
44 - GAZI BULVARI IZMIR - 44 
imtiyaz aahibi: ŞEVKET BiLGiN 

Başmuhnrrir ve umumi neşriyat mücilrii: 
HAKKI OCAKOcLU 

:----.,.-----:---

AB 0 NE ŞERAiTi 
DEv AM M~DDh"'Tl Türkiye için Hariç içın 

Senelik . • • • • • • 1300 2800 1 
Altı aylık • • • • • • 700 1300 

T E L E F O N : 2697 

• • 
Japonlar ümitsiz 

1 
harbediyorlar 

, ~anghay, 15 ( A.A) - Royter ajansı bildiri· 
yor: 1 
l Mitralyözleri, zırhlı otomobilleri ve toplariyle 
fünitsiz bir halde muharebe etmekte olan Japonl 
kıtaatı her ne pahasına olursa olsun muhafaza 1 

etmek istedikleri Japon kı§lalarının etrafıncl4 

~ağlam müdafaa te§kil etmektedirler. j 

Meselede ihtilaf 
ınevzuu olacak 
bir nokta yoktur 

Bütün Trakya coşkun bir • 
sevınç içindedir 

Fuar esnasında misafirlerin istira
bozacak planlar 

cezaJandırılacaklar 
atlerini 
şiddetle 

d Üz.un yıllardanberi halli imkanı el· 
e. cdilemiyen yanğın yeri davası lz
~ır için artık kalmamıştır. içimize 
~küntü veren harabeler ortadan 
~lkmış, muazzam bir eser olan Kül
IUı-park hayali, hakikat olmak yolu
tıa girmiştir. 
Yangın yerindeki inşaat faaliyeti 

eOğsümüzü kabartıyor. Kültürpar
~ giden bütün yolların inşası sevin
tılliizi arttmyor. Lfıkin itiraf eyli
~clirn ki İzmir yollarının bir yanı 
l?rıar olunurken, diğer tarafının ih
~I edilişi bütün hemşehrilerimizin 
l lbinde bir ukde yaratmaktan uzak 
~lrnıyor. 
Yangın yerlerinde bina olsun ve

~ olmasın açılan yolların parke ile 
0şenmesi o civardaki imar faaliye

t~ni arttırmak bakımından çok cazip-
tır 1 "-k" h · ""b .. "nd b"" .. • ı..a ın şe rın go egı e ve u-

lstanbul, 16 (Telefonla) - f Izmirlilerin tazimatını Büyük Şefimi-
Atatürk, yanlarında Başbakan Js. 1 ze arzctınek ve fuar hakkında Başveki-
met lnönü olduğu halde bu ak- llıniz General tsmet !nönüne izahat ver· 
fam aaat 18 de Çerken köyüne ha- mck üzere geçen hafta lstanbula gitmiş 
reket etmişlerdir. olan belediye reisi ve Fuar Komitesi 

önder, saat 22.30 da Çerkes başkanı Bay doktor Behçet Uz pazar 
köyüne vasıl olmutlar ve· halkm günü Karadeniz vapuriylc şehrimize 
coşkun tezahürleri ile karşılan· dönmüştür. 
mı~lardır. Belediye reisi Bay Behçet Uz. dün 1 

l•tanbul, 16 (Yeni Aşır muha- kendisini gören bir rnuharririmize Istan-
birinden) - Trakyada çelik or· bul seyahnti hakkındaki intıbalarmı ~ 
dumu:r.un büyük manevraları ba- şöyle anlntmıştır: 
günden itibaren başlamıı gibidir. - Göz. bebeğimiz Büyük Şefimiz Atn-
Korgeneral Nafizin lıumandaıı türk tarafından kabul edildim ve Izmir-
altında bulunan kırmı~ı tarafla lilerin tazimat ve bağlılıklarını ar:zet-
Korgeneral Salihin kumandaaı " tim. Büyük Şefe Izmiri şerefiendirme-
altındaki mavi taral lıar~ı karııya Tekirdağtnda lı :ikumct ko .. ayı lcrini .v~ lımirlilerin hasretlerini gider-

mev.zi almıflardır. Yarın iki tara/ için ne;e ve &ıhhat içindedirler. manendarda temsil edecek olan say- mel~.rı~ı yalvordım. • 
arcuında yakınla1tma hareketi Mnrc!';al F<:vzi Çaknınk, manevra ku- lavlard n mur·· kk --'· • h t Çô Buyuk Şef hu hususta vaadde bulun· 

1 • c ep ~erı eye , r- d l B v· d. I . . . 
başlıyacaktır. Trakya baştan ba- mandam birinci ordu mi.ifetti.şi Orgene- lu 1 ., k . . . u ar. u ua 

1 zmırlilere tebşır et-• ~ • . . . ~ a ı.ı.ı c et ctınıştJr. Bu heyet eskı ge- mckle bahtiyarlık duyuyorum. 
ıa muazzam bır ordugah halınde- ral Fahrcttın Altny, Orgmcral Alı Saıt ncrnl cıd n Pertc N · Al" F t lh S ·ı· B kil' . 1 .... 

d
. S L ~ l k ı d . .. · v, acı, ı ua , - evgı ı a~ve ımız smet Inonu de 
ır. aouy ar, as er er or umu- ve dıger gı;ner.ıllcr ımbnh Çorluya h. - n n K~zımla Sük ·· B d k F t N 1zm· . efl d" kl · .. rd" . • • .. . ru u a , ua , a- ırı şer en ırece erme soz ve ı-

zun azametlı kudretını go!lermeh reket ettıler. Bu~ ük Milkt Meclısinı - 50NU OÇONCO SAH1FEDE - SONU DöRDONCO SAYFADA Belediye ,.eisi B. Behçet Uz 

e 

~n bir şehrin alakalı bulunduğu yol-
1 r, yüz üstü bırakılır, harap bir ha-
ıc gelmesı"ne go""z yumulursa, bunun •••n••••••••••••••••••••••••••••••••••••••n•n•g•••••••••• .... •••••••••••••11
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bıanası bir tarafı yaparken diğer ta- rz7..z;ızz7.Zz:z; 
1 B.C.Bayar ~.fı yıkmak olur ki neticesi asla hoş Ata ıu· rk u·0 n ı 

~orülemez. 
Hüner odur ki mevcut işi muhafa

~ eylemeli ve ~ehri '}'eni eserlerle 
•ııslemelidir. 

Elyazısı ve 
hatıraları 

u 
etrafın a 

• m 
ilk 

pıyasası 

tahminler 
••• 

Çeşmeye döndü 
Geçenlerde bir münasebetle de 

~~tarladığımız gibi sahipsiz kalan 
~•nci Kordon lzmir için bir yüz ka- latanbul, 15 ( A.A) - Türk Ü ~ • 
~ı halindedir. Bu yoldan araba tarAih k~r~munkdand: l ... ·ı züm ve ıncır piyasaları 19 . Agv ustosta açılacak 
ye otomobil ile geçmek §Öyle dur- taturRÜn en ı e ya.zuı ı e 
8~n. yaya olarak yürümek imkanı veya dikte •uretiyle arkadaıla- K~.r"..ü.züm pİyaaaaının perşem
ti.ide miştir. rında yahut onlardan intikal be gunu a_at on birde bor11a salo-

Akdeniz kıyılarında hususi kotra· 
ları ile bir tetkik gezisi yapan lktı· 
sat Vekilimiz B. Celal Bayar Çeş
meye avdet eylemişlerdir. Birkaç 
gün plajda istirahat edecekler ve per
şembe günü şehrimize şeref verecek· 
lerdir. 

Oiyeceksiniz ki lzmirin iktısadi eden zevatta mahlu:r. bulunan nunda mutad merasimle açılma
laa)iyetinin en az yüzde ellisi bu yol hatıralarının ve tarih •ergisin- ::.~:~:rdir.d Piyaaanrn afıl-
~erinden yapılıyor Dogw rudur La- de gÖ•lerilmeıi Türk inkılap ap e en hazırlıklar ta-li · · ı d l mamdır. 
l rı bu yol üzerinde kırılan araba te- tarihince ay a. olan vesikala- v··n .. .. . . . 
ıt• 1 ki · · k l ka n •ergı"den · k 0 

' uzum yetı•tıren muhtelif ı"r e ermın, ırı an myon susta- rı •onra yıne en- m ntakalard l T • 

~tının ve çekilen sıkıntıların haddi dilerine iade edilmek üzere lü.t- m ~ktarda .. ~.n .z1nu~e ~üh~m 
.Csabı yoktur. Nihayet bütün nak- len tarih kurumana gönderil- ı uzum. gc. m.ı~ ve maga-

lıy,..t · ı · lk" · K d ··ki me•İ rica olunur. zalara· depo edılmıştır. 
d··~ ış en ıncı or ona yu en- p·yaaan ... 
1 1~ıne nöre bu yol her gün biraz da- Adreı: Dolmabahre sarayı .. ~. hın açılacagı perşembe 
Q c ;s g(lnunc adq ·· b b" l 
" harap olmaktadır. Her gün hara- Tarih Kurumu ıekreterliği. · .. .. •. . r uç, eş ın ~uva 

biYeti artan ve sahipsiz bulunan . IST ANBUL uzumu~ lzmırde toplanmaaı muh· 
~yolun akıbetinin ne kadar feci ~ILL7J.7J1~ temcldır. Jz?1ire getirilen ÜzÜm· 
tıl w :ı d"" .. k . d k K •• • b Zer olgun ve ıvi mah.,._ldur·· Ku-ıacagını oa uşunme ıcap e er a- -' ' 

0

.. • 

~tindeyiz. onıos erg ratulmaları fenni J]asıtalarla ya-
iL• • K d ecl ·--'-· • b" ~ pılmıştır. 

~ıuncı or on n en. 8al10ıpsız .. ır -..:.::: BÇ>RSA REISININ lZAHATI 
ıl d kalmıştır) Beledıyenın butçe d Borsa reı · B '" _,_ N 11 ~).. d ) panayırın a Sl • n:ı.az.nar unı ah lz-

El~ln böa~ mi 1 

1 
d b mirlioğlu, dün bir mulmrrimiz.c ~ iza-

b.. ger y e o say ı, oynumuzu h t e ici" • 
\ık · • • ka d k ı ~k· n ı v nn~.ır. 

er, sesımızı çı ramaz ı . .uı ın T. H k • ü ·· · 
'IQCsele bütçe işi değildir. Belediye- .1. ur ıye pav yo- - ZU~) pıyruın~ının perşembe giinü 
ltıi .. h ·· 'k" f d b" t k b" snat on bırde, incır piyasasının dn avni 
ı ..... enuz ı ı tara ın a ır e ına •• l ld .. J l>lJ)u . d k" 1 nu toren e acı ı gun saat 11.30 da açılması tekarrür d-
l nmıynn yangın yerın e ı yo - · · 11 'i\t) • • • k "k" f l l ' mıştır. k tahminler 937 üzüm rekol-
d ınşa ettırır en ı ı tara ı ev er e Berlin, 15 (A.A) - Hususi muhabiri- tcsinin !l3G rekol . ' .. . · 
•0 lu ve şehrin iktısadi ağırlığını üze- nıiz bildiri or- • lcsındcn yuzde yırmı 

tırıd b" dd · • · Y • beş noksan oldugunu meydana çıkarmı«:-
trı e taşıyan ır ca eyı ınşa ettır- 1937 yılı beynelmilel Königsberg doğu :. 
.ı ek irin mali imkansızlıktan bahse- pana d k. T'" k" b .. tı. Bununla beraber hastalıksız ve ne-
1.1 :. yırın a ı ur ıye pavyonu ugun . 1 .. 
'ınez. Böyle bir iddia asla haklı ve merasiml 1 t Dikk ıı· t'ti" fıs 0 an uzUm tanelerinin büyümc&iyle 

,_. . .. •. . • e açı mış ır. a ı ve ı z d k' ı k • . . arıt gorulemez Hastalık hepımı- b" "tin ·ı h 1 kmil 'h ara a 1 ıar ın kapatılncagı uınnedılı-
~irı . ·~. . · . ' . . . ır ı a ı e azır nnan ve te ı raç ordu 
ttı b~ldıgı şe~ılde ~eledıyemız. ıle lı- mallarımızın nüınuneleri ile Türk cliş- Y : . • .... 

an ışletme ıdaresı arasındakı nok- !erini ihti _..; b. .. "'k Hm al. rın kurak gıfme.sı, uzum fa-lai vn "-ucn pavyonumuz uyu l · · . ı.:· f fı • ld • d 
nazar fnrkındadır lf!ka takd' k ne erının ın .ışa ınn m. nı o ugun an :n • n u ve ır azanmıştır. 1,. 1 lk . 

\> oelediye rıhtım şirketinin bütün * *i ***A reJ\..o tc, 1 tahmınlcnn de drtha nşa-
f!C<libi ile liman işletme idaresine ğısında kalmıştır. Şahsi knnaatiıne gö--
~eçrnesinden bu yolun inşa ve tami- M •• ı A • re, son rekolte tnhminleı i 300.000 çu-
t~tı.~ın bu müesseseye aidiyetini ile· u ayım \•aldan faı!:-ı olacaktır. 
dı ~Urmektedir. Esas itibarile bu iddia Bu yıl üziım mahsulü kalite.b<ıkınıın· 
İJ0B~udur. Liman işletmesi de vaktile Cenubi Afrı'ka dan nefis ve hasuılıksıt.dır. Rekolte 
de lıınan isletme idaresine geçmesin- noksanını. müsait fiatlerle kapcımaınız 
~.? bu yolun inşn ve tamiratının bu " 20 mümkündür. 
t ;:sseseye aidiyetini ileri sürmek- şamplyOnUnU Bana verilen izahatc göre incir rekol-
te ır. Esas itibariyle bu iddia doğ- dakikada yendi tesi de geçen seneki rekoltenin yüzde 
blldur. Liman işletmesi de vaktiyle on nisbctindc nok~ndır.~ 
l '1 }'olun yedi metrelik kısmını yap- ..... • •• FlATLER 
~7ak istemiş fakat belediye tevsi Aydın muhteliti Muharrir arkadaşımız yeni mahsul fi
~ 1 en kısmı da liman idaresıne yük- J k l b ntleri hakkında birşey ö[,rrcnebilmck 
lig ~~k sevdasına dü~tüğünden iş yüz zmire arşı güze ir ümidiyle muhtelif alıcı ve satıcılarla te-

tu kalmış, ihtilaf nihayet devlet 0 yun çıkardı mas et01iştir. lhrncnt tacirleri üzüm fi-
...._ SONU lKlNCl SAHiFEDE - _ y AZISI OCONCO SAHtFEDE _ atleri hakkında heniiz hiçbir şey söyle-

L14KKI OCAKOCiLU - SONU 1K1NCI SAHiFEDE -

Geçen SCfl.eki üzüm piyasasının a~ılı~ töreni 

B. Celal Bayarın cuma günü Fuari 
açtıktan sonra lstanbula gitmeleri 
muhtemeldir. 

Belediye Teisimiz Dr. B. Behçet 
Uz pazar günü şehrimize gelinco 
doğru Çeşmeye giderek lktısat V c· 
kilimizle Fuar işleri etrafında görü
şerek dün şehrimize gelmiştir. _____ ... _______ _ 

lngiliz 
Kabinesinde de

ğişiklik mı 
olacak? 

- YAZISI OCONCO SAHtFEDE -

- YAZISI t,.JÇVNCV SAHiFEDE -



a Poe o sciuasz ·= 
Bizegör·e 

·-· 
Meselede ihtilaf 
mevzuu olacak 
bir nokta yoktur 

• BAŞT ARAF1 BIR!NCI SAHtFEDE • 

§Urastna gönderilmiştir. 
Bize göre Devlet Şurasına gidecek 

bir ihtilaf mevcut değildir. Hepimiz 
biliyoruz ki Birinci ve ikinci Kordo
nun tamiratı rıhtım şirketine ait idi. 
Bugün de o şirketi bütün vecaihi ile 
istihlaf eyliyen liman işletme idare
sine ait olmak lazımgelir. Nitekim 
Birinci Kordonu bu müessese yap
tırmıştır. Tamiratı ile de 'meşgul ol
maktadır. 

fk.inci Kordonun ayrı bir mütala
aya tabi olmasına hiçbir sebep yok
tur. Şu kadar ki ikinci Kordonun 
eski vaziyeti ne ise o miktarını yap
tmr, genişletilen kısmiyte alakadar 
olmaz. Zira rıhtım şirketinden in
tikal eden kısım onun tek.abbül ey
lediği vecaip arasındadır. Eğer nh
tım şirketi mevcut bulunsaydı, şir
ket te o kadarını yapacaktı. Geniş
letilen kısımlarda Arnavut lc.aldınm
lannı da vaktiyle belediyenin yap
tırrnı§ olması vaziyeti aydmlatmağa 
kafidir sanırız. Genişletilen kısmın 
liman idaresine ait olamıyacağının 
en bariz delili de budur. 

Hiç yoldan iki müessesenin bili 
lüzum Devlet Şurasına gitmeleri ve 
yıllarca bu işi sürüncemede bırakma
ları bizce yabşıbız bir harekettir. 
Jlelediye de, liman işletmesi de bi-

..... 
•• 
• • 

•• 
• • 
•• 

• • • • 
•• •• 
• • 
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Bütünleme, ikmal 
ve olgunluk 
imtihanları 

Kültür bakaıllıt'lllca verilen karar 
üzerine bütünleme imtihanlan 1 Ey
hllde, ikmal imtihanları 7 Eyllılde ol
gunluk imtihanları da 9 Eylülde yapı
lacaktır. 

Y Of üzüm sevkiyatı 
Tarişi.n yaş üzüm sevkiyatı devam et

mektedir. Londra piyasasından kuru
ma gelen haberler memnuniyeti mucib
tir. 

Kurumun vasi mikyasta kavun sev
kiyatına da başlıyacağı haber alınmıştır. 
Bunun için geçen sene kullanılmf§ olan 
kavun ambalı1jlarından ~tifade oluna
caktır. 

Kutuluk kereste

-· ES Z s & nszlAZ _, 

Kuru üzüm 
etrafında ilk 

• 
pıyasası 

tahminler 
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lVadire'nin ölünıa 
Saçını başını yolan Fatma 'ti~ 

vünüp duruyordu: . 
- Duru lıız haydi bir caJıilWr: 

tir. etti. Ne diye iıi gizlemiye ~ 
karlar. l ı lıötiiye uarınca J etlP 
ebe er.Hanıma» haber .alacaldflf
dı. 

- Kimden btıhsediyorsıın, fal• 
ma, dedim. Ne olmaı? 

- Daha ne olmn, f" karıı ~ 
fU Nadire yok mu? Nar topa ıı 

•• bir lıacağızJı. Bir yd önceıi ottd 
Uzüm ve incir piyasaları 19 Ağustosta açılacak )'Ü gö:ı ettilı. AJan gibi b:r Je: 

BAŞTARAFI BiRlNCI SAHiFEDE ladan daha iyidir. Urladaki kuraklık, ihracat tacirleri navlunların artmuiy- likanlıyle evlendirdik. Çok i.Yİ •. ~ 
medikl.cri aibi satıcılar da fıa' t hususun- sıcaklar m-'L-ulu'· fazlaca bozdu. le "n-·laşıla azi .: k 'ddl ·· diyorlardı. Köyde herkeıin 60 

b w~ ....... ~ n v ye" ço et gor- onların üzerine icli. 
da büyük bir ketumiyet muhafaza et- ALMANY AD AKI DURUM mektedlrler. Eğer vapur acenteleriyle ~ 
me!:• ~dir. Berlindeki Türk ticaret odasından bir an1 ... ~-A yapmak mümkün olamazz- Nazar değmiı olacak, F~-; !-l 

~... dogu" m ,,;:..darı tatanca Jı~dflP BiR MOSTAHSlLE GÖRE ......................................... sa, fiatler için yeni bir şekil bulunması -· k #ıd 

ı 
• yoklamak iatedim. Cahil ı~ 

Urla civarında bağlan olan bir müs- ncır icap edecektir. feYİ gizledi, gizl~i de en yaJıctl'" 
tahsil, dün öğle vakti hıızırladığt üzüm- ALiVRE SATIŞLAR b'l ha'-
1 . Y . d b B ıl ali la b lhass na ı e oer oermedi. ı·..:.. erı cınış çarşısın a ir mağazaya in- 11 y ·vre satış r, i a ağus- N JıL ,..; 
dirıniştir, Bu 7.at arkadaşımızın suali- pı·yasası tos teslimi {azla değildir. EylO.l ayı için eden saklarlar bilman_._ ,.,. 

b · b' ka b" ··k . ıl ne ayıbı, ne de giz.leneceıc~ ne şu ceva ı vermıştir: ır ç uyu partı satış yap mıştır. Bu- d z oall .__ 
oar ı. a ı R~ •tıraNP 

- FiaUer için şiındidcn birşcy söy- incir vaziyeti hakkında tel- nunla beraber piyasa l\Çıldığmuı ertesi L L_ d _ _11_ ıJdt"" 
ı B k • Id .. .. 'lk il .. - ·L- lil A k Ren ounun a ına ne cıauır !I cnemez. ·. anca pıyasanın nçı ığı kiklerde bulunmak üzere Ay- gunu ı zum m?UJ:;u vrupaya sev dl A k d" eti" JeJiıll• 
gün belli olur. dın ve Nazilliue gitmif olan edilecektir. n'-~'· !._~ "!.' •-~il ı, 

B 1 b lar " Ali . l k k eser naer •oyu:nteU er. u yı ağcı 7.nrardadır. Havala- ticaret odası reiıi B. Hakkı vre satış yapan tacır er ço etum I b el bir halt -racii ,,,.f' 
rın kurak gitmesi mahsul üzerinde te- Balcı, illı incir mahsulünün davranmaktadırlar. Bir habere göre d f uıkn anAnl er 

0 
,, 

· t M 1" b h b'" ilk' b' r· kah k b' k·.. ana ' tı. cqılJı ama --.ı...-.i sır yapmış u-. ese " en er sene 125 Ağratomn 18 inde tzmire ge- uy ır ırma an ır ye una • • .. • ~~ 
çuval mahsul aldığım bağımdruı bu s~ tirilebileceğini bildirdiğin-.. baliğ olan bir parU için taahhüde gir- Nadırecıh alnbetr.ne boyan .,_,. 
ne ancak kırk çuval yapıyorum. Halbu- den incir piyauuının, üzüm mişt.ir. e!>e dolıtorıına haber göndet1 
ki 125 çuval mahsul masrafını bağuna piytıMUıntn açdacağı 19 Aiu- MAHSUL KALMIYACAK •ı~r~t~'::'1ı. 
yaptım. toı günü açdmcuına karar ue- Bu sene mahsulün elde kalma tehli- •yU 

Bu itibarla maliyet liati yüksektir. Fi- le açdacakta. kesi yoktur. Avusturalya üzüm rekol- Genç lıöylii lıızaran göJ;j.
1 

atler ne kadar müsait olursa olsun, ba- rilmiftir. O gün aaat il de tesinin yüzde 45, Yunanistan üzüm re- gözlerime bakarak ceuap O ' 
zı mıntaka bağctlan zararla karşılaşa- ii%Üm ue yarım aaat •Olll'O da koltesinin yüzde 20 noksan olduğu anla- - öldü!. 
caklır. incil' pi)l(UIUI mııtaJ mertuim- şılnuştır. • IJiı rer devlet müeaeacleridirler. Orta- .. 

Cla apaçık bir vaziyet vardır. Şu hal- Oıum kurumunun Romanyadan sa-

ler geldi 
Cle neden Devlet Şüraama gidiliyor) tın aldığ.ı kutuluk kerestelerin iki vapu
'' De 1 Ş" da ed b . ru gelm.işUr. Bundan sonra da her haf. veya v et urasın n en u ış . 
... _ . ._. tt" •1 ._ • taç • ~•-. ,. ta muntazaman geleccktır. Memlekette 

- Fiatler hakkında ne düşnüyorsu- .......................................... lngiltere üzüm ihtiyacını Avustural- Nadirenin öliimii ıniinl~ 
nuz? Bittabi siz tüccarla temastasınız. 'şehrimizdeki al!kaclarlara gelen malu- ya rekoltesiyle kapatamamışlır. Bu iti- ualı'a oltıralı lıalıayclı, • 

- Evet, bir haltadanberi temas eltim. mata göre Alman kontrol ~, aşa: barla Türkiye mahsullerine ihtiyaç faz- danılmıya bellft de değeri ~ 
Fiat için birşey söylemiyorlar. Ben de- ğıdak.i fiatler üzerinden ithal müsaadesı ladır. tlı. Ancalı tahminim öyle ki 1~ ~ıp e ın ere11;. m ettiruınıyor' . . 

kutu fabrıkaları geceli gündüz!" çalış- min büyük bir tüccarın yanında idim. vermiştir: 1NGtLtZ FtRMALARININ SATIŞ ltöyiinde NaJireler birden ~ Şehrin umumi hayatiyle alikadar bir mağa başlaımşlardır. u 
mevzu yıllarca sürüncemede btrab- ·-, 1 •,, _, •• 

Orada konuştular. Yedi numara ıç.ın cTürkiye mahsulü üzümler yüz kilo- TEŞEBBOStt laz.laclır. Köy luulmı tecrii~ 

lamaz. 
Geçenlerde tcfırimize teref veren 

lkbeat Vekili B. Celal Bayar da bu 
mevzu ile alikadar olmutlardı. Hat
tl bir anlatmaya vanldığı da eöylen
Cli. Lakin tatbibb Devlet ŞUrası~ 
nın kararından tonraya buak.ıldığı da 
ilave edildi. 

Ameli fikirleriyle işlere kat'i bir 
istikamet vennesini çok seven lktı
sat Vekilimizin hiçbir ihtiW mev
zuu olmıyacak kadar açık bulunan 
vaziyeti kat'i bir karara bağlamağa 
yardım edeceğini ümit ederiz. 

B. Celal Bayar Fuarı açmak üze
re per§embe günü ~hrimize gele-
ceJderdir. Eğer otomobil He ikinci 
Kordonu bir kerecik baştanbaşa geç-
mek zahmetine katlanabilirlerae 
çok sevdikleri lzmire büyük bir iyi-
lik yapmış olacak1annda şüphemiz 
yoktur. 

HAKKI OCAKOöLU 

BELGRAD RADYOSUNDA 

lzmir Fuarı 
hakkında 

Satış 
kooperatif /eri 

12 - 13 kuruş, 8 numara için 14 - 15 ku- su sif Hamburg olmak üzere ! nu~ Par.ar günkU sayımızda 1ngiliz koo- liii niabetinde mahcaptur. Aed' 
ruş, 9 numara için 16 - 17 kuriış, 10 nu- 16 Türk lirası, 8 numara 17 Turk lırası, pcraUf şirketleri müdiirlerindeo. milrek- ba bana lıarıı tedbir aıı.ntllfl'I' 
mara için 20 - 21 kuruş, 11 numara içhı 9 numara 18 T'ılrk lirası, 10 n~a 22 kep bir heyetin tzmlre geleceğ~, piyasa mı? 
23 - 26 kuruş... Türk lirası, 11 numara 24 Tiirk lırasu vaziyetiyle al.Akadar olacağmı haber NERiMAN GtJRSA 

- Bu fialler kurtarır nu? Yine ayni daireden gelen malumata vermiştik. Bu haber piyasada çok ;mil- • •••nu• 
Mevcut sekiz üıüın satı.J tarım koo- - Befü olmaz ki... Bu fialler fena nazaran 9 numara için 20 Türk lirası sa it bir tesir yap~tır. --

perati!ine Manisa da iltilıa.k etmiş ve bu sayılmaz. Eğer asgari fiat bu olursa üzerinden Alman kontrol dairesine ya- Ticaret odası ve T'drkofis, heyetin ya- Bir canavar 
suretle üzüm ve incir satış kooperatif- müstahsil vaziyeti bir nisbet dahilinde pılan mUracaat isaf edilmemiştir. patağı temaslarda baml kolaylık gös- .. • 
lerinln sayısı 16 yı bulmuştur. kurtarır, :demin de söylediğim gibi IHRACATÇILARA GöRE terecckür. Uvey kızını kirletti dl 

Köylüyü ~tismara alışanların her tür- bir klSını milstahsil utrar edecektir. Fa- ihracat tacirleri yukarıdaki fiatlerle Heyet Manisa.ya ve Aydına giderek Işıklar köyUnde Sağır Ismai1 adıO 
lU tasavvurun ilstündeki menfi propa- knt bu fiaUede bir kısım zararını kapa- munmcle yapmanın müşkül olduğuna UzUm ve incir mahsullerimi% etrafında biri üvey kızı Kadriyeyi ldrletınek _. 
gandnlıırına rai:'lllen hakikati gören ve tır. Rekolte noksandır. Biz fıeB.ttan kanidirler. Köylümüz fiat hususunda tetkikler yapacaktır. Ingillz kooepratif çiyle adliyeye verilmiştir. 
hUkQmetin sırf müstahsilin menfaatle- istifade etmek istemeyiz. &asen hiçbir biraz Ccdaknrlık yapılmasını istemekte- şirketleri müdürleri yalnız bu mevsim 
ri için koopernUf kurduğunu bilen., ve zaman bunu yapmadık. dir. 9 numara için 16 kuruşa ilave edi- için değil, gelecek mevsimler için de sa-
bunlara ortak olan köylümüz, bütün is- - Urladaki bağların 7.Brarı fazla mı? lecek masrafla yapılacak satışların va- tlj anlaşma.lan yapmak arzuswıdadır-
tihsalitını kooperatiflere teslime başla- - Benim Kcmalpaşadn da biraz bn- satı olarak 20 - 21 Türk lirası olması lar. Kendileri üzüm mağazalarını ge-

DAYAK ATANLAR 
ÇOOALIYOR 

Son iki gün içinde zabıta sanıoşl~ 
ml§tır. ğım vardır. Kcmalpaşada mahsul Ur- icap etmektedir. zeceklerdir. dayzl.lı: atan on bCI kip yakalanmıftd'• 

········' ···············································································································································································································~····· 

Fuar kupası Fuar münasebetiyle Oğlananası köyünde 
lzmire gelecek 

turistler Bir çoban başka bir çobanı ı<a.: 
lzmir kulüpleri turnuvası Fuar münasebetiyle lzmire turist radağ tabancasiyle VUrarak öldürdtl 

21 b 
kafileleri gelecektir. 2 EylUlde 400 Pazar günü akşamı Cumaovasmm Oğ- na tcldilinden korkarak köye kaçat'; 

Ag"" ustosta aşlıyacak fngiliz seyyahı bir Fransız vapuruyle Iaruuıası koyünde fecl bir cinayet olmuş ve babalarını keyfiyetten tıabcrdat 
şehrimize gelecektir. 9 Eylulde Ar- ve bir çoban diğer bir çobanı öldUnnüş- yorlar. ~ 

. . jantina vapuruyle 450 seyyah gele- tür. Bu çocuklardan biri Nurinln ati" ıiJJ.bl 

Bu akşam Tıu'" rkçe yeni bir \•arlık içinde teşekkül eden lz- 21 Ağustos C rtcsi .. .. 'kin . mü ce tır. yrıca unanıstandan da retle. vukubulm.uştur. TorballD.lll Mu- og.~ludur.. Çocuklar. babalarına bd~' ..ı. 
b..mir Entemasyonnl Fuar komıtcsı,, Futbol turnuvasının ilk müsabakası k. A y . Cinayet, aldığımız tafsillta göre .şu .su- şı Mcbmcdln çoban bulunduğu Ve ~ 

. .. • . (' • • . uma gunu, 1 
Cl • bir turist kafilesi gelecektir, 11CJ• 

kon ~erans Verı·lecek nur kulupleruun spor f~v. ıyetin.i teşvik sabakası 22 Pazar günil Al.sancak sta- _ hacır mahallesınden Ayşe çocuğu de- zıyeU hıkaye etull§ler, fakat kCil ld-ıJI 
,-~ maksadiylc bu hafta bır futbol turna- dında ı1 k B S nilmekle tanınan .Nlll'l adında bir genç ne taarruz etmek isteyen çobanın wd1" 

Bu akşam saat 20.30 da 49.18 metre vası ve gUrcş müsabakaları tertip et.miş-1 
22 

Ayap aca tır. .. • . • ıi.rey ya Orhun Oğlananası köyünde•çobanlık etmekte- olduğunu bir türlü anlatamaınıŞ 
kısa dalgalı Belgracl radyosunda istas- tir. ğustos Pazar gunil futbol mUsa- Şehrimiz Ağırceza mahkemesi reisi dir.Bu köyUn silrü sahiplerinden Velinin Çoban Mehmet ağasına: 

0
).> 

yonun Türkçe spikeri B' Meıun'et Sü- Futbol müsabaknlan lzmirin altı ku- bakasından evvel yine muhtelif kulilp- Bay Silreyya Orhunun halen seksen li- çobaru Mustafa oğlu Mehmetle tanışır- - Ben şimdi gider o çobanın ~ell" 
lcyman Pasiç, lzmlr Fuarı hakkında Jübünün birinci takımlaruun iştirakiy- lerc mensup bölge gilreşçilerl tarafın- rn olan ıı.sll maaşı doksan liraya çıka- lıır ve kardeş gibi de sevişirler. duğunu bulur ve anlanm, diycreJc p 
Türkçe bir konferans verecektir. Ay- le ve turnuva şeklinde yapılacaktır. Bu dan yedi sıklet ilzcrine güreş müsaba- rıldığı memnuniyetle haber alınmıştır. Nuri, pazar günü akşam üzeri köye dincı: o. n~ meçhul olan çobanı b 
ni konferansçı pazar gilnil Sırpça ve müsabakalar galibine Fuar komitesi kıy- kaları yapılacaktır. Güreşlerde galip ge- • - _ on dakika mesafede bir su arkını çcvi- ğa gıtmiş~. , cı-~ 
dün de Fransızca vc.rm.iştir. meUi bir kupa hediye edecektir. lenlere de Fuar komitesi tarafında birer ŞAKANIN SONU.. rerek koyunlarını sulımıakta iken öte- Mehmedm hareketinden ~ seıt'" 

0 
• • • • • ' • Müsabakalar için kura çekmek hediye verilcccktir 1zm1r Enternasyo- Telefon şirketi bekçisi Ali ve santral den koltuklarında birer demet ot taşı- sonra a~as~ ve çocuğu da d bit si-y; a n başlangıcı · ed ve • "kl ı da 1kl uğun do&'t"U gıtmışler ve tam o sıra a .... 1.rt ano ı ıcap en kararlan almak «zere bugün nal Fuar komitesi tarafından Fuarın memuru Asım şaknlaşırlarken. Asını yan on, on ı yaş~. .. çoc 11\L • ··ıe kıb de çoeıı- • 

kada F hrc t' P dd · gelmekte olduklarını goruyor ve onla- Ulll scsı ve mu a en -~a1' 

d 
KarMştyacl 

5
a h" l .m aşa ca esın- saat 18 de b5lge merkezinde 6 kulübün açık bulunduğu diğer günler için tertip Aliye bir kilfilr savurmuş ... Ali de Ası- ra ynkl"p"-a.. bir"n- kclim koo. tuk fena teklifte bulunan çobanın 1caçıı--

c ımct up ının npartımanının salılhi ettar ahhaslan kas dan ~- ~ e uş • ld v •• .. 

1 
d" 

bodrum katınd!ki tahtalar tutuşarak Y. . mur futbol aja- edilen bUyUk spor müsabakaları progrn- mm ar ın tabancasını çektiği gibi tan sonra bazı çirkin tekliHerde bulu- ta 0 ugunu g?rmuş er L~\ ~ 
ğ b 1 d h 1 H., ·ı- nmın rıyasctınde toplanacaklardır. mını aynca bildireceğiz. iki el kurşun sıkmış ve yakalanmıştır. nuyor. Çocuklar çoban Nurlnin bıı fe- Etraftan yetişenlerle sııahın ~ br 

Y~ a aş aml§ ve er a Y:~en 1 ğı yere gidilince çoban MeıuncdiD -•f 
faıyc ile halkın yardımı sayesınde ate- dan b 

1 
. 

1 
yaralaJlfl ... 

. . 1 • d .1 d şın ta anca curşunıy e .. _ıct" 

:.:::!~i:~: ::ı:~·~i.: 2 FJLM TAYYARE SiNEMASI TELEFON ~~~u halde can :4üğinl g~:cl>"' 
gorta şirketine 4000 liraya sigortalı idi. B iRDEN 315 } Keyfiyetten haberdar edilbcnt;i ıııı.ıll" 

ma derhnl mUddeiwnumi nö c .. ddei.,. 
Yangının knıa eseri olduğu ruılaşılmış- vinine malumat vermiştir. fw{u rabt' 
tır. 13 ağustos 937 cuma günlinden itibaren cidden görülmeğe layık iki muhteşem filim birden mumi muavini B. Nadir Enere bC \'Blct' 

- öıüm 1- VORONZOFLARIN ESRARI ?~:~~d~~~~~:: 
lkiçeşmelik Eczanesi sahibi Bay Ce- oynıyanlar • BRJGJTTE HELM JEAN MURAT Yapılan muayenede MeJuncdin dağ uı· 

malin refikası Bayan Makbule uzun za- • - mermili, ağlebi ihtimal bir kar~ öldü• 
mandnnbcri muztarip bulunduğu hasta- Ç J k d bancası kurşuniyle yaralannr~ .,arıı9 

k k d h ·· ar ı evrine ait esrarengiz bir vaka. Saray entrikaları. Casusluk. Hazin bir a•k macerası bu filmin mevzuunu teş'-ı'I etmektedı'r h dın ,, .. lıktan urtulamıynra ün ayala goz- Y K rUldüğü nnlaşıhnıştır. Me m~ kalflllf 
~w~~~ub~ük~t~ü~h~ • ka~ındruıd~ K~~~~~ 
ber alınmıştır. 

Cenazesi bugün öğle üzeri Ikiçeşme
liktc Çirkin sokağındaki hanelerinden 
kaldırılarak namazı Ikiçeşmelik caıniin

de kılınacak ve Kokluca mezarlığına 

götürülecektir. 

2 -
Katıltmcaya kadar güldürecek derecede eğlenceli, muzikala çok zengin operet 

rzz:zzzzzzzzzr..LZL;rzunzz.;a:zzzrLZ72ZL2TJ.ZZTLLZ.LXZJ 

SEANS SAA TLARI - Fiatler -Aziz arkadaşımızın büyük elemi biz
leri de derin bir teessür içinde bırak

mıştır. Keder gören aile efradına sami
mt taziyetlerimizi sunar baş sağlığı di

Hergün: Voronzoflar 3,15 - 6,15 - 9,15 d~ E DUHULIYE 20 

leriz. 

Isı·eç yıldı~ ZarahLcandcr birinci filmindı> 

-Prenses 4,45 - 7,45 de : - Talebe ve çocuklar 
pazar 1,45 de Prensesin ~eceleri filmi ile hatlar E 

ıiO.NU l JNCI ~Y.t~ıı. Ji/Uı i).1.-.: ,..._ ·-·----• ... ,... ___ - ... --

10 
KURUŞTUR 

... 

tır. j_nC gC" 
Ceset lzmir memleket hastanCSdcfııiDo 

tirilerek kurşun çıkarılınış ve 
ruhsat veril~crt.ir. yıııcıı• 

Müddeiumumilikçe suçlunun gı>'ıı· 
. . "l 'mlig~ inden lanması ıçın sulh ha u . . tir· 

ben tevkif 1taran istihsal cdilınış göt9 
Son dakikada haber nldığ~ı~o~' 

kntil çoban Nuri dün geç v::ıkıt ııfındaJ' 
havalisinde jandarmafarunız tar 
yakalanmıştır. 
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.................... 
BAZAN ~rss:.• 

....... ml::ı:ı:::J!lmlım ... B .. 

lntizarım tutar 
II 

lnkisarun tutar. Bir b3Şka şekli de 
~en bulur) evet öyledir \'e mutlaka! 

taknı şu kanallarla: Ç 1 • d T k b • • •• k 
"İ!d::ıı~::::1u ~~~~~~~:~te;::~:ı~~ e ı or um uz ra ya uyu marievralarına 

sayılabilir 

Sahife 3 ~ 

1 ~?.~~.:!'~:.:.~!!:~ 
Şimal 
kutbunda ..... 

Buzlar üstüne 
indiler 

Moskova, 15 (A.A) R :a~i~~:i~i~~le~!:e!c:::~~~i,~~::~~sı:~ bugünden itibaren başlamış 
l:nukabil zarardan kurtulmus, vicdım 

:::~~~:s.!~~;= ::!!: , ~ ~::~~:.~:;:~~:~::~::~ ·· · ················Trakya· ····ıı·aıki ············ ······ .ı;~::~1.::::.~;~ :~.:p: 
hına tutulmuştur. Ruhu buhrnn içinde, Çorluda halk tarafından hararetli teza- Kulkcrim'in başkanlığında bugün saat 

bir tebliğe göre So') et tayyareci 
ri şimal kutbunda mecburi sure 
buz üzerine inmc:ğe mecbur olmı 
]ardır. 

lledarnet ateşleri orasında artık karar- hüratln knrşılarunışlardır. Çorlu do- M sahasına k d. 11 de Devlet Deniz yollan idaresinin 
lltdır. Bu sebeplerle ıni.ivazenci zih- nanmıştır. Ş hird• bayrnm ~rapılmakta- anevra 3 Jll e ıyor (Aksu) vapuriyle Galata rıhtımına çık-

Krasin buzkiranına beraberine 
tayyare alarak Barrov burnuna l 
reket etmesi emri verilmiştir. 

lliyc ve fıkriycsi altüst olarak adeta şu- dır. ) M mıştır. Heyeti Korgeneral Cemil Cahit, 
Edirne, 16 (Hur:usi - anevrayı takip edecek büyük geçit. Tümgenernl Veysel, Tugvgcneral Ihsan, Bı·r a"'sı· kruvaz lltsutlaşrnıştır!... Her adımını atması, Istanbul, 16 (Hususi) - Büyük ma- • • k kah d l 1 ak · • l • 

h •resmını görme ve raman or umuzu se am am ıçın re-: Protol•ol şef mua•·ın· i B. Kud-t, I-n er hareketi yüz.de seksen yanlıştır! ..• nevralarımızda h::ızır bulunacak olan I J · · ..... • .. 
tr :men Trakyanın her tara ın an halk Saraya gitmeğe hazırlan-: sefiri ve bir askeri kıt'a karşılamıştır. b • f • 
.ikkat edilirse dniınn neşesiz olan ve Afrtan askeri heyeti başkanı Sahi Tü- • k d s· · · 'k' · 1 d 1 · • lr 0Tplf0 

\'i b :ma ta ır. ırıncı ve ı ıncı manevra ar an sonra yapı an geçıt: Iran ve Türk ınarşla.rı arasında. karaya 
edan azabı içinde kıvranan böyle biri- meni komutanı general Esedullah Han E resimlerden daha büyük, daha modern vesaitle yapılacak bu: 

Sine bir diğerinin merhaba demesinin, ayak basan kardeş Iranın askeri heye- b f 
Lt l pazar sabahı 7,30 da Semplon eksprcsilc fae,it resmini görmek için ~imdiden binlerce köylü yurddaşı ta-: tı·, do:ı<ruca Pc-palas otclı'ndc hazırla- Q lfmtş ~ ır sonnasının bile fena gc eliği görü- • 1 k l d l k d · • ö • .. 
lıir!... O; meselenin üzerinden znmnnın şehrimize gelmiş ve Sirkeci garında Is- :şıyacak otobüs er, amyon ar, arabalar ihzar e ime te ır. : nan dairelerine gitmişlerdir. Roma, 16 (Radyo} _ Salan 
Sünger çekmesine değin ınuztariptir .... tanbul komutan vekili Korgeneral Ce- : Trakyalılar Cümhuriyet ordusunun en' son model harp vası-E Istanbul, 16 (Hususi muhabirimiz- kadan bildiriliyor: Nasyonali.i 

Ancak dürüst ve temiz bir insan oldu- mil Cahit To~demir, Genel Kurmay Staların~. ve kahraman asker ve kumandanlarımızı bir daha top-~ den) - Yarın, Romen ve Yugoslav as- clindehulunan Almirante Cerwı 
hı irin bu ıo.."lc:kın zamanlarında dahi Yarbaşkanı Tümgeneral Veysel ünivar, :laca gormek v doya. do-y_a, seyretmek fırsatını bulacaklanndan: ke;ri heyetleri büyük crkfuıı harbiye k ..... 

1 
.. h . , t .

1 
• 

r- r-:t ~ • .. ,.. •• k b ·· "k sevınc ıçınded· l • • • ruvazpru ı e cum urı) e çı er,, falso yapmamnğa mümkün o1duğu kadar Istanbul Merkez Kumandanı Tuggene- :~.'!!!!.ıf..'! ••••• ~.l!~ ...................... !!.~!.· .................................... : reislerinin başkanlığı altında olarak gc- bir torpito muhribi arasında bir de 
&ayı-et etmesine rağmen ruhi ihtilacatı rnl lhsan Ilgaz, Harici~·c protokol şef llosu tarafından karşılanmıştır. tmış, askeri kıt'a ihiliam resmini yap-,lecekler '\'e hemen manevra sahasına harbi olmuştur. Almirante C.erv 
t(izünde, hareketinde yine ona bir rik- muavini Kudret, Afgan sefir ve konso- Bando Afgan ve Türk marşlarını çal- nı~iır. hareket edeceklerdir. tes torpidoyu batırmıştır. 
&aklık ~~pt1rır! ..• 'le bittnbi }'a bir fert •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
\'eyahut ta resmi bir makam tarafından 
(aı veyn çok) bir cezaya maruz knlır! 
Bu zavallının ceza gördü!,rüni.i işiten ve
h gören bcdduncısı, işte inkisarını !ut
tu der! ... Bu kısmen doğrudur. Evet 
bedduacının da bunda yarı yarıya dahli 
Vardır. Ki o da elektriğinin tesiridir. 
Bunu anladığım kadar ı:ırza çalışacağım. 

Kara sularımızda enternasyonal bir hadise 

Bir asi lspanyol tahtelbahiri Boz 
caadada bir· lspanyol gemisini 

top ve torpille batırdı 

Mülayim Partiyi Kazandı 

- Cenubi Afrika şampiy 
nu 20 dakikada yenil 

muhteliti 

2 - Mütecaviz: Ahlaksız ve itiyadi 
CUrüm sahibi bir kimsedir. Böylesinde 
\'icdan nuıbı, hassasiyeti; bcı>ere mer
hamet hissi udeta kalmamıştır ki neda
l'net ateşiyle yanarak milvazencsini kay-
betmiş olsun!... Fakat buna mukabil lstanbuı, .. 16 (Yeni Asır muhabirin· j miş bulunduğu belli d~ğild.ir. lspan- panyol gemisinin mürettebatını htımil 

den} - Dun Bozcaada fenerinin 15 ve yol vapuru bcklcnmedık hır taarruz Sovyet gemisi. bugün saat 11 de lima· 

Aydın 
karşısında cok 

lzmir muhteli 
güzel oynadı 

' Ceıniyetin kahir ve müntakim kanunla-
Bababurun f en<'rinin 18 mil açıklarında karşısında kalınca, mürettebat, kendile- nımızn geldi. Deniz ticnret müdürlüğü Pa"·nr "U·nu·· Aydından gelen Aydın tının mevcudiyeti, ergeç yaptığı fona- Istanbul, 16 (Hususi muhabirimiz- .... b 

lığın meydana çıkarak adaletin pençe- lspanyol nsilcrinin baym~ını taşıyan rini kurtnrmak için, denize atılmışlardır. ile emniyet müdürliiğü, keyfiyeti An- den} _ Geçen hafta Türkiye başpehli- cukları, Alsancnk stadında Izınirin g 
. cC. 3 denizaltı g<'misi cCindat De Ca- 10 sırada bu sulardan geçen cVarland karaya bildirdi. muht,..lı'tı'•:le bir futbol müsabakası y 
•ınc dü!';cccği korkusudur ki boylesini ERl vam Tekirdağlı Hüscyinle berabere kn- ""' ., 
(f diz> ismindeki İspanyol vapurunu iki Arnnsiann ac!'ı Sovyet bandıralı gaz ge- ROYTER AJANSININ HAB • mışl"rdır. Aydın ınuhtelı"tın· d.n, I 
cnalık uapmakta ve ecza görmekteki J C bi Af 'k · V d " " "' torpil ve yedi top atarak batımw•tır. Ha- misi, yctmi" dokuz kişiden ibaret olan Londrn, lG (A.A) - Rovter aı·ansına an cnu rı a şampıyonu an er- f 

1 ., .,, ., rin birinci sını takımlarında y r afo 
a ı kınlıgı nisbetinde} şuursuz ve mü- d"ıse saat 11.5 da olmuştur. ınÜrC'tt batı kurtarmai".Lı muvaUak ol- Ça li.lkkaleden bildirildiğine göre, dün vcld, pLızar günü Mül:iyim pehlivanla 

., kabili~ etler me\ cuttu. 
\nzenesiz kılarak mutlaka bir başka vu- VAPUR ODESADAN GELJYORDU muştur. Çanakkale civarında esraren~iz bir tah- karşılnştı. Bu gürC'şe hususi bir ehem- Zaman zaman lzınir kalesine' ci 
kuat yapmasına \'e ceza gonnesine sc- lspnnyol vapuru Odcsadan aldığı ha- Ispanyol vapurunun süvarisi Fraıices- telbııhir Ciutlad de Cndiz ismindeki İs- miyet verilmekteydi. Çünkü Mülayim tehlıkeler yaşatan A~·dınlı çocuklar 
bebiyet verir. Bittabi bunda da mağ- mule ile Vnlamıa gidiyordu. Boğazlar- ga Sovyet vapuriyle Ço.nakko.leden ge- panuol \'apuruna sekiz obüs ve iki tor- ötcdenberl Tekirdağlı ile bo'"' ölçüşc-

,J ., den güzel \°C cncı·Jik bir oyun çıkar 
durun l anık yüregindcn fıskıran {ela- dan henüz çıkmıştı ki açık denizde bu çerken mahalli hi.ı1:.ümete hadiseyi anlat· pil atınıstır. Vapur derhal batmış ve tclı- cek kabiliyette olduğunu iddia ediyor sel-Tedcnlerin takdırlerini celbett 
ket temennisi elektriki mahiyette büyiık nagıhani teca\'Üz uğramıştır. Vapurda mış 'e ifadesi tam olarak alınmıştır. telbahir de denize dalmıştır. ve meydan okuyordu. lzırur muhtclıtinin müdafaasındn 
bir rol O>-nayarnk mücrimin ~orkusunı-4--.~·xtlı mik rda en.ak. otomobiller, E·"e dcnizindt! vukubulan bu beynel- Bainn geıninın kaptanlyle mürette- Cenubi Afrika sampi.}onu Vanderveld m:ıl cdilmiyccek oyunculnr vardı. 
dan mütevellit şuursuzluğunu yarı ya- makine yağları 'e buna mümasil ec:ya milel hadise büyük bir heyecanla karşı- batından 79 ki:) Karadeniza gitmekte balkın nlkışlnn arasında mindere çık- cak fon·et hattı tecrübesiz , c şut l 
rıya tamamlar!... mr.!vcuttu. lanmı~tır. olan llir Sovyet vapuru tarafından kur- tı. Bunu MUluyiın pehlivan takip etti. biliyetini haiz olmıynn gençlerden 
Ş k h 1 Asi denizaltı gt•misi, Odesa yolundan KEYFiYET ANKARA YA tnrılınıc:tır. Ikı" gur·· ec:çı· vırı' n"ı dakı'ka kadar rok ç...._ kk d d imdi gerek vicdanlı gere a la ~sız ~ :r ., :ı .... - re iip e ıyor u. 

?ttUcriınin, mütecavizin bu vicdan aza- gelen Ispanyol vapurlarını a.\'lamıyn ıne- BıLDJRlUYOR Ispanyol vapuru kaptanı tahtelhahirin tin güreştiler. Tam yirminci dakikada Oyunun neticesi 2 - 5 tir.A, dınlı 
b mur edilmiş bulunuyordu. lııtanbul, 16 (Yeni Asır muhabirin· C-3 markasını ve Frnnko bavrağını ta- MillaAyım· rakı'l,m' ı'n "''a1 dakı'kasını ~·a- f ı k __ ,, 
ını veya korkusunu nısfcn tamnmlıya- .; - . " sa ır er oyunun sonuna adar cz.U 

cC. 3~ un ne zaman bu sufara1 gel· den) - Bozcaada sularında batan İs- şıdığını beyan etmiştir, kalı~·arak Vandervcldı'n sırtını •·ere &"· tak b••t•• b" k 0 ll .. · 1 n ve ., ., " den oynamışlar ve üç gol forkıyle 
u un ır şc ı c mucssır o a •• •• 1 •• ••• •• ••••., •• ••••••• ••••••••• •••• ••• ••• ••••••••••••• 111••••••,111 ••••••• ••••••• ••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••aa••••• 

bunları şuursuzlaştırarak ceza görmcle- 1 1 k be • d 1 K •• · d tirdi ve hakkiyle ·galibiyeti elde etti. rulmışlcrdir. 17.mirin genç muht 
l'ini icap ettiren bu elektriki tesir de ne- ngı• ı• z a ınesın e ta OStenCe e Bu hadise- hallrunızın uzun alkışlariy- muntazam bir surette çalıştırılırsa, 

~ • le karşılanmıştır. Haftaya rcvanş maçı ciddi rakipler karşısında derece ala 

~iN.::~:~·:~~y:::~:;ı~t.~: dili t mı o laca k? Bir ı!~~;:d~;::;uru yapıhnası mlilitcmel göril!Uyor. "Wyettcdir. 

Usakta Hariciye nazırı Edenin yerine Lord Hafi .. 
Halkevi 'iyi çalışıyor Faks'ın geleceği, Loyd Corcun da 
Uşak, 15 (Hususi) - Halkevi- kabineye gireceği söyleniyor 

llıizin bütün kolları çalışmalarına Londra, 15 (A.A)- ~'t.::r- Muhabir Bitlerin.mergubu olan Lord 
hızla devam etmektedirler. Spor şu-I Peuple gazetesinin 6~.. Halifaks.ın Mussolini ve Hitler tarafın-
L • • b' l 1 Diplomasi muhabiri .,.'$1: "( dan scvılınemekte olan B. Edenin mu-lleınız yem ır program a ça ışması-

k 1 B Ne\ıillc Chamber- vaffak olamadığı nok• ·ada muvaffak tıı daha verimli bir hale koyma ta 1 ·. . k b" d t u l aının ·n ınc c a- olacagını tahmin etmekte ve Lord Ha-
\'e yurtdaşlara faydalı olabilmek ça-

1 

dfü'ıt yapmağa ha-
tcl · • k d erını arama ta ır. 2ırlanmakta oldu11u-
Köy~ülük şube~iz doktor, öğ~~t- 1 nu ileri sürebilec;ğı- ,. , 

l'rıcnlerın katılmasıyle her hafta koy· ni beyan etmektedir. ~ 

ilshamın istifa edeceğini, B. Con Say
menin Lord Şansölye olacağını, B. Sa

muel Hoare'in de maliye naz.ırlığına ge
leceğini ilave eylemektedir. 

Müdafaa n:ızırı Sir Inskip makamın-

Bükreş, 15 (A.A) - Köstence

den bildirildiğine göre, Liman polisi 

Alman kumpanyasına ait Morcea 

vapurunun hareket etmesine müsa
ade etmemiştir. 

Polise vuku bulan ihbara göre, 

vapurda general Franko kıtaları için 

silah ve mühimmat bulunmaktadır. 

·-·····-· &• 

Ankara Gücü 
[bisikletcileri 

Denizlide lcre giderek konferanslar vermekte, J Bu tadilatın gayesi •. 
faydalı bilgiler aşılamakta ve köylü I dünyayı BüyUk. Bri- ~ ~ .. ~ 
~rtdaslanmızm kalkınması yolun- tany:mm kendı hu- f ~. ~ 
da ica~ eden tedbirleri almaktadır. ,kukunu müdafaaya ı··~:, ~ ~. · "' j 
nilhassa hasta köylülerimizin mua- azmetmiş olduguna ~ . i 
l'enelerinin yapılması ve ilaçlarının ikna için. ~ü~\ınıc- · t. ~.;: ~ ., '~ 

da kalncak, avam kamarasında da baş- DenWI, 15 (A.A) - Şehrimize bisik-
vckile vekalet edecektir. letle gelen ve uzun bir turne yapacak 
1NG1L1Z - lTALYAN GöROŞMELER1 olan Ankaragilcü sporcularından dört 

ETRAFINDA bisikletçi dün şehrimiz bisikletçileriyle 

tıı · , l d d' :. hiyet vermektedir. ~h, · 
lialkevimizce temin olunması saya- te <laha mıllı bır ma· ~~' ~'; Roma, 16 (Radyo) _ Ingilterenin Ro- muhtelü gezintiler yapmışlardır. 

memnunı) et hal er en ır. B Ch b 
1 

. . B , . 
ı:- . anı er aının . , 

da ı:.vin diğer kolları çalışma.~arı.?- 1 Vinston Churchıl ile ~: ~ , 
muvaffak olmakta ve gonlun B. Lovd Corca neza- ~~ 

~vdiği verimi almaktadır. Önümiiz-
1
1 retsiz. naz.ırlıklar tek ~ 

_mn büyük elçisi Sir Eric Drumund ta- · Bugün Denizli bisikletçilerinden iki 
til zamanını geçirmek üzere lskoçyaya kişinin iltihnkiylc altıya baliğ olan ka

gitmiştir. Orada İngiliz başvekili Ne- file ta:t 5 de Nazilliye doğru yola çık
villc Chamberlainlc İngiliz - İtalyan gö- nuş ar ır. 

Mıntakn mertsuplariyle bisikletçiler 
yolcuları şehir d!§ına kadar uğurlamış
lardır. 

"ek· d d } · ed · rüşmeleri üzerinde temnslar yapacak-ı evre e yapı ması ıcap en ış- 1 lif edeceği söylen- ~ 
1 d /J tır. İngiliz baş\'ekili de lskoçyaya git-ere şimdi en başlanmış ve iyi neti-· mcktedir. Lord Ha- fi 
tcler görülmüştür. lifaksın B. 1':::denin ve $ "'·#,,~~l mezdcn önce Lord Halüaks ve Robert 

onun da B. Orınsby L ~ Vansittard ile görüşmüştü. Zannedil-

Tu•• r k - Yunan Gorcnin yerlerin:? i ~ '~ ~·· _, 1 diğine göre İngiliz hUkümeti Habeşis-
gelecekleri rivnyet fL~ tanın 1talyaya ilhakını tanımağı esas • b b ı · • 1 ktndır B. Eden itibariyle karar vermış· tir. 

ış era er ığı -0 
u_nm_a_· ·~· -~!!!!-~~-~~--~~~ 

Atina- Elefteron Vima yazıyor: Ed.rne _ fstanbuJ 
. Türk ve Yunan üzüm tüccarları ) 
1
hracat ;sinde teşriki mesai etmeyi 

~e};:Jif ctnıişlerdir. Rekabeti ortadan Asfalt yolu tamamlanmak 
"'aldıracak olan bu teklif, her iki 

üzeredir 
lOernJekct için de faydalıdır. 
t Bu i birliği, Kaliforniya ve Avus-
1.ıtalya kuru üzümlerini de Avrupa 

ili~ asalarından uzakla~tıracağından 
•iitüne de tesmil edilmeli, hatta Bul
~&tistan da bu i~e sokulmalıdır. 

Vaktiyle bu yolda bir teşebbüs 
hpıl n da, meçhul sebeplerden 

Edirne, 16 (Hususi) - iki sene
denberi inşasına devam edilmekte 
olan Edirne - İstanbul arasındaki 

fere açılmıştır. 

Silivri - lstanbul arasincia inşaat 
tamamlanmıştır. Şimdiki halde faa-

asfalt şosenin bir kaç aya kadar ik- l" t Ço ı s·1· • Ço 1 
· k ·b l · · ıye r u - ı ıvrı ve r u -mali kuvv,eı arı eye ge mıştır. .. • 

Bu yol üzerinde ve Lüleburgaz- L~lebur~az arasında ınşaat temer
lstanbul arasında köprüler ile yolun kuz etmış bulunmaktadır. Bu şose
şosc nksammın inşaatı sona ermiş, nin Lüleburgaz- lstanbuf arası ta
bir çok kısımlara asfalt dökülmüş- mamlandıktan sonra Edirne - Lü-

General Kazım 
Dirik 

Edirne, 16 (Husu~i) -Ordumu
zun T rakyadaki büyük manevrala
rından sonra ayın 21 inde Edirneye. 
gelecek misafirlere umumi müfettiş 
general Kazım Dirik tarafından bir 
ziyafet verileceğini bildirmiştim. Bu 
sebeple Trakya umum müfettişi İz
mir enternasyonal fuarına ziyareti 
müteakip T ekirdağından İzmire ge
lecektir. 
....._.,_ ................... ._ ............ _ 
na başlanacaktır. 

Edirne - lstanbul şosesinin inşa
atına devam olunmakla beraber 
Trakyanın diğer muhtelif yerlerine 
uzanan şoseler in de tamir ve inşaatı· . . . 

~ . . . 

~ON .;~H ·A~~B E ~ 
-· ·- , .. ·' ~ ' ~ 

Buzlar ülkesinde 
f(aybolan Sovyet tayyarecileri 

Moskova, 16 (A.A) - Tas ajansı bildirıl or: 
Moskova ile Amcrikn arasında hava seferleri tertibine memur hiiküme 

komisyonunun verdiği haberlere göre 15 Ağustos tarihinde yapılan dikkaU 
müşahedelere rağmen 209 tayyaresinin radyosu ile irtibat tesis olunamamış 
tır. Sovyetlcr Birliğinin Alaskadaki ba21 rad) o istasyonları tayyarenin rady 
postasının mevce tulü üzerinde hazan bir takım anlaşılmaz işaretler almış 
larsu da bu işaretlerin N-209 tayyaresi tarafından verildigi şüphelidir. Imda 
faaliyetine devam edilmektedir. Krasin buzkıran gemisi Şmidt bumuna va 
sıl olmuştur. Orada tayyarelerin gemiye alınması için Platform hazırlanmak 
tadır. N. 170 N. 172 ve N. 173 numarnlı tayyareler uçuş için hazırlanmak 
tadır. Şimal kutbundan dönmüş olan bu tayyareler bu hafta içinde araştır 
malar için hareket edeceklerdir. 

Yugoslavyada bir hadise çıktı 
Hükümet resmi bir tebliğ neşrett 

Belgrod, lG (A.A) - Oplodenovfada vukun gelen kanlı hlldisclcr üzcı·in 
resmi bir tebliğ neşredilmiştir. Bu tebliğde c>zcüınlc şöyle denilmektedir: 

Bazı haberlere göre muhalefet unsurları '\'e hassaten sol cenah unsurlar 
dün Varnavanın hatırasını tebcil için yapılan fıyınden sonra bir miting akdet 
mek tasavvurunda bulunuyorlar. 

Filvaki dini ayinden sonra mahalli muhalefet rüesasının idaresinde bulu 
nan niimayişçiler kendisine taarruz etmek kasdiyle mebus Badjakın ikamet 
gfıhına doğru yola koyulmuşlardır. 

Bu yürüyüşe mümanaat etmek isteyen jandarmalara bnston, biçak ve taş 
la hücum edilmiştir. lki jandarma ile bir zabit yaralanmıstır. Bunun üze 

rine jandarmalar ateş açmağa mccbul' olmuştur. Nüma~ işçilerden iki kiş 
ölmüş ve on iki kişi yaralanmıştır. 

Nihayet halk dağılmış ve süktlıı, intizam iade edılmiştir. 
Diğer bazı yerlerde de muhalefet unsurları mitingler akdine ve nümayiş 

lcr icrasıııa tesebbUs etmişlerse de hiçbir muvaffakıyet elde edememişlerdir 

.., udüste yine bombalar patlad 
Kucli.is, 16 (A.A) - Haftanın sonunda şclıırdc huzursuz.luk nrtmıştır. Bom 

balar atılmış ve bir sanatoryum atılan kur~unlardan delik deşik olmuştur 
Arap kö~ ll'ıi birbirleriyle işaretle muhabere etmektedirler. 

Tedhi çıler tara!ından çıkarılan hadiselcrın artması Yahudi mah!illcrind 
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Birinci kısım : Tefrika Numaruı : 15 

Alis Bonbondan gelen son mektup Jerarın 
bölüğünün Laosa sevkedildiğini bildiriyordu 

HVLASA: - Gelen mektuplara iyi dikkat edi-
Baron Danyel de Viltebon kızı yor musun? 

Frontııvaz ve küçüğü Nikol ile biT· - Evet aziz üstad, yeni bir şey yok ... 
likte oturan bir duldu. Nikol !IÜZba§ı Askerce selfun alarak hizmetçi odasına 
J erar Dansit ile ni§anlanmak üzere çekildL 
iken bu subay Laosta bir sefere me- Şu Zizi, Piyerin bizzat kokozluk hn
mu1' edildi t1e Baron ni§anı f'esmcn yatı silrdüğü bir sırada yanına aldığı 
ilanda tenddilt gösterdi. Etrofın.- kUçUk ve cılız bir sersemdi. Karnı boş 
da1dlerhı mnnma göre metresi Flavi ve kafası oyuk olan Zizl ressamların 
de Marey bunda müessir olmtı§tU. Di- peşlerinde dolaşır, onlar için ötcyp be
ğcr taraftan Nikole gö:ı dikmig olan riye koşar, icabında bazı tablolarda ap
l'ıf ark Sa.stra.s isminde Baronun ah- tal tipi için poz alır ve fırsat bulduk
baplanndan biri de maksadına Mil ça karnını doyururdu. Alay için Pl· 

olmak ~n Baronla cvlenmeği aklı- yer, ödeyecek parası olmadığı halde, onu 
na koymU§ olan Flavi ile kumpa ku- hizmetçiliğe kabul etmişti. Çok geniş bir 
nıyon:lu. uşak elbisesi ve altın şeritli eski bir k.as-

Flavinin eski arkada§lanndan Odet ketle onu garip bir kılığa da sokm~c:tu. 
Nikotin fam dö §ambn idi "De Flavi· Bu ucube ressamın ev işlerini görilr ve 
ye castt8luk ediyordu. Bu Odetin ni- ona soytanlık ederdi. 
şanlısı otan Beting isminde bir tn- Bir gün Ziziye lokanta garson kız
giliz de Baronun baş seyisi idi ve bu- larınclnn birinin kendisine aşık olduğu, 
nun yardımiyle Mark kendi hazırla- fakat itirafa cesaret edemediği ima edil
dığı bir at kazasnıd4 Nikoli dii§ün:Iü rnişti. Guya kızcağız ayni mahallede 
ve sonra kurtardı. Fakat Nikolin gö- yaşıyan ve ressam olan bir Aşıkından 
tüne giremeyince, Odet vasıtasiyle korkarak hissiyatını açığa vuramıyor
ona bir uvkıı ildcı içirtti ve gizlice du. Ressam, diğerleriyle birlik olar.ık, 
onun odasına girdi. kısknnçlık taklidi yapar ve Ziziye hid-

detli gözleriyle bakardı. Zizi onu düel-
Ressam, Afis Bonbonla muhab~re edi- loya davet etti ve şahit olarak palro-

yordu. Hayatını kibar aşüteliğiyle kaza- la onun bı"r d t ·· d dL p , nuy os unu gon er nr-
nnn bu kadın orada kendisi gibllerl he- kl kl k d ıv.... b. d ma ı ann ar asın a ""''l ır arsa a 

YENIASIR . -
Japon yanın hakiki cehresi 

t 

• • 

a on an~ın ~r 
Burada k zlarla flört 

yapan yoktur 
Gençler bir dans mektebine devam eder gibi 
dansediyorlar. Ve dağılma vakti gelince •• 

Bayraklı yangın ficiası 
tahkikatı bitti 

işten çıkar•lma tehdidine kulak asını· 
yan ameleler ölümden kurtuldular 

Bayrakla yangın faciası tahkikatı ketin müdürleri de bilmekte idiler. 
müddeiuwmumilik~~ bitirilmiştir. Ha- Şirketin işçileri gece çalıştırtn~ 
her aldıgımıza goro maznunların na gelince: gaz ve benzin dolu oln· 
yangın neti~esinde vefat .. etmiş olma- rak gelen bir vapurun bir an e\f\'el 
lan dolayısıyle h?ku~u amme dava- boşaltılarak fazla masraf ihtiyarına 
sının açılmasına ımkan kalmamıştır. b k 1 k .. d" B nun 
Yalnız mağdurlann mesulü bilmal ?1.ec ur .. a ~.a~a ıç~n ır. .. u 0 sıfatiyle şirketten hukuk mahkeme- ıçın de gumruk ıdar~ıne ~ura~~~ıı 
sine dava açarak ölen aileleri efradı bulunulacak mesaı saatınden ~ 
için tazminat istiyeceklerdir. çalışacak memurlar için gümrüğe af• 

·· kl · · be ve Yangın görgüye müstenit kim- rıca ucret verece enm yan 
selerin if~delerine göre depo için- gümrük kanununun maddei mahsu
de, hastanede bilahare ölen lehimci sası mucibince çalışma müsaadesi 
Hasan usta tarafından lehim yapılır- alınarak çalışıldığı anlaşılmıştır. 
ken önündeki tenekenin birden par- O gün gece mesaisine itiraz eden 
laması ile çıkmıştır. bazı işçilere yanarak ölen Kaponi ve 

Mezkur depoda lehim işi, bir se- katip B. Nasib ertesi günü işe alın· 
ne çalışmış olan bazı işçilerin ifade- mıyacakları tehdidinde bulunrnur 
lerine nazaran deponun haricinde lardır. Buna binaendir ki bir kısırll 
uzak bir mnhalde yapılır ve amele nmele gece mesaisine kalmışlardır• 
tara.fından kapalı tenekeler istif ma- Diğer bir kısım işçiler bu tehdide k~
hallıne taşınırmış. Bu sene bu tarz lak asmayarak işi bırakıp gitmişlerd~ 
çalışma bırakılarak lehim depo için- ki bunlar yanmaktan kurtulan işÇ1' 
de yapılmnğa baQlanmıştır. BP~ sir- lerdir. 

~ • ;;,;,,;;l 

Doğanhısarda bir felaket 

Nahiye ı erkezini ve bir 
köyü sel 

men en yUksek mcvkie çıkaran bir ser- uydurma bir düello oldu. tkl hasmın gü.zeşte kavuşmuştu. Patlak güzelliği el" bir asırlık koca.ınnn . ıo11- C, OCU k bog., ul -'u kı k 
.. teml k . ıne pış uur ve- aı Bir kadın iki 

ve çap n onuşusu mus e enın en il . t" b·•· ı · ı b t A · .. . • . . r mış ı ve .... 1 ann ıç oş u. teş ışa- ık ı· J. 15 ev yuksek memurlarından bırini ona bağ- reU verilince baı.ı muzipler içine hava Y l al 
lrunıştı. Adetn Saygon kraliçesi olmuş- doldurulmuş kese kağıtlarını patlattı- Akşchirin Doğanhisar nahiyesi ve bu- bariyle 315 aile büyük zarara uğrnınıt 
ıu. Bu muvaffakıyete ı·ağmcn Pariste lar. Zizl sevgilisi uğruna bir kurşun ye- -"U knl kad tın rd na bağlı Yenice köyünü cumartesi güni.i tır. Maddl zarar 20.000 lira talunin ev • 

an nr aşını unu ıyo u. Ona dig" i k""aatiyle vere diictü, fakat hain 
kt 

"'' J -s b" t d d f t kl mcktedir. ~un mc uplar yaı.ıyor ve kendisinden kız, ipliğini pazara çıkardığı iddiasiyle, ır saa evnm c en ır ına ve süre i bl &ıyade himnyeklir bir dostluk besledi- dd ı· bir yag" murdan sonra sel ba."mıc:tu·. Her zaman \"e her yerde olduğı.ı gı ı 
ğinl iddia ettiği ·· b onu re et ı. r ·' -s bu felakete de ilk yetişen KızılııY 0 ~ 

. yuz aşı Jerardan bahse- Yaralandığı zaman, ;ı>iyer Lelıort Zi- DiinlCii ve bugimkü Japon kızları Bir kadın ile kUçük çocuğu boğulmuş, muş ve felaketzedelere acılarını unut-
diyordu. ziyi bir .tılsım $ibi muhafaza etti. Düel- KOBE (JAPONYA Rö-zarif giyinenler, en işleyici güzel- 15 ev yıkılmış ve birçok evler oturula- turacak kadar müessir yardımlnrdn bu-

Elindeki yarasını çabuk savmış olan losundanberl illU,yarlaml§ olmakla be- PORTAJLARI) . lig~ e sahip olanlar bövle bir yı<Tın k b 1 
zabit ilk önce Saygonda oturmuş ve Av- . KOBE d . l • '"l h k la 1 D J 1 . kp- mıyaca a e gelmiştir. Umumiyet iti- lunmuştur. 

. ~~ n~~u~~~~• , ~~~ıe~m ~~ ~r~. ~&~ ~~~-~~~~-~~~~~~--------~~----~~ 
rupahların ekserıyetle çok zevk duy- clınıaktı fazla olarak benlik iddiasına olan §ehirlerden biridir .• Japonyanın zançları bu kuponlarla ölçµlür. U 
Cluklan Çin mnhallesi fılemlerine hiç ya· dUşmü~t~ ve mahallenin bilti.in htımet- diğer büyük ehirlerinde de dan- Kırmızı krepdöşinden zarif tuva- m Uf Ca 
naşmamıştı. Hal ve tavrındaki süktlnet . k 1 . d.. h d kı sing1er vardır. Fakat en secme d n- letli bir corosla (Dansözle) dan-

Be yil?.b J.akab kaza d çı ız arının peşıne uşer, em e - z- • 
ona c yaz aşı~ ını n ır- ların tccessils hislerine bakın- bazıla- smgler muhakl-ak ki buradadır. sediy:o,-dum •. Dereden tepeden ko-
mışlı. Yaşnyl§ı, ıklım sebebiyle en us-

1 
.. d aff-''- 1 d B Kosk6caman bir tas binadan İçe· nusmalara istirak edecek kadar İn· 

1 l bil ka 
rını av amaga a muv ill" o ur u. u- . . · . .. 

u arın e tlanaınadıkları de.recede . ri giriyoruz .. Vestiyerde kimonolu, gilizce bilen partönerim pek az ko-
sa{ afift1 K d' ib" . 1. 'L ll . nunla beraber aptallığı yanında hır de- h l l k l 8 .. ..k d H ı· d b d 1~. • ve . e ı gı ı sevım ı na eny- :.__ı .. <t- _ çe re er e arşı aşıyoruz.. uyu nuşuyor u.. a ın e ura aKı vnzı-
le insanı cezbed k"" ""k Çinli k 1 receye kadar kurnuuıgı uu vardı. Soz l d ·· ... · k' l · ı· f · · k k d ~ ·ı d en uçu ız nr-

1 
l<l 

1 
. k sa on an muzıgm a ıs erı ge ıyor. esının onuşma egı , anset-

d"" 1--ç kum d . k"d af anlwnıyan n aca ı arı ve çam sa ·ı?.1 J 1 T k . c· I k ll ~ k "b ld v "h d .... .r..t1 ınmış, ar an, ıç ı en ve - apon arın « a sı ır s» ra ıgı me ten ı aret o ugunu ı sas e en 

• gn 
nı mezarı 

Hafriyatta 
celer çok 

elde edilen neti
dikkattır şayanı 

-
yondnn, yani kurbanlarını Asya kızla- k~ .. ~ınları uza~tan keşf~erdi. Bütün bil- işte burasıdır .. Cilalı parkeler etra- bir hususiyeti vardı. Japonlar her 
rından ziyade kendilerine bendedcn dıgı hundan ıbarctU. Pıy~r fazla. olara~ fına sıralanmış küçücük masalardan şeyi spesyalize etmekten hoşlan
fı.fetlerden de sakınmıştı. öyle denile- kapıyı açmasını, gclenlerın şemsıyelerı- sevimli, cazip bir neşe taşıyor ... dıkları için dansinglerinde bile ka
bilirdi ki harba luı.zırlanırken o aşkının ~ almasını ve postacıyı beklemesini Danslara göre ışıkların rengi de- dmlar kendilerine verilen vazife
:vecdi içinde yaşayıp duruyordu. ıstcrdi. Şimdi ona kendine göre bir ğişiyor .. Şimdi bir tangonun sürük- nin ilerisine geçmezler .. Suallerime 

Alis Bonbondan gelen son mektup uşak elbisesi yaptınnış ve cBay Hede- liyen ahengi içinde kızıllasan sa- şu kısa cevapları alabildim : lstanhul, 15 (Hususi) - Bir nydan im~ kn§ık, ve altın yaldızlı ve 1uıbJıtl· 
;r~~~ bölilğüniln Laosa scvkedildiğini me> adını tnkmıştı. l~nu b~raz sonra valsle beraber ma- -. Evet, dansingler eylenceli yer- beri L~lebur:~ın ~~urca Höyü1:1eri malı bir el aynası bulunmuştur. 
bildırıyordu. Piyer almakta istical gösterdiği bu vıleşmış buluyoruz. lerdır .. Amma ben hayatımı kazan- adındakı buyuk hoyuklerde ·hafrıyat Şu vaziyete göre bu mezar aahibiıJıl 

Piyer Lehort bunu takip edecek mek- Hindiçini mektubunu ertesi güne kndnr BEŞ DANS KUPONU BlR mak için dansediyorum .. Kobede, yapılmakta olduğu malumdur.. bir kadın olup yakıldıktan sonra kiılii• 
hıbu sabırsızlıkla bekliyordu, zira şim· beklemcğc mecbur knldı. Zizi mektu- YEN Tokyoda böyle bir çok dansingler Bu höyüklerden birincisi kaz.ılırken nün mezann içine konulduğu anhışılınJf 
Cli tam tehlike mınlakasında bulunan bu uatag" ına getirdi. Ressam derhal uır- Bu azametli salonda yer alanla- vardır .• Gece yarısından sonra dan- üzeri mukavva tuğlalarla örtülil bir 

k 
J 1 tır .. 

yUzbaşıya karşı ha iki bir sevgisi var- fı açarak mektubun başlarına göz gez- rın hepsi sanki bir dans mektebine singlerde hayat biter .. Herkes ev- mezara rast anmı§tır. Meydana çıkanlan bu ii.sarın uııtöb" 
dı. Tayyare ile gönderilen mektuplar dirdi, bir an evvel ınUhim havadislerin devam ediyorlar .. O kadar terbi- lerine döner .. Burada çalıct::.bilme- Haber nldığuruza göre bu mezarın · • ~ I :.:- k ve yine mezarin yanında bulunan ve 1111 

oldukça kısa .ıası alarla birbirini takip bulunduğu son tarafa gelmek istiyordu. yeli ve naziktirler .. Japonlar hnlk nin iki şartı var : Güzel olmak .. İyi etrafında ço zengin ve •on derece mü· d t .,,d· o d Ş k 1 b d k · t k ik k parator Vel!lpasidan Hndriana kn aJ 
"" ıy r u. u son me tup geç kalmış· Burada tedip kolunun yürü.yüşü hak- ter iyesine en çok ehemmiyet ve- ansetme .. tencvva um: eram ve cam Asar eofe· tı. Vakıa şaşmaz bir intizam da beklc-1 kında iznhat veriliyordu. Orman için- ren milletlerden biridir. Bilhas· - Jş bitince size refakat edebilir dilmiotir.. Pek muhteHf ıe1'.iller arzeden giden gümü§ Roma pataları bu rncızırtıı 
11emezdL • - de yolun güzergahını temizleyen mitral- sa böyle umumi yerlerde bu terbi- miyim} tunç vazo ve kevgirler, Tava Şamdan miladdan eonra 2 asra ait olduğunu gtif" 

Piyer tablosu üzerinde fırçasını yü- yöı.ler sağdan ve soldan bu yürUyUşU ye derhal kendini gösterir. Bir yen - Nezaketinize teşekkür ede- tuvalet Aletleri, kilitli tahta, bir mah- termektedir. 
rütürken hizmetçisini çağırdı: kolaylaştırmışlardı. Büyilk ağaçlar tu- mukabilinde beş dans kuponu sa- rirlı .. Ben yalnızca yolumu bulurum. fıızanın içinde bulunan cam vazolar A- Şu hale göre miladın ikinci ıısruıd' 

- Zizi, emir başına. tuşuyor, kö)•ler tutuşuyor, insanlar tu- bn alabilirsiniz. Her kupon size Hiç bir tehlikeye de maruz değilim. potropeik bir mahiyette olan bir takım zengin bir Trak kadınının ne gibi eti e;' 
Oldıikça acaip olan bir adam göı.Uk- t.uşuyordu. Dansingin kızlanndan hoşunuza Japon dansinglerini Avrupamn Medüz başları pek ziyade ıayanı dikkat yası bulunduğunu H ne suretle cöııı~ 

til. Ressam sordu: - BITMEDl _ gidenle bir defa dans~tmek hakkını Amerikanın barlarından, kabare- görülmüıtür. düğü .hakkında bu k~if hafriyat hcretı' 
e: bahşeder. le~indcn, dansinglerinden ayıran bi- Mezann içinde kesil bir kül tabaka· ne epeyce tcYler öğretecek bir rnııbifP 

DANSÖZLERiN KIY AFETLERi ricik hususiyeti burada çalışan dan- sının üzerinde bir altın küpe, bir ıü- arzetmektedir. 
E~fu ~~~diri~r~.~~~~rin ~~t~~~~u~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~-~---~~~ 

sözlerin çoğu Avrupadan ve Ame- de koşmıyarak evlerine gitmeği ter- Memleket 10 J 
dönen belediye lstanhuldan • • re ısı 

Ul O
•• d • el rikndan gelen modalara göre geyin- cih etmeleridir .. işçi gündelikleri 60 yaşınaa 

U n erln eg\J erlı· vad mişlerdir .. Kadınların, bi.r erk~ğ~n s:ni geçmiyen bir memlekette dan- ~Hastanesi rontken bı·r cocuk 
• kolları arasında dansedebılmek ıçın sozler gecede 8 - 1 O yen kazanı- • • , 

l 
• • • omuzlarım, kollarını açmasını bir yorlar .. Bu hatırı sayılır bir paradır. daıresı Kumar 0 ynıyan babD" 

erlnl lzmlre mu .. 
1
. J ı • rezalet. telakki eden eski Japon Dansing direktörleri kendileri- Memleket hac;tanesi rontkcn dairesine ae ıyor ananesı unutulmuştur.. Hemen ne mensup olan kızların pnpara- b ·ı- 1 1 k sını ihbar etti 

h 
· • ba kl b" k 1 l ·· l • d h l azı ı ave er yapı nen tır. Bu daireye tı.t' ____________ .._ _ _:;,....__ epsının ca arı ıraz ısa o ma- ara yuz verme erın en oş anmaz- . .. . . Burnavada Türkmen sokağındn ° 

F d 
• f • ( • • • sına rağmen na.rin kolları, çocuk el- lar .. Onların arzulanna aykm gi- yeni bır transformator getınlecek ve ran Cemal, Mehmet ve Mustafa acUıırıt'# 

uar esnasın a mısa ır erın ıstıra- leri, ince ipekliler alunda zarif bir denler yerlerini kaybederler. Saat bu suretle makinenin kuvveti arttırıla- da iki arkadaşını evine alarak Jcıııt1şf 

h 1 
• • b surette şekillenen dimdik göğüsleri on iki oldu mu müşteriler hesapları- cnktır. Bundan başka rontken makine- oynnmnğa başlamışlardır. Musuıfııo~ 

at erJDJ 0Z3Cak olanlar vücut~~mı.? .. bütün diğer kusurla- nı .?örerek d~~singi ~erkederke.n sinde yapılacak tadilatla 200 kilovatlık 10 yaşındaki oğlu Etem babasuun ~~ 
• nru ortmuştur .. Saçlarına kocaman dansozler ve dıger artistler de bır derin tedavi de te · ed"l kür mar oynadığını görünce hemen pO 

şıddetle Cezalandtrılacaklar bir horos şeklini ve~~n Japon m~- başka kapıdan evlerine .giderle~.. Ya tlacak tndil:~':sa ~=:am~ r- haber \'ermiştir. Polis kumarcıları stı~ 
dasını bırakarak ondule saçlarla gu- Yollarını şaşıranları polıs takıp p za üstil yaknlamnk ilzerc tertibat alınt§t.ıf 

BAŞTARAFI BiRiNCi SAHiFEDE t 1 • ı:- d B . . zelliklerini manalandırmışlardır.. eder .. Bununla beraber her şeyde ve f~da ikmal edildikten sonra memleket Fnkat Cemal işin farkına varmış \'C nr"' 
erme erı az.ıın ır. unu lzmırlilerden y·· 1 . d k. be .. d b' l d ld w "b' b d d k 1 tan . d kansc t d .. bil .. v,so ler. Bu da bizim için ayrı bir şeref ve b ki k 1 kk dı B 1 d" b uz erm e ı te ssum en ır ler yer e o ugu gı ı ura a a a- ıns esın c r e avısı e mum- kadaşlarını evinden kaçırmak istcııı 
e eme la ımıı. r. e e ıye u- zerro kaybetmeden d d" 1 zalarm ·· ·· ·1 kiln rılacaktu·. d h k 1 k ktır• 

sevinç teşkil edecektir. Yalnız kendi- nun için icap eden büt.ün tedabiri al- Baza b" d b" adı:~e ~yorbar.. onune geçı emez. e er Uçil ya nyı e e verme ten 
lcri fuarın açılma merasiminde hazır t n ır anstan ır ıgerıne aş- -. üç yıl irindc memleket hastanesi ront- tulaınnmışlardır. 

mış ır. 1 k · · k d f l ·ı· Ç "' f :ıı 
bul 

' kl d F A • • ama ıçın o a ar az ası a verı ı· ocugunu a ıp unamı) aca ar ıı·. uar bu nyın Hatta bugun belediye talimatına mu- k" k ) l . w keninin iptidai şeklinden kurtnrılarak •• 
. . . .. .. k" d 

1 
"f h yor ı ·ız ar yer erme geçmege ya- k Q ı · b • yınnıncı cuma gunu saat on sc ız c ıalı art;kct etmiş olduğu anlaşılan bir k't b 1 d b" b k d .. .. acan anne modern bir şekle ifrağı, muhitin ihtiyaç- nem l ır 

değerli lktısat Vekilimiz Bay Celal Ba- otelin sahibi elli lira para cezasına r!l"'- kı 11 u ma an ırk aşd.al . .anbsoakrun ' taraf d la ak :ıı-r o arı arasına en ı erını ır ı- Abdullah kızı Saime adında bir kn- larına daha geniş olarak cevap veril-
yar ın an açı c tır. tınlmıştır. Misafirlerin istirahatlerini yarlar .. Hallerindeki tabiiliw e baka- dın, memleket hastanesinde doğurduğu mcsini tcmın edecektir. konferans 

Fuarımıı.ın son hazırlıklarını tamam- sclbc,ı:iccck surette hareket ettikleri gö- ak l ş 1 d · gd be ı k ·· ı · .. d·· zı·· 
1 

r· r on arın ogun ar evrırı en - çocuğunu terkcderek kaçmış ve kadın-
amnB U?.e~~~ gece 1 guhn u u ça ışı~°: rü!. cck lokwıta, olel ve pansiyonlar ri hep bu hayatı yaşadıkları zanne- lığın en ~·üksck vnsfı olan analık his-

iı 
~cazzı::zzzzzzzz:uzıv.:zu"AJ Uşak, 15 (Hususi) - UçeJ11)'' 
Kiralık ev aranıyor Halkevini teftişe gelen Manisa~ ruz. u ça~mamızın er bakımdan ıyı icap ederse derhal kapattırılacaktır. d"l' b" d bilin . ı ır. sinden mahrum bu kadın polisçe yaka· 

ır ran ıman vere csı, gerek memle- Biz, biltün mevcudiyetimizle fuarın DANS BiTiNCE lanmıştır. 
ket dahilinden ve gerek hariçten gele- muvaffak olması için azami gayretle ça- ı~er d b"t' ka l ·· k 1 

1 
. 

1 
. . . -ı ans ı mce va ye parto- TAKKE GiYMiŞ 

kal
ce bo.lman ~ 1~ ~rcle zıyn.ı·ctçmın memnun lışıyoruz. Bu hususta en büyük güve- nerinin avucuna başkaları tarafın- Şapka 'kruıununn aykırı olarak takye 

a ı esı ıçın ı.mirlilcrin öteden beri nimiz Iunlrlilerin misafir-n liklcrl da ·· ··1 · k · · 
m

aruf ol n ..... f ,.kl . . . d. -.t"erver - n goru mıyece hır surette hır ile sokağa çıkan Süleyman oğlu Mustn-
A.. ırpP Vl'rıl rrııu gos- ır • ~ b k )J l . d r akal 

h 
" • b' • . ;ı•z :::r ımavı unon ıra ır.1 ~ı~r:ın en en a ,, anmı~tır. I · ı1dı=ı Zara Leanaer ınncı 1 ı mtnlL"' .:ıv.ı."' T -.ıı\\J.ı ~ .L ıo• J7"ı .. ~ 

B mahane, Tilkilik, Gazi bul- lavı Bay Kazım Nami Duru nk ,fıı' 
varı civarında 3 _ 4 odalı küçük Halkevimiz salonunda yüzlerce ~j .. 
bir ev aranmaktadır. İdarehane- leyici önünde devltimiz.in ve p{AI' 
mizde Kemalettin Şükrü adına mizin ana prensipl~rinden olan ıı• 
müracaat. tı Oku) izah edea bir konfeJ1l 

-.-. .... , .,...,__,.... ______ _. vermistir. 



-- - -

Elinde kırbacı ile kalın demir par-
naklıklı bir kafese girdi .. 

Kafeste mütlWş ve muhteşem bir arı· 

n vardı. 
Çiko, vahti hayvan terbiyecisi idi ... 

.\yni zamanda büyük bir sirki idare 
:diyordu .• Şehirden tehre dolaşarak nu
naralar yapa<ak büyük töhret ka
<anmışlı .. Şimdi de bu büyük kasaba-
11n kenarında sirkini lıturmuştu. Mo
:lası geçmiş piyeslerden, tatsız tuzsuz fi .. 
imlerden bıkan halk, Çikonun vahşi 
layvanlarla yaptığı numaraları zevkle 

ıeyrediyorlardı. 

Çiko her sabah hayvanlarını bir göz
:ien geçirir, onların daima ve tatmaz 
Jİr intizamla ta.kip ettiği terbiyelerine 
tasıla vermezdi. 

Hayvanları içinde en müthiı ve kor .. 

<uncu Mina idL 
Mina hakikaten muhteşem bir diti 

ı.rs1andı. 

Çiko bu aabah iıte bu Minanın kafe
lİne girmi,ti. 

Kafesin kapısının önünde, elinde ta .. 
oanca bir utak bekliyordu .• Bunun va
tifesi bir tehlike halinde kafesin kapı
Jını hemen açıp Çikoyu kurtarmak ve• 
ya bir kuqunla hayvanı öldürmekti. 

Çikonun kafese girdiğini gören diti 
•rslan Mina boğuk bir homurtu yük
.itti. Ağzını açtı .• iri, sivri dilleri bütün 

korkunçluiu ilo gözüktü. 
Çiko fütur getirmedi. Gözlerini kırp· 

:nadan hayvana dikmiıti .. Sol elini uzat
~ı.. Nazarlarının bütün sertliği ile vah~i 
·layvanı teshir ediyordu.. Mina, hipnow 
:ize edilmit gibi bir müddet gözlerini 
;ikonun kendiıine uzanan elinin ince, 

ızun parmaklarına dikti .• Sonra, ve bu 1 
ıefer hafifçe homurdanarak kıç ayakları 
.latüne oturdu. 

Fakat. ihtimal einirli bir Anına raat 
~elmit olacak ki ön ayaklarının keskin 
.ırnaklı aağ pençesini fÖy[e bir savurdu. 

Pençe, Çikonun eline rastladı. 
Vahıi hayvan milrebbisinin beyaz eli 

izerinde kırmızı izler peydahlanmııtı. 
Hafifçe yaralanmıştı .• 
Çiko aldınt etmedi .. Sanki hiç bir ıey 

>lmamıt gibi ve gözlerini Minanın göz
ıerinden ayırmadan ağır ağır geri çekil

di vo kafesten çıktı ve çıkar çıkmaz da 
ağzından bir küfilr savruldu. 

- Sefil kahpe .. 
Kafesin yanında duran uıak ı 

- Ah bay Çiko.. Dedi, bilseniz ne 
kadar çok korktuın-. 

- Korkacalı: bir ııeY yok .• Kahpenin 
cilveei tuttu .• Eve gideyim de karıma eli .. 
mi sardırayım.. Birazdan gelirim. 

*** Bardalctan boıanırca.sına bir yalmnr 
vsıığorordu ... 

Çikonun cEvim• dediği •İrkin biraz 
uzağında dört tekerlek üstüne kondu
rulmut bir barakadan ibaretti. Vahıt 
hayvanlarla beraber o tehirden bu ııehre 
Claima dolatmakla hayatları geçen o.ir
kin adamları için böyle tekerlekli ku
lübeler ideal bir yuvadırlar .• 

Çiko sirkten çıktı .. 
Kapıntn önünde ertesi günkü numa· 

raların afişi vardı: 

(Dünyanın en büyük arolan terbiye
cisi Çiko yann en müthiı numaralann
Clan birini yapacak .. ) 

Afiti haklı bir gururla seyretti. EveL 
Dünyanın en büyük arslan terbiyeciai 
yann en müthiı numaruanı yapacaktı. 
Yarın, kansı Bianka arslanlar içine gi
recekti .• 

Bianka.. Yirmi yaıında güzel.. Çok 
güzel bir kadın .• 

Çiko onu çok ııeviyordu. 
Acaba Bianka da Çikoyu seviyor mu 

idi} .. Niçin sevmesin.. Vakıa Çiko kırk 
Yllftnda idi.. Fakat kırk yaş tam gençlik, 
olgun bir gençlik yatı değil midir> Ha
yır .. Hayır .. Bianka da onu seviyor .. Bu· 
na emindir .• 

Yağmurun alhnda aınl ııklam keıil· 
- ~ > 

meden, çekinmeden koşarak evine gi
diyor.. Elini sardırmak bir bahane .• 

Hiç değilse bu vesile ile biraz evvel 
ayrıldığı karıaını, mutat hilafına ve onun 
beklemediği bir saatte tekrar görecek. 

Tekerlekli kulübeye yaklaştığı za
man İçerden bir takım sesler duydu. 

Allah Allah .. Buraya kendisirıden ba.t· 
ka kimse giremezdi. 

Karısı acaba kendi kendlne mi konu· 
ıuyordu ) 

Kulağını kulübenin ince tahtasına 

dayadL, 
Dinledi. 
Bianlcanın aesini duydu.. Karı.s.ı. ku

lübenin içinde bulunan bir yabancıya 
fÖy]e söylüyordu: 

- Vah yavrum vah .. Sırı! sıklam ke
silmiııain .. Bu havada buraya gelmek bir 
mesele.. Sana bizimkinin muşambasını 
vereyim ~ari.. O bu muşambayı artık 
kullanmıyor .. 

Yabancı erk.eğin eeai : 
- O nerede şimdi) .. 
- Sirkte.. Her sabah bir kerre ıirke 

gider ve hayvanları kontrol eder .. Ya
rın müthiş numarasını yapacağız. 

- Bianka.. Korkuyorum.. Senin ha
yatın için korkuyorum.. Bu numaraya 
bir gün kurban gideceksin diye korku
yorum .. 

- Hiç korkma.. Arslarılar Çikodan 
çekiniyorlar.. O orılan karıwnda ıusta 
durduruyor .. Korkacak ne var) 

- Ya para meselesi> 
- Onu da yarın halledeceğim .. Ya-

rin beni. kararlattırdığunız yerde ve •İr• 
kin paydos olduktan ıonra muhakkak 
bekle .• 

Yazan:Tok Dil Yefrlka No: 104 

Arslan terbiyecisinin 
Bunu birazdan anlarsın. Biraz.. Pek il& 

sonra senin numaran baı\ayacak. Sen 
aslan kafesine girecek ve o zaman ben 
Minaya parmağımla bir İpret vereceğim. 
Bu işareti yalruz Mina ve bir de .. sen gö· 
rcceksin .. Bu i~ret.. Senin idam hük
mün olacak .. Söyle... Söyle bakalım 

dün sabah kapıda buluştuğun aşıkın kim· 
di? ... 

Beklerim .. 
- Şimdi heme -it .. Cikonun sağı ao

lu belli olmaz .. Belki geliverir. 
Çiko başka bir şey duymadı .. Kulü

benin kapısı açıldı.. Biankanın kocası 
kendisini göstermemek için büyük te .. 
kerleklerden birinin arkasına gizlendi. 

Yabancı, belki de kansı ile son bir 
Öpücük veriştirdikten 0t•nra kulübeden 
çıktı .. 

Çiko onu görmek ve tanımak isti
yordu .. Fakat herif, sağnak halinde ya
ğan yağmurdan korunmak için Bianka

nın verdiği kucuğa o kadar sıkı bü .. 
rünmüştü ki görmek kabil değildi. 

Çikonun dudakları arasından bir kü
für çıktı : 

Bu küfürü bu sefer arslana değil, ka
rısına karşı eavuruyordu • 

Kulübesine girmedi .. 

Yağmurun altında gerisin geriye sir
ke döndü., 

Gözlerine vahşi bir karanlık çök-
müştü .. 

- Beni aldatıyor .. Demek beni sev
miyor .. 

Diye mırıldandı.. Bianka.. Cüze( Bi
anka, o kadar temiz bildiği karısı de
mek iki yüzlünün.. Ahlaksızın biri imif. 

- Ne kadar abdalmışım, diye ıöy• 

lendi.. Seviyor oanarak kendimi tama
men ona bağlamakta ne kadar apdallık 
etmifim.. Arslanlan, vahı! haynnları 
terbiye etmek, onlan kendine ram kıl
mak neye yarardı.. Değil mi ki sevdiği 
kadını kendi.ine bağlıyamamıştL. 

intikam., 

Bu his. Çikonun kafa1ında ve kal
binde birden bire yer buldu .. EveL. in· 

nlın iznime hacet bırakmaksızın ferman 
yürütesin! 
Padişah Fazıl Ahmet paşanın sırtını 

okşadı, alnından öptü, fermanını yaz
dirıp, ertesi günU hiç göril!ınemiş bir 
alayla büyült bir sefineye, binlerce as
kerle binip ayrıldiğı zaman onu teşyi 
etti, yilz bir pare top attırdı, 

········· 

Korkunç 
INTIKAMll 
Karısını arslanlara parçalatacaktı 

vinç ışığı çaktı .. 
intikam yolunu bulmuıtu. 
Ertesi. günü methur numarasını ya .. 

pacaktı.. Bianka, dişi arslan Mi.nanın 

kafesine girecekti.. O zaman Çiko hay
vana parmağı ile bir İşaret yapacak ve 
Biankanın işi o Anda tamam olacaktL .• 
Herkes bunu bir kaza zanedecekti.Fa· 
kat Çiko, ipreti vermezden önce bütün 
kinini kendisini aldatan karısına kusa .. 
cak. ona ölüme mahkUm olduğunu an .. 
latacaktl .. 

Biank nın bunu anlaınası, ölümden 
evvel suçunun ıstırabını çeknlet>İ llztm• 
dı .. 

Mesele yarına kadar hiç bir şey belli 
etmemek, soğuk kanlılığı elden bırakma· 
makta idi. 

*** . Sirkin etrafını basamak vari çevreli .. 
yen sıraların üstleri eıkı bir kaiabahkla 
dolmuştu .. 

Sırma süslerle bezenmiş kırmızı el
biseli bir orkeıtra gümbürtülü havalar
la etrafı çınlatıyordu, 

....................................... 
Bianka, soyunma odasında dar he· 

yaz caketini giymişti • Çıplak ayakla
rında hafif sandallar vardı .. Uzun aarı 
saçları omuzlarını kaplamıştı.. Büyük 
numarayı yapmağa hazırdı .. 

Çiko da hazırdı .• Birden bire karısı .. 

Bianga çJgına dönmü~tü. 

- Hayır .•. Hayır Çiko ... Aldanıyor
sun ... Yanılıyorsun. O adam ... 
• Genç kadın cümlesini tamamlamağ• 
vakit bulamadı. 

Sirkte orkestra sosmuş, alış başlamıt-
tı ... 

Sıra büyük numaraya gelmi~ti. 
Çiko, vahşi bir hırs içinde Biarılcanııa 

kolundan tuttu ve onu sirkin orta.sına 
eevketti .. 

l talk, gözü önünde bi.razdan oynana• 
cak faciadan habersiz. korkudan sapsari 
kesilmiı Biankayı alkıtlıyordu. 

Çikonun bir iıareti üzerine alkıo1ar ke
sildi. 

U,ak, elinde tabanca, Minanın demir 
kafesinin parmaklıklı kapısını açtı. 

Bianka ve Çiko kafese girdiler .. , 
Çiko. gözlerini dioi aslana dikm.i.ı, onu 

teshir ediyordu.. Sol elini de hayvlllll 
manyatizc eder gibi uzatmıştL 

Bianka hala biraz evvel loca81nda 
iken kocasının söylediği aözlcre inana• 
mıyordu. Nasıl olur da Çikoyu aldatabi
lirdi! .. Kocasını çok, hem çıldırasıya so• 
viyordu. Onun şüpheleri.ni izale için 
söyliyeceği sözleri neden dinlememiıti .•• 
Neden lifını yarım bırakml§tt .. , 

Gözlerini yanındaki kocasına dil:tL 
Y aklaşhğını pek ô.Ja hiseettiği bu ölüm 
Anında son bir ümit ve yalvanşlaı 

- Çiko ... Çi::o dedi, o adam beninı. 
aşıkım değil ... o ... 

Çiko, kansının ıözünü ıert bir küfür· 
le kesti: 

- Sus kahpe ... 
Ve sonra Minaya uzattığı sol elinin 

parmakları kımıldandı .. , l§&ret Yeril• 
mişti ... 

Kadın boğuk bir feryat kopardı ve 
korkudan bayılarak yere yıkıldı. 

Mina ioarcti görmüı ve an1a.nuttı. 
Vahşi bir hamle ile Biankanın üzerine 
atıldı. 

O anda da, insanlann anlaşılmaz his
lerinden biri kendini gösterdi .• 

Çiko, Biankarun üzerin& oaldırmalt 
için hamle eden aslanın önüne kendini 
attı ... Bir silô.lı patladL 

Tehlikeyi gören Ufak, elinde ve t.., 

1 
tikte tuttuğu tabanca ile Minayı yere 

, serdi. Fakat geç kalmııtı. Hayvan, ko
l caman pençesiyle Çikonun gırılağınd. 
geniş bir yara açımttL. 

Halk, korku içinde kaçışarak, itişerek: 
sirki botalttı. 

1. 
• • Doktor: 

- Kurtuluş imkanı yok. Hastaneye 
I kaldırmak faydasız. Bari olduğu yerde 
rahat rahat ölsün ..• 

\ Dedi. Baygınlıktan ayılm~ olan Bian• 
ka fİmdl ölmek üzere olan adamın, aev

j diği adamın başı ucunda hınçkıra hınç· 
' kıra ağlıyordu. 

Çiko, gözlerini açtı. Karısını gördü. 
- Bianka ..• diye inledi ••• Ben sen• 

den intikam almak istemlıtim. Sonra da. 

tikam alacaktı ve 
hif olacaktL. 

- Anladım sevgilim.. Fakat neden 
aözümil tamamlatmadın. Neden beni 
dinlemedin. Kulübeye gelen adam kar
deşim Pedro idi. Senin kovduğun 'H 

bu intikamı pek müt- na döndü.: bir daha yüzünü görmek istemediğia 
- Biarılca .. Dedi .. Eğer beni aldata- kardeşim Pedro ••• Şimdi anladın mı), 

cak olursan bu alçak.lığına karfl intika- Kaç zamandanberi kardeıimc baorettim. 
mım pek müthit olacak .• Bunu biliyor O burada imit·•• Bizim geldiğimizi duy• 

Şuuru sarsılmıı bir halde ve uğulda
yan beyninde bin bir türlü İntikam ıe
killeri düşünüyordu. 

Evvela Biankadan intikam alacak, 
sonra da henüz adını, sanını bilmedi
gı, ıuratını görmediği o herife .. SaadC· 
tini elinden çalan herife sıra gelecekti .. 

Birden bire gözlerinde vahti bir se-

musun) b · • ı:ıııış. enı görmege geldi. Zavallı ••• Bet 
- Bilmeme lüzum var mı •• Çiko > parasız kalmıf, bugün ona senden alıp 

Böyle bir şeyi aklundan bile geçirmem. biraz para verecektim, Çiko ... Çiko ... 
Seni seviyorum ve ölünceye kadar da Benden nasıl fÜphe edebildin. Ben yal
seveceğim .• Nen var? Ne oluyorsun? •. 1 nız .•• Yalnız seni .acviyorum, •• Çi.k.o ••• 

- Nem mi var> Ne mi oluyorum) - Lütfen çevirini: -

hinler ve bWerl; ıa;ıahalık-o~d~ Kan- bire d;'ğılıp kMmakarışık -Otın~larru. - tşteo\kl bal yemez! kalenlıı-k! 
diye kalesi üzerine yürümüşlerdi. Bu bir lağun lnfillli idi. pısına hedef aldirıp mümkün old 

Maksat kalenin kapısını tutmaklı, fa- Bir saat sonra perişan bir halde, çu- kadar ateş edeceğiz! 
kat kalenin mazgallarından atılan top, kurlar açmış infilaktan kurtulanlar mev- - Kaç defa olur ki, bal yemezler iki 
ok ve mancınıkla atılan taşlar yağmur zilerine çekilen orduyu kumandanları, si birden yirmi dört saat çalışsa anca 
gibi yağarak hilcumların yolunu kesi- beyleri zor teskin edip toplayabildiler, dört, beş defa ateş ederler. 
yordu. zira yeniçeriler kaçmak, barba girme- - Her ne ise ..• Bu onlara fırsat ver 

Andoludan gelen bir çok beylerbeyi mek için çabalıyorlardı. memek için bir tedbir olur, Ondan 
askerlerini teşvik için öne atılmışlardı, Harp sahası birkaç saat sonra sük\ıne- ra yarın sabah erkenden biraz 

Fazıl Ahmet paşa Hanyaya gelip, Kan- hele Katırcıoğlu, atılan okları, taşları tini bulunca serdar Fazıl Ahmet paşa- manca görilnen Karaman beylerbey 
edip ısrar etmişler, ne oluraa olıun iler- dım istemişti.. Burılardan Fransa o gün diye kalesinin önilnde kopan mahşeri ve ara sıra patlıyan topları gözleyip, kol- Girit harbına iştirak eden bütiln bey- Halil paşayı lstanbula gönderip bize e 
liyclim 1 demişlerdi .. lbrahim reia ve tay- için Venediğe para yardımı vadederek görünce, derhal inzibat altına aldı, el'- !ayarak, arkadaşlarmı miltemadiyen !eri, beylerbeyini çadirına çağırdı. zakdan ziyade barut getirmesini te 
falar bu büyük hücumun ısrariy(e Ra- tetvik etmit ve Balkan devletlerinden zaksızlıktan aç kalıp isyan edenlere er- iler!emeğe teşvik ediyor ve her ok gelen Katırcıoğlunun da bulunduğu bu edeceğiz. 
dostan tekrar yola çıkmışlar, fakat ikisi askeri kuvvetle imdada koımu~lar- zak vererek topladi, şımarık yeniçerile- deliğe oklar yağdırarak, çakmaklı ti1- toplantıda gece yarısına kadar yapılacak Sonra paşam o gelinceye kadar biz 
tKerpe• açıklarında konan gemileriy- dı. Kanlı muharebelerden sonra Hanya ri dayak.la intizama soktu. Birçoklarını fcnklerini patlatarak kendilerini koru- işler, alınacak tedbirler hararetle ko- kaleye doğru bir Hlğım açmalıyız. 
leı karşılaşıp, muhasara edilmitlerdi. kalesi zaptolundu. keneli kılıncıyle öldilrdil. tkl giln için- yarak ilerliyor, ilerliyordu. nuşuldu. - ??'!!! 
Sudan bir mukabele gören korsanlar bir *** de Girit harbı serdar ve sadrazam Köp- Kaleye doğru bu sokuluş hayli iler- Fazıl Ahmet (pa:;a) etrafındakilerin - Hayret ebne! Onlar nasıl yapı 
saat içinde gemiyi zaptederek hepsini Köprülü zade Fazıl Ahmet paşa, rülü zade Faztl Ahmet paşanın sıkı eli- !emişti, fakat arkalarında milthiş bir in- kararsız fikirleri karşısında iyiden iyi- yorsa biz de öyle yaparız, hem bu iş" 
denize atmışlar, aldıkları ganimetlerle Dördüncü avcı Mehmet1e görüştü. Şu sipliniyle intizama girdi. Cilı1k belirdi. Sanki yerler yerinden oy- ye öfkelenmeğc başlamıştı. başında ben bulunacağım! ~y 
Ciride girmişlerdi. teklifi yaptı: Bu kuvvetler kafi görülıniyerek Gi- nuyorınuşcasına sarsılmış ve yerden Serdar paşaları çadırlarına göndermiş haber venneden, kalenin şu sağ tarafı 

Korsanların Venedik cümhuriycti- - Hi.inkArım yirmi iki sencdır can rit f5.ciasını kat'iyyen sona erdirmek cehcnncınl bir alevle beraber taşlar, top- Katırcıoğlu ile çadırda yalnız kalmış- dan, kapıya yakın bir liiğun kazdiraca 
nin Cirid Vali•ıne, aldıkları ganimetten yeyen canavar Girit harbının başına izin için Anadoludan asker istedl, bilhassa raklar alabildiğine yukarı havaya fırla- !ardı. Müteakiben ışığından istifa- ğım, bunu ben kendi arkadaşlarıma, kı 
hatırlı hi .. eler ayırarak bir müddet ora- ver de ben de gideyim! Rumeli beylerbeyisi Kat<rcıogluna hır ınıştı. Bu infiliikın arkasından feryat- de ederek Kandiye kalesini karşıdan zanlanma yaptıracağım! Siz de etr 
da kaldıkları lıtanbula aksetmiş, saray - Tehlikeli değil mi senin için? mektup yazarak çağırdı. lar, figanlar belirdi. Ani emirler gürle- tetkik için kolkola gezıneğe çıklılar. kollayıp eınirlerinizi verir, oyalars 
Venediğe bir ültimatom gönderip der- - Bu kadar canın heder olması da- *** di: Bir kayanın üstilne oturduktan sonra bal yemezlerin ağzını bizim tarafa ve 
hal harp ilii.n eylemış, sefinelerle as- ha tehlikelidir, orada irtibat, ınlizam 1080 hicri senesinin; cehennemi sı- - Çekilin! Fazıl Ahmet pap sordu: dirmcden ateş ettirirsiniz. Barut var 
kerleri Ciride ıevketmişti. Zaten Ciri- yok, milsaadc et te gideyim. caklığıyle ortalığı kavuran ağustos ayı- - Geriye! - Ne yapalım şah Mehmet! Sen söy- şimdilik? 
dı almak huly ı Murad zamanından Dördüncü Mehmet şecaatli bir ısrarla nın on beşine doğru cMorozini> nin ku- - Dağilın etrafa! le bakalım? Katırcıoğlunu merakla dinleyen F 
beri Osmanlı ·-•Paratorluğunu meşgul yapılan bu teklifi takdirle kabul etti: mandasında bulunan Kandi1e kalesi - Off! - Dinle paşam! Yarın harbetmlye- zıl Ahmet paşa: 
ediyordu .. Ciride asker sevkedilince, Ve- - Peki! Fazıl Ahmet, seni Girit har- önünde Girit harbı son hızını büyük bir Bacaklar, göğdeler, eller, kollar, baş- ceğizl Yani hUcum yapılmıyacak! Bl- - Evet! Dedi varl Elli fıçı kad 
nedik cümhuriyeti Balkan devletlerine hının serdarı olarak nasbettim, şu şart- dehşetle alınıştı. (ar havada uçuşarak şapır şapır dökU- zlm kaç topumuz var? var .•. 
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Sahife b - - _.,.....,.... .... 

rlar? Yurdun güz~I köşeleri: 
hatıraları 

''Bay hakim! Erkek karı
aldatırsa o sını habersiz 

zaman suclu olur. Ben 
' 

ihanetlerimi günü gününe, 
saati saatine karıma 

haber veriyordum,, 
Niçin a]datan kadın suç u, 

aldatan erkek güç1ü 
telakki ediliyor? 

-3-
Her nedense yalnız bizde, Fransada değil, bü

tün dünyada, hatta yalnız medenilerde değil, ;arı 
medeni ve vahşilerde aldatan kadın, aldatan ko
cadan daha çok hücuma uğruyor .. Koca, kendisini 
aldatan karısını cemiyetin kanunları ile, adetler: 
ile hem mahkum hem de tezlil ediyor. 

Fakat kar11ını aldatan koca, kanunun la.tikli 
hükümlerinden kendisine pek kolay kaçamak )Cfa 

buluyor. Cemiyet, böylelerini şerefli ( ! ) muhitin
ilen uzaklaftırmak fÖyle dursun, bilakis sözüm ona 
bir kahraman gibi daha •ıkı bağrına basıyor .• 

Acaba neden? .. 

• 

Kadınlar, erkeklerin türlü kap· belki bazı kusurlarım oldu •. Ah ... bık kalmıştık .. insan karısını onun 
rislerine, ihanetlerine, bütün zaif- İnsan kusursuz olmaz .• Hoş görü- haberi olmadan aldatırsa suçlu olur, 
Jiklerine rağmen onlardan daha çok versin .. Bugüne kadar tatlı tatlı ge- ben ise bütün münasebetlerimden 
dayanıklı ve tıabırlıdırlar .. «Yuvayı çinip gidiyorduk .. Muhakkak karı- karımı günü gününe haberdar edi-
yapan dişi kuştur.» Ata sözüne sa· ma bir ~it ,-er~n oldu. yorum.. Hem bay hakim, benim 
dık kalmağa çalışıyorlar. Amma hep- Kendı kendıme : başka kadınlarla olan münasebe-
ıi de böyle mD Yuvanın mukaddes - Bu dava iyi başlıyor. diye dü- tim meslek icabı ve adeta zaruri bir 
mefhumu içinde kalmış, kendisin- şündüm .. Meslek hayatımda ma'1- ~ey .. Ben caz orkestra şefiyim .. Bar
d .. n yuvanın beklediği bütün feda- kemede barı~tırdığım karı kocalar !arda , çalgılı, eğlentili yerlerde va
karlıldarı kavramış kadınlar hepsi çok yekun teşkil etmezler. Bunları zife görürüm.Elimde kemanım, ken
bôyledir ve bunlar, kendil~ine iha- da barıştıracagımı umarnk adeta se- dinden geçmiş çiftlerin kulaklarını 
net eden kocalarını daimi bır af şef- vinmiştim. ,.e kalplerini teshir ederim. 
)<ati ile sararlar. Kadına döndüm : 

Yapacakları kavga sahneleri ile - Bayan, dedim .. Duydunuz ya.. insan değil miyiz .. Bu arada ba-
lı: 1 b .. b"' k d J • d 7an kendimden geçtiğim zamanlar oca arını us utün en i erın en Kocanız bo~anmağa taraftar değil.. 
uzaklaştırmaktansa sabır ve tevek- Size karşı olan kusurlarından ela da olur .• Sahnede bir piyesi temsil 
~~ileri. ile ;:uvad~.n ~:zakl.aşan er~e: nedamet ediyor .. Ne diyeceksinid ederken vazife icabı aşık rolü ya
gı eskı yerme dondurebıleceklerını Bayan Boeyo sükünetle cevap pan bir artiste karısına ihanet edi-
umarlar •. Tecrübe bunların yanılma- verdi : yor denilir mi? Ben de bôyleyim. 
Clıklannı gösterir. - Ko<:am İ~r.a bir acam değıl... ilı<rneti meslek ve san'at icabı 

Fakat yine öyle kadınlar var ki Ona kar'1 kinım de yok .. Kusurları- olarak gören bir telakkiye ille defa 
mesela erkeğin her hangi bir ufak nı memr.unıyetle affederim. Yal- •ahiı oluyorum. 
sende~emesini fırsat bilerek i•yan ıı.z bay hakım, ben artık fotoğraf Kadına sordum : 
bayragını ~çıyorlar. . . tasnıfi vapmaktz.n bıktım, u ndırr.. 

Böylelerı, yuvalarını yıkmak ıçın B · b- · d - ·ı .. u ı enım ış.m cgı. 

fırsat kollarlar .. Bugun olmazsa ya- K · •· ç· • rr • mı ı'c-- ocanız !13 • .c..ı .. l. • 

nn mutlak bir bahane icat ederler b d , ' 
1 k 

. ] ar < ıyor r 
,ve o aca yıne o ur. _ Dıs rıd, d .. g , eH~ (alı trrı-

Galiba ukalal'.ğa ~şladım, mev- yor. Bu ı be• ı C'\"\ ı Jx )adı 
:zuumun asıl çerçıvesınden ayrıldım. ilk önce k< bt 1 c tir -nt>, ,- çıkar
Kadınlar, erkeklerin ihanetlerine mz.dıi;ımn • :ndı cok P'"manım.Be 
karşı daha tahammüllüdürler. Am· sen<'<: h:.rr ılokııan CJoku::: fotoğraf. 
!"a bunun da bir derece.si "' r.. Bu D. ~ünıin h:r kerre .. Artık bıçak 
derece taştı mı kadını;, ısyan etme- kemığf' davandı .. Yüzüncll fotoğ-
ğe yerden göğe kadar hakkı v_a.::. <1 b kl;ye;,._r .. 

. ·Hakimlik haya~ı'?'da ıı~rdugurr - Biı e ,· .. nlarr, d·· .ı Dal-.ı açık 
oınler~e davalar ıçı~d,'.; ?,ır l · :· .• Or.Jşun • \ uıfenız ne ıdı} Doksan 

ı var kı kadın tahammulunun ve. nı-ıdokuz fotogr.,ft n n,. murnd t'c1iyor
hayet bu tahammülü'.'. son haddının sunuz> 
tam örneği sayıla~ılır.. _ KocL.. .:n clos ; rının, kc. ,u -

Bir gün önüme, bır boşanma da- tuğu kac!.nl"'nn foıo<rrnflı:ırı . Bun
vası geldi .. J?~vacı kadındı .. Adı ba- lar bir kaç dbüm tutuyor .. Ben fo-
yan Bosyo ıdı. • fi lb · t ı:ı'· k•r • togra arı a ume yapış ırm >., « -

Bermutat bayan Bo~yo sagımda l d d )·"•ını Lo-ba Bo d ) şı arına a <1 ını, fanı111, ~· , 
Y syo a so umda yer aldılar. . 1 nın rengini ve kocamın 
Erkek oldukça yakı~ıklı idi.Ade- b} unku,dsaçl arı Ik önce nerede, nasıl 

t ·· b'" b' d l'k 1 B' ba d u a ın a ı akgur uz fli'.~. e ı an ı.. ır r a \"e hangi tarihte, saat kaçta tanışıp 
or estra şe gı yapıyormu~. seviştiğini yazıyorum.. Her resmin 

Kadın ufak tefek, sakin tabiatli, bir sıra numarası var .. Böylece tam 
çirkin değil.. Sade geyinmiş .• Kendi doksan dokuzuncu reeme geldim. 
halinde gözüken bi~ tip.: . Orkestra şefi.. Hıç oralı değil .. 

Ben daha der~ler~ n~dır dıye s_?r- Bu fotoğraf meselesi sanki ehem
madan erkek , cıddı bır sesle soz.e miyetsiz bir şeymiş gibi karısının 
başladı : • . . sözlerini gülümsiyerek dinliyor. 

-.Bay ~akım, dedı .• Ben boşan- _ Ne dersin bunlara bay Bosyo. 
mak ıstemıyorum. Karımdan mem- _ Ne di)·eceğim .. Karımın anlat-
nunum .• Ona karşı şimdiye kadar tıklan benim aleyhimde değil, leC= Çiko ... Sözlerimi duyuyorsun de- himde .. Madam ki ben görüştüğüm 
ğil mH kadınların resimlerine varıncaya 

- Bal: kızım, kocan bu hususla 
k.mmla mutabık kalmıştım, onun 
ik~yete ı..,kkı yoi:, diyor .. Anmız

d bövl<' b:r ~ey geçti mi? 
K dın l "yük bi" safiyet'- : 
- fH., dedi, öyle idi .. ilk önce

leri koc,; m.n Lu kü ük muvaffakı
y,. .. rini lıen gurur duyarak karşılı
yordum .. Hatta fotoğrafların top
l .... nmasıı11, Siralanm~sını, her birisi
ne 111t • r.tıra ,.e tafsilatın yanlarına 
ya ılmasını ilk teklif eden de ben 
olmu•tum . Koc.:ımın baska kadın
) rla oL n gelip geçici sevdaları ade

t- berim k<>lıuklarımı kabartıyordu. 
!<..o m riı,el ki kadınlar ona vuru
luyor, dıyordum. 

- O halde ne diye ş;mdi ~ikayet 
edıyorsıır ? 

- Artık bıktır.ı, usandım da on

dan .. Dol-san dokuz fotoğraf bu .... 
Söylemesi dile kolay .. 

Yüzüııcüyü beklemeğe taham

mülüm kalmadı.. Belki ona da ta
hammül ederdim amma her fotoğ-
rafta kocamın bana karşı harareti
nin bir derece düştüğünü hissediyor

dum.. Böyle derecesi çok düşük 
bir soğukluk içinde yaşamakdansa 
sıcak sıcak ayrılalım daha iyi .. 
................................. ------

Erkek daktilo 
aranıyor 

Daktilo vazifesi görme:c üzere 
erkek bir genç aranıyor. Taliple
rip gazetemiz idarehanesine mü
racaatleri. 

Çiko karısının •Özlerini duymuştu. kadar kendisine teslim ediyorum, 
Demek bütün şüpheleri boştu .. Demek şu halde onu bu ufak tefek aşk hi
kansı kendisini ıeviyordu. ı kayeciklerinın_ g~_lip geçici kahra

Dudaklarından bütün ıevgi ve piş-· manlarından ustun tutuyorum de
manlığının kuvvetini ıaşıyan bir keli- 1 mek .. Bu onu ispat etmezi mi) Hem 
rne .. Tek bir kelime çıktı: ikimiz bu hususta tamamen muta- (1-3) 2537 

------------------·-----· - Bianka ... 
Bundan sonra artık karısından hiç 

şuphe eımıyecekti. iyi olacaktı .. Mesut 
olacaktı. 

Gırtlaii'ındaki geniş yaradan mide~ine 
bo~alan pİt, iğrenç kokulu kanın ehem
miyeti yoktu .•. Biankanın sıcak eli so
ğuk avuçları içinde idi. Yıkılmış sandığı 
saadetine J. r.niden kavuşmanın sevinci 
ic;inde idi .. Dudaklarında tatlı bir tebcı
oüm yer buldu. 

Vücudundaki kan. gırtlağındaki ge
ni yaradan içeriye ve dışarıya alta aka 

bo!lanmıştı. 

Vücudunu bir gcv§eklik 5"rdı. 
Gözleri kapandı. 
Çiko. bir daha uyanmıyacak b;r 

lıuyıı dalmı tı. 

uy· 

Birinci sınıf saattrı 
•••••••••••••••••• 

T. C. 
Devlet Demir 

Yolları 
idaresinin kul
landığı saat 
•••••••••••••••••• 

lzmirde satış yeri: MORENO D. GABA Y, Yolbedesten 59 
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hı-eç yıldı:ı ZarahLeander birinci filmind" 

Bozdağda kısa süren bir gezintinin 
intibaları daima eıifestjr 

Bozdağında siz göklere 
gökler size yaklaşmıştır 
Bozdnğ bütün ödemiş ovasına hakimdir. 1200 metre irti

faındaki dağın ça:nlık Ye çınarlık bir mahallinde kurulan 
bu köyün gönüllere inşirah veren bir hali vardır ki ancak 
orada bulun:ınln.r or:ının binbir bedii güzel~k ve zevkini 
hissederler. 
Bozdağının dolambaçlı yollarını çıktık~a en güzel bir man

zara arzeden ödemişin yeşil ovası gözlerinizin önünde, ayak
larınızın altında ufuklara kadar uzanır. Dağın toruğuna 

doğru yükselen otoınobil size bir tayyare seyahati zevkini 

verir. Buradan ormanları, dereleri, yamaçları, köyleri, aş

tığınız küçük dağları yemyeşil kümeler halinde görürsünüz. 
Yolların kenarında dağın dev kayalarını delerek mermer 

oluklardan fışkıran berrak ve buz gibi suların yüreklere 
serinlik veren şınltısı binbir şiir yaratır. Bu· fibıhayat has
talara şifa, dertlilere derman, zayıflara kuvvet verir, keder
lilerin ruhlarına neşe, saadet saçar. 

Koyun sürülerinin başında örülmüş saçlariyle gezen şen, 
6~irbüz çoban kızları, bu çam ve çiçek diyarının perileridir. 
Ciğerlerinizin en son guddesine kadar işleyen serin ve tatlı 
bir rüzgörın getirdiği çam kokularından taşan kaval sesleri 
Eİzi başka bir alemde yaşatır. 

Döne dolaşa dağın geniş zirvesine geldiğinizde hakim bir 
yaylada cennetten nümune Bozdağını görürsünüz. Artık 
burada sabrı tükenen yolcular kendilerini otobüs pençere- ağaçlar, çiçekler, şelaleler hepsi buradadır. Buraya gide. 
sinden fırlatıp yemyeşil ağaç ve yaprak denizinin derinlik- bir daha dönmek, bu göklerden inmek istemez. 
!erine atmak ve atılmak isterler. Buradaki insanları görün- Sağlık bakanlığının burada açtığı elli kişilik kinclerhaym• 
ce dünyanın en bahtiyar kulları addedersiniz. Bozdağında da lzmir, Tire ve Bayındırdan toplanmış elli zayıf ve cılıı 
sönük gözler parlamış, kansız çehreler penbeleşmiş, takati çocuk az zamanda çok kilo almışlardır. Emin olunuz dün• 
kesilmiş vücutlar canlanmıştır. Burada derdin, kasavetin, yanın hiçbir dağ şehrini aratmaz ... 
hastalık ve neşesizliğin yeri yoktur. Bozdağ yalnız neşe, Türkiyedeki bütün turizm heveskarlarına bir defa Boz• 
kahkaha, sıhhat saçan bir kaynaktır. Bozdağında siz gök- dağını görmelerini tavsiye ederim. 
lere gökler size yaklaşmıştır. Ziya huzmeleri ruhunuzun en Bozdağım geceliyin inerken ovanın ortasında ödemişin 

karanlık yerlerini aydınlatmıştır. elektrik ziyaları bir şahap tufanını andırır. üstte yıldız!ı 
Sık, yeşil ormanlar arasında gül ümsiyerek koşan geııç bercak bir gök, altta ödemiş bir yıldız kümesi... Ovadaki 

kızların türkülerine karışan çamların ~ırtısı, çobanların fenerlerle birlikte ikinci bir gök manzarasını verir. Siz bu 
kavalları Bozdağının daimi orkestrasını teşkil eder. Cen- yıldızlı gökler arasında uçar gibi olursunuz. 
nette tasavvur ettiğimiz periler, nurlar, buz gibi sular, !SKENDER ÇANKAY A 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Denizli, 16 (Hususi) - Denizli
nin elektrikle tenviri i§i muntazam 

bir şekle girecektir. Belediyece satın 
alınan 120 beygirlik motörün mon· 

tajı yapılıyor. Ana caddelerin ağaç
landırılmasına ehemmiyet verilmek
tedir. Yolların sulanması için satın 
~?'l'?"J. mr-«WW 

Satılık motör 

1ncirlipınar mesiresi 
alınan arazöz bozulmuş ise de tami
ri gecikmiyeceğinden caddelerin su
lanmasına devam olunacaktır. De
likli Çınar meydanına bir büyük sa· 
at konmuştur. 

iNCiRLi PINAR MESiRESi 
lncirlipınar mesiresi bu sene ge· 

nişletilmiş, havuzların adetleri art
tırılmış, güzel kanallarla havuzlar 
birbirine bağlanmıştır. Çocuk bahçe
si kısmı, bazı noksanları ikmal edi
lerek daha mükemmel bir hale ko
nulmuştur. 
................................. -- ----

Berlin'in 

Az müstamel 25 beygir kuv
vetinde dömi Dizel Roaten 
Horaley markalı mazot motö
rü ve ayrıca ga:zojenle kulla
nılabilmek için tertibatı muh
tevi, ayrı, ayrı veya hep bir
den satılıktır. lateyenlerin: 1600 üncü yıl dönümü 
Tafçılar i_çinde demir tüccarı Berlin, 1 S (A.A) -Berlin şehri-
Gördesli Bay Hüseyin Avniye nin 1600 üncü yıldönümü bugün 

;::"ılu~::it:~1~~=~~~;d:s d~~: belediye dairesinin merasim salo-
nunda belediye reisi Lippert ve dok

' marada tornacı Bay Mehmede 
~, müracaatleri. (1-8) (1538) t?r Göbelsin huzuriyle tesit edilmiş-
.:ı'VJJ://./../// L//./L/X/ ..cLZZT.öO' /J tır. 

• rzL/TT/L/.7/LLZT/.7/L7/L/C.f7..//7ZL/L7Z2./..I'L//L/./LZ///.//L/"//L) 

Beynelmilel On ikinci 
SELANIK panayırı 

5 Eylül 1937 den 27 Eylüle kadar 
27 devlet panayirde temsil edilmittir. Güzel sanatlar seksiyon· 

ları 'Yardır. Ziyaretçilere ve ekspozanlara bir çok kolaylıklar 
gösteriliyor. Her çe4it tafsilatı almak için Yunan Kraliyeti Ge
neral konsolosluğuna müracaat edilmelidir. Telefon No: 3372 

1-3 '"I 90, sa • sc. 5 

DENiZLi MEZBAHASI 
Belediye istasyon altı denilen yer• 

de mühimce bir para sarfı ile halkın 
sıhhi et yemesini temin maksadiyle 
fenni şartlara uygun bir mezbaha 
yaptırmaktadır. Küçük bir )>ütçenin 
bahşettiği imkanlardan azami ölçü• 
de istifade edilerek büyük işler ya• 
pılması için bir program hazırlan· 
mıştır. 

Burhan Saraçoğlu 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••• 

Planörcülük 
kamplarına . 

Vradini gazetesi yazıyor: Türk 
hava kulübünün daveti üzerine, Y ll• 
nan hava kulübü M. Psalidası An· 
karaya göndermiştir. Hava kulübü· 
müzün mümessili Ankarada çok sa• 
mimi izzet ve ikramlarla karşılan· 
mıştır. 

Türk turist havacılığı ile planör· 
cülüğü hakkında M. Psalidasa mu· 
fassal malumat verilmiştir. Türk tu• 
rist tayyarecileri Yunanlı arkadaşla· 

· har rı ile temas etmek arzusunu ız k 
ettikleri gibi, planörcülük öğrenbe 1 üzere Yunanistandan talebe ka " 
edeceklerini de bildirmişlerdir. .. 

Türk sivil havacılığı ile planörc_u· 
lüğü fevkalade terakki etmiştir. ~u~: 
kiye Cümhur Reisi Kemal Atatu~ 1 
ün «yaratıcı nefesi» bu işde de ?. 
neticeler \"ermiştir. Türk hava ku " 
hiiniin h'1tr.ııet 1 ?nn nnn 1: 
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FAVSTA D~ Hekimi •ı Kulak, 
Boğaz, Burun lıutalık

lan mütehaaaıaı 

A~~ulla~ Naci Dokto: Operatör 

HORTAÇSU Samı Kula~çı 
........................... 

Yazan: Mlfel Zevako -- -82-
alnu: Baatilde yaptığım değiştirmenin 1 rak yakalamak emrini aldık. tl'rnit ede
rkes tarafından bilinmemesi için o 1 riz ki sizi ölü olarak götürmek mechu· 
ı bir kaç gün için oaklamak istem4· ı riyctinden bizi kurtarırsınız. 
.. Mesele hundan ibarettir.. Madam Farncz bembeyaz kesilen çehresiyle 
kaçmış, uğurlar olsun. gözlerini semaya dikerek şikAyet maka-
Çingene ilave etti : nunda şunları mırıldandı: 
- Tamam! Uğurlar olsıın.. - Ey ... Favsta, ben seni tanıyorum. 
- Sıkılma, yine onu elde ederiz. Bel· ! Senin ne kadar alçak olduğunu da bi-

Haatalannı Birinci Beyler 

sokak 36 numarda kabul eder. 

Sabah 9- 12 
öileden sonra 3,30 - 6 
Randevü için telefon ediniz. 

TELEFON:2946 

dcr sana verdiğim emaneti geri ver lioyrwn!... Ey Allahım, gör, sana ve~ 
müsterih. olarak buradan çekil.. kalet iddiasında bulunan mahlOğun ne- Dosya No. 
Çingene ceplerini arattırdıktan son· !er yaptığını gör de ona göre lrükınü- 37 /2ı3 
cevap verdi : nü ver!... Aşağı Kızılcalıdan Mehır..:t 
- Amanı Bu kağıt kaybolmuş.. Kendisine hitap eden adama dönerek: Şükrü veresesinden oğlu Faik, 
- Kayıp mı ettin} - Kont, dedi. tl'ç scnedenberi ayni kızları Fatma ve Ayfeye borçlu 
- Evet kaybolmuş olacak.. yolda beraber yürüyoruz. Aldığınız Çamk'' d Fatma Betaretin ba. 
F'avsta çingeneye dik dik bakbktan emirleri tamamen yerine getireceğinize oy en O •

1 
H~ 

· · s· d b' t k · B ciz altına alınan aman og u u-nra : emınım. ız en ır e ~ rıcam var. e- j 
- Ehemmiyeti yok dedi .. Haydi Bel- ni mümkün Ôlan süratle sizi bana gön- seyine 200 liraya İpotek bulunan 

•der git ve emirlerimi bekle 1.. Eğer deren zatın yanına götürmckliğinizdir. ı Çamköy civarından fUbat 329 ta
~rnetimden ayrılmak istiyorsanu: söy- .':'-ont diye hitap edilen zat cevap ver-

1 

rih ve 37 numa~alı tapuya mü~te
•Yin, hesabınızı gördüreyim. di. nit tarkan ve tımalen Çırak oglu 

- Eğer kovmazaanız, memnuniyet· ·ı- ğr.:-odnsenyö'., ri1canızın1 yerç~=kil geslti- Lorita iken elyevm Hamdi Bulut 
c hizınctinizde kalmak arzusundayım. rı ece ın en emın o unuz.... - b 
•nüx hizmetinizde bulunmakla ıeref zi derhal Sitedeki konağa götürmek için evlatları garben çay, cenu en 
"Ymak lazım geldiği kanaatindeyim. emir almıştık. Yalnız yolda en kilçük Anoaot oğlu Kokoli iken elyevm 
- Ben de öyle aanırıın. bir harekete teşebbüs etmeniz veya ses Deveci Veli bağları ile mahdut 7 
Çingene yerlere kadar eğilerek çe- çıkarmanız ölümünüzü intaç eder. dönüm 565 lira muhammen kıy. 

ilirken Favsta hafif bir gülümseme ile - Bağırmam, haydi efendiler sizi ta- metli kıımen bağ ve kıımen tarla 

nu uğurladı. kip .ediyorum.. . . .. satılmak üzere müzayedeye veril-
Belgoder '-endi kendine homurdanı- Bır alık hi tç d F ez " ar zme ısıne onen am : • • l 

191937 
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"o d . . . • mıftir 7 arı ıne muıa ı ' ' u : - Sana gelınce, ıyı casus, aldıgın al- • 
- Şimdi, Stellayı onun kaçırdığından tınlar hiyanetinin mükMatı oldu. DedL cuma günü ıaat ıı den 12 ye ka

•ıninim.. Prense•, hakikaten sizinle he- Herif bir ıstavro• daha çıkararak eğil- dar KemalpafA icra daireıinde 
n~ i~im bitmedi.. Daha doğrusunu •ÖY• di ve: yapılacak birinci artırmada teklif 1
•tnek liizım gelirse yeni bqlıyor. - Allah emrediyor... Ben de itaat edilecek bedel muhammen kıyme-

KILOD ediyorum. Diye mırıldandı. tinin % 74 ünü bulduğu takdirde 
Prens F arnez. Grev meydanındaki Yirmi dakika p F 

_ sonra reıı;ı arnez ihale edilecektir. Nokıan bir be-
»inin penceresine dayanarak büyük Favstanın konagında döşeli hır odanın .. • • 
h;, hayret içinde cereyan eden hadise- içine yerleştirilmişti. Odanın meşeden del teklifi halinde mutterının 
1•ri ııeyretmişti. yapılmış olan kapısı kalın demir çubuk- mülzemiyeti baki kalmak tartiyle 

Muayenehane: Birinci Beyler 

No: 36 Telefon 23ıO 

Evi: Göztepe tramvay cadde-

si 992. Telefon: 3668 
ı-26 (481) 

-. -
Pulniol 

Eski ve yeni öksürüklere, gö
ğüı hastalıklarına karıı, en em
niyetli ilaçtır .. 

Sinirol 
' Sinir buhranlarının ve sinir 

ağnlannın bat ilicıdır" 

Petrol Nizam 
Saç ılökülmeaine, saç haa

talıklarma karıı ilmi ve fenni bir ı 
il&çtır .. 

ÇEŞME 
llıcalarında 

iki kat ve tek katlı evler, ban-
yo sulariyle birlikte satılıktır. 

Taliplerin ılıcalarda Bay Hüaa
F'arnez, Kılodun pencereden apğı !arla da tahkim olunmuş ve bilhassa artırma ıs gün uzatılır. 2/ı0/937 

'tlıyarak elinde hançerle ahalinin ara· Sen nehrine bakan ufak peııçereye ka· tarihli müsadif cumartesi günü (ı302) 
'•na karıştığını da görmüştü.. Fakat cel· lın de~ler konulmuştu. ayni aaatte yapılacak ikinci artır-! İİll!!!!l!!!!!l!!!l~!!!l!!!!i!!!!lll!'!!l!lll••••••ll J 

meddine müracaatlıın. 
ı-1S 

~<İt tribünün yanına yaklaşmadan, Par· Kardinal derhal Favstanın yanına çı- d kl'f d'I k b d 1 BELEDiYEDEN : 
da h maıın a te ı e ı ece e e mu- bai- ...._ Yan Viyolettayı mu afalann elinden kanlmasını istedi. Ukln cevap olarak • • ....ı.. 1 - Beher metre murab "Çf 

~tııış Şa'1 Dangolemin kollan .arasına kapının sürmelendiğinl gördil. Bir kol- hammen kıymetinin % 7S ını bul, yüz kuru§tan 732 lira elli kuru~ 
•rakrnıştı .. Bundan başka yirmi kişi· tuğa yıkıldı. Kendi kendine mınldanı- madığı ve rüçhanlı alacağını te· bedeli muhammenle 34 sayılı ada

~İn ölümü ve iki yüz k~inin yaralanm!l· yordu: cavüz edilmediği takdirde &atıf ntn yüz kırk altı buçuk metre mu-
11 ıle neti<el•nen beygir mücadelesi de - Şimdi benim için ölmek en büyük dütürülerek 2280 numaralı kanu- ra~~d~ 3~ sayılı anasının sa~ı 
~tdinalın gözleri önünde cereyan ey- nimettir. Notrdarnda u~rilffiış olduğum na tevfikan borç S sene müddetle bqkatiplikteki tartname veçhıle 
•~u .. Farnez \'iyolettanın kurtanlışı· lanet halil hükmünü sürilyor. Hem ne- k • b "I • d I k 27 /8/937 cuma günü saat on al
nı ve onun kimler tarafından kurtarıl· ye dokunsam Hl.nete uğruyor. Ah şu ~a • sıte .ag. anacagı~ an. a ma tıcla açık arttınna ile ihale edilecek
dığını cörmü tiL Bu adamları da tanı· cehennemlik karıyı öldürmeden evvel ıstıyenlerın ıhale vakıtlerınde lnU· tir .. lttirak için elli bet liralık mu· 
•rdu.. nlarla Mont Marter manaatı· ölmek çok fena ... Ey Kılod! Sen ne ya- haınmen kıymetin% 7,S niıbetin- vakkat teminat makbuzu ile aöyle
~nda eski köşkte görüşmüştü .. O za· pıyorsun? de teminat akçesiyle icra daire- nen gün ve saatte encümene geli-
lııan r u•tanın pek kurnaz Ve ahlaksız- Kılod ne mi yapıyordu? ... Şarl Dan- ıinde hazır bulunmaları ve fazla nİr" 
"t. takip ettiği siyaset sayesinde çinge· golemin Viyolcllayı kaparak gitmiş ol- • ah t • 1 . b .. d • . 2 - Senelik kiraal yirmi bet lira 
n• S 1 M k• ız a ısteyen erın u gun en ıti- bed 1. uh nl v __ ak d aizoma... .eonor de onte u .• • duğu tarafa fırlamıştı. Sıçraya sıçraya b ık b l , e ı m amme e a.a.r§IY a a 
Ölmüş zannettiği kalbinde ateşini taşı· tribünlerin yanından geçmişti. Şüphe- aren aç u unan tartnameyı Soğukkuyu tramvay caddesinde 
~'iı sevgilisiyle kar~ılaşm~tı.. K=nın siz, Favsta onu görmüştü: Onun ne görüp tetkik etmeleri ve bu mülk 127 numaralı dükkanın önündeki 
Urtarıldığını gören Farnez çılgınca •e· yapmak istediğinin farkına varmış ya- üzerinde bir guna hak ve alacak altml§ metre murabbaı yol fazlaaı

•indi .. On altı sene geçtikten •onra ilk nındaki adamlara da bir şeyler söylemiş- iddiaıında bulunanların 20 gün ıun bir senelik kirası batkatiplikte
dofa olarak kalbinde bir ümit parla· tL o ııdam da tıpkı Kılod gibi koşmağa içinde vesikalariyle birlikte dai· ki fa~~e veçhile 27 /8/937 cu-
'.,'Uı ve bir hayat eseri duymuştu.. Bu başlamıştı. reye m.. ti . _ 1 __ • b ld bak ma gunu saat on altıda açık arttır-
~tnit \ " l · · d • ·ı L d uracaa erı a&al a e • il ihal ed'l ktir ıyo eıta ıçın egı • eonor an Kılod ilk tcsadilf eylediği hayvanın I • • • • mn e e ı ece •• 
dolayı idi .. Evet, Famez kızını oeviyor- yularından yakalayarak üzerine atladı arıjın tapu ııcıllıyle sabıt olma- İ§tİrak için dört iralık muvakkat 
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lzmirln 
en 

değerli 
KÜLTÜR LİSESİ~;::~~:: 

burada 
Yatılı - Gündüzlü : Kız - Erkek 

Kültür Bakanlığınca resmi liselere muadeleti kabul edilmiştir. 
1- Orta ve lise sınıflarına yeni talebe kaydına başlanmıştır. 
2- 20 ağustosa kadar kaydını yenilemeyen eski talebenin yerine yeni 

talebe alınır. 
3- Yatılı talebe ücreti üç taksitte 200 liradır. Memur ve mütekait çocuk

larından 7o 10, kardeş çocukların birincisinden tam, diğerlerinden 
% 15 tenzilat yapılır. 

4- Çocuklarını sağlam bir Türk terbiyesi ve olgun bir rnalOmat ile ye
tiştirmek isleyenlerin her gün saat 9 dan 12 ye kadar Beyler sokağın· 
dakl (Kültür Lisesi) ne müracaaları. (1459) 

l777Z7 /7/72".CL:ZXTLZ//../.O LZ7T"7 LDTLZXZZZT°LTf.l711!1. 

SACLıK=-sotUKLUK·EKOHDNi' 
~ . 
~ , - - - - DEnEJ.TIR 

KELVİNATOR iki defa daha az lfledlil 
- halde a1nı randilman elde edilen -recine soiuk _hava. dolaplari 

18 Ay Veresiye ~atış 

SAHiBiNiN SESi 
A R T H U R V .E T T E R 

tZMIR - Saman iskelesi (Büyük Kardiçalı Han) 
AYDINDA : Mehmet Gürer - öDEMIŞTE : H. Avni Gület" 

MUGLADA : Ahmet Sabri Acarsoy ••••• 

Otel SADIK· AKSEKi 
Tilkilikte Telefon 3206 

Sahık T evfikı>a.fa Oteli 

Yeni temiz 

mefruşat 

Banyo 

Bol hava 

Ucuz fiat 
lzmirin en havadar yerinde ve denize karşı fevkalade liitit man. 

zaralı ~olı temiz oe emniyetli yegane oteldir. duı Onu hararetle aramı~tı .. Onu bir Pardayanın arkasından koşan süvari!~ yan arın paylatmadan hariç tutu· teminat makbuzu ile söylenen gün 
defa gördıikten ıonra Favsta tarafın-·rin arasına katıldı. Yalruz Pardayan lacakları ilan olunur. ve saatte encümene gelinir.. ••••••••••••••••••••••••••••••• 
da,. öldürüldüğüne kani olarak yaıa- yolu dönünce süvarilerden ayrıldı. Hay- (154S) 12-ı4- ı 7- 2ı (ı496) 2790 
"'•aı. onun için büyük bir işkence olmuı· vanın karnı yere sürünecek derecede ı-•••••••••ııııİı••İıııı .. ••••••ı••İııll•ııİıı-· 
tu., Fakat Leonoru gördükten oonra. Vi· dört nal ile koşarak Şarl Dangolemin ı M 
b~l·ııayı. .evgilisini elde etmek için sapmış olduğu sokağa doğru ilerledi So- zmir Yu·· n ensucatı 
it vasıta telakki ediyordu. kağın başında onlara yetişerek Viyolet-

leonor deli idi. Ancak Viyoletta tanın Bari sokağındaki otele girdiğini T e.e k A ş• k • • 
•nun aklını baıına getirebilirdi .. Bundan gördi1. Şarl bu adamı tanımadığı. için ur. e ır etının 
data}'ı F arn~z \'iyo(ettanın kurtulu- taldp olunduğu zannında idi. Soluk so-

~~dan çılgınca bir sevinç duymuıtu. luğa otelin kapısını asabiyetle çaldı. Halk p K m F b ·k 
\l·•nlarını hazırladı .. Leonoru bulacak, Uşaklar ne oluyor diye hep beraber ko- a• IDaf U aş a fi aSI 
~ 'Yoleııa vasıtaaiyla geçmişteki ka- şuştular, kapı açıldı. Tarafından mevsim dolayısile yeni çıkardığı kumaşlar: 
•h•tlerini affettirecekti.. Ondan ıon- Şarl kucağında baygın bir halde bu- ~ '+t,,J l z ı ı -

'• ku:ı ile annesini alacak, kanlı kardi· lunan Viyolettayı bir odaya yatırdı. Bu ~aw am ar . 
~•l elbiaelerini yırııp atacak, yeniden esnada Kılod dolu dizgin aynl otelin ~ 
"°~det ve aevgiye kavuıacaktı.. • kapısının önilne gelıni§ bulunuyordu. V E U C U Z D U R 
~ artıez kendı kendine böylece haya- Şarl dışarı atıldı. Ve tabancasını Kı- y · 
.ta dalarken diğer tarafta Favsta ye- loda karşı kullanarak ııteş ettL Asabi- _ eni yaptıracağınız: elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 

~ı ~ulaklar kurmak, uğradığı mağ!Ohi- yelle eli titrediğinden kurşun boşa git- P
1
J!JU

1
1JJ

1
J•J!I SATJŞ YERLERi J\J

1
W 1 !lUlU 

'. l!t1tı acısını çıkamıak için tertibat alı- m~ti. Kılodun aklı başından gittiği için fiflif (ıfflf nfflmfı1J 
":'· ıttphı yok ki bu tertibatın biri de hiç ses çıkarmadı. Şarl ikinci defa a~ Birinci Kordonda 186 numarada 

~~ • .Ut bulunuyordu. etmek üzere iken Şarlın elini bir kadın ŞARK HALI T A Ş 
ı.;~&1'dlnal Viyol~tta ile Şarlın bindik- tuttu ve ona seslendi: · • • 
""' lı.yva" ıJ!itden kaybolunca pençe- - Babam, öldüreceğiniz adam ba-
t:.,., ICl!uic• kapn.iı. D~ilnüyordu ki hamdır. 
r'"•ıa )'tn• Viyo!eıtayı tekrar ele ge- Bunun üzerine Şarl Kılodun ellerin
.''.°"'~k içiı: t<ğra,acakhr. Bu itibarla den yakaladı ve sordu: 
.,u•aııe harek~te ;.;eçmek lazımdı. Şimdi - Yoksa sizi yaraladım mı? 
aı:ııez Monmartı•r manastırında Favs- - Hayır, hayır ... 
~1 öldürtmediğine çok p~man olmuş- - Hemen içeri giriniz. Sevgilimin 
d~. leaçırılan bu büyük fırsatı düşüne aziz babası beni affediniz... Sizi hen 

1_Uşunc merdivenlerden aşağı indi. Si- takip ediyor zannetmiş adeta çıldırmış
d~ara bürlinmüş olan hizmetçisi Kar- tun. önüme geleni öldürecektim. 

1 llıula kapıyı açtı. Far.,ez içi altın do- Birkaç saniye sonra Şarl Dangolem 
~ bit kes~yi hizmetçisine uzatarak de- ile Viyolctla, Kılodun kollan arasında 

iti: birleşerek tebessümlerini ve göz yaşla-
di; .._ F.ğer beni prenses ararsa Italyaya rını birbirine karıştırıyorlardı. CeJJat 
ı.. 11tnek üzere Paristen ayrıldığımı söy- için için ağlıyordu. Bu üç adam. 
~"•ııiz. dakikada çok mesut idiler. Viyo!etta 
~ 1l1:zuıetçi ısta\'l·oz çıkararak yerlere bir rüyanın hird >nhire hakikat oluver
t~~ar eğ_ı!,ı. Fakal Kardinal ayrılır ay- I mesindcn d~lay'. ~endin~e~ geçecek ka-
1 ~rıaz diğer bir odanın kapısını açtı. Bu- dar saadet ıçerısmde yuzuyordu. Er
~ çı~an beş altı silfıhlı derhal ~ar-ı kekler ise tch.lik.en.in. blrden~ir; . yok 
'1ıj n uzcrine atıldılar. Onun sılahını edilmesınden umıtsızlıgın hakiki hır &a

~ktan sonra lıan~ori gögsüne dayadı-! adete inkılap ey !emesinden hayret içi· 
' rte düşmüşlerdi. Kıiodla Şarl birbirle-

.!,17.i •>IU \"e ·a diri <lla- rlni tanım 1 ·cr!ar<lı Fakat sim · b! 

O oyçe O riya nt bank 
ŞUBESi DRESDNER BANK 

IZDliB 
MERKEZİ : B.li:RT,IN 

Almangada J7fJ Şubesi Mevcutiur 
l)eı maye ve ihtiyat akçeıi 

16Ci,OOO,OOO Raybsmıuk 
Türklyede Şnbeleri: lSTANBUT, ve lZMIR 

MıaırJa Şnbelerl: l{AHlHE ve lSKENDERIYK 
Iler türlü banka muaınelatnı ifa ve kabul eder 
• ALMANYAHA seyahat, ikamet, tahsil 'fe 

rbv~n RF.OT8TRR!\1ARK ~11tılır , 

birinden ayrılmamış iki samimi adam 
vaziyetine gelivcnnişlerdi. 

Kılod Viyolettanın kulağına: 

- Esperans otelinde arayıp ta bula
madığın\ delikanlı hu mudur? Dedi. 

Viyoletta sevinç içinde titreyen du-

ındaıı ' 

Şarl söze karıştı. Kıloda dedi ki: 
- Mösyö babası bulunduğunuz şu me

leği ben çıldırasıya seviyorum. Benim 
kim olduğumu hilmekliğinlz ldzundır. 

Isnıiın Şar! Dük Dangolemdir. Anamın 
adı Marl TUşer babam ise Fransa kralı 

ld • 

MlLLl EMLA.K MODORLOCONDEN: 
icar No: Lira 
216 Birinci Kordon Balıkhane altmd:ı 1 No. lu dükkan ı3S 
2ı9 Göztepe vapur iskelesi 45 
220 Şehitler ikinci Altın sokak 3 taj No. lu ev 60 
221 Oruçreiı mahallesi Kirpi sokak 19 taj No. lu ev 72 
Yukarıda yazılı emvalin senelik icl\rları 15 ıcün müddetle açık 

arttırmaya konulmu,tur. ihalesi 2/~/S'J7 tuihinde pertembe gü
nü saat ıs dedir. Taliplerin Milli Emliık Müıliirlüiiüne müraca-
atları. ?..845 (1539) 

Çamaltı Tuzlası müdürlüğünden: 
16 Ağustos 937 pazarte~i günü ıııat 15 de ibr. le yııpılacağı mu

kaddema ilim edilen büyük yığın itine tel<lif edi!<'r. fiat ha.eldi 
layık görülmemit olduğundan münaka•a 20 Ağustos 937 cuma. 
günü saat ı5 e tnlik edilmi~tir. Taliplerin muayyen gün ve sanl
te Çamaltı Tuzlası Müdürlüğüne müracaatları. 

2854 (154~) 

Borsa idaresinden: 
1937 yılı incir piyasasının 19/8/937 pe)'femoc günü saat on bir 

buçukta borsada açılacağı ilan olunur. 28SJ (1540) 

iLAN 
il Daimi encümeninden : 

609S lira açın tutarlı bulunan lzmir - Uria - Çe~me yoiu
nun 35 ..+. 900 - 37 ...ı. 500 üncü kilometreleri arl\nndaki ~ose
nin onarılmasına istekli çıkmadığından 24SO sayılı yasanın 43 
üncü maddesi gereğince eksiltme müddeti on gün uzatıldığıııdaıı 
isteklilerin 23/8/937 pazartesi saat 11 de il daimi ent'.Ümenine 
ba, vurmaları. 2831 (1536) 

Borsa idaresinden : 
937 yılı çekirdeksiz kuru üzüm piyasauııın lfJ/8/937 peqem

be günü ıaat ı ı de Bonanın üzüm aalonunda açılacajı ilan ol1to 

f 
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Cümhuriyet KIZ ENSTİTÜSÜ 

Göz tepe 
20/8/1937 tarihinde kayıtlara başlıyor. Muamele saatleri her 

gün saat 9-12 dir. 
Orta okulu bitirenler için Enstitüde hususi bir sınıf vardır. iki 

ıenede bunlar Enstitüyü bitirirler. . 
· Kayıt için lazım gelen belgeler: 1- Tahsil belgesi, 2- Nüfus hü
viyet cüzdanı, 3- Resmi doktordan sıhhatwraporu ve yeni çiçek 
!l.f l&l belgesi, 4- 6 adet 4 ! - 6 boyunda fotograf. 

AKŞAM KIZ SANAT OKULU 
Gazi Bulvarı No. 24 

1/9/1937 tarihinde kayıtlara başlıyor. Muamele saatleri her 
gün saat 14 - 17 dir. · 

Aktam okulu için de yukarıda yazılı belgeleri getirmek mec· 
'buridir. 17, 19, 21, 23, 25, 27 vııı. 2846 (1544) 

C. H. P. llyönkurulundan: 
Eksiltmeye konulan i Menemende Kubilay anıtının et

rafında yapılacak çiçek parteri, 
anıt etrafında boş bırakılan saha
da yapılacak çim parteri ve tef· 
cirdir. 

Keşif bedeli 4687 lira 55 kuru~tur. 
\Eksiltme usulü" it açık eksiltmeye konulmuttur. 
Bu i9e ait plan, izahat ve di-
.... ~r evrakın nerede görülece~i: Bu İfe ait ketifname, plan, planın 

izahnamesi, eksiltme tartnamesi, 
Bayındırlık itleri genel tartname
ıi, mukavele projesi, C. H. P. 11-
yönkurul yazı dairesinde istekli
lerin serbest tetkikine konulmuf• 
tur. 

Eksiltmenin yapılacaiı 
~arih, gün, ıa ti 

yer, . . 
Eksiltme 21 /8/937 tarihine rast
lıyan cumartesi günü saat 16 da 
lzmirdc C. H. P. llyönkurulunda 
yapılacak ve ayni gün ihale icra 
olunacaktır. 

Mm akkat teminat nedir : 351 lira 59 kuruştur. 
isteklilerin açık eksiltme gününden evvel alakalı evrakı C. H. P. 

iazı dairesinde görüp tetkik etmeleri ve gününde komisyonda ha
)ır bulunarak eksiltmeye girmeleri ilan olunur. 

11, 14, 17, 20 2775 (1505) 

stanbul Ü iversitesi Artırma, Ek
om · syonundan: siltme ve Pazarlık 

1 -83U77 lira 54 kuruş keşif bedelli lstanbulda Gureba halita· 
Jı ..... nesi kulak, boğaz, burun, kiliniği bitirme ve hariciye operas
yon kısm~ tamirat ameliyatı toptan kötürü olarak kapalı zarfla 
eksil~meye konmuştur. 

2 - Bu işe ait şartnameler ve evrak şunlardır: 
A) Eksiltme şartnamesi 
B) Mukavele projesi 
C) Nafıa itleri feraiti umumiyesi, 
D) lntaata dair fenni şartname 
E) Keşif hülasa cetveli, ilıilei fint cetveli, metraj cetveli 1 

F) Projeler ~ ' 
lstiyenler bu şartnameleri ve evrakı beş lira bedel ile üniver-

ıite rektörlüğünden alabilir. 
3 - Eksiltme 26/8/937 perşembe günü saat 15 de lstanbul 

Oniversitesi Rektörlüğünde yapılacaktır. 
4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 5443,83 lira muvak

kat teminat vermesi ve Nafıa Vekaletinden alınmış 1937 senesi
ne ait 100,000 yüz bin liralık infaat müteahhitlik vesikasını ve 
Ticaret Odası vesikasını haiz olması lazımdır. 
' 5 - Teklif mektupları üçüncü maddede yazılı saatten bir sa
at evveline kadar Oniversite rektörlüğüne makbuz mukabilinde 
verilmiş olmalıdır. 
· 6 - Posta ile gönderilecek mektupların nihayet üçüncü mad
Clede yazılı saate kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühür mu
mu ile iyice kapatılmış olması şarttır. Postada olacak gecikme .. 
ler kabul edilmez. 13. 17. 21 4826 - 2699 (1487) 

A aşehir üzüm müstahsilleri ko
ope ·atifinden : 

Alaşehir üzüm müstahsilleri kooperatifi 25/5/937 tarihli umu
mi heyet içtimaında şirketin feshile tasfiyesine karar venni ol· 
duğundan ticaret kanununun maddeyi mahsusasına tevfikan it
bu münfesih tirkette matlubu bulunanların üçüncü ilin tarihin· 
den itibaren nihayet bir sene zarfında tasfiye heyetine müra
caatle haklarını isbat etmeleri lüzumu ilan olunur. 

10-17-24 2768 (1492) 

Buca yat! orta okul ve Bornava 
şubesi direktörlüğünden: 

1 - Eski yatılı talebemiz eylulün birinci gününe kadar kayıt
lnrını yenileterek ilk taksitlerini yatırmadıkları takdirde yerleri• 
ne yenileri alınacak ve kendileri açıkta· kalacaklardır. 

2 - Son sınıfların bitirme sınavları eylulün birinde birinci ve 
ikinci sınıfların geçme sınavları yedisinde, ve dersler birinci teş
rinin birinde başlayacaktır. 

3 - Yeni adayların yazılma zamanları: 
Buca için: Ağustos 20 den sonuna kadar gün aşırı (Pazartesi, 

~arşamba, cuma) sabahtan akşama kadar. Eylul birden 20 ye 
kadar her gün öğleden sonra. 

Burnava için: Ağustos 21 den sonuna kadar gün atırı (Salı 
perşembe, cumartesi) sabahtan akşama kadar. Eylul 2 den 20 ye 
kadar her gün öğleden sonra. 

4 - Alınma şartları ve belgeleri: 
Yaşı 12 ile 16 arasında olan her aday cumurluk kafa kağıdı 

(Soyadlı), ilk okul diploması, yeni alınmış aşı ve sağlık raporu, 
başı açık yeni çıkarılmış 6 fotoğraf, (kartonsuz), beyanname için 
25 kuruşluk pul ile ege veya ecesiyle birlikte gelecektir. 

Yatılı keseneği üç bölüde 200 liradır. ilk bölü yazılırken yatı
rılır. 2005 numaralı kanun gereğince getireceği belge ile işyar 
çocuklarından % 10 kardeşlerden % 15 indirme yapılır. 

Yatılı gereçleri listesi ile &ınav çizelgesi okulda asılıdır .. Yö
netkeye bas vurulması. 
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Salihli Kurşunlu Banyoları 

Şifa hassaları muhitimizde tecrübe ile Hbit olan 

Salihlini 
MEŞHUR 

URŞUNLU Ilıca 
Faallyettedlr 

Ht.!r türlü istirhat mevcuttur. Mükemmel otel, lokanta ga
zino hülasa her türlü ihtiyaç ve konfor vardır. Banyolarda 
bol bahçec\k suyu bulunur. Banyo dairesinin hususi otomo• 
bili Salıhli istasyonunda emre amadedir. Her nileye müsta· 
kil oda verilir. 

Fiatler: Banyo dahil olmak tıxere insan baıına otelde kar• 
yola 100-75 diğer kısımlarda gene inıan ba1ına yataksız 
1 inci 50, ikinci 40, üçüncü 30 kuruştur. 

Müsteciri : KEMAHLI AHMET HAMDI VE ALI BALCI 
. . . . . • . • . . :ıı·\, .~· . ~-. ~.. • . ,, • 

lzmir Ziraat mektebi 
ğün den: 

direktörlü-

1.- Okulumuza orta okulu bitirenlerden 16 - 19 yaş aras'inda öğ. 
renci alınacakhr. 

2.- Kayıt müddeti 20 Eylüle kadardır. 
Girme şartları okul direktörlüğünden ve Tarım Direktörlükle-

rindcn öğrenilmelidir. 28, 8, 17, 25 2401 (1401) 

zmir Iska Müd .. rl .. ğünde : 
Muhtelif kazalarda yapılacak göçmen evlerinin aşağıda gÖs· 

terildiği veçhile inşası için kapalı zrf usulü ile yapılacak mü
nakasa ilanıdır: 

1 - inşa edilecek binaların evvelce yapılan ilandaki keşif 
bedelleri dun görüldüğünden nafıa formüllerinin köprü ve şo
selerde tatbik olunan tahlil fiat esaslarına göre yükseltilerek bu 
kere yeniden muhammen kıymet tesbit edilmiş ve bu evlerin 
tipleriyle hangi kazaların hangi mevkilerinde yapılacağı aşa
ğıda gösterilerek 8/8/937 tarihinden itibaren on beş gün müd
detle yeniden münakasaya konulmuf ve müteşekkil komisyonca 
ihalesi mukarrar bulunmuştur. 

A - Menemen kazasının Maltepe köyünde 91 tek köy tipi 
kargir. Kaza merkezinde 14 ,ehir tipi kargir, 

. B - Bergama kazasının Kınık nahiyesinde 20 tek köy kar
gır, 

C - Dikili merkez kazasında 31 şehir tipi kargir, kazanın 
Çandarlı nahiyesinde 158 tek 31 çift kargir köy tipi. 
· Ç - Foça kazasının Bağ arası . mevkiinde 17 tek, 10 çift 

köy tipi kargir. 
D - Kemalpaşa kazasının Yukarı Kızılca ve Parsa köylerin

de 22 tek köy tipi kargir. 
E - Torbalı kazasının muhtelif köylerinde 387 tek ve 48 çift 

köy tipi kargir. 
F - Kuçadası kazasinın muhtelif köylerinde 29 tek köy ti

pi kargir. 
G - Çetme kazasının muhtelif köylerinde 103 tek köy tipi 

kar gir. 
2 - Yukarıda tadat olunan tek evlerin kerestesi hariç olmak 

üzere beherinin muhammen bedeli 356 lira 57,5 kuruştur. Çift 
evlerin 625 lira 48 1/4 kuruştur. Şehir tipi evlerin 410 lira 46 
kuruştur. 

3 - Münakasaya İştirak etmek istiyenler toptan teklif yapa
bileceği gibi onar, yirmişer evin inşasına perakende suretiyle 
de İftirak edebilirler. 

4 - Her müteahhit tip itibariyle kaç evin taahhüdüne iştirak 
ederse bu evlerin beherine konulan muhammen kıymetinin o/o 
7.5 nisbetinde teminat vermedikçe münakasaya İştirak edemez. 

5 - inşa edilecek göçmen evlerine ait kereste iskan dairesin
ce İnşaat mahallerinde aynen müteahhide teslim edileceğine gö
re yukarıda beher ev için keıifleri mucibince konulan muham
men kıymetler kereste bedeli tenzil edilmek suretiyle konulmuf
tur. Kerestesi verilecek olan binaların malzemesi, ifçiliği he
sap edilerek anahtar teslimi suretiyle ihale dilecektir. 

6 - Münakasaya iştirak etmek isteyenler fenni ve umumi 
şartname ve planları görmek üzere lzmirde iskan müdürlüğüne 
kazalarda kaymakamlara müracaat etmelidirler. 

7 - Münakasaya ittirak edecek olanlar teklif mektuplarına 
mesul olan feriki mimar veya fen memuriyle müftereken imza 
edecektir. 7- 10-13- 17 2735 (1477) 

lzmir P. T. T. müdürlüğünden: 
Meriyete giren 3222 sayılı telsiz kanunu mucibince radyo sa: 

hiplerinin ağustos sonuna kadar en yakın P. T. T. merkezlerine 
müracaat ederek ruhsatnamelerini almaları lazımdır. 

Bir Ağustostan evvel alınmış olan ruhsatnamelerin hükmü yok
tur. Ağustos sonuna kadar ruhsatnamelerini almıyanlar evvelce 
ilan edildiği gibi ağır cezalara çarptırılacak ve bu müddet hiçbir 
suretle uzatılmıyacnktır. ' · · ·" f 

937 ücretleri Eyliil sonuna kadar verilebilir. · 
Ancak r dyo kullanılsın kullanılmasın beyannamesinin ağus.ı 

tos içinde P. T. T. merkezlerine verilmi olması behemehal la .. 
zımdır. Ruhsatname vermek için eski zamana ait hiçbir para 
istenilmi,ecektir. 
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Kulağınızda 

~N 1-ı1ÜOHİ$ 
\S\.RAPTAN 
~OM~A •• · 

17 AGUSTOS SALI 

küpe olsun! 

Kullanmakla kabildir! 

EVROZi~ 
=·····e·~····································································~= E ır hamlede nezle ve gripi geçirir. Harareti aür'atl 
: düşürür. Baş, dif, sinir, mafsaJ, adale ağrıları ancak 
E NEVROZIN almak suretile çarçabuk dcfedilebilir. 
• 
ı:....................... Kat 'i Tesir ................. . 

icabında günde 3 kaşe alınabilir. 

.~ .............................. : ...... . 
Pamuk 
Nazarı 

F abrikatörlerini~ 
dikkatine 

PLATT 
Fabrikasının Namdar 

ÇIKRIKLARINI ve bilcümle YEDEK AKSAMINI 
UMUM ACENT ASINDAN bu sene temin edebilirsiniz 

ADRES: 

G. O. GIRAS 
Pe,temalcılar, Evren sokak No. 3/1 

Singer dikiş makinaları kumpanyası karşıs'inda 
Telefon: 2413 Posta kutusu : 234 lZMIR ---ll;m·- , ... ,,_, ... ' .. - . •• • . ı' 

1. .. 

En Parlak 

IS TOL 
BEYOOLUNDA 

;~ Bristol Otel 
'ilf ••••••••••••••• 

SiRKECiDE 
• 

smanıye 
OTEL l 
••••••••••••••• 

[ u her iki otelin mUıteciri 
Türkiyenin en eıki otelcisi 

BAY OMER LUTFIDIR 
••••••••••••••• 

J(ırk iki senelik tecrübeli ida
reallc bütOn Eğe halkına ken
dlılni ıevdlrmiıtir. 

Otellerinde misafir kalanlar, 
ilendi evlerindekl rahatı bu· 
lurlar. 

Birçok busuıiyetlerine illvet•• 
fiatlar m6thlı ucuzdur. 

Kudreti 

Daimon Elektrik pilleri dünyada tanınmış pillerdir. Daimon 
pili kullanan hiç başka pil kullanmaz. 
Umum deposu : Sulu han civarında 28 • 9 Hüsnü uz 
/\~.. . . 



Hutalamu her giin .. bah 
saat dokuzdan bqhyarak 
Beyler ·Numan zade S. 21 
llaauinll maa,..ebanelerinde 
kabal ederler. 

Telefon: 3921 

DEN NORSKE 
MIDDELHAVSLINJE 

OSLO 
cBOSPHORUS• motörü 26 

Aiuıtosta Dieppe :ve Noneç li-1 • • ...:!L _1 ___ ._.__ men an ıç.ın 7ua aıacmaır. 

•BAALBEK• motörü 23 Eylul
de bekleniyor. Dieppe, Dünkerk 
ve Norveç limanlarına yük ala
caktır. 

Fenni Gözlük için 

HİLAL ECZANESi 

Şık gilneı, p!ij, ıpor ve tayyare gözlilkleri a 1hn, nikel, ba~n 
Çtt~evelerle kristal canılar, her yerden çok ucuzdur ••• :.-. 

~r··:--·~~ 

.., 

Devlet Demir yollarından : 
l - T. C. D. D. 8 inci itletme Alaancak ve H. Pınar depola
~ gelecek 32.000 ton kömürün vagonlardan yere tahliye ve 
~lif ve lokomotiflere verilmesi 23/8/937 pazartesi günü ıaat 
ı·' da lzmir Alaancakta 8 inci itlebne binaıında kapah zarf usu
l)le ekıiltmeye konulmuıtur. 

t.!ubammen bedel kömürün tahliye ve istifi İçin ton bqına 
~ \i~ ve lokomotiflere verilmesi için ton batma on bet kurut-

• 

ııı._lıteklilerin 672 lira muvakkat teminat vermeleri ve ite _gir
~e kanuni minileri bulunmadığına dair beyannamelerıyle 
~._Müdürlüğünden alınacak ehliyet vesi~lariyle. t~~!if mek
~ı ayni günde aaat 1 S e kadar komı~yo!'. reısbgıne. v~
L"'llerj lizımdır. Şartnameler Alıancakta 8 1DC1 ıtletme müdur-

de paraaız abmr. 10-17 2736 U49U. 

• 

TURAN 
TURAN Fabrikaları mamullhdtr. Aynı zamanda Turan 
tuvalet sabunlarını, traş sabunu ve kremi ile glluUik krem• 
lerioi ·kullanmaz. Her yerde tahlmaktadır. Yalnız toptan A• 

htlar için lımirde Gazi Bulvarında 25 numarada umum acen• 
telik Nef'i Akyaııh ve j. C. Hemıiye müracaat ediniz. 

DOKUZ 
EYLUL 
baharat 
deposu 

Bütün çqitleri:y -
le kıymetli hediyeli 
satıfını lzmi.: F ua • 
nada 

22 
omaarala .. vyonda 
yapacaimı timdi -
c!en ilin eder. Pav
yonumuzu mutla
ka zipret eb:wıie 
banrlanuuz. 

Poata Kut. ••• Telefon E4&& 

...................................................................... : 
• • . . 
E Taze Temiz Ucuz ilaç E . . 
• • . . 
§ Hamdi . Nüzhet Çançar = . . 
• 

~ Sıhhat 
• 

• 
eczanesı . . 

E Başdurak Büyük Salepçioğlu hanı ~ 
E Karş1sında ~ . . . . : .........................................................•............ 
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Daima RADYOLiN 
Dima sabit daima tabii 

7· 
Juvantin saç boyaları 

INGILIZ KANZUK ecıaneai laboratuarlannda hazırlanan Ja· 
vaatia aaç boyaları munr ve zehirli maddelerden tamamen iri 
olup .. çlara tabii renklerini balıfeder. 

juvantin aaç boy~la~mı kumral ·~ aiyab ~larak iki tab!t ren~ 
6ıerioe tertip edilmlftir. Gayet tabıl ve ıabıt olarak teman edi
(en renk yıkanmak, terlemek hatta denize girmek ıaretiyle de 
çıkmaz. En ciddi ve emniyetli markadır. 
~ Ecza;,eerde ve ıtnyat mağazalannda arayımz. 

Telefon 3882 

ZAflYET 

KANSIZUK 

VEREM 

lSTIDADI 

ROMATiZMA 

VE 
iktidara 

FEVKALADE 

EYi TESIRl > 

YARDIR 

M.Depo S.Ferit Şifa eczanesi 

Her işte kullanılan 

ZONGULDAK 
Maden kömürü 

Her cins kömür perakende suretile rekabet kabul et
mez fiatler dahilinde satılmaktad.r. 
Adreı : Kestane pazan Bardakçılar ıokak numara 12 

F. PERPINY AN 



YDJI 

Japonlar 
üslerini 

çinin deniz 
bombardıman 

ve hava 
ettiler 

Şanghay havalarında bir 1 

hava harbı oldu 
32 Çin tayyaresi tahrip edilmiş 
Japonlar 6 tayyare kaybetmişler 

Çang - Kay - Şek kat'i 
bir harbe hazırlanıyor 
Yüz bin Cinli vatanliırı icin 

' ' 
canlarını fedaya hazırdır 

Tokyo, 16 (A.A) - Şanghayda bir 
J apon meınbaından gelen bir telgrafna-

mede Çan-Kay-Şek bütün siyasi lider
lerle görüştükten sonra Nankin hükü-

metini başka bir şehre nakletmeğe ka
rar vermiş olduğu bildirilmektedir. 

Mareşal, mütemadiyen gelmekte olan 
J apon takviye kıtaatına karşı koymak 
üzere hemen Şanghaya hareket etmele
ri için altı fırkaya emir vermiştir. 

lyi malumat almakta olan mahafil hü
kümet merkezinin nakline karar veril
mesi keyfiyetinin Çan-Kay-Şekin Ja
ponyaya karşı kat'i bir harba girişmeğe 
karar vermiş olduğuna delalet etmekte 
bulunduğu mütalaasını serdetmekte
dir. 

NANK1N VE ŞANGHAY 
KUMANDANI DtYOR Kt 

Şanghay, 16 (A.A) - Nan.kin ve 
Şanghay garnizonlarının kumandanı 

general Cang-Cie-Cuang Çinin mevcu
diyetinin şimdiki barba bağlı olduğu
n u söylemiş ve yüz bin Çinlinin canla
rını feda etmeğe hazır olduğunu da ila-
ve etmiştir. 

General beyanatını şu sözlerle bitir
miştir: 

- Çinin dostu olan memleketlerin 
tebaasını mümkün olduğu kadar hi
maye edecek olan Çinlilere karşı bü
tün ecnebilerin sempati duyacaklarını 


