-9·37 

de ANVERS, DANTZIG ve 
GDYNIA limanlarına hareket 

lzmirPamukMensucatı 
Türk Anonim Şirketi 

Şirketin Merkez ve Fabrikası: lzmir' de Halkapınardadırr. 
Yerli pamuğundan At, Tayyare, Köpekbaş, Değirmen 
Geyik ve Leylek Markalarını havi her nevi Kapot bezi 
imal eylemekte olup mallan Avrupa'nın ayni tip mensu
catına faiktır. 

Telefon No. 2211 ve 3067 
elgraf adresi: Bayrak lzmir 

edecektir. 

ilanlardaki hareket tarihle
rile navlunlardaki değişiklikle· 
rinden acenta mesuliyet kabul 
etmez. 

Daha fazla tafsilat için 
ikinci Kordonda FRA TELLi 
SPERCO vapur acentahğına 
müracaat edilmeai rica olu
nur. 
Telefon: 4111/4142/2663/4221 

Doktor 
Ali Agih 
Çocuk Hastalıkl~rı 

mütehassısı 

l 
lkinciBeylerSokağı No. 68 

Telefon 3452 
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Türkiye-Irak dostluğu eskisi gibi en 
iyi şartlar altında devam. etmektedir 

~ ,~, ----------------------------
1 ra k hükUmeti Filistln davasında Türkiye cumhu-
riyetinin siyasi müzaharet ve yardımını istiyor 

İstanbul 4 (Hususi)- Irak'ta son çıkan hadiseler ve suikastlar yüzünden Türkiye · Irak dostluğunun sarsılacağını tahmin 
edenler çok olmuştu. Ahvale yakından vakıf olan siyasi mahafil bu ihtimali çok zaif görmekte idi. Bu kanaatin isabeti tahak
kuk etmiştir. 

Irak hükumetinin Ankara sefiri bay Naci, Bağdada hareketinden evvel Hariciye Vekilimiz Doktor B. Tevfik Rüştü Aras'a 
müracaat etmiş ve Filistin mes' elesin de siyasi müzaharetimizi rica etmiştir. 

Irak hükumeti, Filistinin taksimine kat'i surette muarızdır. Bu sebeple Uluslar sosyetesine de Filistinin taksim edilmemesi 
hakkında bir nota vermiştir. Bay Naci, Hariciye Vekilimizden Uluslar sosyetesinde lrak'ın bu notasına müzaharet rica etmiştir. 
Sabık Irak başvekili ve merhum Mahmud Şevket paşanın biraderi Bay Süleyman Hikmetin Ankara sefiri tayin edildiği 

hakkındaki haberler esassızdır. J ............. ·-------
ahtelbahirin ye- Çekoslovakva sefiri 

bir marifeti --"'-
Meçhul 

• 
nı 

Yunan kara sularında bir Sav. 
yet vapuru torpillendi 

Atina, 4 ( Hususi ) - Pla- Sikiraz adasının bir mil açı-

gov admda 3 bin tonluk bir ğında torpillenerek batan Rus 

Sovyet gemısı, Yunan kara 
suları yakınında meçhul bir 
tahtelbahir tarafından torpil· 
lenmiştir. 

gemisinin sağ kalan tayfalarını 
Atinaya getirmek üzere, Sov
yet konsoloshanesinin iki me· 
muru Sikirza hareket etmiştir. ------·· .. .---·~·~··---~·-----

Çin 
Çekoslovakyadan 

silah alıyor 
Belgrad 4 (Radyo) - Çin 

hükumeti, Çekoslovakyanın Sko
da fabrikalarına 10 milyon 
İngiliz lirası kıymetinde mü· 
himmat ve esleha sipariş ettiği 
Pragdan haber verilmektedir. __ .............. __ 

Bir' Çin generali 
Hükumetine üç milyon 

dolar verdi 
Paris, 3 (Radyo) - Havas 

Ajansına gore general Sen 
Çitang tayyare mübayaası için 
Çin hükumetine üç milyon 
dolar hediye etmiştir. 

Habeşistan davası 
Negüs, bu sefer Cenevrege 

heyet göndermigecek 
Cenevre, 3 (Radyo) - Lon-

dradan alınan bir habere göre 
Habeş imparatoru, Uluslar 
Sosyetesinin önümüzdeki içti· 
maı için Cenevreye murahhas 
göndermiyecektir. Bu itibarla 
Habeşistan davası, Uluslar 
Sosyetesi içtimaında esaslı su· 
rette mevzuu bahsolmıyacaktır. 

••• 
Tayfun 

Müthiş tahribat yaptt 
Hongkong,3(Radyo )-Müt· 

hiş tayfun fırtınasının verdiği 

zarar pek çoktur. Zayiat lis
tesi henüz tanzim edileme· 
miştir. Fakat 100 den fazla 
ölen vardır. Denizde de daha 
çok zayiat olduğu tahmin edil
mektedir. 

Çin Hobni vapuru, fırtına
nın şiddeti ile bir İngiliz harb 
sefinesine çarpmıştır. Bu va· 
pur bundan sonra bir muh
rible çarpışmış nihayet karaya 
düşmüştür. Vapurun yolcuları 

kurtulmuştur. Japon Osamaro, 
İtalyan Kont Verde, Felemenk 
Van Hoz vapurları çok hasa· 
ra uğramışlardır. 

Hoogkong, 3 (A.A.)- Hong· 
kong rıhtımlarına büyük bir 
dalga çarpmıştır. Dalganın 

yüzlerce kişiyi denize sürükle· 
diği söylenmektedir. 

Çin.Japon muhare-
besi devam ediyor 

-Baştarafı 1 inci sahifede-

Şanghay, 3 (Radyo) - 16 
numaralı Japon Destroyeri, 
dün buradaki Amerikan tütün 

depolarına ateş açmış ve bir 
hayli mermi atmıştır. Bu yüz· 
den yangınlar çıkmıştır. 

Şanghay, 3 (A.A.) -Bütün 
gece iki taraftanda kesik kesik 
topçu ateşi yapılmış, Japon 
harb gemileri de hazan bu 

ateşe iştirak etmiştir. Çin tay· 
yareleri Şanghay civarına ge
lememişler ve bu suretle mey
danı Japon tayyareleri ıçın 
boş bırakmışlardır. Japon 
tayyareleri de Çin mevzilerini 
bombardıman ettikleri gibi 
Japon topçusuna işaret ver
mek maksadile tenvir bom
baları atmışlardır. 

--"'-4 -·--· ---

Dünya polisinin ara. 
dığı kadın İstan

bulda mı 
( Baştara/ı 2 inci sahi/ede) 

· Fakat bu erkek kadından ay· 

rılmış ve Bükreşten geçerek 
Budapeşteyc dönmüştür. Paris 

polisi, kadının yanındaki çeşit 

çeşit pasaportlardan istifade 

ederek, muhtelif hükumetler 

hududunu geçebildiğini ve mu· 

hakkak surette lstanbula ha
reket ettiğini iddia etmektedir. 

Viyanadaki beynelmilel polis 

bürosundan Bulgar polisine ge
len tamim Üzerine Sofya ve 
V~ırna'da . araştırmalar yapan 
Bulgarlar tehlikeli kadının Is
tanbula hareket ettiği netice· 
sine varmışlar ve gazetelerle 
bunu ilan etmişlerdir. ····--Mısırlı 

Kadm gazeteci Fuarı 
beğendi .. 

Şehrimizde iktısadi tetkikler 
yapmakta olan Mısırlı kadın 
gazeteci, dün vali ve belediye 
reisini ziyaret etmiştir. Mısırlı 

gazeteci, fuarı fevkalade bul· 
dutunu söylemektedir. 

Portekiz topraklarını terketti 
Lizbon 4 (Radyo)- Çekos· 

lovakyanın Portekiz elçisi bu· 

gun Lizbondan ayrılmış ve 

Fransa maslahatgüzarı tarafın· 
dan uğurlanmıştır. 

Elçi, gazetecilere Lizbondan 
teessür içinde ayrılmakta oldu· 

Cumaovasında 
bir kaza 

Cumaovası nahiyesinde Ke· 
malpaşa mahallesinde B. Re· 
şadın bahçesinde su kuyusu 
temizletilirken bir kaza olmuş· 
tur. 

Kuyuyu temizlemekte olan 
Ruşen isminde biri, kuyu üze· 
rindeki su dolabı ile kuyunun 
içine inerken dolabın kırılması 
yüzünden on metre yüksekten 
kuyu içine düşmüş ve vücudü
nün muhtelif yerlerinden yara· 
lanmıştır. Ayni kuyuda çalışan 
amele Konyah lbrahim oğlu 
Mehmet de sol kaşı üzerinden 
yaralanmıştır. Yaralılar, İzmir 
Memleket hastanesine kaldı· 
rılmışlardır. ----+· ... -----Belediyenin oto· 
büsleri geliyor 

Belediyenin Almanyadan sa· 

tın aldığı otobüslerden biri, 

şehrimize getirilmiştir. Dün 
vapurdan çıkarılan bu mazotlu, 

şık ve güzel otobüsü, birçok 
halk görmüştür. Otobüs, ra· 
hat ve konforlu bir ar~badır. 

Bugün tecrübelerinin yapılması 
muhtemeldir. Diğer otobüs-

lerin de bu ay sonunda ta· 
mamen getirileceği ve bele

diyece derhal Birincikordonda 

işletilmeğe başlanacağı haber 

alınmıştır. İzmir halkı, yakında 
bu konforlu ve şık otobüslere 
kavuşacaktır. 

• 
incir satısları 

inhisarlar idaresi~in hurda 
incir mübayaatma başlaması, 
piyasa üzerinde tesirini gös· 
termiş, dün de incir satışları 
hararetli geçmiştir. İyi kalite· 

~ 

ler fiatlerinde bugünlerde te· 
reffü başlıyacağı tahmin edil· 
mektedir. 

İnhisarlar idaresi, Selçuk 
mıntakasından 4 kuruş 5 san
tim, Ödemiş mıntakasından 
da 3 kuruş 90 santimden mü· 
bayaat yapmaktadır. Aydın 

mıntakasıiıda da faaliyete ıe· 
çilmiftir. 

ğunu söylemiş ve demiştir ki: 
- İlk dakikada söylediğim 

gibi bizi biribirimizden ayıran 

teessüre şayan ihtilafın sür'atle 
halledileceğini ümit eylerim. 
O zaman tekrar Lizbona av· 
det edeceğim. 

314 - 326 lı 
Y arsubaylar 

şubeye davet ediliyor 
1zmir Askerlik Şubesinden: 

Piyade Yarsubaylarm 
314 (dahil) 326 (dahil) 
doğumluların 6 • 9 - 937 
Pazartesi gUnU ötlleden 
evel behemehal şubeye 
gelmeleri ilAn olunur. 

••••• 
Tren kazası 

Denizliden gelen ve Kemer 
istasyonunda bir yük vago
nuna çarparak gardfren B. 
Mustafanın yaralanmasına ve 
ölmesine sebebiyet vermekle 
maznun 1810 numaralı katar 

makinisti B. Nuri ile sinyal 

memuru B. Şerafeddin, dün 

müddeiumumiliğe ve oradan 

da Asliye üçüncü ceza mah· 

kemesine verilmişlerdir. Maz

nunlar, fevkalade karanlık 

olan gecede vukuagelen kaza· 

da hiçbir suçları bulunmadı· 

ğını söylemişlerdir. 

Müddeiumumilik, maznun

ları dikkatsizlik ve tedbirsizlik 

neticesi ölüme sebebiyet ver· 

mek suçundan mahlremeye 

vermişti. Neticede maznunla

rın gayrimevkuf olarak muha

kemelerine devam edilmesine 
ve ölenin veresesinin tesbitine 

karar verilmiş, muhakeme 

başka bir güne bırakılmıştır. 

Eksperlik imti
hanları 

Tütün eksperliği için açılan 
imtihana girenler arasında mu· 
vaffak olanlara, eksperlik eh· 
liyetnamesi verilmiştir. imtihan 
Alsancak tütün İşevinde, hu· 
susi komisyonun huzurile ya· 
pılmıştır. 

4281 sayılı eksperlik nizam· 
namesine göre, 936 yılından
beri Ege bölgesi için tütün 
eksperliği ehliyetnamesi alan· 
ların sayısı, son imtihanda ka
zananlarla beraber 226 kişiy~ 
balii olmuştur. 

_, 
Napolyonun oğlLI 

· - -·-s· t s il ~ ----·-· ıyase ve aray Kurbanı !l:!2 !Cı!i 
Nakleden: F. Ş. Benlioğlıı 
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Küçük Napolyonun askeri 

iş ve davalara da şerefi var
dı; harplerden, askeri kuvvet 
ve rühsatlardan çok bahse
derdi. imparator Fransova 
ileride ikinci bir pren Ojen 
olur ümidile bu çocuğa aske
ri terbiye verilmesine karar 
vermek istedi; fakat Avustur· 
ya askeri mahafili bunu teh· 
likeli buldular? Bu çocuğun 
tam bir Alman terbiyesi ka
bul edeceğine şüpheli idiler. 

Küçük Napolyonun babası, 
birinci Napolyon Bonapart, 
munğasında 1821 senesı 5 
Mayısta öldü. Miralay Fores· 
ti bu kara haberi küçük Na
polyona vermeğe memur edil· 
di. Küçük olmasına rağmen 
çok zeki ve büyük adam gibi 
düşünen prens babasının 
ölümüne çok, o yaştaki 
bir çocuktan umulmıyacak de· 
recede çok ağladı. Miralay da, 
daha ileri de bahsedildikçe 
profesör Kollan da ağladılar. 
Fakat saray matem bile tut
madı! 

Mariya Lüize gelince: Bu 
kadının mektuplarından da son
radan iyice anlaşıldığı üzere 
bu ölümden müteessir olma· 
dığı muhakkaktır. Zaten, ma· 
teme ne lüzum vardı? Eyliil· 
denberi maiyet memuru olan 
Kont Nacperi ile evlenmiş idi. 
1817 de Albertina ismindeki 
kızını, 1819 Ağustosunda Vil· 
helm adlı loğlunu dünyaya 
getirmiş bulunuyordu. Bu sıra· 
da üçüncü çocuğunu doğur· 
mak üzere idi. 

Eğer küçük Prens bu sıra· 
larda Fransa'da bulunmuş ol 
saydı, Burbon hanedanının 
mevkii çok sarsılacak ve bel· 
ki de bu hanedan sukut ede-
cekti . 

1830 da Burbon hanedanı 
aleyhine kıyamlar başladığı 

vakit Fransızların kısmı azamı 
Napolyon adını alkışlamakta 
idiler. Bonapartistler, Napol
yonun oğlunun Fransaya geti
rilmesi için aşikar veya gizli 

olarak Viyanada çalışmakta" 
geri durmayorlardı. Fakat~ 
naprtistler, başsız bir teşek r 
demekti. Tabii şef olması Jr 
zımgelen küçük Napolyon .. 
yanada Habisburgların esı~ 
demekti. Fakat Avustı.ırY3~1: 
Paris sefirinin temin ettiğıP 

.. b Psriste gore, u genç Prens ·ı~ 
veya Fransa'da bulunsaydı; 1

1 ı.ı' fırsatta Fransız tahtına otı.ırt 
muş olacaktı. . 

Birinci Napolyonun karde~ 
Jojef Bonapart, Avustıı~: 
imparatoruna bir ınektUP 
müracaat ve küçük Nap01~ 

51PI 
nun F ransaya gönderilflle 

rica etti, fakat bu mektuP ce' 

vapsız bırakıldı. J 

( Arltt1.1ı "'' 
.....,,,_... ------ , e -+-,..--- ı 

Muhacir eolef 
• 
ınşaatı e; 

Sıhhat ve f çtimai Mı.ıs~~~o 
Vekaletince göçmenler. ~ 
vilayetimizde inşa ettirıl ,~ 
evlerin inşasına baŞl•11! de 
üzeredir iskan müdürliiğ'J:,b, 
toplanan komisyon, torl"ao' 
kazasında 100 evli ve '(-· 

darlı nahiyesinde 40 evli i~ 
men köyü inşasını karar~ 
mış ve bu köylerin ~ 
müteahhitlere ihale edi~ 
Yakında diğer kaz•~ 
göçmenlerin evlerinin 
da ihale olunacaktır. . .. ...../ 

Kırk yllll~-
Poıa Negrinin P'.1~ de binlerce htJ 

dolaşıyor!. Je · 
- Başıarafı 3 ncü inci6ahi/ e 
otelin salonunda yerli, ee:, 
gazetecilerden mürekkeP 
hiş bir kalabalık vardı. ,rı~ 

Pola Negri, her ıaıı>,~ 
gibi, daha doğrusu filıııle~itll~ 
gördüğümüz gibi tatlı, se t 
çehresile salondan içeriye 
di. Herkesin elini sıktı. cr,ıf'' 

4 üncü mıntaka İzmir tapu Sonra gazetecilerin O'I' 
sicil muhafızlığından: naya hoş geldiniz!) de 

Karşıyakaya tabi Alurca kö· üzerine: pf_ 
Yünün Soğukpınar mevkiinde - Teşekkür ederiJJJ·· . vi· 

Jı, r· şarkan Soğukpınar garben Veli söze başladı. Ben.. De ge.'. 
çavuş veresesi,şimalenKalabak yanaya ilk defa olar•~ ~ ı 
deresi, cenuben yetim Veli oğlu yorum Fakat Viyana~ı . ~jtÇo 
kara Veli ve yol ile çevrili bilirim ve daha garıb• eıdidl~ 
11023 metre murabbaı bir defalar da Viyanaya 1. O' 
sebze bahçesi Çallık Veli oğul- Sözlerim arasında b•~ 
larından kara Mustafanın malı nasebet bulamıyacaks~ ıivııl 
iken ölümile oğlu Hasana kal- ma .. Hakikat bu.. 

0
.,; 

dığından bahisle tapuya bağ- iken birçok filmler çe yi 
!anması istenilmiştir. Tapuca tim. Bunların birçoklst\ic: 
kaydı bulunamadığından 15-9- nada geçiyordu. Sell kl,rı 
937 Çarşamba günü mahal- yananın birçok s0"'-ıo~ 
linde tahkikat yapılacaktır. evlerini, hatta mühill1 sıııİ 

Bu malın mülkiyetinde: sı· rını ön tarafı Viyana r~l . 
nırında ayni hakkında ilgisi arkası da dekor olan Y 
olduğunu iddia eden varsa o gezdim dolaştım. .. b. v· al1 ... hl gün mahallinde tahkikat me· O zamanlar, ıy t fY 
muruna yahut o güne kadar kında az çok maJuınd• b' 
. h" e lzmir dördüncü mıntaka tapu oldum. Amma ıç 1"t 
sicil muhafızlığına belgelerile heyecan vermemişti. f~t 
birlikte müracaatları bildiri- zel Viyanaya ayak ~' ,,dıll'' 
lir. 3088 maz müthiş heyecan 

8 

inhisarlar tütiin fabrikası f11 

dürlüğünden: ısı"~ 
Alsancaktaki fabrikamız lokantacılığı eksiltmeye kol1 

10·9·937 Cuma günü saat 14 te ihale edilecektir .. ~ıı 
lstiyenlerin bugüne ko.dar tafsilat almak üzere fabr• 

komiıyonumuza müracaatları. 4·6-8 
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