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B~muharrir ve umumi neşriyat müc!;.!rü: 1 
HAKKIOCAKOGLU ! 

ABONE ŞER A 1 TT-1 
DEVAM MüDDET1 Türkiye için Hariç !çın 

Scmelik • • • • • • • 1300 2800 1 
Altı avlık • • • • • • 700 1300 

Cu.nıhuriyctin Ve Cumhuriyet Estrininin Bekçi.si, Saba1ıları Çıkar Siyasi Gazetedir 

. 
Mısır hükümeti Yurdun mü 
daf aası için tedbir alıyor1 

1 Kahire, 18 (Hususi) - Mısır matbuatının bir 
müddettenberi de,·am eden neşriyatı üzerine Mı
sır hükümeti topraklarının milli ordu tarafından 
müdafaası için fevkalade tedbirler ittihazına ka
rar vermiştir. j 

YENi ASIR Matbaasında bauJımıtD'. 

~ 

Büyük harekat bugün başlıyacak 
--Fiati (5) kuruştur 

............................................................................................................................................................................................................................................................................ 

Dün kırmızılar taarruza geçtiler ......... HATA YDA ......... = 

'' 
Mavi,, 

kadar 
lerin bir fırkası 
çekilmeğe 

Manika köyüne 
olmuştur ... mecbur 

Kanlı tecavüzler hala 
devam ediyor 

• . • • • • . . . . • . 
• • • • • • . 
• • • • • • ,...._______ Atatürk ve ismet lnönü 

Su şirketin~n 
bugün tekrar manevra 

arasında tel-~ Haleple lskenderun 
graf hatları kesildi. ·-· 

Halka zulümyapma
sına tahammül 

edilemez 
Dün matbaamıza gelen emekli bir 

askerin dul karısı nemli gözleriyle 

sahasına gideceklerdir 

Dost ve müttefik devletlerin askeri 
heye.tleri dün Tekirdağına gittiler 

Antakya 
sokaklarında zırhlı otomo-

biller dolaşıyor 
1stnnbul, 18 (Yeni Asır 'll:'lffi~~,..,,.,...,..,, 

muhabirinden) - Hatay<la 
tecavüzler dc:vam ediyor. 
Kırıkhanda tahrikçiler uç 

, Türk evine ~ilah ntmı lar , 
Türklüğe candan mc.rbut 
olan Alevilerden bırinin 

~ine su kumpanyasından dert yandı. lstanbul, 18 (Yeni Asır muha~irinden) - Bu-
6762 numaralı abonenin sahibi bu- gün manevra sahasında biiyük tayyme faaliyetleri 
lunan kadıncağız, o kadar samimi oldu. Sabah saat beşten itibme:ı harekat başladı. 
Ve candan anlatıyordu ki, bunun Kırmızı orduya menıup keşil tayyareleri, «Mavi» 
karşısında teessür duymamak im- tarafa mensup tayyarelerin taarruzuna uğr:adz. 
kansızdı. Bu kadın diyordu ki: «Kırmrzrn lar «Mavi» lerin tayyarclerini deli tor;-

] d C h · l evini yakmışlardır. 
- Çok şükür ev a un. üm urı- arının at•şi altına aldılar. Bu müct:sir ateş altm-

Yet idar~si bizi bir çok yabancı şir- da kalan <' Mavb lcr hendi cc9helerinc dönmeğe Antakyada zırhlı oto-
1- k d H · b mobiller sokaklarda dolaş-atetlerin zulmünden urtar ı. epsı mec ur oldular. 
b maktadır. H01tayda Vatnni-

izim oldu. Bu su kumpanyasının • M~ VILER RICAT EDiYOR 
2:.u]mü ne zaman sona erecek ve <eMavi» lerin bir lırka:n < Kırmızrn lar:n taar- lerin teşvikiyle bin beş 
b yüz bedevi toplandı. Vaz.ı-

undan ne zaman kurtulacağız?. ruzu karşısında Manika köyür.e kadar çckilmeiie 
k yet gittikçe dnha kötü b ir 

Ne oldu valide, anlat deyince, a- mecbur oldu. Gece yürüyfü;ü yapan <cK:rmızrn lar 
d ~ şekil alıyor. Antakya, Is-
ıncag~ ız basından geçeni şöyle hi- yeni taarruza hazırlanı.vorlar. 

ı_A • kendcrun ve Halep rırn-
.U.ye etti: MOTôRLO KUVVETLER sında tclgrd hntlan ke-

- Bir hafta evvel su parasını ge- lrfakineli kuvvtler, tanklar, z:rhlı ot" mobiller 
li M l l b . · 'b sildigyindcn muhaberat mun •'1:,~.t'.:]~fij ii;~r,~~@KL: 'p tahsildann benden istemesi la- mev%ilerinc girdiler. Bir alay da otomobillerle ancn."Ta ar< a1ı ır ıntı a "" ~ 

d l h d kati olmuştur. Antaky(lda eski eserler 
~~ı.~~~~~rm.~l~~~~~~~ uM~AUQ~~~~ro~nevro~~n~~--~~~~~~~~~~~-~-~~-----~-~~9 
dum. Kimse gelmedi. Bu şirketin MARE$AL FEVZi ÇAKMAK Istanbula geldiler. Yarın -bugün- tekrar Trakya-
Yaptıklannı bildiğim için, hatta tah- BüyÜk erkanı harbiye bClJkam Mare~al Fcozi ya döneceklerdir. 
siJdara «beni evde bulamazsan git Çakmak ve manevra kumandanı Orgeneral Fah- - SONU OCONCO SAHiFEDE ~ 
parayı mahalle bakkalı Bay Kadri- •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

de~;!~:i:ı:~ı:;r~e:i;~~~nedeıEnternasyona· 1 lzmı·r Fuarı 
ihbarname bırakmadan suyumu kes-
tiler. Kesen adama yalvardım: IY ap
ına evladım. Yarım saat bekle. He
l'llen şirkete koşup parayı yatıra
Yım» dedim, dinlemedi. Ben şirke
tin ekmeğini yeyorum, keseceğim 
~vahım verdi. Derhal au kumpan
Yasına koştum. Kimsenin gelip ben
den para istemediğini anlattım. Din
lemediler. Yine elli kuruş ceza aldı
lar. ihtiyar halimde beni koşturma
ları, üzerine elli kuruş almalan zu
lüm değil midir?. T annnın başı için 
l~nıir bu zulümden ne zaman kur- larında, Türkiye iktısadiyatmın bir yük-
tarılacak? Bunlar yalnız bana değil.. scliş sembolü halinde kapılarını yüz bin-
Herkese böy]e yapıyorlaı:. lerce görücünün ziyaretine açacak olan 

:t-:t-:f. yedinci Enternasyonal lzmir Fuarı, tam 
Geçenlerde bir münasebetle yine manasiyle gurur verici bir eser olmuştur. 

bu mevzua temas eylemiştik. Haki- Yedinci fuar, fuarcılık sahasında esteti, 
katen bu su kumpanyası imparator- dekorasyon, umumi ha:ıırlanış, topluluk 
luk de~inin son döküntüsü olarak ve çekicilik bakımından şüphe edilemez 
12:mirin başında bir beladır. Halka ki, bir klymet la§ımaktadır. 
Yapmadığı işkence, çektirmediği sı- Geçen yıl fuarın açım töreni esnasın-
kıntı yoktur. Her nasılsa vaktiyle el- da sayın Ba§vekilimizin işaret ettikleri 
de ettiği imtiyazına dayanarak Os- noksanlar bu yıl tamamlanmış, fuar sa-
lrıanlı ?.ihniyetiyle çalışan ve belki hası geni111ctHmi§, l»'V)'onlardaki mu-
de ömrünün son günlerini yaşadığı- vakkkatl& kaldı ılmış 've her eser yeni 
tıı anladığı için alabildiğine hareket bir esasa istinat ettirilmiştir. 937 fuan-
cyliyen bir müessesedir. nın hazırlanmasında, ba§anlmasında be-

Çok rica ederiz. Nafıa Vekaleti lediye ve funr komitesi reisi Dr. Behçet 1 
lllÜesseseleri komiserliği şirketi bir Uzla birlikte belediye ve fuar fen heye- 1 

defa teftiş etsinler. Bir sene içinde tinin, güzide dekoratörlerin, mühendis 
kaç kişinin suvunu kestiklerini ve SONU DöRDONCO SAYFADA 
kaç kişiden lıaİcsız yere para tahsil •••••••••••••~•••••• .. ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••• ••••••••. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
eylediklerini göreceklerdir., Saatin : u.. . 1 B u·-- d 
~~7.b:ı:::.:..~'.~~;.:;'k .. ~1,~ · züm - incir piyasaları; • stün ağ 
1' ahsildar parayı talep etmeden su-

Yu kestirir. Sonra 7..avallı adamlar B • • 1 
işlerini güçlerini bırakarak şirketin ·ugun açı,., ıyor 
lllcrkezine giderler, elli kuruş, bazan • 
iki yüz kuruş fazla ücret ödeyerek 
bir kaç gün uğraşarak sularını açtı- 11 • 

rırlar. u· ,.. k 
Adeta bu iş şirket için hususi bir ZUfi} UfUIDli 

kazanç mevzuu yapılmıştır. 

• o 

servısı 

Bizce, haPtalı;ı:~ esası şuradadır: faaliyete 
lınparator1uk devrinde kurulan imti-

• 
geçıyor 

~az.lı ş:rketler bambaşka bir zihniye- S nncnin ilk kuru üzüm ve incil' piya- mak suretiyle fiilen açılacaktır. üzüm 
tın sahibidirler . Bu zihniyet onların salan bugün saat on birden sonra yanm piyasası hakkJnda şu dakikada gerek 
lrıüdürlerinden tutunuz da en küçük 

1 
sant fasıla He borsa salonlarında açıla- alıcı ve gerek satıcılar etrafından kat'i 

lstanbula döndü 
lstanbul, 18 (Yeni Asır muhabirin

den) - Bir müddcttenberi Avrupada 
tedavide bulunrn Vnli B. Muhiddin Üs

tündağ sabnh şehrimize döndü. lstasyon
da vilayet ve belediye erkfmı tarafından 
knrşılnndı. Bugün vazifesine başladı. 

30 ağustos Zafer 
bayramında 

Saadabat paktı münasebetiyle 

Aınerika hükümeti 
Türkiyeyi tebrjk etti 

devletlerle Hükümetimizin komşu 
müsalemetperverane münasebet .. 

lerin inkişafında oynadığı 
rol takdirle karşılandı 

- YAZISI OCONCO SAHiFEDE -
---......................... mm. ............... ------~--------

Iraktaki hadiseler 

Nuri Pş. Kahireden 
Bağdada dönüyor •. 

_..._,_ 

Suikastcıların 
' 

divanı harplerde 
edilmektedir· 

ınemurıarınn kadar hepsinin damar-
1

ı· caktır. olarak ifade edilmiş bir rakknm yoksa Terfi edecek z.abit-
larınn işlemiştir. Kuruluşlarındaki Borsa binası sabahleyin bayrakları- da, arada aşağı yuknrı b'ir yakınlık ol- l 
~katlık, çalışmalarındaki dü~e~siz- 1 mızlar donanacak toplantıda v~l!, Türko- duğu zannedilmektedir. Dokuz numa- erin listesi hazırlandı ( 
lık, halka karşı saygısızlık hala de- fis müdürü, ticaret odası reısı, ticaret ra üzüm için 15 - 16 kuruş nrasında bir Ankara, 18 (Hususi) - 30 Ağustos Bağclattaki nümayi§ler 
Varn edegelmektedir ve daima de-1 alemine mensup tnnınmış şahsiyetler, fiı-:.t verilmesi muhtemel görülüyor. er bayramında terfi edecek zabit ve Romn, 18 (Ö.R) - Irakta çıkan bazı yannamede eski hükümctin iktidar mev· 
yam edecektir de .. Onların elinde bu I alıcı ve satıcı tüccarlar hazır buluna- Bu sene ınuhtelif zaruretler nazarı iti- askeri memurların listesi hazırlanmıştır. hadiseler hakkında muhtclü haberler kiine gelmesini istemiştir. ·Askeri mah· 
•ıntiyaz mukaveleleri bulundukça caktır. barc alınarak, rckol~ noksanı, köylü- Milli müdafaa bakanlığı bu isimler üze-

1 
alınmıştır. Yeni hareketi dahiliye na- filler General Bekir Sıtloya karşı ·sui-

- SONU 1K1NC1 SAHl~EDE - ı üzüm piyasası borsa binasının üzUm nün masrafı hesap edilerek fiatlerin bir rinde son tetkiklerini tamaırilamak üze-f zırının akrabasından bir zat idare et- kast yapanların divanı Iıatjlta mühake-
HAKKI OCAK.OöLU salonunda, masalardaki örtüler kaldırıl- - SONU 1K1NC1 SAH1FEDE - redir. mektedir. Munu~ileyh neşrettiği bir be- - LVTFEN ÇEVlRINlZ -



Su şirketinin . -.. 
Halka zulümyapma

sına tahammül 
edilemez 

• BAŞTARAFI BtRtNCI SAHtFEDE -

onları bugünün ,artlarına ve icapla
rına uydurmak imkansızdır. 

Bu itibarla işin en kestirme hal 
'çaresi ıirketi satın almaktu. Cümhu

riyet, İmparatorluğun ıstırap ve 
üzüntü veren bütün muesseselerini 
ya temelinden yıkmıı veya onları 

Fuar hazırlıkları tamamen bitti 

millileştirmeyi bi.r vazife bilmiştir. A d l . 
Şurada, burada sıkışıp kalanları da .y ın genç erı 

Misafii- akını başladı 
temizlemek lazım gelmektedir. Hele J""mı·rlı· arkadas/arına 
lzmir su kumpanyası yapılacak son M .. 

temizliğin başında gelir. sevgi duygularını 
Çünkü fzmir su şirketinin halkı-

mıza verdiği sıkıntı o kadar büyük- bilJirdilet 
tür ki, bundan yaka silkmeyen bir Geçen pazar günü Alsancak sahasın-
tek vatanda§ gösterilemez. Hatta be- da t:unir muhte1iti ile karşılaşan Aydan 
lediyemizin bile şirkete dert anlata- muhteliti lzmirde sporcu gençlerimizin 
madığı günler pek çok olmuştur. kendilerine gösterdikleri sevgi ve sami-

Oteller doluyor - Açıkta kimse kal
mıyacak-Hayvanat bahçesi cidden 

mükemmel bir eser oldu 
Şirket tesisabru azami aüratle sa- rniyetten çok mütehassis kalmışlardır. Oç günclcnberi şehrimize gelen trenler lktısat Vekilimiz yann akşam fuan 

tın alarak müesseseyi belediyeye Gençler bu duygularını lzmir spor teşki- çok kalabalıktır. Bilhassa dı.in akşam açtıktan sonra, cumartesi günü cAmu 
Clevreylemek, İzrniri büyük bir sıkın- latma bildirmişlerdir. gelen trenler azami kalabalıkta. Dün vapurunda verilecek bir ziyafette hazır 
tadan kurtaracak ayni zamanda be- T enecik Halk partisi geceki ırenıerıe ceıenler fuar komitesi- bulunacak. ağlebi ihtimaı pazar cünü-
lediyenin temizlik, ve sağlık işl~rini r nin tayin et . .i ransenyöman memurları nü Manisada geçirecektir. 
de kolaylaştıracaktır. müsameresi tarafından karşılanmıvlar ve otellere Manisa valisi Bay Lutfi Kırdar Vclcili 

HAKKI OCAKOOLU Evvelki gece Tepecik Halk Partisi ta- yerleştirilmişlerdir. Kemeraltı otelleri j Manisanın üzüm bayrn~m~ davet etm~k 
•• • f d ·· 1 h' ·· ·1 · • dolmustur Bu eene bir kişinin bile açık- üzere yarın sııbah şehnmıze gelecektır. rn 1n an guze ır musnmere ven mış ve I ~ · • . 

U .. l • ı h b··ı" T ·k l alk ta kalmaması için fuar komitesi hususi Dün lstanbuldan, hususı surette lzmır Zum nclr ıemen emen u un cpecı ı ının 1 • 
• iştirak ettiği bu müsamere çok nezih bir bir itina göstcrmclt.tedir. fuarında bulunacak ekspozan ve zıyaret-

şekilde geç vakte kadar devam etmiştir. B~gü.n Çeş°:'eden şehrimize. _cc.lmele- çileri .getirmek ü~~re hareket c~e~ K~-• l rinc ıntızar edilen lkttsat Vekılımız Bay radenız vapuru, ogleden sonra tkıde lı-p ıya sa arı ithalat artıyor Celal Bayar şehrimizde bazı iktıaadi i~ manımıza celecektir. Bu vapurla 600 
Yeni ithalat kararnamesinin tatbikine ' lcrle, bilhana vapur navlunları mesele· yolcu gelecektir. Dün gece lstanbuldan 

HIFEDE başlandığı günden beri İzmir limanından 1 
sile yakından meşgul olacaklardır. Ozüm 40 kişilik bir ~ü~car heyeti .. gelmiştir. 

BAŞT ARAFI BiRiN? 5~. .. ı ithalat artmıştır. Şimdiye kadar mem· I ve incir piyasalarının açıl~~ğı. haberi d.e Bunlar trenden mınce ransenyoman me
az müsait olacağı tahmın edilıyor"..~~ leketimize girmeyen parfümeri gibi bazı bugün derhal Jktısat Vekilımıze arzedı- murlan tarafından karşılnnmı~lardır. 
akşama kadar piyasada 6000 çuval uzum maddeler fazlaca ithal edilmektedir. lecektir. F u0ar sahasmCla meydana getirilen 

hayvanat bahçesi mükemmel bir eser 
olmu~tur. Hayvanat bahçesinde cidden 
kıymetli hayvanlar mevcuttur. 

Fuar komitesi bu heyvanları besle
mek için hususi memurlar tayin etmiştir. 
Bukalemunlan beslemek için bir kilo 6İ· 
nek getirene komitece bir lira verilecek
tir. Bu işi yapmak üzere henüz müra
caat yoktur. 

FUAR TANGOSU 
Fuar komitesi bir cFuar tangosu• ha

zırlayana elli lira vereceğini vadetmişti. 
Memleketin dört köşesinden, bilhusa 
letanbuJ, Kastamonu, Sivas ve Erzurum· 
dan bir çok kimseler Cuar tangosu hazır
layarak komiteye göndermi~erdir. Bun· 
lar arasından en güzeli seçilecek ve beı
telenecektir. toplanclığı zannedilmektedir. Tüccar-

lar, hm1re inen UzUm yekılnunu bile 
gizlemişlerdir. 

INCm PIY ASASC 

....... iöNi5R"A ...... Pi'YASASiN.öA .................. i;;;;i; .. · .. ~; .. ··r~;b~/;···;;~ıg;;i~J; .. ···· 
üzüm piyasası fillen. açıldıktan sonra 

ve Uk muameleler tescil edildikten son
ra, saat on ikiye doğru incir piyasası 
da açılacaktır. lnclr piyasasının açıl
masına ait seremoni, borsanın alt kat 
salonunda yapılacaktır. Diln öğle vakti 
kamyonlarla muhtelif incir istasyonla
rından hmlre 2200 çuval incir gelmiştir. 
Akşam üzeri de Aydın hattı üzerindeki 

• muhtelif istnsyonlardan mühim miktar
da incir törenle Iimlre getirilmiş \'C ma
ğazalara incliribniştir. 

Şu da şayanı kayıttır kl, bu sene her 

YAŞ 
•• 
Uzümlerimiz 

Kapışılırcasına satıldı 

iki yeni ve modern göç
men köyü kurulacak 

Ana vatana gelen yurddaşlarımızın 
müstahsil vaziyete geçmeleri 

temin ediliyor 
fki piyasanın da ayni gilnde açılmasına k d k 
rağmen dUn Yemiş çarşısında hareket Şimdiye Q ar 600 ton Üzüm SeV e • 
fazla değildi. Bunun aksine olarak ba-

Vilayetimizde, ana vatana iltica eden karrür etmiştir. Bütün evler ve eöçmen 
göçmen kardeşlerimizin ycrleştiıilmeai köyleri bir an önce tamamlanmı~ olacak 
etrafındaki faaliyet son h1Z1yla devam ve göçmenlere tahsis edilecelttir. 

sros 

Pazarda adam ağzı 
Attığı adımı nereye attığını, bat' 

tığı yerin neresi olduğunu farket• 
miyen, ağzı açık, aklı kaçık, P.' 
feri havada, rast geldiğine hatta tel
graf direği bile olsa çarpar soyllll' 
dan insanlar vardır .• 

Böyleleri~e : 
- Pazarda adam ağZİ gönneınit 
- Sersem .. 
Derler ve daha bir çok sıfatJ,l 

takarlar. 
Ben bunu yalnız insanlarda fŞ' 

nırdım.. Meğer makinalar da budr 
lala§mağa, pazarda adam ağzı göt· 
memezlerden olmağa başlamışlar! 
Şaşmayın! Geçen gün; lzmirin eJI 
maruf bir caddesinden geçiyorduıt'• 

Önümden gelen birisi delicesi~ 
kolumdan tutup : 

- Aman birader f diye beni yarı' 
çekti.. Bir de baktım. HakikateO 
adamcağızın korktuğu kadar varınıfı 
ilk bulunduğum yerden; makioJlll 

yeni olduğu için ses venniyen, bit 
kamyonun sür'atle geçtiğini göt' 
düm .. Kamyonun arkasında nUfllB' 
ranın üstündeki yazıdan civar kB' 
zalardan lzmire işliyen bir kamyoıı 
olduğunu öğrendim. 

Meğer biçare makina, yollarda 
adam yüzü gönniye, görmiye set' 

aem olmuş, apdallaşmış kalaba~ 
muhite gelince koma çalmasını bi' 
le unutmuş .. Öyle yal Dağda, kı,b. 
bayırda ve sessiz muhitli kaza" 
içinde kornasının lastik kursağıJ\l 

şoföre avuçlatacak bir tehlike göt• 
miyordu ki bu alışmadığı §CYİ h'l' 
rada yapabilsin 1. 

Ne yapayım t.. Ben de. kusurun' 
bakmadım .• Hatta çiğnese bile kuJd' 
runa bakılmazdı> .• Zira zavallı rn"' 
kina pazarda adam ağzı görmemişi· 

Lem'i Aksoy 
flctısat V eka.leti ölçüler Umum r.fiİ• 

dürlüğü mütaviri Lem'i Aksoy tetkikat• 
ta bulunmak üzere dünkü ekspresle p.n• 
kn.-dan §ehrimize gelmiştir. 

Ece mıntakasmda tetkik.atını bitirdik• 
ten sonra Marmara mantakaamın ölçü ir 
!erini de tetkik etmek üzere latanbul• 
gidecektir. 

Her i.ki mıntakadak.i mühim tetkika" 
tının neticelerini bir raporla lktısat '\/e' 
kaletine bildirecek olan hem~rimiı:f 

muvaffakıyetler dileriz. 
riz bir durgunıuıc mevcuttu. dildi. Kavun/arımız da cok 

İncir piyasası hakkında da ihracat ta- • 
etmektedir. Göçmenler, şimdilik kendi- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!""""~~ 

cirlcri arasında bUyük bir ketumiyet rağbet görmektedir 
mevcuttur. ilk fiatin ortaya atılnuısm- . .. . . . . . 
..]_ · k 1 la k Taraş muessesesının Ingılız pıyasaları-ı yorlnr. 
U!lGn sonrk ~ ~ıyasa 0 

ayca. aç~ ca tır. .. na ve berri Avrupaya sevkettiği yaş Bu ıııeınleketlcre gönderilecek ka-
erc ilzUm ve gerek mcır mahsulu- 1 1 . bo 1 .. ı · •~ b lA'l · · d ö 

•• • • • w • • • üzUrn er yer enne zu madan ve or- vun ar son sıs .... ·rn am a UJ ar ıçın e g n-nun tzmır muhıline ugur getınnesını te- ·ı k · · ı selcnmc<len vnnnış, derhal satılmıştır. dcrı ece tır. 
me1nn~ eder~.. bah Ozüm kurumuna gelen malumata göre 1 Karaburun halkı, hu sene üzürn kuru-

ncır ve ilzum mağazaları bu sa .. üml • . k ıl ··b d 11.---1 · 
i ı - b lı _u __ dı •. _._ uz enınız Lonclrada adeta apış mış- munun mu ayantın an dLCUn surette ıs-
ş emcge aş yacwuar r. Dün ınc:u- t F' 1 . . b' hal ı·r d tın• tir 

• • • 1 ır. ıat er memnuniyetı mucıp ır - ı n e e ış . 
mağazalarına amele kaydedilmiştir. Ma- dedir. Ingiliz piyasası üzümlerimizi ta- Bu sene lzmirde halk rezak:ı ve ka-
ğ~r ~mizl~tir •. 1 tm .• nımağa başlamıştır. • vun bulmakta gilçlilk çekmektedir. Bu-
w:u~ b~m~n :J ~· ~· se;:rdaısı, Cwnartesi günU Arııa vapuriylc ye- nun da sebebi dışarıya yapılan scvki-

g •~as~ rşısı. a 
1 

• ına niden mühim miktarda yaş üzüm sevke- yaUır. 
modern tcsısntıyle bugün faalıyte geçe- d"l kt1r B .. betle vapurda 

. "'" . ku b"' .. 1 ı ece . u munase cektır. uzüm rumunun uyuk fe- d u·ı b' . f ti verilecektir t7~..727.77.*/,J77.7.)""~~/.?A"/J 
<IakArlıklnr iktiham edilerek temin etti- Bave. 1 efrc ı~kçny zıyakili~. . B Cel"l. 
- · . u uya elle ı tısal ve mız . a 
gı yıka~a ve boyama makınesi gayet Bnynr da bulunmnğı kabul etmişlerdir. ı 
ıno~e~ndır. Ve 24 ~~lte 800 çuval nuıh- KAVUNLARfMIZIN GöRDüôü 

Köylü nasıi 
düşünür? sulu ışleyccek kabilıyettedir. RAôBET 

• Bu tesis~t~ gerek Üzüm ve gerek in- Cumartesi günü sevkcdilecck partiy-
~~ mahsulü ışlenecek, zarif ambalfijlar le beraber şimdiye kadar 600 ton yaş 
ıçınd: dış pazarlara sevkedilecektir. 1 üzüm sevkcdilmiş olacaktır. Ayni va
. ~~um kurumunun işletme servisinde pur]a kavun da scvkedilecektir. Türk 
~.sıhhati göz önünde tutularak ba-l lrnvunlan Avrupanın her yerinde eşsiz 
zı tertıbat alınmıştır. Ameleler temiz bir rağbete mazhar olmuştur. Kurum 
elbiseleriyle çalıştınlacaklardır. Lonrlrada Türle kavunlarını tanıtmak 

için Ingilızce afişler hazırlatacaktır. ı 
f skan müJülüğÜ binası lsveç ve Norvoçe, bu memleketlerin 

zevk ç~nilerine göre kavun sevkedil-
mesi icap etmiştir. Bu memleketler 1 

' tatsız, susuz yalnız kokulu kavun isU--

Koç adında bir yurddaş bu sene is- N 
tihsnl ctlif,ri mahsulfltm yüzde iki
sini Bayındır şubemize vermekle be-
rnber bizzat yetiştirdiği üç yaşında
ki gUzel ntmı da Türk hava kuru-N 
munn teberru ctmlş ve: 

(Memleketimizin, namusumuzun ~ 
muhafazası için malımızı, mülkümü
zü değil icap edince canımızı da se
ve seve vereceğiz.) 
Demiştir. 

Bayındırın Fırınlı köyünden Ali~ 
~J"~Ziı(.iı(..Q'JA?Z7.a# 

fskin müdürlüğü, yakında Milli kü
tüphanenin yanındaki eski Ziraat Ban
kası binasına nakledilecektir. Bu binada 
bazı değişiklikler yapılmaktadır. ·. . . · - ' . .. ; . . . 

2 FiLM 
BiRDEN TAYYARE 

terine ayrılan yerlere yerleştirilmekte, K k d v d • ı • rl 
;;~~;~:~::~kd::~~~=~~i~~:~: ~ arşıya a a sagır, ı sı6' 
yete geçmeleri temin edilmektedir. k •• ı •• • 

fzmir vilayetinin muhtelif yerlerinde ve or er muessesesı 
yepyeni göçmen köyleri kurulacaktır. 

Torbalı mıntakasında yüz altmışar ha
nelik iki göçmen köyü kurulması tekar
rür etmiştir. Yakında vilayetimize getiri
lecek yeni göçmenler de derhal yerle,.. 
tirilcceklerdir. 

Manisa vilayetine gönderilen göç
menler yerleştirilmiştir. Bunlar için de 
yeniden evler ynpılacakttr. 

bmir vilayetinde bu sene mevsimine 
kadar meydana getirilecek olan göçmen 
evlerinin sayısı 2000 den fazladır. Bun· 
lann bir kısmı ihale edilmiotir. Kerestc
leıini iskan idaresi temin etmiştir. Yapı
lacak evler tunla!dır: 

Menemende köy tipi kargir 91 ev, Kı· 
nıkta (Bergama) 20 kargir köy tipi ev, 
Dikilide 31 ldirgir şehir tipi ev, Çandar
lıda 158 tek. 31 çift köy tipi ev, Foça
nın Bağnrası mevkiinde 1 7 kargir tek ve 
10 kiugir çift ev, Kemalpaşanın Yukan 
Kızılca köyünde ve Paraada 20 tek kar· 
gir ev. Torbalının Kaya.s köyünde 32 
tek ev, Ahmetlide 1 5 6 tek. 32 ~ift kar
gir ev, Havuzbaşrnda 54 tek, Taşkcsiğin
de 145 tek, 16 çift ev, Kuşadasının Kn
lambaki çiftliğinde 29 tek ev inşası ta· 

Bütün memleket 
lı yacak şekilde 

karar 
Karşıyakada Sağır, Dil.siz ve Körler 

mU~inin kndrosu genişletilmlş, ya
tak adedl yUz elliye çıknrılmı.ştır. Bu 
yıl memleketin dört tarafından, sağır, 
dilsiz ve körler bu müesseseye kayıtla
rını yaptırmak Uzcre milracaatte bulu
nuyorlar. 

BugUnkU kadro ile ancak mllracaııt
lerin dörtte birine cevap verilmektedir. 
Bina ihtiyacı karşılamadığından sıhhnt 
vckllletl yeni ve büyük bir bina hnzır
lam.nktadır. 

Bu sene tesis edilen Psiko-Telmik ıa.. 
borntuvarı mükemmel bir eser olmuştur. 
Çocukta taş devri ismiyle yenl bir mü
zenin müesseseye ilnvcsl tekarrUr etmiş
tir. Müessesede bilhassa lş terbiyesine 
ch~mmiyet veriJiyor. 

Sağır, dilsiz, kör ve gerl çocukları ha-

ihtiyacını karşı· 
büyütülmesine 
' verildi 

:.; . . ~ . . ~ ' ' . . . .. .. .. . . . . . ..:, 

SiNEMASI TELEFON 

3151 
yata tam ve nafi birer uzuv olarak tcS" 
Hm ctmiye ç.alışan bu müessesede.n bı.& 

3 hırsızlık vak' ası 
Salı günü şehrimiz.de üç hırsızlık 

vak·ası olmuştur .. Tilkilik caddesin
de Mustafanın çekmecesinden Hay
dar adında biri kırk kuruş, Karşıya
ka banyosunda odacı Ali müşteri
lerden ibrahimin odasından on li
ra, ikiçeşmelikte on iki yaşında 
Davit, bayan Arifenin açık kapı
sından evine girmek suretiyle bir 
masa saati ve 70 kuruş çaldığı ha
ber verilmiş ve suçlular yakalanmış-

13 ağustos 937 cuma gününden itibaren cidden görülmeğe layık iki muhteşem filim birden 
sene mezun olan dokuz kız ve ~1' 
talebe büyük bir ~arı göst&m~lc~ 
Bunların üçU müziktendir. Dığerl ıil 
sağır ve dilsizler olup bunlar mubtc 

snn'at şubelerinden diploma alınıştıırd~: 

-mclerini arzu ediyor. 
Şimdı Iskencleriyedc bulunan eski baş

vekil Nuri paşa Bağdada hareket etmiş
tır. 

Cenevre 18 (Hususi) - Filistinin tak
simi hnkkındaki lngiliz projesini tetkik 
eden mandalar komisyonu toplantısını 
bitirmiş ve Cemiyeti Akvama verilmek 
üzere bir ı-apor hazırlamıştır. Bu ra
por Filistin meselesinin halli hakkında 

.birçok tavsiyeleri ihtiva etmektedir. 

1 - VORONZOFLARIN ESRARI 
oynıyanlar • • BRIGITTE HELM ·- JEAN MURAT 

Çarlık devrine nit esrarengiz bir vaka. Saray entrikaları. Casusluk. Hazin bir aşk macerası bu filmin mevzuunu teşkil etmektedir 
C7.7..727272Z7J...7.7J.ZY.Z77.77.Z7.T./JJ'7.ZZ-QC7.7:7.ZZZ7-.7.Z-L7..ZZZ7JZ:ZZZZX7ZZXZ77.Z7.J 

2 - PRENSESiN GECELERi 
Katılhncaya kadar güldürecek derecede eğlenceli, muzikah çok zengin operet 

~ZZ7.LZZZZT~~C72Z-mzzz7ZZZZZTLJZZZZ'LZ7.ZZ7..ZZ7.J" 

SEANS SAA TLARl -Hergüo: 3,15 - 6,15 - 9,15 de .. ----VoroozofJar 
4,45 - 7,45 de ---Prenses 

pazar 1 ,45 de -Prensesin geceleri filmi ile ba,lar E 
Talebe ve çocuklar 

20 
10 
KURUŞTUR 

Terzi Fahreddin normal bir orta tllC 
1 

tep tahsili almıştır. Ayni zamanda iY 
bir terzi olın~tur. 

d'SCMczunlardan Şahin ve Havva ye 1 • 

ne zarfında bir konservatuvar uılebcSlı 

bir virtus derecesinde mtikemmel piY°:1: 
ve flüt çalmayı öğrenmiştir. Bu ta. 
beler Fransızca ve Almanca öğreıırnlf' 
lerdir. ıırl 

Cihan mikyasınca Türkiyede asg • 

8000 sağır, 10.000 dilsiz olduğu ~ 
edilmektedir. Dilnyada bir buçuk 

yon sağır ve dilsiz mevcut olduğu a;; 
!aşılmıştır. Bu rakaaı yalnız Fransa 
30.000 dir. 
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Manisa valisi 

Lütfi Kırdar B. 
şehrimizde 

Dün öğleden sonra şehrimize gelen 
l.!anısa valisi B. Lütfü Kırdar saat 10 da 
belediye reisi doktor B. Behçet Uzu ma· 
kamında ziyaret ederek, kendilerini pa· 
tar günu Manisada yapılacak üzüm bay
l'aınına c..:ıvet etmi~tir. Manisa valisi 
l"allınizi ve diğer ze\ Qtı da uıtm hayra· 
'!Una davet clm4t.r. 
l3i!a!ıar Fuardakı Manim pavyonunu 

tiyaret ve teftiş eden Manisa v-ulisi, ken
disini zirartt eden bir muharririın.ze 
ıu izahatı vermiştir· 

- cManısanın üzüın bayrannna Izr 
llıirden birçok zevat davet edilmi~tir. 
Sayın iktıs:ıt vekilinin de bayramımıza 
ıeref Vf."'rmclerlni rica edccegin1. 

Manisa halkı ve köylüler üzüm bayra
ltuna büyük bır nlaka gösterdiler. Bu 
lk_tısadi hareket münasebctıy]e pazar 1 
kiinü saat üçte başlıyacak, gece yarısına 
ltadar devam edecektir > 

Terfi eden lzmir 

• 

YENJASIR 

Manevralar hakkında hususi muhabirimizden aldığımız son habe-.·ler 

eyetle A 

ı yola çıktılar e 
Kırmızı ordu yeni bir taarruza hazırlanıyor 

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

Sabiha Gökcen • - -
Kırmızı tarafa 

mensup tayyaresi 
ile muvaffakıyetli 

Mavilerin taarruzu, Kırmızıların 
müdafaa ve mukabil taarruzları 

karışısında kırıldı 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

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

~lzmir vapurunda~ --Yabancı kurmay 
heyeti şeref ine veri
len ziyafette nutuk

~Bugünkü harekata mareşal nezaret edecek~ 
=J••········································ ~ve ecnebi heyetler de harektitı takip edecek~ ··················•························ 

lar söylendi. ~uçuşlar yaptı. 

Istanbul. 18 (Yeni Asır .. Telefo1ıla)- •••••••••••••••••••••11•••1•111•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• toplannııştır. 
öğretmenleri Genel Kurmay Başkam Mareşal Fevzi na gitmişlerdir. 1 lııtanbul, 18 (Yeni Asır - Telefonla)- Cephedeki Mavil.erin taarruzu Kırmı-

lzmir kız lisesi mualimlerinden Şehi- 'Çakmak, yanında yar başkan Korgene- Gece, Maı·eşal Fevzi Çakmak tarafın-j Manevralarda tayyareleriınizin bugün- zıların mildafaa ve mukabil taarruzu 
ille T ııhsin. Ahter, fakek li•e•i muallim- ral Asım Gündüz, General Cemil Cahit dan lzmir vapurunda ecnebi devletler kü harekat.uıa kadın tayyarecimiz Ata- karşısında kesilmiş ve Maviler geceden 
!erinden Nuri, Fuat, Mehmet, Hilmi, ve Orgeneral Fahreddin Altayla diğer erkanı hrbiye reislerine ve askeri he- tüı-k kızı Bn. Sabiha Gökçen de iştirak istifade ederek Malika cenubundaki 
Öıner, Kemal, Ihsan, Faile, Vahap ve yüksek ı·ütbeli komutan ve subaylar ol- yetlerine mlikellef bir ziyafet verilmiş- etmiştir. Sabiha gökçen, kırmızı tara- sırtlara çekilmişlerdir. 
~İittü bittr derece terfi etmişlerdir. duğu halde bu gece Izmir vapuriyle Te- tir. fa mensup tayyaresi ile muvaffakıyetli Iki taraf tayyareleri bugün yalnız ke-

Karşıyaka orta okulu öğretmenlerin- kirdağına hareket etmişlerdir. Ziyafette Mareşal Fevzi Çakmak ta. uçuşlar yapnuş ve iki numaralı makine- §lfle meşgul olmuşlardır. Kırmızıların 
den Emine, Seniye ve Kemal da birer lzmir vapuru <aat 17 de, ön diregine rafından bir nutilk söylenmiş bu nutka 

1 

li tüfengi idare etmiştir. yeni bir taarruza hazırlandıkları anla-
dercce terfi etmişlerdir. çekilen ultı devlet bayrağını dalgalan- ecnebi devletler askeri heyetleri içinde 17 - 18 Ağustos gecesi Kırmızı süvari şılıyor. Yarın sabah manevra harekatı

dırarak Galata rıhtımından ayrıldığı sı- en kıdemlisi bulunan Yugoslavya erkA- llvası, Mavilerin son cenahında bulu- na devam edilecektir. Bu harekMa Ma
rada güvertede bulunan bnhl·iye orke'- nı harbiye reisi General Nediç tarafın-ı' ~an Selvi vo Kadıköy civarını geçınİ§- reşal Fevzi Çakmağın nezaret edeceği 
tr;Jı;ı güzel mar~lar çalıyor, askeri tay- dan cevap verilmiştir. tir, Kırmızı tarafın Çorluda bulunan yarınki harekatı ecnebi asker! heyetleri 

Bir kadın denize 
düştü yareler de vapur üzerinde uçuşlar ya- Jzmir vapuru, yarın sabah (bugün) 1 bir fırkası da Mavilere karşı cepheyi yakından takip edeceklerdir. 

pıyordu. Tekirdağına varacak, içinde b~lunan mi- takviy~ için dün ~k~dan itibaren Yarın (bugün) 61 inci taarruz kuman· 

sahife 3 

Bu aktam Avrupa iataayonların• 
dan dinlenebilecek seçme 

program 
POST PARIZYEN -(312.8 ıi.) 

19.20 - Orkestra kons1'ri; 20.25 - Pl/i.1c 
neşriyatı, 22.10 - Kornıer; 23.10 - Plak
la 1ıafif müzik parçaları. 

PARIS P. T. T. (431.7 m.) 
19 - Org konseri; 19.30 - Melodiler; 

21.3(1 - Odeon tiyatros• arti.:,ıleri tara
fmdtın tiyatro; 23.4.i - Plak ne~ri ıat 

CEZAtR (318.8 m.) 
21.3.0 - Modern operet parçaları; 22 • 

Havayen kitar; 22.;;o - Mü:ik hol; 24 • 
Arap ınii.:iği. 

TULUZ (328.6 m.) 
20 • Şarkılar; 20.40 - Konser; 21.35 • 

Viyana orkestrası; 23.15 • Operet pa~ 
çalar 

LONDRA (342.1 m.) 
19 - Org; 19.40 - Varyete; 21 - Senfo

nik koııser. 

ViYANA (506.8 m.) 
20.25 - Sen/on ik koTtSer, 21.05 - Ko

medi, 23.20 • Dnnş nıüziğı. 

BUDAPEŞTE (549.5 m.) 
18 • Piyano, 19 - Dini ıniizik, 20.50 • 

Koııser; 23 - Çigaıı müziği; 24.20 • Plllk 
neşriyatı. 

BOKREŞ (364.5 m.) 
19 - Pl.ik neşriyatı; 21.25 • Kornı1!1 

(Gluk ı-e Baclı.ın eserleri - Çifte keman 
ile) 

PRAG ( 470.2 m) 
20.10 - Halk şarkıları; 22.10 - Orke• 

tra konseri; 23.20 - Plakla hafif miizik 
neşriyatı ı•e dans havaları. 

----~-----------------Ense okşama 
yüzünden Gazi bulvarı önündeki rıhtımda 

oturmakta olan yirmi dört yaşların
da Nazmiye adında bir kadın na
ıılsa başı dönerek denize düşmüş 
Ve tam zamanında görülerek kurta
rılınıştır .. Kadın fazla su yuttuğun-

Ayni \"apurla şehrimizdeki ecnebi safir heyetler burada otomobillerle ma-. muhtelıf yollardan yiirüylişe başlamak, danı harekat hakkında izahat ,·erccek
devletler ııta~emilıterleri de Tekirdaih- nevra sahasına gideceklerdir. 1 Uzun Hacı ve Karlı köy mıntakasında tir, Evvelki gece telefon şirketinde 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••·~··••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• bir hadise olmuş, muhiti oldukça te-

Deyli Kronik[ gazetesinin bir yazısı Saadabat paktı münasebetiyle !aşa düşürmüştü. iki el atılan taban-
ca sesleri üzerine Kantar karakolun-

M 1 • ~ - •• •• k A • k h •• k •• • dan zabıta memurları hadise mah;ıl. Usso ini. ı''egusu te rar merı a U. umetı !ine giderek, tahkikata girişmiş V( 
, , ,irkette müstahdem kavas B~y Ali-

dan hastaneye kaldırılmıştır. • 

Barutl~r ateş alınca .. 
Bozyakada Mustafa bey tarlası 

denilen yerdeki kayalıkta taş çı
kartmak için kayaların arasına ha· 
rutu ıloldurmakta olan lbrahim oğ
_u Hasan, barutlar havanın sıcaklı
gı ile ateş aldığından, yüzünden 
ı·e bileğinden yanmıstır .. 

H a beş tahtına mı çağırd Türkiyeyi tebrjk etti ~~:~v~~~~~t:~;ııa~~~':;t~:ıi~ı: 
1 Şırket mustahdemlerınden Ba) 

Londn, 1R (A.A) - •Mussoldıı:; :det cd bıle::egını açıkca b>ldirn*;t.r.
1 
LJ •• k •• . • . k J l 

1
. Asım, sigarasını yakmak üzere, ka· 

Habeşi.standa k.rşılaştıi:ı rnüşkül;.t• Negiis Italy:ınları Habeşistanda kar- flU Umettmızın OmŞU ueVfet er e vas Aliden bir kibrit aramış, Ali de 
bru;lı>~ı altında biı: makale nc:-redcn Ne_vs ş'.1aştıkları müşkü'.~ttan ~urtar;:ı-~ğ~ ~iç 1 kibriti vererek, tesekkür makamın· 

Yaralı hastaney.; kaldırılmıştır. 
Kroniclc gazctesı, Mussolıninın Haıle hır zaman teşebbus etmıyeccgını ilfı.ve TftÜSalemetperverane münasebet• da olmak üzere Alinin ensesini ok· 
Sclasieyi tc·krar tahta çıkmağa davet etmiştir. l"!mıştır .. Fakat kavas Ali, im oba-

Serkisof Ahmet 
mahkum oldu 

""ı;ı ı.uı.t-..... ı~ı., L-L--' ·-··--- -~ ... ~ı- Mussolin! Nı:ııüsiln tahttan feragat et- lPrİn inkisaf ında oynadıg"' ı Yl'!'l kızını~. kendisinin evli olduğu-
Negu··,u··n n•zdı·nc'.' ı'lk d•f,a ilkbaharda n1csini Habeşıstan ıstu..ısınııı uu11ı.utı.a.u k h J ] d ' ' f kd"l k nuYeşaayataammüüomaı•ı· 
rnnra ii<; hafla C\'\'cl de bu hususta le- tanınması için başlıca ~art olarak telakki ro ta ır e arşııanaı banca):! iki" defa endaht etmis."tlr. 

1 ı , ~ ·h t k etmektedir. 
şcbbüslc bu unu .. ugunu tasrı c· ınc - Kurşunlar, şirket binasının biı 

M k d. Gazete Habeşistan ilhakının tanınması Ankara, 18 (A.A) _ Öğrend,·g·•-•-~ 1 c_ordell _ H_ullun samimi tebriklerini ib-
eşh ur sabıkalılardan Ser isof le ,,.. hakkında alelacele bir karar vermeme- =· 

1 
. tm tek camına isabet etmi~tir. 

Ahmedin dün nöbetri mahkemede Ncvs KronicL diyor ki: gore Birleşmiş Amerika devletleri mas- ag e ı~tır. KaYas Ali, na.,.and tabancav. ·ı ı'k 
'ı:: sini hükümetten rica etmektedir. • ,.,,,. lah ·· B H 11' b" k t"ı ~apılan duruşmasında, son işlediği Negüs ancak 1.'<Iilletler Cemiyeti vası- lahatgüzan vekili hükümetinden aldığ' .-.as atguzar . u un ır ·opyası- el atarak, ayni delikten mermilerin 

hırsızlık suçu sabit görüldüğünden !asiyle ınlizakcrc~·e giri~cbileceğini ve Suriyede karışıklık talimat üzerine 11Ağustos1937 tarihin· nı aldığı pakt münderccatına göre, Tür- geçtiğini idda etmistir. 
}·edi ay müddetle hapsine karar ve- Habc~islana ancak Milletler Cemiyeti J d • de Türkiye hariciye vekilini ziyaret ede- kiye hükümetiyle alakadar diğer üç hü- Hakm, mahallinde erbabı vukuf 
tilmiştir. mandası altında birıJevlctin reisi olarak ueVam e ı yor rek Türkiye hükümetlnln 8 Temmuz kiimetin ~irleşnuaf·:. Am:r~kadd:vletlelr'. marifetiyle bir tetkikat yapmı~tır 
-.....::.____________________________ lstanbul, 1 8 (Yeni Asır - Tele- 1937 de Tahranda !mm cWilen Saadabiid hkükiimuletink. 11'. tart' ":r A u unik ughu .. yı Bu işin kararı bugün verilece1dir. 

15 gu•• n l•Çl•nde 12 vak'a fonla) - Suriyede karışıklık devam kt akdi ti 1 k d 1 t omş u sıyase ını mer a arıcıye , • , • , c 
kt d . S . . . 1. d pa ının sure y e omşu ev e - 16 T 1937 tarı'h" d d • k 

etme e ır. urıyenın şıma ın e cı- 1 1 u 1 nazırının eınmuz ın e ev- ilk fındı mahsulu" 
kan isyanda hükumet kuvvetleri ile 1 ere m. sa emetperverane münaseba- Jetlere gönderdiği beyannamedı• tafsi-

Erke.kıer kızları degw ı•ı, müsademeler olmustur. lsyanınltın inki~af ve ldamesi hususun~ baş- latiyle tasrih edildiği şekilde araların- Trnbzon, 18 (A.A) - l:k fındıl 
merkezi olan Amut kazası Kamış- kanı Ekselans Atatürkün idaresı altın- da açık bir surette tatbik ettıklerini mahsulü bugün vapurlara m-.a.iruh 
!ardan gelen tayyarelerin attıkları da o~adığı rolden d~layı Birleşmiş memnuni~e~e kaydetmiş oldugunu ıl~- yüklenmi<tir ilk .parti lsYeç, lsvi'.re vı 

k 1 k ki • k bombalarla kül haline gelmistir. A.rnerıka devletleri harıclye nazın B. ve eyleınıştır. C,.eko•lovakyaya ıhraç edılmektodıt. 
ız ar er e erı açırıyor .............................................................................................................................................................................. .. 
Ayşe hakime dedi ki~ Aliyi ben Dun ırmıznlar 
kaçırd•m. ? kadar ine~. elemeyin. taarruza geçtiler 

Bız evlenecegız 
Son günlerde kız kaçırma hadiseleri I ve! 339 diye ~--a~ılıdır. ~a~at bu yanlı~· 

ııazarı dikkati çekecek bir şekilde ço· tır. Zaten koylerde bu tun kızların "' BA.ŞT ARAFI BiRiNCi SAHiFEDE sonra Cephedeki tümenler arasında mu· 
• c k b 1 k ki · f ı k { k ılıdır harebe, taarruz ve mukabil taarruz sek-talmağa ba~lamışlır. ere za ıta ra· ler e erın nü us arı ÇO U a yaz ' ATATORK VE iSMET fNiJNO -
l>orlarından, ııerek sorgu hakimliğine Halbuki ben on yedi yaşındayım. B !inde devam etınlşlir, 

üyük Şef Atatürh, refakatle· B d k ka d ~Önderilen bu türlü vak'alann, on b.- Hakim sordu: . d B d un an baş a kırmızının rşısın a 
· rın e n~vekil l•met lnönü ol a· bul k tun zarfında on iki adedini bulduğu an· t - Son mi A!.yi kaçırdın, o mu 'enı • h ld-r unan süvari livasına mensup am· 

t gu a e yarın tekrar manevra •a-
l•ıılmak ıadır. ıkaçırdı? hasına giderek. manevranın ni- yonlara bindirilmiş olan alayı kırmızı 

Antakya da 
Dükkanlar kapalı.. So
kaklarda devriye geziyor 

Bu hadi•elerde a~çlu olarak mahk~· j - Biz evlcneceg~'. o kadar ince cl~yip hai safhasını tetkik buyuracaklar• tümenin cephesini takviye etmek üzere 
llleye gönderilcnlerın hemen hepsının sık dokuma ... Alıyı ben kaçırdım.... d emir aldı. Alay zırhlı otoların hima· lstanbul, 18 (Yeni Asır - Tele· ile gelen demir gömlekliler, Türk 
de gayri mevkuf ol~r.ak muh~kemeleri- ! . Hôkim, kızın_ kılık ve kıyafetini ::t: ırCümhur Başkanımız dün ak- yes~de Yamkağıl köyüne hareket etti. fonla) - Antakyadaki vaziyet ve- evlerine girmekte, silah aramaktadır· 
tıe devam edilmclerının ,ebebı; kaçırma 1 kik ettı, on ycdı yaşından fazla oldugu şam lstanbula dönerken etrafları· Aynı zamanda kırmızı kolordunun Çor- hametini muhafaza etmektedir.Dük- !ar. 
l.adi,csini yapanların erkekler de~·il; l na karmnt gctiı-di ve şu kararı verdi: nı COfkun bir sevgi tezahüratı !uda bulunan tümeni de cephe gerisi- kanlar kapalı, sokaklar devriyelerle Burada tazyık gören Türk halkın-
lıiliıkıs kızlar olmasıdır. Ve müş'.ek'. I . Ancnin g;irünüş v~yeti doğum kay· içinde saran Trakyalılara iltifat· ne yanaşmak üzere saat 16 da emir al- doludur. dan daha bazı kimseler hududumu• 
'aziyetinde bulunan kızların da nas;p·ı ı dını tokzıp eder mahıyette olmaslına v~ larda bulundular, dı. Ve muhtelif yollardan istifade ede- Şam ve Halepten sivil kıyafeti za ilticaya devam etmektedirler. 
halcrine göre on yedi yaşını müteca"Vİ7. iki tarafın teınyiz niyetiyle ev enıne k 1.,, .... --------...,,,----..,------..,----------ı 
lıulundukları anlaşıldığı içindir ki; •ur : arzIL,unda bulunması ve yaşı tashih BüYüK HAREKAT re cepheye doğru yürüyüşe geçti. 
!ular hakkında bir yu\•a kurulma. ı ihti· 1 edildiğinde al iyen mağduruna mahal Asıl büyük harekat yarın başlıyacak- Bugün öğleden sonra kumızı, mavi 

1 k 1 · · ı b t bırakıl tır Mane 1 t k. tm k ·· re tayyareler keşif faaliyetinde bulundu-ınali nazara alınarak e;vlenme hususu_n .. f a man1ası ıçın suç unun st:r es -ı · . . vra ~rı a ıp c c uu:. 
d 1 Şehrımıze g 1 b J d t t !ar. Ve kendi taraflarına icap eden ra-

Yarıncı Arif Oruç 
a kendilerine müsait bir mühlet ven • ınasına . e mış u unan os ve mu -

ınekted;r. j Her _iki tam[ ınemnun olarak salonu tef_ik d_evletlerin büyük erkanı haı·biye porları attılar. Jsfanbu/a /d' 
Kız kaçırma hiıdiseleri, daha ziyade tetkettık~ reıslerıyle ecnebi askeri heyetler bu- Atatürk, Başvekil Ismet Inönü ve re- ge ı 

1<:ayadibi köyünde vuku b~lmaktadı:· I . . .. -0- . . ~ün sa~t _be~te Izmir vapuriyle Tekirda· fakatlerinde bulunan zevat öğle yemeği- lstanbul, 18 (Yeni Asır - Telefon-
J\yni köyden Musa oi;lu Alı. tanı>tı~ı Yınc aynı kvyden Haluneyı kaçırmak- gına gıttılcr. ni Çerkcs köyünde yedikten ve bir müd- la) - Evvelce «Yarın» gazetesini 
Bayan Arııeye rastlamış "' iddiasına gü. lan suçlu Mehmet oğlu Mustafa da, sor· Oradan manevra sahasına giderek çc- det isfüalıatten sonra tekrar manevra çıkarmakta iken gazetesi kapandık
re i\yş~· \ gu hakimliğine çıkarıldı. Suçlu if.:le- lik ordÜmuzun muvaffakıyetli hareket- sahasına gelmUjler harekatı askeriyeyi tan sonra Bulgaristana giden Arif 

_ Ben aePı doriın. ı:el beni al. ı;it ı sinde: lcrın. tal.ip edeceklerdir. büyük bir dikkatle takip etmişlerdir. Oruç, yanında karısı ve kızları Ay-
D~miştir. t - Kız beni çağırdı. Ben de kaçırdnn. AJANSIN VERDICl HABER Atatürk ve r .niyetleri akşam sruıt 19- hanla ılhan olduğu halde Romanya 

Kızın bu teklifini kabul eden Ali de, Dedi. __ ç_or_ı_u_, _1_1_C_A_.A_> __ B_u,_g_iıı_'ı_o_ğ_ıe_d_e_n_d_a_Ç_or_1_u_y._·•_t_e_şr_i_r_<_ll_il_c_r. ______ vapuru ile dün ~ehrimize gelmiş ve 
>aten se~i,tiği kızı alm. "., g:ötürmi.iş ,.e ı1 Mü1tcki de ifadesinde: 

_ k 1 Babıalide Meserret oteline inmi~tir. 
llırrcımegı fmna vermıştır. - Ben pınardan su doldurur en, e. Ak Jenı"z Je . t meselesı' 

B 1 d Z 1 b · k d o· Uı Uı emr ıye Arif Orucun şehrimize geldiğini ha· u çe~it hadiselerin şikay.tçileri mah· 
1 

erim on tuttu. ,ora enı ·açır ı. ı· 

~ d --------- her alan müddeiumumilik, Bulgaris-c.·m~ye sevkedilmezlcrk"'n: dün naııL ~\ ror u. ·•~ 
/\nenin mahkeme koridorunda doı..,. J Hakim C\Takı inceledi. Bunların ni- Londra, 18 (AA) - Dünkü toplan· beyannamede hükumetin bil~ihtıyar bir tanda neşrettiği yazılarından dolayı 
tığ- 1 anlaşılmış ve i~in iç :yi.i:ıü meydana kfil.ılı_ olduklarını ve fakat birle~medik .. 

1
t~arı esnas~nda nazı~lar. ticaret ~enıilcri .. lngiliz ticaret gemisıne hUcum eden bil" kendisini adliyeye davet etmiş ''C bu 

~ıkmak üzere hal.:im tarafından •alon" lcrını anladı. nın Akdcnızde emnıyetı meaelesıle me,. tahtelbahire mukabele etmeleri için in· husustaki tahkikatın yapılmasına 
-lınan Bayan Ane demiştır kı: 1 Mahiyetine göre suçlunun tevkifine ııul olmuşlardır. giliz harp gemilerine emir verildiği bil· müddeiumumi muavinlerinden Bay 

'k, rRr v rildi. Müzakerelerden ıonra ne~redilen bir dirilmektedir. Orhan Kamil· memur edilmiştir. 

ve tevkif edildi 
Müddeiumumilikten dördüncü istin• 
taka verilen Arif Orucun ilk sorgu• 
su yapılmış ve geç vakit tevkifine 
karar verilmiştir. Tevkife esas olan 
suçun mahiyeti, Arif Orucun Bul
garistanda neşrettiği broşürleri Bul
gar gazeteleri içinde memleketimi
ze sokmak teşebbüsünde bulunma
sıdır. 

Arif Oruç, sorgusu yaptlırkeıı 
kendisini müdafaa sadedınde af Jta. 
nunundan sonra eğer bir cürmü var
sa onun da affa uğraması lazım ıı~ 
leceğinden bahsetmiş ve suçlarının 
müruru zamana uğraılığını ilave et· 
miştir. 
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'rLZZZ.7. ... 1;~kiZ72Zi"2 ...... Kzzzzzz .... ı.z~ .... k~·ar~ .. ~de:z:zz:.z:m" ... ŞE2Z ..... ' F~u~a~r~d~' ~b ____ i ~dolaşma 
.... Binn .. ·:·~m!l.':.r&.:!':2·=·~~ ... ~Büyu ...... lil!Z:ıat•~"e~· .. ~~r:;_;~~1 Yarın açılacak olan beynelmilel fua· 
Yüzbaşı J;;:~,~~~:~~ .:~:~o:ğır yara- rımız geçen seneye nazaran çok mü· 

HOLASA: -Bana bir iğne at ta bu hayattan t k A. •ı be 1 k •• ••ı kt• 
~:~:~=;~~:;_:~kurt~~~~;:~ ın,.ru.n e amı ır eser o ara goru ece ır 
pnlanacağı sırcıda birdenbiTe Hi~ ynşamağa mahkö.m edersiniz. • BAŞTARAFI BtRıNCI SAHiFEDE • 
diçiniye g6nderiliyOT. BaTon ni§tını - Uywnan için sana bir ilaç verece- ve mimarların büyük hisseleri vardır. 
yapmak iıtemiyor ve bumla metresi ğiın. ı FUARDA BtR DOLAŞMA 
Fla.vinin tesirine kapıldığından §iipha - Evet, uyumak ... Ve bir daha uyan- lz:mir fuanna ecnebi devletlerden baı· 
cdiliuor. mamak... ta Sovyetler Birliği hükumeti olduğu 

BaTonun ahbaplanndan Mark Stu· .Bununla beraber ablasuıın getirdiği halde Büyük Britanya ve Yunan hük.a. 
trcıs Nikolı göz dikmi§tir. Bııronlcı ilacı içti. Uykuya karşı mukavemet et- metleri iştirak etmektedirler. Bu devlet· 
evlenmek isteye7' FZavi ÜQ mııksatla· tikten sonra nihayet dnldı. Bu hiçlik Jer için güz:e1 ve cazip birer pavyon ha· 
nna muvaffak olmak için kumpcı ku- kar§ısında Fransuvaz düşilndil. Mec- zırlanmışbr. · Sovyetler hükumeti, daha 
ruyorlar. Flavi eskl arkadaşı Odeti buıi gördüğü biricik hareket tarzı sil· ilk adım telakki edilen dokw; eylul ser· 
Nikolm fam dö 14mbn gibi auıu ola- kitttu. Lekclcnmiyen şerefle endişe gisinden ba§lıyarak her sene biraz daha 
mk kullanıyor. Bu Odetm nqcınlıaı içinde yaşnnacaktt. Ya daha sonra? Da- geniı mikyasta i,tirak ederek Türkiye 
ve Baronun setJisi Jngı1iz Betingin ha sonra, bazan. ebediyettir .•• Ve Fran· sanayileşme hareketine iştirakinin ~el 
vardımiyle Mark Nikoli bir kcwıycı suvaz ötekileri, tcrkedilmi.ş zavallı kız- neticelerini tebarüz ettirmi~. bu eene 
dÜ§Ürilyor ve sözde ortaya. atılarak ları, lnsaıllardan başka açlığın da tehdi- pavyonunun iç aksamında bir çok yeni· 
tehlikeden onu kurtarıyor. di altında yuvarlanan zavallılan dü· tikler yapmıştır. 

Bir mUddet aonnı Mark, Odet ta- şUndü. Bunların ümitsizliği arkasın- Geçen senelerde Sovyetler pavyonun· 
'Ttıfından uyku ilacı içirtilen Nikolin dan köpek sürüsü gibi havlıynnlar var- da teşhir edilen grafikler, canlı model· 
yatak odasına gizlice giriyor. dı. Felflketle geçinen köpek sürUsU... !er, eşyalar, sanayi aletleri tamamen de· 
Yüzb~ JeTa'f Dansitin Laostıı a?Jır 1X ğiıtirilmiı ve yenilenmiştir. Sovyetler 

yaryılandığı haber alınıyor. Süköt hareketsizlik demek değildir. pavy~nu tam ve mütekimil bir eser ola-

Nikol yatağına nakledildi. Fransu-

b 
. l 

Ba asına karşı muhafaza etmekle bera· rak F uanmızda güzide bir mevki i~gal 
ber Fransuvaz Nikoli hamileliğinden ha- etmektedir. , 
berdar 'etmeğe. karar verdL TeşebbUs BOYOK BRtrANYA PAVYONU 
tehlikeli idi, fo\at iki kız kardeş birb1· ' Son zamanlarda sanayi hareketlerimi~ 
rine o kadar sevgi ile bağlı idiler ki hiç ze i~tirak eden Büyük Britanya hükume:. 
bir sademeye uğramadan içlerini aÇabi- ti fzmir fuannda güz.el bir pııvyondit. oü~ 

tır. 

Lo:ıan lmpısındıın girUince. geçen aene 
büyük bir boşluk arzeden eağ taraf, mu· 
vakkat pavyonlarla tanzim edilmiştir. 

Bu kısımda başlıca yerli ve yabancı fir. 
maların pavyonları vardır. Büyük bir 
itina ile hazırlanmışlardır. 

DEKORASYON 1ŞLERt 

Bu sene pavyonların hazırlan11ı tesa
düfi ve ayn ayn planlarla yapılmış de
ğildir. Bu hususu fuar fen heyeti sıkı e
k.ilde kontrol etmio. her pavyonla ayrı 
ayrı uğrll§ılmışbr. 

Dekoratörler heyeti pavyonların de
korasyon iıılerini, birbirine renk ve tezyi. 
nat bakımından aykırı düşmiyccek ııekil
de meydana getirmişlerdir. 

ÇfÇEK 1ŞLER1 
Bu yıl fuarın muvaffakıyetini temin 

eden işlerde.n birisi de fuarın yeşile ve 
_çiçeğe olan ihtiyacının geniıs mikyasta 
temİI) edilmesidir. Kültür parkın her ye· 
rinde bahçeler, yeşillikler. ağaçlar yük. 
selmi§tfr. Fuarı ziyaret eden bir kimse 
icabında istirahat etmek için ye:ıillikler 

arasında güzel dakikalar da geçirecek-

vaz onu soydu. Onu tednviye çalışırken 
hamile olduğunu şaşırarak gördil. Hiç 
bir fikir bulanuıdı. içinde hiçbir his 
yUltselmedi. Taş kesilmişti. tir. 

lcceklerdi. Sım giilemek ve diğeri~ yük varlığım temsil etmekle yüksek bir VlLA YETLER PAVYONU 
rine belli etmemek için eroirliğlyle ça· nliika göstermiştir. Büyük Britanya pa~· G L d ~ k k l 
lışmalnrı lazımdı. Ve Fransuvaz bu it~ yonu küçük mikyasta bir eser olmnkla 

1 
kleçe~f sdene çdo~ nghını l'f a ~I~ veli a~· 

hututunu çok bariz bir şekilde bulmak 
mümkün olacaktır. 

Ege mmtakasında yetişen bütün mad· 
delerin nümuneleri, kalite ve fiatlerine 
ait malumatı bu pavyonda grafilcleriyle, 
lüzumlu olan malfunatiyle bulacaksınız. 

Meseli zeytincilik köşesini ele alabi
liriz. Mücesııem bir grafik elinde, :zeytin• 
yağı dolu arkayik bir destiyi taşıyan bir 
köylü kadınını canlandırmaktadır. Kır· I 
ka yakın zeytin ve zeytin yağı nümunesi 
Ege lhıntakasmın zeytincilik bakımın· 
dan kudretini ifade etmektedir. Türki· I 
yede ve Egede ne kadar zeytin ve zey· 
tin yağı yeti~ir. Son yıllar içinde rekol
tenin, ihracatın geçirdiği safhalar neler· 
dir. Bunlar çok canlı olarak anlatılmıı· 
tır. 

Zeytin maddesi için verdiğimiz bu mi· 
sal diğer maddeler için de ayni ıekilde, 
çok canlı olarak ifade edilmiştir. 

Liman işletmesi kısmında bütün yol· 
cu harekatını, tahmil ve tahliye tonaj· 
larının safahatını, vapurların liman sey· 
rü seferini belirten grafikleri bulmak ve 
anlamak mümkündür. Geçen seneki fu. 
arda büyük bir noksan olarak ileri sÜ· 
rülen bu nokta. bu yıl cidden güzel bir 
fckilde ifnde edilmi~tir. 

MANiSA PAVYONU 

Sonra orada uzananın kız kardeşi ol
C:Juğunu unuttu. Tekrar doktorluk hü· 
viyeti canlandı. Muayenesini tekrar 
etti. Lüzumlu olan ihtiyat tedbirlerini 
aldı. Işte o vakit delireceğini uınnettl. 

• l · . rı ı · nr ı a e e en mu te ı vı aye crın 
tüakm zarurı kı ocağı )'nlanlnr silsile .. b~raber bu memleketin dünyanın herıı·· Od l b" 1 · d 1 . d ıcnret n nn utçe erın en ayn an Manisa bir üzüm merkezidir. Türkiye 
sipi kabul cdıyor u. bö~'er ne. pah.as~na yer.inde açılan f uarlnra iştirak ~t~ek su· tahsisatla, büyük bir eser halinde vila· üzüm istihsal atına vasati olarak 18000 
olursa olsun babasını yle hır kedere retıyle elde etmeyi tasarladıgı gayeyl 1 d ti' ·ı · . t ı · t• k d Manı·sa - Nasıl olmuş ta Nikol kendi kendine ı . . yet er pavyonu mey ana ge rı mıştır. ona ış ıra e er. 
düşürmek istcmırordu. Onun hiddc- çok giizel belirtiyor. Bu pavyon deko• \'·ı· 1 'dd ··k 1 k 'd' T·· k' ·· ·· · tih ı· t böyle saygısızca hareket etmiş... . . . 'd .. . d k • , . 1 ı ayet er pavyonu cı en mu emme I mer ezı ır. ur ıye tutun ıs sa a ına 

. , tındcn z.ıya e teessurün en orkuyor- rnsyon bakımınCJan, estetı bakımından ı..... 1 . • 1 · . 1 . d k b. t 1 · · k d M · b' 
Ne kadar felnkct tahayyül edebilirse l "tır eser o muş, mımarı. ezyınat ı~ en o ·uz ın on ıı ı~tıra e er. anısa ır 

"t- Pa~a§üt ır."zl . du. Gerçi hiddet te bu adamı kendine zevkleri okşamaktadır. Pavyonun tablo, k .. 1 k b. d'I . . 1 k 1 k 'd' T . .. k. k •o erı önünden geçti. Metrtlk anneleı.1 ak. , b' k _., l l k . . . • f'k . , . •
1 

ço guzc om ıne e ı mıştır. pamu 'lnem e etı ır. ur ıye pamu 
d . h y ışmıyan ır nam a ev erunc gıbı grıı ı ve saır eşyaları yerıne konu mo· tür parkın değil, Türkiyenin hak.kiyi• 

övüneceği Lir eser olmuştur. Türk Ha•• 
Kurum\m~n büyük fedakarlıklarla me1• 
d~na getirdiği bu eı;er cidden müken1' 

~~~kunatab~~~ atıbı:alıır~ sefalet ve ilmi~- bir hnre'k~tc ı;evkcpebilirdi... Fran· ~\i:'1 için iç1 o.ksn~ı hakkında daha fazla 
su.. ı o cırı, ır Vıllebon kızma '-'a· · B h A h h kkınd k k .. k.. d ~·ıd· 
kı . "" .. . . li . J suvaz aronun ususı ayatı a a onuşmn mum un egı ır. 
şmıyan •uu umıtsız ğin b' ti ı· • · ·~ ır msa ı. · • pek az şey billyor, fakat etra!ındn teh- YUNAN PAVYONU 

B?tUn bildiği acıklı olarak gördüğü bil- lik'eli 'bir kadının dÖnUp 
0

dolnştığını his. Dost Vt.! mi.itlefiJ.- Yunan hükumeti 'g,, .. 
tün şeyler Nikolin Uierinde tekasilf edi· sedi~•orou. . çen yıl olduğu gibi bu yıl da fz~ı: fua .. 
yordu. 'Ve her şeyin üstünde.bir korku M~hakeme yaşınn girdiğindenberi nnda güzel bir pavyon hazırlamıııtır.Rn-
muhakemcsini durduru~ordu. Bu .hal ~hGmmhrı:tcı.l:! :~"-n'': 1 

1 
• • • •• -- .. - ·" -··· • -

.. rd "' - ··- -· M ıct.n.ı ~.... ınunnsebctlerinde bt/. nan mi~ar;s; tarzında yapıln)ı~tn, Bi:.:e 
=~di.ü, O vakit vazife hissi hayaletleri lımduğunu rınlam~ırtı. Bunları mazu~ verilen mıılumattı göre Yunan pavy

0
• 

0 
b . .F;~uvaz bir hastanın başı ucun. görüyordu. Fakat bu defa ciddi bir ala- nunda 60 kaclar Yunan firmnsmm sann· 

n .1r 0 tordan, felakete uğramış bir kanın önu csaret°ı nltınn aldıgvıruı v" kız- · d. d 1 · h0 d 1 k d ..- - yı ma e erı tcş ır e i ece tir. Turizm 
~e':ıcın yanın a daha tecrübeli bir ka· larmıı'ı Şefknlindcn onu uznklastırmnk bnkımındnn Yunnnistnnın güzel köşele· 
ı~ n~ ~aşka bir şey ~eğildi artık... kap~ak istediklerine kani bul~nuyor- rini canlandıran tablolar bugün akşarpl\ 

, Au a bet v~ şc!k~tindcn ne gibi fe. du. ~ikolin bir hatiisı bu meçhul ka· kadar yerine konulınuı bulunacaktır. 
a.akarlıklar ıstenebileceğini bilmeksI- dının oyununa ne kadar kuvvet vere- DlcER DEVLETLER 
~n. her fedakarlığa hazır oldu. Keşfet- bilirdi. Son dakikada fuarımıza iştirak kararı 
tıği sırrı unuttu ve Nikotin gözyaşlarını, Kız kardeşine karşı ne hiddet, ne kiıı veren iki dost devlet temsili mahiyette 
asa~i buhranını hafinetecek bir çare duymıyordu. O, kuvvetinin fevkinde iştirak etmekle beraber memleketlerini 
gibı, nkrnakta serbest bıraktı. Nikolin bir mücadelede kendi kendine mağlup ancak turizm ve kültür sahaıımda tem· 
ilk sözleri şu oldu: olmuştu. Ne kadar dişerleri mücadele- sil edeceklerdir. 

- Neden ölmedim? ölmek isterdim. siz teslim olurlar da dnha az mücrim gö- FUARIN UMUMi BAKIŞI . Fuardan bir manzara 
' - Ölmeğe hakkın yoktur artık... rünürler H lb k. nl daha 1 937 fuar h I ._ 

1
. l J Bu pavyonun ılk tarafı geniş bir tcş- rekoltesine iyi cins pamuk yetiştirmekle 

_ Artık hakkı k .. N ·. a u ı o ar suç u- ını azır ayan -.ıymet 1 e e· h. k" b k k d M 
m yo mu' eden d 1 z manlıır fua d .. k 1 ._ . d ır cnme ıı.nma enzeme tedir. Türki· iştira e er. aniaanın çok değerli va· 

d . . . · , ur ar. ıra sadece cflört• serbestisi bir • nn agını o maıı;.tan zıya e . d·· .. . d . 
Jnn cm kı sevgılım artık hayatta deg"il? ma•n-et d V' ld' toplulug"unıı .. d ld l v .h • yenın ort koşcsın e yetışen bütün mo.h- lisi Bay Lütfü Kırdar Manisa vilayeti 

B .. l d F """" egı ır. • coz o urucu uguna ı tı· il b 
u soz er en ransuvnz kız kard,,.~i B b 1 k kar d timam gösterm· l d. F b'. "k su er u pavyonda toplu olarak teşhir adına. bu mühim istihsal merkezinin 

nin vazı·yeti bilrnedı'ğın· ı' "_1a ~. • u se. cp e ız deşini şid etsiz, sa- ış er ır. uarın uyu d'l . . I uuı dı Z d b h antresinde 1 b. d ... 'ki''- 1 e ı ecek, graf ıklerıy e, her türlü teaisa· canlılığını ifade eden güzel bir pavyon 
annelik hissine üstün gelen • · . ıra ece ır aUiyı takip eden en müşkül esas ı ır egışı ı&; yapı ma- . 1 . d 1 .,oktur. hiçbll' §ey safhayı geçmek için yardım maksadiyle makla beraber geçen seneden daha ca· btı~J e zıy.aret e en ~re tam bir fikir vere· meydana gctirmeğe muvaffak olmu~tur. 
" · ti b 1 d Dk zip bir hal ·r .. d'I . . B'lh ı ecektır. Sanayı hareketlerine de bu Manisa pavyonu, hakikaten büyük fe-

- Jerarı kurtara kl . ıs cva a ıazırlanıyor u. önce göz. e ı rag e ı mıştır. 1 assa d . ..1 "d d kA I ki l 
~tti. ca ar, diye tekrar lcri ön tinde hfl.milelik Arazı sayfasında renkler biraz daha frapandır. pavyon a tgZeMnılşRoPçAu vYe yOerNvUerilmiştir. a ar ı ar a mükemmel bir eser olarak 

lı b ' .., k 1 k k' b k d B yükselmiı ve bu pavyonda Manisanın 
Nikol sustu ve bır' .. . açı ~ış ır ao tor u ıta ı oy u. u yıl Cuann elektrik tesisatı gizli ışık- ı: -e mıntakasının ı"ktıs d. h k 1 . h b k d 

' umıt ışığı alt d Nik l hl k d an1 d 1 1 '-i:I a ı are et erı· er n ım an ı.-arlıi{ını temsil edecek bir 
gözyaşları dah • ın n o n asınm ma sa ını ama an l\r a, çok cazip bir şekil almıştır. Bilhas· ni kendi varlı~ında cemeden fzmı·r vı"laA. . h 1 
vam etti. S a ~ şıdd:tle akmağa de- bunu okudu. Kendi duyduğu rahatsız- L k .. vazıyette nzır anmıştır. Bu pavyonun 
Clı· onra bır yenı buhrana kapıl- lığı o sinir zafına atfetmekte idi. :aplıoy::n 1-~·Pt ı~kından ~irlili~ce iki ~arafı yeti cidden güzel bir pavyon meydana çok beğenileceğini tahmin ederiz. 

. e C.K rı ıemsıye erı umumı tez• getirmiştir. İzmir pavyonunda Ege SOMERBANK PAVYONU 
••• .. •••••••••••••••••• - BiTMEDi - yinat üzerinde güzel bir tesir bırakmış· mıntaluısının iktısadi lcurulu•unun bu.'tu"n Sümerbnnk pavyonunda bu··yu··k deg~ı·· 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• y Londrad V .!--. •••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••• ••••••••• .kl 'kl 1 ı a nnu:nrord hapishanesinin '" 11 
•• • .............................. n şı ı er yapı mış o mamakla beraber, 

demir knpısı 13 A''Ustos sabahı ağır ai!ır H d k o··nu·· nde bazı cazip ilavelerle yeni bir çehre al-nçıldı. 0 ay par· mıştır. Sümerbank pavyonunun önüne 
Kapmın aralığından, hapi<ıhanenin yerleştirilen heykel, Türk işçisinin çalış· 

mermer döşeli geniş meydanı gözilktU. kanlığını ve beden kabiliyetini temsil 
Bu meydanda ortn boylu, seyrek saç- , etmektedir. Bu eşeri tanınmış sanatkar· 

1ı bir adam, acele etmiyen adımlarla s b k ,, ·ı· • kralına b larımızdan B. Münir Hamdi meydana 
~pının öni.lne geldi. Bir müddet dur- a ı ıngı ız ta anca cek- getirmiştir. 
au. Arkasına baktı. Içindc tam bir ' Sümerbank pavyonunda Türkiye Ba-
sene yaşadığı zindana bir göz attı. t • v • • • b • hk nayileşme hareketinin manasını, elde 

Sonra soknğa ..• Kavuştuğu hürriye. . ıgı ıc, 'n ır s. e. neye ma UA m olan edilen olgun neticeleri pek canlı bir ~e· 
tine doğru 3-'Ürüdil. Altın kaplama çer· kilde bulmak mümkün olacaktır. Dev· 

~.veli gözlüklerinin nllında yumuk M M h 'LI h let fnbrikalarının elde ettikleri sanayi 

~=~·:!v::ı'.;"~~yo~:'.'."';~d:.ı:.:.~ ac· a on napis aneden çıktı.. ::1.:1:~;1!:ı.:~-;::··d· •• .u. ölçüde 
şırlarmı sardığı üç paket vardı. YENi HAVUZ 

mcltlir. ' ( 
1 Planları Sovyetlerin Osso Viyahiot 

kyl\\bü clemanl.ari}1e birükte hazırlanan 
1-'"'"ll"l b.ulcainin Moskovfı Küllür par
kında olduğu gibi ahşnptzın yapılmo.ııl 

bir fikir olarak Sovyetı :ıhühendisleri W 

rafındlan ileri sürülmüştü. Türk Hlıv• 
Kurumu Türkiyede havacılık :zevkini ar· 

tırmak Ye' lzmirin hnvncı1ığit gösterdiği 
nlilkaya Lir mukabele olmak ü~ere, e~ 
Avrtlpada bile bulunmıyan betondan bir 
pnragut kulesi meydana getirmiştir. 

Paraşut kulesinin yüksekliği 48,5 met• 
redir, üç balkonu vardır. Atlayış tar•• 
çası 40 metredir. Paraşut kulesine bir 
asansör ı.•e 245 merdivenle çıkılabilir. 

Ath~acak adam son taraçaya çıktı"· 
tan sonra havacılık elbisesi ve paraşııl 
takacak ve muvazene temini için halk•• 
ya bağlanacaktır. Bu suretle acemileri• 
her hangi bir kaza yapmalarının önüıı' 
geçilecektir. 

Para§utçu hazırlandıktan sonra tan•· 
re taklidinde kabinelerin içine girerelı 
atlıyacak ve paraşutunu açacaktır. 00' 
!indeki kemer bir mııkaraya bağlanmak· 
tadır. 

Ru suretle paraşutçu namzetleri il• 
ıılıııkanlık tecrübelerini burada tcımsrfl" 

lı:racııklardır. 

Parnşut kulesinin açım töreni de fuJI' 
rın açım gÜnÜ yapılacaktır. Bir çok n~· 
zet gençler adlannı kayıt ettirınişlerdit• 
Kuleden ilk atlama şerefini, Ankarad .. 
edecek parnşutçular, mevcut talimatn•' 
me dairesinde yapacaklardır. 

AÇIM TöRENi 

Fuarın açım töreni yarın saat on '° 
kizde, evvelce de haber verildiği rifıl 
lktısat Vekilimiz Bay Celal Bayar tar"' 
fından yapılacaktır. Bu gece de fu-' 
sahasında çalışılarak her türlü noksanl•' 
ikmal edilnıiıı olacaktır. 

Cuma günü saat tam on ikide itçilef 
vazifelerini bitirerek fuar sahasındarı Cf' 
kacaklnrdır. Yani bu saatte pavyonla~ 
her türlü noksanları tıımamlanmış ol•• 

Hnpishruıe kapısının karşısında bir Hatıralarını yazacak ve bir yabancı 
~d-~ onu bekliyordu. Adam, kadını Saat on ikiden sonra fuar sahası nıuf1• 
gorunce SC\"İncinden elindeki paketleri nasıl hafiyelik ettig"' ı·nı· 1 t • . ıneydaııa getirilmiştir. Bu havuz, fuarın tazam şekilde eulanacaktır. Bundan 9011· 

devlet hes~bına Lozan Kapısınııı 
geniş meydanda, 

sağ tarafına gelen 
nıustatil bir havuz 

caktır. 

Yere düşürdü ve ona doğru koştu. 3 0 a aCa Km iŞ. • • bu kısmın<la bir hususiyet meydana ge· ra kapıya kordelatnr konacaktır. 
1 ~~ ndrun, on on ilç ay evvel sabıkı Kol saatini kocasının bileğine taktı Al· 1k1slnln de .. kl • h tf tirmiştir ve güzel bir eser olmuştur. Açım törenini saat on sekizde yşps• 
ngılız kralı Seki?Jnci Edvardn (Haydfyansı da kendi clide parmağına g. ı-ı K d k yure en op e ı. ıolduğumdan mektubumu hemen yazıp SIHHAT MOZESI 

Park) d t b 1 J eçu·· n ın, ocasının tekrar elinden alı· . cak olan lktısat Vekilinıİ7. muayy('n ııı-· 
dün • a ; lan.en çeken ve adı bUtün di ve gülerek: nacağındnn korktu. posta~· ~ercce~~m.: ~ıh hat V ".kal etinin tanzimini Kızılay atte fuar yerine gidecektir. Orada hazır· 
du. }a gaze c t>rmdC' çıkan Mnk Mnhon-ı :- ~i~?i, şu saat biz yeniden ev1en- Erkek, bir sene hasretini çektiği ka· - ın sor d~~~e ıı~ ~az.~caksınız.? Cemiyetine bıraktığı Sıhhat müzesi inşa- lnnnn programa göre davetliler :rerleri• 

mış gıbıyız. .• 1 rısından tekr" ... ılın k d' . ,1 1 - Ona, kcndısu11 asla oldurmek nı· atına geç ba!!lnnmış olmııkla beraber ta- ni alacaklardır. Mahkeme o b' h .. r ... yr a en ışesı:y c sa· , 1 
'-" . nu ır sene apse mah· Dedi. Kadının yüzünde sevdiği ko- rardı. yetinde olmadığımı yazacağım. Mak- mamlnnmnk ÜLeredir. i şçiler bu pavyon- Gazeteciler için hususi bir yer ı:ıyrı • 
z.uın etmısti. Bugün de ce "dd • 0ki 1 k b 0 kl k d b' .. · · F k tal' d .. d " 1 k · · k l l 111 ni . . ·~· . . .. . . za mu etı- casına on ı ny ı ır yo u tan sonra Knpıyı açan hizmetçi haber verdi: sa ım . ır numayışü. a at ı beni a gece gun uz ça ışara ~şı o ay aştır- ınıştır. Merasime istiklfıl marşırnız. 

bıtırdıgı ıçın hurrıyetıne kavuşuyor- tekrar kavuşmuş olmanın batiyarlığı _ Gazeteciler gelmiş... Bay ile ko. bu vaz.ıyetc soktu. Vindsor dükü de mışlardır. Fuarın açılacagı saate kadar başlanacak, bunu belediye reisimizin b~' 
du. • okunuyordu. nuşmak istiyorlar. beniın gibi taliden şikuyetçi olduğundan her şey tıımamlnnmış olacak ve eşyaları nutku takip edecektir. Belediye reisıro1• 
Hnpıshane kapısının önünde bekliyen Bir an evvel yalnız ve beraber olmn· lkisi de derin bir ! ldıl sözüme inanır sanıı.·orunı. Olan oldu yerlerine konulacaktır. Sıhhat müzesi zin nutkundan sonra lktısat v~kili Ba1 

de b. d' h ne es a ar. J • • • A k d . 
• ır sene ır asretini çektiği karısı nın iştiyakı içinde hemen blr otomobile cMak Mahon> gazetecilere diyor Hapishanede ynttık, çıktık. Artık şika- ıçın n ·ara nn gönderilen grafik ve Celul Bayar bir nutuk irad edecektı<-

idi. atladılar ve evlerine gittileı·. B h ki: malzeme tamamen celmi:ıtir. Sıhhat mü- Bunu takiben fuann kordelası kdi!ecek 
Ka k - < en, apishanede iken Vindsor yet etmiyorum. Şimdi t skoçyaya gitmek T d 

n oca sarmaş dolaş oldular. Küçük apartımanlaı-ında söyle otu- dUk" kt d zesi ürleiycyi snslık i;ıleri bakımından ve fuarın bütün tesisatı ayn ayn gö:ı c0 
B M k M "' une me up ynz un. Fakat hapis· orada bir köşeye çekilerek bir müddet ayan n. n.hon, el çantasından rup bir nefes ahnak üzereler iken kapı- h .d görücülerin önüne serecektir. geçirilecektir. 

b k 1 anc 1 arcsi mektubun gönderilmesine kafamı VE! gönlümü dinlendirmektir ır 0 aatı V<' bır dc.> alyans çıkardı. nın z·ııı· U"un uzun ""ldı. u d J • PARAŞUT KULESi Gece fuar ga• · osunda bı'r z.ı·yafet ,,.,. 
.. ..... m saa c etmedi. Simdl artııt serbest SONU 7 INCI S.AYFAD ,1~ : .. '·"· ı .. ~~- _ v:u -:ı •• , • _ .. ın 



Sahife 5 

Niçin boşanırlar? FOVO Davası 
Bir hikimin 
hatıraları 

Kocasının koynuna arka
daşır.ı sokup sonra baskın 
veren kadınlar az denmi

yecek kadar çoktur 

Birçok gençler ahlak ve 
fazilet kanunlarını kadın 
ve his meselelerinde pek 

o kadar tanımazlar 

Yetişin... Beni kurtarın 
zehirlendim .. ölüyorum ... 
Diye 

Fovo 

can veren 

mu öldürdü 
Mahkemenin beraet 
kararı bu meseleyi 
yeniden alevlendirdi. 
Bu sefer davacı, ka

dının kocasıdır 
ıtFcvo» muelesi bütün bir se

ne Fransız matbuatını, Fransa 
efkarını ve F ranıa adliyesini İf
gal etmiş bir meseledir. 

kadını kocası 

Bu enteruan dava son seneler 
- 5 - löneviyev, bunu anlamıyacak ka- - Çok oldu mu gidela içinde ve adliye tarihinde mühim 

Boşanma davalarının çoğu cdha- dar genç, tecrübesiz ve cahildir. iki Hayır ş · !i gitti.. bir yer tutacak cepheler arzedi-
net» esasına dayanmaktadtr. seneden beri güzel güzel geçindiği Ne kadar kalır} yor. 

Karı veya koca ve ekseriya da ve sevdiği kocasını, Maksimi ona - Bir .. Belki iki saat. Bir sene elkô.rı ifgal ettikten 
1 
bir delil, bir ip ucu bulamıyorlar. Zavallı adam, ağlar gibi yalv 

kocalar, karılarının ihanet vesikala- unutturuyor .. Hatta yalnız unuttur- - Oh . •Ne iyi.. sonra bir beraet kararı ile neti- Fovo, karısının ölümüne çok mü- yor .• 
rını ellerine geçirdikleri gibi soluğu muş değil, ondan nefrete bile baş- - Neden ne iyi. . celenen F ovo davası, son halta teessirdir ve kendisine atfedilen ağır - MişeL. diyor, iyi düşün .. 
mahkemede alıyorlar .. Hatta hazan lamıştır.. Viyolet, çapkın bakışlarla Mo- içinde yeniden tazelendi ve bu İf suça bütün kuvvetiyle itiraz ediyor. ki unutmuşsundur. Hafızanı yo 
öyle kadın ve erkekler var ki orta- -Beni seviyor musun Maksim} risi süzüyor. Ve birden bire boynuna daha çok uzayacağa benziyor. Bu BiRBiRiNE ZIT Sen bana ilaç vermedin mi} 
da böyle ağır ayrılık sebepleri olma- - Sevmek te söz mü •. Sen be- atılıyor.. mühim davanın kısa bir tarihçe- ŞAHADETLER Büyük bir samimiyet ve derin 
dağı halde birbirlerinden kolayca nim uykusuz gecelerimin şen yıldt- Her ne kadar Moris kendini ve sini ve bugün arzettiği yeni fekli Fovonun baldızı Bayan landarm !ıstırap içinde söylendiği belli bu 
ayrılabllmek için ihanet planlan, zısın.. ah !akını bu beklenmedik taarruz okurlarımua bildiriyoruz. adında bir kadın 1 1 eylül sabaha za- ale eczact soğukkarililıkla cevap 
ihanet entrikaları çeviriyorlar. - O halde evlenelim.. karşısında müdafaaya çahşıyorsa FAClA b.taya müracaat ederek boş bir şişe riyor~ 

Halr.imlik hayabrnda şahit oldu- - Ya kocan.. da bu vaziyette mağlüp olmtyacak NASU. BAŞLADI? gösterivor. - Hayır •• Vermedim •. Sen y 

ğum pek çok hadiseler içinde kan- - Ondan boşanırım.. erkek pek az olduğundan sonunda 18 Ağustos 1936 akşamı.. od- Bdu şişey1i, d
1
i?'.,or, •. Fov,~~rın eö~~!_oıııun ..• --"--•-L--•·•·"- F 

amdan ayrılmak için onun peşine - Nasıl> teslimi silah mecburiyetinde kahyor. Ma F adında genç bir ka- asın a, tuva et tgenının arıı;asın- c.czacmın _ ......... ..._., o 
arkedaf'DI aevkeden ve sonra da - Ben bir kolayını bulurum. Ye- *** d '!af" ov~tt"g"i karde•; ve aö- da bugün buldum ve belki araşhr- nun göz yaşlan mahkemede bu 

h '- pi · k" be 1 Pi' ffak 1 u• c·· ·· ın, mısa tr g• ' "' " lan d" • d" 1 ·· · d b" • c d'"- • cürmü meş ut yapan ıı;oca ti erıne ter ' sen ni a .. an muva o m ., urrnu .. . . s· deki .-jftlig" inde• ma mza yarar ıye getır tm. nan ar uzerın e ırı ıena 'tl~rt 
Al 1 "k" .. .. h 1 rumcesının tmuzen " . ş· T . • d ·ı ""th" bir 

Çok rastladım. - masına a ınm ı ı gozum meş ut yapı m•ştır. _ y t" . Ben"ı Lurtarın •. Zehı"r- ışe, opısın em en mu ış tesır yaptyor. 
H d be- 1 b . k b" ·ı . . la e ışın.. "' h" · ·d· B ba la d FOVO BERAET Yine öyle kadınlar gördüm ki amma... ani bu boşanma için e yi ır oca ve ır aı e reısı o n I d. ze ır ıışesı ır. u aca aranı n e- . 

vd •· · • lı: dan nim ismim mahkeme dosyalarına Moris karısını aldatan bir suçlu va- enD~m. f ad ba•lıyor lil midir} EDiYOR. başkasını se İgı ıçın ocasın . . . ıye ery a • . F- .__ od h" • . Ba D T b ·· tahk ka 
ayrılmak istiyor .. Fakat ortada bo- girmesin. zıyetıne girmiştır. B kad kocası Roı"e Fovo Pa- aıı;at a ızmetçısı yan e- am ir sene suren i t,;; 

k K d. -'-yh M k .A.J-A.. 
11 mm lak b · · d" · h h k · · •2nma sebebi yo .. en • ııuc in- - era etme.. w w ı-ı • t "tfa" f idi"r Akrabalarının u u şışenın mevcu ıyetıne ay- gu ve mu a eme netıcesı, e 

r- ...A..A...A. M hk l ka rıs e ı ıye ne er • . mahk ed ek ._ • d 
de bir cürmü meşhut yapılmasına 1-1' w H a eme <>şanına rarı ver- yanına ve sayfiyeye gönderdiği ka- ret etmektedtr. . • um ec ı<at i elillerin 
da sözüm ona namus ve izzeti ne- Cahil kadının kendi gibi genç ve ·di.. b" ,__ .,;;n evvel b:• •-'--m - Nasıl olur, dıyor, 2 eylıılde ben lunmarnası yüzünden Fovo hakkı 

k 1 ah ·ı b" kad k d B · ak d 1·· · rısına " ı<aç .. - ~ uuu od · led" T 1 d ·· · be ka fislerl müsaade etmiyor, urtu uş tecrübesiz, c ı tr ın ar a aş• u ışe mer sar tm.. onevtye- :ı~-lar lla b Bu ,·"çlar '-- .ıının ayı tamamen temız ım. uva et a ıurı raet rar• veriyor. 
L· · h tahkik tak" · .....,. yo mış r. "' """' ı·- · · kald d 1 · · bo 1 H 1k b '-- - alkı lı çaresını, yakın arkadaşlarından o\- var : Viyolet. . vın ayatını ve ıp etttr- h • b" h I . eda . . . . tgenım ır ım. çını şa ttım ve a u ı<aran ı yor. 

ı_ •--- - '- v· 1 .. 1 b" L_ H d" ususı ır asta ıgınm t VISI •çın- '- . k d A kas da . . k ilan lı rtnı kocasının .. oynuna so1<11UU<.ta ıyo et guze ır KJZ.. emen ım.. . F ·ıa lan ld • teı<rar yerme oy um. r ın annesının o arasına atı yor. 
ve sonra da baskın yaptırmakta bu- her gün löneviyevin evine geliyor.! Evleneceğiz diye bir buçuk sene dır. ~arya .ovo ı. ç belk·İ· ıgt j" şişe falan yoktu. 2 eylülde olmıyan • itfaiyedeki arkadaşları onu • 
luyor.. Hatta hazan bir kaç gece de kaldtğı Maksim ile beraber oturdular.. man d~men ı~ekış, I ı ~ım •0 

• !PCY 11 eylülde nastl bulunabilir ve merasimle karşılayorlar. Kurtuld 
Moris ve löneviyev, üç aenelik oluyor.. Nihayet Maksim bir başkasiyle ;:1az ıye on11• la 0

;:: •:t a.z:en~e bu ıitc 18 ağustosta olmuş bir facia- gece şerefine ziyafet veriyorlar .• 
evli karı lrocadı.rlar. ikisi de birbirlerinin sırdaşı.. evlendi.. oymuıtur. aç r ra a 1 gun ya nasıl sebep gösterilir} - Fovonun katil olmadığını 

ikisi de genç ve görünütte bir- Bir gün löneviyev, Viyolete. : Ve.. kalıNYoihar. 18 • -L---· ı __ .ı FOVO MAHKEMEDE zaten biliyorduk .• 
b ft K d 1 k · · · 1·· · k · yet agustoıı -ruu llUllltn· M 1 · ahkem • "--1 D" la B" 1 . 1 nıdl irlerine uymuı bir çi . -- ocam an ayrı ma ıçın senın onevıyev su ut etti. • .1.__lardan b" . • . • karar ese enın m eye ınt11"1 et- ıyor r. tr sene evve ış e 

izdivaçlarının ilk iki senui bu- yardımını istiyorum, diyor. Mor is ise bir daha evlenmedi.. ~ 1""" I ·~ını ı~egeı___..ı mealen önceki saEhaaı. bu.. bir facianın acı ve acıklı perdesi 
lutauz geçmiı .. ikinci senenin so- - Nasıl bir yardım} .-.ı:z.ımz:ı;r.;r.ıaıı:ı ;::•yor ve... çer ıçmez e ,.,.,...,.., Fovo karısına ilaç gönderdiğini bu suretle kapanmtş oluyor .. 
nunda ve üçüncü senenin başında -Çabuk boşanmanın yolu, ko- Satılık motör ıyor. .. • lar inkar etmiyor, o bu iliicı eczact Mi- DAVA YENiDEN 
bir yılbaşı gecesi löneviyev koca- camı bana ihanet ederk~n cürmü .. 7;jvallı kadmd' .. mkth~ ısbrap telden almıştır. Ve ilaç da «Metilen CANLANDIRILIYOR 
sının arkadaşlarından Maksim ile meşhut halinde yakalamaktır. Bu- Az müstamel 25 beygir kuv- ıKçın ermakve y~r~ uşelre'--h v~a_~yor. Mavisi» dir. Kapanan son perde mi } 
tanışıyor.. nu bana bir avukat söyledi .. Hal- : vetinde dömi Dizel Rosten ustu ıçın tuz u ı<a ve tçmyo~- Doktorların otopsisi, kadının Me- Hayır ... Dram devam ediyor. Ha 

Maksim çirkin bir gençtir .. Yal- buki kocam bana hiç ihanet etmi- Ho:rsley markalı mazot motö- lar .. Faydasız .. Ma'!.a ~ovo son bır tilen mavisinden deği~ Topisin zehi- pishaneden çıkan ve beraet kazanaııı! 
nız tahsili Moristen yüksek .. Biraz yor .. Bu isi sen yap:ıcııksın •. Ben bir rü ve ayrıca gazojenle kulla- gayretle masanın uzerınde duran rinden öldüğünü göstermektedir. Fovo bu sefer davacı olarak mahk , 
da şairliği var .. Söz arasında güzel bahane ile kocam evde iken sokağa nılabilmek için tertibatı muh- ilaç bardağını gösteriyor. Bu onun Fakat ortadaki delil noksanı ve meye baş vuruyor. 
cümleler . sarfediyor .. Bilhassa lö- çıkarım . Sen de ev~ gelirsiı:ı:· ~n?" : tevi, ayrı, ayn veya hep bir- sc;ın .h~e~eti oluyor. Büt~~ vücudu birbirini nakzeden şahadetler, bil- - Karım• zehirleyenlerin bulun• 
neviyev için 0 gece bir kaç ta şiir kandırır, koynuna gırersin .. Uzerını· ı den satıltktır. isteyenlerin: b~ .'."' ıçınde k:'skab kea~ıyor .• lş~e hassa Fovonun büyük bir safiyetle masını adaletten istiyorum .• Diyor. 
yazrmştır.. ze polis ile beraber ben gelir, cür- Tavçılar İçinde demir tüccan butt_i~ sene adlıye ve efkarı umumı- masumiyetini iddia etmesi, karısının Tahkikat yeniden açılıyQt. Orta-

Genç, cahil ve havai bir kadın ile mü meşhut yaparım .. Bu İşte sana Gördesli Bay Hüseyin Avniye yeyı ışgal eden dram budur. arkasından samimi göz yaşı dökme- ya, şimdilik adları gizli tutulan bazı 
löneviyevi bu suretle ve kolayca av- hiç bir zarar gelmez. ı veya yeni tuhafiyecilerde dok- ONU KOCASI MI si muhakemeyi takip edenler üze- alakadarlar çıkıyor. Meselenin bir 
lıyabilmiştir.. Teklif Viyolettanın işine geliyor. tor Hulusi caddesinde 68 nu- ZEHtRLEDI ? rinde iyi bir tesir yapıyor. aile faciası, aile sırrı olduğu söyleni-

Gençlik, ahlak ve fazilet kanun- Çünkü Moris tam bir erkek güze- marada tornacı Bay Mehmede Kadını kim zehirledi> Bir kanaat hiiaıl oluyor .. Hayır .. yor. 
larını kadın meselelerinde pek oka- lidir ve Viyolet içinden onu geçir- müracaatleri. (1-8) (1538) Bulunan mektupta kocasının ona Fovo katil değildir. Daha sonra işin içinde (kadın 

-v.~Lı"";GZZZr.Qa:/21 b __ _ı 1 k Ba dar tanımaz.. mektedir.. E k İr takım ilaçlar göndeıuiği yazı ı Fovo, karısına yazdığı mektupta parmağı) da sezilme te.. yan 
Bir yuva yıkılacakmış .. Bir kadın *** f ek da k t j 10 ve o da bu ilaçlardan birini içerek ilaçları eczac• Mişelden aldığını bil- Maryayı, F ovoyu seven ve karıaı· 

aldatılacakmış .. Bir arkadaş namusu Plan tatbik ediliyor.. ölüyor. Şu halde katil, kocası Roje dirmektedir. ilk ifaduinde de bunu nın vücudunu ortadan kaldırmak ıu-
payimal edilecekmiş .. Bunları dü- Zavalh Morisin bir şeyden habe- ar r Fovodan başka kim olabilir} teyit etmiş ve : retiyle onu büsbütün kendine mal 
şünmez .. Düşündüler - Belki de sa- ri yoktur.. anıyo Fovo, karıaını zehirleme suçu ile - Eğer ilaçların içinde zehir var etmek"isteyen bir kadının mevcudi· 
mimi olarak - 0 iinda ve bir andaki Evde yalnızken kapı çalınıyor.. Daktilo vazifesi görmek üzere tevkif ediliyor. Fakat bunu isbat ede- idiyse bundan mes'ul Mişeldir. Ben yeti iddia ediliyor. 
hissidir.. Gelen .. Viyolet.. erkek bir genç aranıyor. Taliple- cek ortada hiç b~r delil yok. ona inandım. Onun verdiği ilaçlan Bütün bunlar, bu iddialar, bir ae-

Bu his çabuk geçer ve yerini hus- Nezaket icabı.. «Buyurun» diyor. r'n gazet • "d h , Ü Zabıta ve adlıye gerek Fovonun karıma gönderdim .• Mahkemeye ça- ne süren bu enteresan davanın, da-
rana brrakır .. Kurban daima kadın- Genç kız İçeri giriyor.. ı I .emız 1 are anesme m - Paristeki evinde ve gerekse dramın ğtnlan eczacı Miııel işi inkar ediyor. ha uzun zaman devam edeceği vo 
dtr .. Delikanlı, ayni hisle yeni kur- - Jöneviyev nerede> racaat erı. vuku bulduğu Simuzen çiftliğinde - Hayır, diyor, ben Fovoya ilaç günün birinde beklenmedik bir neti• 
banlar aramağa ko~r. - Terziye kadar gitti.. (1--3) 2537 araşbrrnalar yapıyorlar. Fakat hiç falan vermedim. ce vereceği kanaatini uyandırıyor. 
.... ~----~----------

Yazan: rok Dil Yefrlka No: to& 

- Zaten ona geldıml Yürüyün baka
lım .. 

Yürüdüler. 
- Ne duydunuz' 
- Kazma vurduğumuz toprakla

rın arkasından güm güm sesler! 
- Hele hele! 
- Vallahi! 
- Olur iş değil, ne kadar ilerlediniz• 
- Yürüdükçe göriırsünüz! 
Arkasından gelenlerle görüşerek elin

dekı ıneşale ile önden gıden iki adruru 
takıp ederek, kazılan liiğunın sonuna k:ı
daı- vardı, burası dannadağınık ve he
tı.u~ dqarı çıkarılmaını1 toprak yıgınla
tiyt dolu idi. 
ho ffakikaten duvarın arkasından boğuk 

guk sesler geliyordu. 
lı· l'Catırcıoğlu kulağını duvara dayadı, 
.! müddet dinledı, yüzlinde garip bir 
--._Um uyanmışh, başını sallayarak 
~dandı: 

- Karşı karştya! 

Döndü, eliyle dışarı çıkmaların• işa

ret etti ve yürildU. Methalin başında et
rafına topladığt arkadaşlarına yavaşça 
u emri verdi: 
- Hiç ses çıkarmadan bu !Ağun için 

hazırlanmış barut fıçılarını götürüp du
varın dıbine di.z.ın, ama dikkat edia hiç 
ses vermeyin, ondan sonra sessizce fıçı

lardan biri,;ine bir fitil sokarak ucunu 
alın buraya kadar getırin! Beni dinleyin! 

Askerler emrolunan işi yapmak üze
re dağtlırken Katırcwğlu Fazıl Ahmet 
paşanın yanına gitti. 

- Paşa! Yeni bir muzafleriyetin ucu
nu elimize aldık ... 

- Hayrola! Şah Mehmet? Ne imiş, 

ne varmış, ses dedikleri neye çi.ktı ! 
- Keratalar bize doğru lil.ğım kazıyor

larmış, onlara karşı kazdığımız lil.ğıınla 

karşı karşıya gelince bidmkiler yerin 
altından aesler duyup bir weye hamlede-

mi yere k cin, şeytan demişler, dinledim lirdi, bir an alevin ziyasiyle gö!Wı uçu- daraltmışlardL dini denize atıp kurtulınasını dilfilne-
heriflerin kazma seslerini duydum. 1 şan parçalanmış, gövdeler, başlar görün- Geminin kumandanı Durak bey ışın mez bır halde idi k1 geminin aııharın· 

- Hiç dunnıyalım, kazdığımız !ağı-, dU. Çok geçmedi, yine her şey yerine kötüye sardığını hissedince, Halil paşa- dan yükselerı bir infi.IAk bi.rdenbıre ha· 
mı patlatalım... gelip darmadağınık bir çukur btraktı, nın bağırmasına, çağırmasına bakmıya- vaya korkunç alevler salarak gemiyi !ki-

- Ben de onu tenbib ettim. Size ha- j ileriden birkaç inilti geliyordu. rak gemiyi baştan kara idip sabile oturt- ye böldü. 
ber verip yanlarına gideceğim fitili ken- Tam o sırada Hanya tarafındaki sa- mak ıçın süratli manevralar yaptırdL Gemi tayfalarından bi.ris~ gemide ye-
di elimJ.e ateşliycceğim! ı hillerden top sesleri işitildi Durak bey gemisinin imdadına gele- dek bırakılan on fıçı baruta kimbillt 

- Ben de beraber! 1 Gece yarıın kale halkı ve muhasara cek başka bir gemi yoktu, o sahile ka- hangi düşünce ile ateş verınlştl. 
- Buyurun? edenler kamıakarıştk bir heyecan için- çıyor, sabile kaçttkça arkssından sıkış- **,it 

de yeni akıbetlerin doğacağ• günün gil- tırma çenberi daha ziyade fırsat bulu- Tanyeri ağarıyordu. Bir insan meııı-
Bu görüşmeden yarım saat sonra Ka- neşini bekliyorlardt. yordu. Iki tarafın top ateşleri ancak bahası balıne gelen Kandiyenin harp 

tırcıoğlu, IAğımdan çıkan son adama: •.. ...... bir iki seren direği koparabilmişti. sahast güneşin ilk ıştl<ları aydınlanır-
- Tamam mı? Diye sordu. HalU paşa, Durakbey sahillerınden ken, Kandıye açtl<lıırına dizilen bet on 
- Tamam paşam! Süde limanına yaklaşırken, üzerlerine Halil paşa büsbülun sinir kesilerek ge- gemi Faztl Ahmet paşa karargibımı 
- içeride kimse yok mu? birkaç geminin yürüdüğünü gördüler. minin düşman gcırulcrine nazır kıç ta- ateş yağdırmağa başladı. 
- Yok paşam! Bunlar Durakbey gemisine iyıce yak- rafına geçip: Mesafenin uzaklığı korkunç gürültü-
- Hadi bakalım, sen de git arkadaş- !aşınca, Venedi.k kalyonları, kadırgala- - Ateş, yağlı p> vralarla ateşli ok- !erle uçan gülleleri hedefine vardırL"lll-

larının yanına... rı, korsan gemileri olduklarını farketti- !ar!! Mancınıklar 4lesin! yordu. Yalnız bu güıiiltiiler Karulijll 
Yanı başında merakla Kaltrcıoğlunu ler. Diye bağmrken geını yerinden bir oy- kalesindekıleri coşturmuş, kale kaptla-

seyrcdcn Faztl Ahmet paşaya: Düşman gemileri de Halil paşanın bu- nadı ve müthi§ bir çatırtı ile baş tarafı rını açarak bir sel gibi Fazıl Ahmet pa-
- Paşa! Siz geri çekilip bakın! Dedi 1 lunduğu Durakbey gemisını seçınlş ve yükselip kıç• siiratle aşağı düştü, ayni "'1 ordusuna saldırmağa kuvvet ver· 

ve elindeki kava çakmakla ateş verip 1 bir çenbcr halinde ağır ağır sarn:ıağa zamanda birçok tayfa ve birçok insanlar mıştL 
fitile dokundurdu, fitil fıs fıs yanarak 1 başlamışlardı. Halil paşa işi tekinle da denize döküldü. 
liiğımın içinde kıvrıla, kıvrıla çatlaya, ıdare edip bir yol bularak yakın !ima- Gemi karaya oturmuştu, geminin lm
patlaya süratle içeriye doğru akıp kay- na gireceği yerde birdenbire öfkelene- mandanı Durak bey kendini balıklama
bolurkcn, Katırcıoğlu geri kaçtı. rek kıçta ve başta bulunan iki topa ateş sına denize fırlatıp, şapır, şupur sahi

Bir saniye ... Iki saniye ... üç ..• Dört .. emrini verdL Karanlık muhıtl topların le kadar yüzdü ve onunla beraber ken
- Bovvvvvvv! ağzından çıkan yalazlar parlatmış, ses- diswi denize atanlar da sahile çıktılar. 
Yerler sarsıldı, yerden kocaman bir f sizliğe korkunç gümlemeler salmıştı. Halil paşa, geminin denize doğru al

alev sütunu gece yarısının karanlığını ı Isabetsiz bir . ateş olan bu top patlattl- çalan ktçında bir tarafa tutunmuş: 
yırttı, taşlar, topraklar yUzlerce met- ması düşman gemilerin! derhal hareke- - Imdat! Imdat! 
re göklere fırlayıp, dağıldı. feq'aUar be-! te ıetirmla onlar da top atualı: ı;enberi Diye feryat eyUvordu. Blr IGrlü. 

Esasen tetıkte bulunan Türk ordusu 
da derhal harekete gcçlL 

Fazıl Ahmet paşanın yanından fırla• 
yan Katırcıoğlu koşup atlayarak bağır• 
dı: 

- Beyler! Asker! ileri! Arkaın sıral 
neri! ... 

Kılıncını sıyırıp, bir sel gibl üurferi. 



TABABET 
düşündüre 

Alemini 
mesele 

1 :,r_, I 

• 
aynı seven 

~~~--------..-------~~ 
biri öldürüldü biri de iki kardeşten 

çıldırarak tımarhaneye Kadınlar doğumdan önce cocukları-, 
1 

kapatıldı .. 
Olen kim?.. Cıldıran 

' 
Amerikada Koloradoda şimdiye Bir müddet, birbirinden habersiz ol• 

• • • • • 
nın cınsıyetını tayın edebilirler mi ? h . '? 

angısı . .• 

'' Oğlan mı olacak, kız mı olacak ,, 
düşüncesinin koskoca bir tarihi var 

1 
kadar eşi görülmemiş bir vak'a ol- mak Üzere iki kardeşin aşklarını bü
muştur. yük bir kurnazlıkla idare ediyor.B'r 

J Koloradonun Denver şehrinde iki jkaç ay süren bu komedya nihayet 
avukat kardeş var .. Birinin adı ortaya çıkıyor ve bu andan itiba• 
I Hami Şarkey, diğerinin adı Tom ·en de iki kardeş için cehennemi bir. 

1 Şarkeydir.. Bunlar şehirde Şarkey ıayat başlıyor •. Bessiden ikisi de vaııı 

1 
kardeşler diye tanılmaktadır •. ikisi jeçemıyor .. ikisinden birinin Sessi• 
de avukattır .. ikisi de ayni yazıha- yi almasına razi almıyorlar .. 

müdahale Harici bir ile 
.... çocugun 

oğlanlığını veya kızhğını miimkün kılmak 
düşüncenin irmi kıymeti olabilir mi ? 

: nede ve müşterek çalışıyorlar ve işin Nihayet bir hafta evvel Şarkey 
en garip tarafı, bu iki kardeş birbir- kardeşlerden biri, esrarengiz bir su• 

1 
lerine fevkalade benzemektedirler. rette ve Bessi ile beraber öldürülü· 

I O kadar ki yan yana geldikleri za- yor .. 
I man bile hangisinin Tom ve hangisi- öldüren kim? 
~ nin Hami olduğunu seçmek imkan· Meçhul.. 

gibi bir 
(•••······································ 
~ Dr. Necati Kip 
~ diyor ki: 
:i «Bir dakika için bunu müm· 
: kiin larzetsek bile bu İf neye 

yarar? Tabii ve li.zyolojik İ•· 
tekler yerine içtimai ve ikt11a· 
di endİfelerin hakim olduğu 
artilisyel birlefmeler nesli yet
miyorsa» aun'i solüsyonlarla 
yer yüzünde bir «Kahr insan» 
neali daha çıkaralım.» 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Dr. Necati Kip düşündü. Bu kıymetli 

ilim adamımız, nazariyeciliğe itibar et· 
miyen ve hlidiseleri müsbet ilmin şaş
maz esaslariyle muhakeme eden İngiliz 
tıp adamlarından şüphe etmek istemi
yordu. 

Doktora cPopolaJre Science> de or
taya atılan iddia hakkında neler düşün· 
düğünü soruyordum. Bu mecmua, ba
zı Ingiliz tıp ru.iınlerinin keşfettikleri bir 
mayi sayesinde kadınların doğumdan 

önce çocuklarının cinsiyetini tayin ede
bileceklerini, isterlerse erkek, isterlerse 
kız doğurabileceklerini haber veriyordu. 
Karşıyaka Sağır, Dilsiz ve Körler mü

essesesi direktörü mevzuu en geniş an
Jamıyle ele alarak anlattı: 

- «Şüphesiz, dedi. Insanların kür
yözitesini tahrik eden belli başlı dert
lerden birisi de budur. Acaba oğlan 
mı olacak, kız mı? Bu kürtözitenin bir 
tarihi vardır. Bu tarih daha ziyade <Oğ
lan isteme> ihtiyaciyle başlar. 

Erkek müstahsil bir unsur, ailenin ve 
kabilenin müdafaa vasıtası, silah tutan 
bir kuvvet, babanın ve ailenin mirasını, 
ünvanmı ve kuvvetini nesillere naklede
cek bir varis olmak itibariyle, iptidai 
teşekküller içerisinde erkek çocuklara 
hususi bir ehemmJyet verilirdi. 
Kız çocuğu ise pasif bir unsur telak

ki edilir, namus vabimesi ona tehlikeli 
bir mahluk nazariyle bakar, nihayet 
onun evlenmesi ve evlendiği zaman ai
lesiyle rabıtasını kesmek mecburiyetin· 
de kalması, başka birisinin malı olması, 
onun isim ve Unvanını taşıması ve en 
son olarak hfila garp cemiyetlerinde ya
şıyan •dob gibi aile bütçesini sarsan 
bazı fedakarlıklara mal olması itibariy
le kızın aile içindeki ehemmiyeti istis· 
gar edilirdi. 

Göçebeler, avcı kabileler gayet çetin 
bir tabiat içinde hayatlarını mütemadi 
bir mücadele ve silah kuvvetiyle kazan
mıya mccbür olan iptidai cemiyetler kız 
çocuğunu fazla bir yük, adeta şayanı 
hicap bir mevcudiyet gözüyle bakarlar· 

muş yarunşar elma yedirirler, onlara çe
şit çeşit merasinı yaptırırlardı. 

tŞtN HAK!KATI 
- Çocuğun teşekkülilnü izah eder 

misiniz? 
- Şimdi işin hakikatine giriyoruz. 

Bir cenin kadınla erkeğin müşterek if. 
razatından husule gelir. Aktif unsur, 
erkek huveyni menevisidir. P asif olan 
da kadın yumurtasıdır. Erkek huvey
ni men ev isi kadın yumurtasını a rar. b u

lur, yumurtanın zarını deler, bundan 
sonra huveyni menevinin kuyruğu dü
şerek başı yumurtanın içinde kalır. Bu 
keyfiyete ilkah deriz. 

B urada yumurtanın rolü besleyici, 
büyütücü, himaye edici bir yatak, bir 
gıda deposudur . Asıl varlık huveyni 
menevinin başındadır. Burada bütün 
bir insanın, hatta insanlığın bünyevi, ze
kfil, irsi karakter ve kabiliyetleri .gizle
nir. 

Bir huveyni menevi bir beyzi ile yük· 
seldikten sonra tek bir hücre halini alır. 

dı . Bütün müstakil hücreler gibi başlı ba-
Islfuniyetten önce Araplar kız çocuk- şına çoğalmıya ve faa!Jyete başlar. Hüc-

larını diri diri gömerlerdi. relerin çoğalmasından insanın iptidai 
Tenasül! taassuba malik olan millet- unsurları, mesela kemikleri, adele, asap 

lerde, bilhassa şarkta kadın ve kız yü- gibi anasırı eSasiyesi teşekküle başlar. 
zünden erkeğe teveccüh eden şeref ve Göz, kulak, burun, eller, ayaklar ve ka
namus kayguları da onlara karş ı mem- burga kemikleriyle amudu fukari beli-
nuniyetsizliği intaç etmlşti. rir. 
Kız çocuğu olan babalar bundan hiç üç ay sonuna kadar tenasül uzuvları 

memnun olmazlar, kız doğuran anneler bir cinsiyet ifade etmez. Yani bu esna
adeta suçlu vaziyete düşerlerdi. Muhiti- da hiçbir cinsiyet farkı yoktur. Üç ay 
mizde bile yakın zamana kadar erkek sonunda yavaş yavaş cinsi farıkalar te
doğurmıyan kadın ın istikba!J karanlıktı. kevvün etmiye başlar. Esasen erkek 
Bu keyfiyet adeta bir boşanma sebebi tenasül UZVUY.le kadın tenasül uzvu ara
olarak telakki edilir ve boşanma sebep· sında bir fizyolojik ve architektonik 
!eri arasında «Oğlan çocuk doğurmadı- fark yoktur. Kadın ve erkek tenasül 
ğı> k~··clı kuvvetli bir sebep oJarak gös- uzuvları, bir eldiven parmağının içeri-
terilirdi. ye itilmesiyle dışarıya itilmesi farkı ka-

BU, 1ST1SMAF. ED!LM1ŞT1R dar basittir. 
Bu içtimai sebepler dahili rahımdaki Erkekte yumurtalıklar hariçte, kadm

ceninin kız mı. oğlan mı olduğu hakkın- da dahildedir. 
da insan küryözitesini şiddetle kamçıla- ERKEK OLAN KADINLAR 
yan bir tecessüs vücuda getirmlştir. Dahili rahmı haytta husule gelen ba-

Cahil muhitlerde bu tecessüsü kil.hin-! zı neşvü nüma delaletleri neticesi ola
ler, sihirbazlar, üfürükçüler ve yobazlar rak erkek yumurtalıklarının içeride 
gaip kuvvetlerden istiane ederek tat- 1 kaldığı, kadın harici tenasül uzuvları
mJne uğraşırlardı. Yahut dua ve kera- 1 run erkeğe mi, kadına ait olduğu belli 
metle ceninin erkek olmasını temcn et- 1 olmıyacak şekilde bir yarıktan ibaret 

de bizlın 1 de handemizi mucip oian ~Bir 
kadm erkek <lldu• veya <Bir bay bayan 
oldu• gibi havadisler, bu gibi basit te
vekküfü neşvü nüma hadiseleridir. 

HAMLIN C1NS1YET1 

Anasına benziyen erkek çocuk tara
feynin hayati kabiliyetlerinin yavaş ya
vaş inhilale uğramakta olduğunu göste
ren bir istihale alametidir. 

Bffi MiSAL 

sızdır. işin daha garip tarafı şu ki bu ci· 
iki kardeş tam otuz sene ayni nayetin işlendiği gün ve saat Şar• 

meslekte ve ayni çatı altında tam key kardeşlerin diğeri d e çıldırıyot 
bir iş birliği yapmışlar ve düzgün ve timarhaneye gönd eriliyor:. 
bir ahenk içinde yaşamışlardır. Çıldıran kardeş, muhakem esini 

Fakat ikisi de günün birinde Bessi şuurunu tamamen kaybettiği için 
adlı genç, güzel bir kadınla tanışı- facia hakkında bir şey söyliyeme-

- BJr kadının hamileliği derhal an- Size canlı bir mlsal... yarlar.. diği gibi adını da söylemiyor. 
!aşılabilir mJ? Bir aile farzedelim ki tamamen erkek Birbirine tamamen benziyen v e Şimdi Amerika zabıtası tuhal 

- Kadının hamJleliğini müsbet su- ço~ukl;ırdan mürekkeptir. Erkek ço- ayni meslek te olan bu iki kardeşin b ir v aziyet iç indedir.. Şarkey k ar• 
rette müşahede ~~e~ mümkü~dür. '.-'1-: cuklardan birincisi babanın genç ve kuv- kalp ve hisler i de ayni d erecede ben- deşlerden biri öldürülmüş v e b iri da 
her Halden taam~lu bıze ~kssenya mUS· ı vetli zamanında yetişmiştir. Bunu üç, zerlik göstermiş olacak k i güzel çı ldırmıştır .. Çıldıran b unlarda n han • 
bet cevap verebılmektedir. dört erkek çocuk takip ettikten sonra, Bessiye ikisi birden aşık oluyorlar. gisid ir ? 

Bir hamlin kız veya oğlan olduğunun en sonunda bir kız çocuk dünyaya ge- Genç kadın bunu n farkındadır.. Hanri m i, Tom mu? 
tayini ancak tahmlnden ibaret kalmakta·: Jiyor. Meydana gelen erkek çocuklar, 1 ..,...,...,...,,..,...,..._..,_,.,...,,,..,.,...-..-,.,,...,,...,...,..,,,.....,,...,..,,..,,..,,,,..,,..,..,..,....,,..,,..,,..,,...,.,.,,,,.,...5 
d~. Bu ~h~ler ginecologlar~. tec- 1 babadan ziyade anneye benziyorlar. Bit- LükreS BorJ"İya gibi 
~ubele:ıne. ıstinat e~en . bazı d~laıl~e~ 

1 

tabi bu misaJ., riyazi bir iddia olamaz. 
ıbarettır ki yuzde yırrnı silihatine ıtı- Kat 'i tahmln için iki üç batın, vera
mat edilemez. setin tanı bir tahlili, sonra erkek ve ka-

y alnız bir mesele vardır ki veraset 1 dm kaydının ana ve babaya benzerlik 
nazariyel:rini şiddetle alakadar eder. şeklinde tamamen başka başka mana
Bır çocugun erkek olması \"e babasına ı !ar ihtiva ettiğinin bilinmesi lazımdır. 
benzemesi baba ku\TVetinin Ye hava ti 1 il 

· K • r ver en kabiliyetinin üstünlüğüne delalet eder. • aç çocugunuz var» sua ıne .. 

B k d nl iit d
. k k cevapla iktifa edemeyiz. Bir adamın uç 

azı a ı arın m ema ıyen er e iki' 
d 

• 
1 

erkek çocuğu olur. Fakat bunların -
çocuk ogurma arı, ana kuvvetinin da- k bili k si ana çocuğu, yani ana a · yet \'e a-

rakterini temsil edebilir. 

MüHIM Bffi NOKTA 

ihtiyar baylardan 
ödünç -para alıyordu .. 

Odeme zamanı 
zehirliyerek 

gelince de onları 
öldürüyordu 

Çiftlerden her i!:isinin, meselil erkeğin Nevyork, 13 (P.S.) - C incinati- kat ithamlara e l koymuştur . Bu İt· 
bir ana erkeği mi, baba erkeği mJ oldu- de J orj H ays namında yaşlıca bir hamlara inanm ak lazım gelirse An
ğuntın bilinmesi lazımdır. Biitün bun- adanı, Arına Han namında Viyanalı na Hanın Lukres Borjiyadan h iç 
Jardrn başka üçüncü bir darn daha var- güzel bir kadın aleyhinde olarak po- farkı yoktur. Güzelliğine mağlup 
dır ki o da ilkah hengamında ana ve lise müracaat etmiş, ve bu kadının olan ihtiyar baylardan ödünç para 
babanın maruz bulundukları hususi ha- kendisini dolandırdığını iddia etmiş- alıyor, ödeme zamanı geldi mi bar· 
Jeti ruhi yelerdir. tir d kl h. d v· 1 

d .Polı"s ı"lko'"nce şı'ka"yete k d a arına ze ır atıyor u. ıyana t 
Mesela o dakika a ana yorgun, istek- . 0 • : ar kadın bu suretle Jorj Obendorf, Ya· 

siz, yahut her hangi bir manevi darbey- ehemmıyet vermemıştır. Şıkayet k V Albe p im E 
le müt.eelliJ<ı bulunabilir. Belki de, ek- hakkında şahadeti dinlenen bir so- op agner, r a ~r . ve. r• 

f .. b k d k ·· h ı· · 1 :. nest Koh..,. namında dort ıhtıyarı 
seriya izdi\·aç hayatında vaki olduğu gi- or u a mm ço şup e ı ış er gor- .. .. .. .. 

du.'g"u"nu·· söylemiş ve su so"'zlerı" i!a've oldurmuştur. bi pasif rolünü nefretle yapar. Tabii, p 1 • ed' k b · d k 
etmı'ştı'r . «An na 1-İanı~. ev ı' nden a merın ces ı a rın en çı arı• 

bu i:.çüncü noktanın tayin ve tesbiti · x• 1 k 1 · d h' b' 
Obendoerfer namında bı"r zatı has- ara otopsi yapı mış ıse e ıç ır 

müşküldür. Ekseriya kadın bile ken-
disinin ne halde oldcığunu bilmez. Bu taneye getirmiştim. Halinden zehir- netice elde edilememiştir. Bununla 
pek mühim dakikayı ruhi tahliller ve te- lenmiş olduğu hissediliyordu.» beraber polisin tahkikatı devam edi
nasüli kefavetin incelenmesi suretiyle Bu ifade üzerine tahkikatın tami- yor. Cincinati u mumi efkarı bu ha· 
bir dereceye kadar anlamak müınldin- kine lüzum görülmüştür. Polis Vi- diseyi büyük alaka ve heyecanla ta• 

1.. yanalı kadın aleyhinde •ayanı dik- kip ediyor. cur. ~ 

ASIL DAVA 

- Bu neticeden sonra, müdahalelerle 
çocuğun kadın \"cj•a erl:ek1iğini müın

kün kılmak mümkün olamaz mı? 
Doktor, bu su;.l üzerinde durmak is

temiyordu. Bunu, Ingiliz nlcıcmuasın- ı 

ılaki c:ddi ifadeye rağmen belki de cid
diye almıyordu. Cevap verdl: 

- Dalıili rnhını bir ceninin tenasül! 
teşekkü11\tını müdahalelerle erkekleş
tirmek veya kadınlaştımak ve bu su
retle arzuya göre erkek veı·a kadın mey
dana getirmek ... 

Bir dakika için bunun mümkün ı;ıla

cağını farzetsek bile bu iş neye yarar. 
ima pasif olduğunu isbat eder. Bazan I Tabiat şaşmaz düzeniyle bu işi hallet
beş, altı çocuk olduktan soma bir kız mektedir. Kadın olması lazımgelen bir 
çocuğu, yahut beş altı kız çocuktan son- ! mahluku zorla erkekJeştirmek, sade ta
ra bir erkek çocuk meydana geldiğini biata aykırı bir abes, bir belfilıet değil, 
görürüz. hatta bir cinayettir, diyebilirim. 

ERKECtN - KADININ Zaten insanların medeni ve kanuni 
HAYAT! UNSURLARI formaliteler içerisinde yaptıkları tabi-

- Bunun iç sebepleri nelerdir? ata aykırı izdivaçlar , ,e onların mahsu-

- Bu hadiseler, tarafeynden birinin lü olan çarpıkJar, bir cemlyet düzenin· 
ihtiyarlık sebebiyle kuvvet ve faaliye- I de onun nizam ve asayişini bozan bü· 
tinin gevşediğine delildir. Bir kız ve 1 ;-ilk funillerden birini vücuda getirmek
bir erkek, yahut iki kız ve bir erkek gi- tedir. 

bi mütenasip şe~~rde ise kadın ve er-1 Bunun sebebi bugünkü izdivaç şe
kek haleti _ruhiyes':'.".1 ve_ hun~ merb~t I killerinin tabii ve fizyolojik istek yeri
olan kudr<>tı tenasulıye11.ın miltenavıp ne içtimai ve iktısadf endişelerin hakim 
bir ~aca m~lik ol<luğuna delalet e~er. j olduğu artilisyel birleşmelerdir. Bu 
Bu ıtıbarla hır hamlın kız ,·eı'a oglan kafi gelmiyorsa, sun'i solüsyonlarla yer 
olduğunu tahmin edebilecek yegane va- yüzüne bir «KATIR _ iNSAN> nesli 
sıta irs! ve ruhi tahlil ve areştırma yo- daha çıkaralun.» 

ludur. Kıymetli ilim adamına <Yeni Asır» ın 
Tenasül hadisesi mütemadi bir istifa teşekkürlerini bildirerek veda ettim. 

ve teka".'ül ~ay.esini istihdaf eder. Zaif j ADNAN BlLGET 

~:h•y~t~~:~~~::;~r ~=Y:~~~~;r ~:rı~::; ~7/(:'[::;_[;r::;:;.~;;~:;"ı 
mışsa saglam hır ana verasetı derhal ga- ı;; B ah T "Jkil' '- G • b 1 
!. 1' v h'k' · t An ! ~ asm ane, ı • uc, azı u -
ıp ge ır. e a ım vazıye e geçer. a- ' . d 3 4 od 1 k '" "' k 
sına benziyen erkek çocuklar ekseriya 1 v~ cıvarın a - a 1 u çu 

b hild. · t' l"d' ı B 1 d i hır ev aranmaktadır. ldarehane-u ısenın unsa ı ır er . un ar a . .. d • 
et uam • 

5ACLl~50tUKLUK·EKOHDMf 
- • - - -~· DEnEkTİR 
KELVİNATOR iki defa daha 112 l9ledlii _ _ _ _ _ ~ 

halde aynı randl!man elde edilen yeclne solukJ.ıava do.!_apları 

18 Ay Veresiye ~atış 

SAHiBiNiN SESi 
ARTHUR VETTER 

IZMIR - Saman iskelesi (Büyük Kardiçalı Han) 
AYDINDA : Mehmet Gürer - ÖDEMiŞTE: H. Avni Güler 

MUcLADA : Ahmet Sabri Acaraoy ••••• 

~;~=-
5 Eylül 1937 den 27 Eylüle kadar 

27 devlet panayirde temsil edilmiştir. Güzel sanatlar seksiyon
ları vardır. Ziyaretçilere ve ekspozanlara bir çok kolaylıklar 
gösteriliyor. Her çefit tafsilatı almak için Yunan Kraliyeti Ge-; 

r l o u wuna müracaat edilmelidir. Telefon No: 3372 
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, 
Orada bulunan bir takım ahali mey• sında toplanıyordu. • 

donda vukua gelen hndiscleri birbirle-1 Araba durunca, bir düzineye yakın 
riyle bağıra, çağıra küfürler savurarak 1 adam kendisini kucak.lıyarak kaldırdı
anlatıyorlardı. lar .. Kocaman tunç bir tolun.ağın çıknr· 

Borsada vaziyet normaldır 
Cdlnt Bare sokağındaki evden ayrıl· dığı sada içini titretti. Bu ses onun için 

dığı sırada bir adam, yolun köıesinden yabancı değildi .. Nereye getirildiğini lr.at
çıkarak onu uzaktan uzağa takibe hat- iyyetle anladı. Vaktiyle Melik diye tap
lamıştı .. Bu adam, fnvstanın maiyetin- tık.lan kadının, Favstanın sarayında bir 
deki insanlardan biri idi.. Prenses trİ· odıının İçerisine yuvarlanarak atıldı. .. 
bünde iken bunun kulağına bir takım Batında hala çuval duruyordu.. Hiç bir 
emirler vermiş0 o da bir hayvana atlıya- fCY göremiyordu.. Yalnız bir halının 

Afyon, pamuk satışlarına başlan
kuruŞtur rnıştır. Fia t 43 

rak dolu dizgin Bare sokağına kadar üzerine dii§tÜğünün farkında idi.. Ka- Şehrimiz ticaret ve zahire borsası tarafından son hafta içinde neşredilrnq 
gelmiı. Klodun Mari Tuşenin evine gir- pının kapatılarak sürmelendiiini du~- olan gUndelik satış listeleri muhteviyatına göre 11-17/8/937 tarihleri içinde bor
diğini görmüıtü.. Hayvanı binek taıla· du. sada aşağıda işaretli eşyanın karşılarında gösterilen fiatlerle satıldığı anlaşll-
rından birinin halkasına bağ]ıyarak evi Bir kaç dakika sonra, sür'atle el ve mıştır. 
tarassuda dalmıştı. Klod evden çıkınca ayaklarındaki iplerin kesildiğini, başın· Haftalık fiat 
celladın arkasına takıldı .. Uzaktan uza- ı daki çuvalın çıkarıldığını hissetti .. Aca• Eşya isimleri 

Yapağıı 

Borsa aatı§larında gösterilen miktann 

ı eski satıı kaydiyle borsadan geçirilmiı 

1 

olduğuna göre bu harta içinde borsada 

yapağı üzerine i~ olmadığı anlaşılml\kta
du. 

Hayd ·park 
önünde 

BAŞTARAFl40NCOSAYFADA 
Sonra da karımla beraber bir iş araya
cağım. 

Mak Mahon, hapishanede geçirdiği 

günler hakkında da şunları söylemiştir: 

- Hapishane kütüphanesinde çalış· 
tun. Herkesten çok iyi muamele gör· 

düm. Buradaki hayat tarzı hakkında 
bir kitap yazmak ve hatıralarımı neşret,.. 

mek istiyorum. Bu kitabımda, suikast 
meselesinden evvelki hayatıma ait pa• 

hem de kendi kendine kafasından fUn• tarmağa çalışan kimdn Yanı başında diz Arpa 
ğa takip edilen cellat hem Üerliyor ve lba kendisini bulunduğu vaziyetten kur- Muhtelif buğday 

Satılan miktar Kabı 
3527 Çuval 
481 c 

3349 c 
584 c 

Asgarl Azamt 
5 50 6 25 
4 4 25 

sajlarda bulunacak... Filhakika bir ta· 
kım ecnebi devletler, lngilterede bu· 

lunan kendi tebaalarının ve yabanca 
mültecilerinin y~~y~ tarzlarını bil· 

dinnek şartiyle, açıkçası hafiyelik için 
bana para teklif etmişlerdi. Geçim dün

yası ... Ben o zaman bu teklifi kabul et,.. 
miştim. Kimlerin ne için para verdikle. 

rini de eserimde yazacağım. Fakat ar
Mevsim geçmek Üzere olduğundan tık bu cpis işi» yapınıyacağım, kendi .. 

me başka bir iş bulacağım. Ancak ve 

dediğim gibi şimdi her şeyden e~el ve 

UstUn düşUndilğlim ıey bir müddet U.. 
tirahat etmektir. 

Jarı geçiriyordu. çöken adam, hayretle dolu bir ses çı• Muhtelif bakla 4 25 4 50 
Ne budalalık ettim .. Sanki Viyoletta lkardı : Kumdarı 

her ıeyi aöyliyecekmiı gibi ben kendim - Klodl •. Sizi .. Siz burada haf.. Nohut 
luzın babaaı olmadığımı ortaya attım. Celladın gözleri parlak %iyaya rast- Susam 
Halbuki onun babası olurdum.. Mü-,layınca birden bire tekrar kapandL.Rü- Muhtelif pamuk 
kemmel. onlarla b0era~er ya~rdım. Fa- ya ~~rdüğün~ . ~~nıyord~:· .:anımak ~s: C yapağı 
kat.. lyı amma sefıl bır cellat olduğum 

1 
tedıgı bu sesı ışıtınce butun kuvvetınt Tatlı badem içi 

nerede kalacaktı.. Bu cellatlık lekesini toplıyarak gözlerini açtı.. Karşısında Zeytinyağı 
tıasıl sileceğim .. O, bu delikanlıyı sevi- Kardinal prens Farnezi gördü.. BUC.DAY: Fiatı 
Yor .. Deliknnlı da asil bir zat, sevgi göz- Şaşkın şaşkın bakındı ve sordu: Son hafta içinde borsada cereyan eden Nev'i, utıı oeltli Balya Asg. Aza. 
!erinden fışkırıyor .. Adam sende zavallı - Neredeyiz FarnezL buğday satışlarının nevi itibariyle tnik- Prese 

5 75 8 
5 75 G 

16 16 
32 32 
58 59 
72 75 50 
46 50 46 50 

73 < 
150 c 
621 Balye 

6418 Kilo 
4119 c 
3500 < 

yapağı üzerine kuvvetli işler olmamakta 

ise de borsa haricinde yapağı ıaatıtları 
yapılmaktadu. Piyasa 5 5 - 60 kuruş ara-

sında malın ne\'i ve kalitesine göre de
:'1,mektcdir. 

Tatlı hadem içi: 
Piyasaya arzedilen mallar hemen müı· 

teri bulmaktadır. Rekoltenin bu seneki 
azlığı karvuıında fiatlerde kuvvetli bir 

canlılık vardır. Geçen hafta 69 dan ba~
layan fiatler bu hafta 75 kuruşa kadar 

kızcağız mesut olsun. yakında dokuzun- - Merak etmeyiniz Klod!.. Kendisine tar ve fiatleri şöyledir: birinci Hazır mal 12 
cu Şnrlın oğlu dük Dangolemle evlene· şimdiye !tadar her hangi bir saik ile hiz- Nevi Miktarı Fiat > Vadeli mal 600 

54 00 
43 00 

45 00 
43 SO yükselmiştir. Bunda malın kalitesi me-

selesi mevzuubahs olmakla beraber ala· cek, düşes Dımgolem olacak .. Ne ~ar met ettiğim, fakat etrafına ölüm saçmak, Çuval Asgari Azami Prese 
Dük olmasaydı da bir kayıkçı veya bir insanlara fenalık yapmak için yaartıldığı- Yumu,.c;ak mallar 1453 5 50 6 125 Sarı Hazır mal 9 32 00 3Z kadarlar umumiyet itibariyle fıatleri 
ıneyhan~i oğlu olsaydı bana ne .. Ne ,ka- nı sonrada ıınladığı~. bir yılanın evin· ı Sert ıruıllnr 1594 5 5() 6 25 Y ckün 621 kuvvetle tereffüe meyyal görmcktedi:. 
dar sefil bir adam olursa olsun kim bir deyiz.. Karışık mallar 360 5 625 5 625 Bir sene evvelki bu hafta muamelelc- Bu itibarla bnzı satıcılar ellerinde mev-
cellatla beraber yaşamağa razi olur) Ne - Ynni Favstanın evinde .. Esasen bu- Eldirek mallar 120 5 75 5 75 ri ise şöyle icmal olunmuıtu: cut mallan muhafaza ederek piyasaya 
kadar hararetle, ne kadar sönmez bir nu tahmin eylemiştim .. Siz de hapis mi- 1 Yekun 3527 Prese arzetmemckte ve beklemeyi tercih eyle-
a!lkla sevgilisini severse sevsin .. Bir gün siniz~ Geçen senenin bu haftasında borsada birinci Hazır 150 44 00 44 75 mektedirler. 
Viyolettaya c:Seni büyüten, seni kolla- Grev meydanındaki evimden çı- yapılm~ olan buğday işleri ise şöyle Prese 
nnda taşıyan bir cellatmıf, senin ba- karken yakaladılar .. Buraya getirdiler. idi: ikinci 
bam diye çağırdığın ~dam insan kasabı - Ben de aizi aramak için ayni eve Nevi Miktarı Fiat Prese 
imiş> demez mi) döndüğüm zaman.. ~ Çuval Asgari Azami dördüncü > 

> 

ister kral oğlu , ister bir aenıeri olsun Farnez, Klodun sözünü kesti : 1 Yumuşak mallnr 1133 5 6 625 Kaba 
kızımın yanından kaçmaz mı) - Kızım .. Kızım ne oldu~ j Sert mallar 2G71 5 50 6 birinci 

işte böyle mınldana mınldana Grev - Kurtuldu .. Sizi onun yanına götür- Karışık mallar 360 5 375 5 625 Y ckun 
> 

84 

6 

7 
247 

42 00 42 00 

35 00 35 00 

44 00 44 00 

rneydanınıı geldi.. Prenses Famczi bırak- mek için eve dönmüştüm.. ı YckUn 4164 
tığı eve doğru yürüdü .. Kapıyı çalınca - Siz mi) Şu rakamların ifadesinden de anlnşı-

Pamuk piyasası; hazır mallar üzerine 
çok eakindir. Geçen hafta başlayan ali~-

karşısına siyahlara bürünmüı bir hiz- - Evet ben.. ı lacağı üzere buğday piyasasının vaziye-
re teklifler bu hafta neticelenmiş ve ilk 

metçi çıktı .. Ve celladı tanıyarak güldü. Farnez tcm"iz \'C saf bir bakışla ken- tinde Uı,.<rağı yukarı geçen seneye nazaran . 
1
. • . • • 

Ki d F • d. · •· 1 ı ~ -~ı·k · b I K hi b. d ~. 'kl'k k 'b dir ve -son teşrın tes ımı nlıvre fıatlerı 4 35 o prens ·nrnczı görmek istedi· ısıne goz ennı aı mış u unan !odun Ç ı,r egışı ı yo gı i . ' 
iini söyleyince yukan alındı.. önünde başını eğdi.. l Buğday piya5l1Sına bugün tçm norıun1 kuruş olarak açılmı,Ştır. Hafta .sonunda. 

Klod' merdivenleri çıkarken 'kendi. Klod sözüne devam etti ~ gözüyle bnkılmakta ve böyle devam ede- sntıl~ış o.lan bir"pıırti prtmuğun fiatı l>o • 
aini adım adım takip eden casus ta eve - Siz onun hakiki babasısınız .. Ço- ceği do kuvvetle talunin olunmaktadır. sa bultenındc 43 kuruş gösterilmiş oldu4 

girmiş siyah elbiselere bürünmüş hiz- cuğun snadetini tnmamlamAk için onun ARPA: ğuna göre, hidayette 43,5 dıı başlayan 
rnetçiye bir ~ey söylemeden kapıyı ka- f babasının bir cellat olmnmosı lazımdır. Sop hafta içinde borsada satılan 481 alivre fintlerde 1, 5 O santimlik bir gerile-
Pnmı~. bir odaya dalmıştı .. Orada Far-1 Farnez. gözlerinde Eıcak iki damla çuval arpa beyaz maldan olup kilosu yu- me görünmekte ise de bunun iş icabı 
tıezi yakalıyan müfrezeye benziyen bir yaş nkıttı .. Bir celladın gösterdi~i bu karıda işaretlendiği gibi 4 - 4.25 kuruş olup piyasn ile münasebeti olmadığı 
takım insanlar vardı .. Casus onlara bir yüksek kalpliliğin karşısında heyecanım 1 amsında muamele gönnüştür. söylenmektedir. 
İşarette bulundu. Yedi sekiz kiııi bu ada- tutamamıştı. ı Geçen haftaki ncşriyalımızda da okun- Hnzır mallar üzerine §İmdilik i;Jle7cie 
tnın arkasını takip eylediler.. Cellat, Klod beynini ynkan düşünceleri dağıt· muş olacağı üzere ihracal evlerinin ar- mevcut durgunluk fiatler üzerinde de 
Prens Farncz ile beraber bulunduklan mak iç.in sözü bnşka bir mevzua intikal pa mübayaalarmı borsa haricinde yap-
•alona girdiği dakikada bu adamları ettirmeğe uğraştı.: makta olmaları <lolayısiyle borsa kuyu· 
Önun üzerine saldırdılar, kalın bir çuvalı Bileklerini uğuşturarak dedi ki : dat ve neşriyatından arpa piyasası hak-

müessir olmuş ve fiatler 45 kuru~ ola
rak tesbit edilmi~tir. 

Zeytin yağı: 
Piyasadaki durgunluk berdevamdır. 

Yeni mahsulün bugünkü vaziyeti stok
ların muhafazasını ve piyasaya arzedil
memesini intaç etmektedir. Borsada son 
haf ta satıldığını yukanda arzettiğimiz 
ynğ liipakt nev'inden olup 46,5 kuru~ 
tan sntılmıştır. 

Abdi SOKULLU 
-

•oAıntıYE: MOTXHASsıSı= 
DOKTOR 

·ceıaı Yartm 
İzmir Memleket hastanesi Da
hili Hastalıklar Seririyatı Şefi 
Pazardan maada her gün hasta
larını muayene ve tedavi eder. 
Muayenehane: 2 inci Beyler 
sokağı No: 65. 

başına geçirdiler. 1 - Vııktiyle ölüm mahkumlarının el· kında hakiki malumat elde edilmesi im-
Klod ani uğradığı bir hücum karşı- lerini. kollarını aıkı sıkı bağlarken, onla· kfını güçleşmiştir. 

•ında neye uğradığını anlamadı .. Fevkal-ıra ne kadar ıstırap vermekte bulundu· Ihracat evlerinin Aıuıdoluda istihsal 
&de kuvvetinden i tifade ederek kur- ğumun farkı~~a değildim .. ipi geli,i gü- j mıntakalarından toplu ve kuvvetli mü
tulma yollnrına baş vurdu.. Bqına çu- zel çeker ve ıpın etrafı ne kadar şişerse bayaat yapmakta olnuıları Izmir piyasa· 
\'al geçirildiğinden hiç bir §ey görmiyor- 0 kadar memnun olurdum.. ~:anda durgunluk husule getirmekte ve 

?~·: :alnız etrafını çeviren adamlardan Farnez bunları İ§İtmemi5 gibi idi .... yapılan ufak tefek dahill ihtiyacı karşı

Telefon : 3965. Evi: Göztepe 
tramvay caddesi No: 1018. Te
lefon: 2545. -----·---· ZO-Lff7M~cma,z~ızzzv:zzrz'ZZZ·zzz~:zzz:~ 

Şimdilik alivre muamelelerinin hara· 
retle devam cd~eği tahmin ediliyor. 

ılcısının gırtlaklarını sıkarak onları ye- Onun kafasında yalnız Viyolettanın va· lamağa matuf bulunmaktadır. 
re &erdi .. Yumruklarını kullanıyor, ara ıziyeti vardı .. Tt":krar tekrar ona ait ha- BAKLA: 

•ıra yere yuvarlanan adamların çıkar- berleri i"itmek istiyordu .. Sordu: Son hafta içinde borsada 3349 çuval 
dıkları gürültülerden mücadelenin mu- '"'!'"- Biraz evvel onun, kurtulduğundan bakla muamelesi olmuştur. Bunlardan 
\'affakıyetlc devam eylediğini anlıyordu. b h 2686 1 a sediyordunuz değil mi) Tekrar edi- çuva ı hazır olarak 4.25 - 4.5 kuruş 

Birden bire Klod sendeledi ve yere 
niz .. Nasıl olduöunu söyleyiniz.. arasında ve 663 l d d ı· k a· Yuvarlıındı .. Çünkü bacaklarına kement 0 çuva 1 a va e ı ay ıy-

atrn~lar, onu yere düvürmü§lerdi .. Elleri - Emin olunuz ki \'iyoletta kurtul- le 
4.4375 - 4.625 kuruş arasında fiatlerle 

b muştur.. satılmışlardır. 
acakları bağlandı .. Bu vaziyette dahi G 

ı_ d B · d · k · · eçen senenin bu haftasına gelın' ce,· ıten isini müdafaaya uğraşıyordu.. Ni- - enı e onun yanına götürme ıstı· b I I 
h ~ k d yordunuz ha 1. a ' 0 işleri şu şekilde cereyan eylemış' ti: ayet gögsüne çı ·an a nmlar onun S 

il B ·· d atış şekli l\"ik·tarı Fuı' t e erini, ayaklarını Sl{ll SJkı bağladılar... unu royam a görmüı olsaydım inan- •.ı. 
Kun ld k h ı· k 1 mıızdım .. Öyle degwil mi" Çuval Asgari A7ami 

lunirin 
en 

değerli 
KÜLTÜR 

• • <ler.s verirler 

LI SES/ Öğretmenleri ~ 
burada 

Yatılı - Gündüzlü : Kız - Erkek 
Kültilr 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 ilcreti Uç taksitte 200 liradır. Memur ve mütekait çocuk· 

lnrından % 10, kardeş çocukların birincisinden tam, diğerlerinden 
% 15 tenziltıt yapılır. 

4- Çocuklarını sağlam bir Tilrk terbiyesi ve olgun bir malQınat ile ye
tiştirmek isteyenlerin her glin saat 9 dan 12 ye kadar Beyler sokağın
daki (Kültür Lisesi) ne mliracaaları. (1459) 

t:i!ZXUY..azzıty,Y,7,./Z'"OJ..zzz:zHICrLZT"JZZZZZZ77Z7..7.7"./.7.T/7.ZZZZ-zyJ.2.I ~ 

es O#! - E 
Kulak, Boiaz, Burun heetlhk

lan mütehau111 

Doktor Operatör 

Sami Kulatçı 
Muayenehane: Birinci Beyler 

No: 36 Telefon 2310 
Evi: Göztepe tramny cadde-

si 992. TeWon: 3668 
J-26 (481) 

~ Zayi makbuz 
lzmir ithalat gümrüğünden al· 

dıiım 249298 sayılı ve 7 /12/931 
tarihli Te S sandık makine aksa• 
mı gümrük makbuzunu zayi ey. 
ledim. Bu defa yenisini çıkara· 
cağımdan eskisinin hükmü olma
dığı ilin olunur. 

ROBENO POLITI 
2873 (1556) •-·------m tf'l'' 

Diş Hekimi 

A~~ulla~ Naci 
HORTAÇSU 

Hastalannı Birinci Beyler 
sokak 36 numarda kabul eder. 

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

lzmir 
ğundan: 

TELEFON: 2946 

Sicili Ticret M emurlu. 

B. Şahin ticaret unvaniyle ikin· 
ci Kordonda gümrük kartııında 
2 Nu. da indirme ve yükleme mü
teahhitliğini yapan M. Şahinin it
bu ticaret unvanı ticaret kanunu 
hükümlerine göre sicilin 2060 nu· 
maraıına kayıt ve tescil edildiii 
ilin olunur. • 

2871 (lSSS) 

ı aynca a ı a mamııtı .. Etrafın· ' 
da buğuk sesler ve niltiler yükseliyor- - Bunların hepsinin tafsilatını anla- _ .......... ~ ................................................. . Hazır sıra ınallnr 4569 4 125 4 50 

Vadeli < « 734 4 50 4 50 du .. Bir aralık kendinden de geçti. Çün- tırım .. Şimdi buradan kurtulmanın kaç
ltü bu tecavüzün kimin tarafından ter- manan kolayını arıyalım .. Meşe bir kapı .. 
tip edilmiı bulunduğunu tahmin eyle- iyi.. Demir parmaklıklar.. Oda iyi.. Bir 
tni§, ayni tecavüzün Viyolettaya da tev- tecrübe ederiz .. Fakat ben biraz kendimi 
cih olunması ihtimali ba§ını döndürmüı- toplamalıyım .. Biraz yeyecek bir ıey var 
~. - ~) 

Son bir hamle yaparak elindeki ip- - Yeyecek mi~ 
lcri parçalamak utcdi .. fakat buna mu- - Evet .. Çünkü açlıktan ölüyorum .. 
~~Hak olamadığı gibi tamamen ba:ygın 1 Hele susuzluktan bayılacağım .. Biraz su 
ır hale gelerek kendisini kaybetti. aklımı başıma getirmeğe yeter .. 

CJZU MAHKEME - Ben so.bahtan beri buradayım .. Bu 
Bu vaziyette ne kadar kaldığını bil- kapı yalnız seni ayaklarımın dibine at· 

rnı:ordu.. Kendine geldiği 7.amnn biraz mak için bir defa açıldı .. Ben de ne ye-
&erınlik ve ayni za d b' d" · · • man a ır araya sar· ım ne ıçtım .. Susuzluktan bayılıyorum. 

Hazır pişkin malJnr 8 5 5 
Yekun 5320 

Bakla piynsasında son hafta içinde ge
çen haf taya nazaran oldukça hararet 
müşahede edilmiş ve fiatler aşağı yukarı 
geçen haftaki seviyesinde kalmt'.I gibi-
d~ -

Alıcılar iştahalı hareket etmiş olmak
la beraber bazı satıçılar fiat hususunda 

ihtiyatlı hareket etmiş olmak jçin bÜ
günkU fiatlerle mal satmak taraf tan ol

mamışlardır. Evvelce satılmış olan aliv
re malların teslimatına hararetle devam 
edilmektedir. •ıntısı duydu .. Kalasında tek bir düşünce - E sonra) .. 

Vardı : --Sonrası bu. Ne bir lokma ekmek ne Piyasada knyde şayan fevkaladelik 
..ıı'Acahn l:endisini nereye götürüyorlar- de bir damla su verdiler.. yoktur. 
\1 r Kumdan: 

B -BtTMEDl-
unu dn bilmiyordu. Demek ki ba-

l'ılır bayılmaz onu. bir arabaya atmışlar· -Kı:ı:z7..z7'..LZZTJ..ZE7ZZZZ7.ZF21k ~ 
<lı.. Bu tarz baskınların kimin tarafın· ı z ve r k e K ~ 
~an ) ı:ıpılobilece~ini esasen bildiği için 1 N •• J 
h avstanın yanına götürüldüğünden şüp- oğretmen ere: IQ 

: etmedi .. f'avstn kendisini ne yapacak- Fuar münasebetiyle lzmire 
tıı Öldürecel; mi) gelecek kız ve erkek 
~ Bu hususta cndi~csi yoktu .. Çünkü öğretmenler 
k lod esasen kendi kendini öldürmeğe l 'K .. lf.. ı · • 

llrar vermiş bir adamdı. Korkusu ŞU u ur ısesı,, 
C:eh b · k d Y ah dairelerinden iıtif ade cnnem zc ani ı ·a ının Viyolettanın 

Mevsime nisbetle işler çok ağır git· 

mekte ve kuvvetli muameleler olma• 
maktadır. Haf ta sa~ı yukarıda i~aretle
diğimiz gibi 5,75 - 8 kuruş arasında fi

atlerle 584 çuvaldır. 
Nohut: 
Nohut piyasasında biraz durgunluk 

basıl olmuştur. Hafta satışı 7 3 çuval fiat 
ise 5, 75 • 6 kuru~ arasında mütehaliftir. 

Pamuk: 
Son hafta i · 

AÇILIŞ TARİHİNDEN 
İTİBAREN 

Kredili Satışlar 

4 AYDAN 
6 aya 

ÇIKARILMIŞ TIR 

SÜMER BANK 
YERLİ MALLAR PAZARI 



1 

Sah fes -----........ :....ımıı ............................. . 

BRISTOL 
Bey oğlunda 

tz.27? lCZZZ7ZJ 

OSMANiYE 
Sirkecide 

U:.7././ ././ ././ .7E/J 

Bu her iki otelin müsteciri Türkiyenin en eski otelcisi BAY 
öMER LOTFO'dür. 43 senelik tecrübeli idaresiyle bütün Ege 
halkına kendisini sevdirmiştir. 

Otellerinde misafir kalanlar, kendi evlerindeki rahatı bu· • 
!urlar. 

Birc;0k hususiyetlerine ilaveten fiatler müthiş ucuzdur. 
Istanbulda bütün Ege ve Izmirliler bu otellerde buluşurlar. • _:mm ____ _ 

FUARI GEZERKEN 
MUTLAKA 22 NUMARALI 
c9 Eylul Baharat» depoıiyle cFilbatı» «Türk c;amatır çividi» 

pavyonunu ziyaret ediniz. 

Çünki 
Bütün c;etitleriyle, kıymetli hediyeleriyle, ıatıt yapacak olan 

9 Eylul Baharat depoıu herkeıi memnun edecektir. 

Acele ediniz 
ttFilbatı» cTürk c;amatır c;ividi» nin ikramiye kartlarını he· 

nüz almamıt iseniz derhal depomuza ve Fuardaki pavyonumu
za müracaat ediniz. Bu Türk firması dahi size nadide hediye
lerini Izmirin kurtulu• gilnü daihtacaktır. 

Balcılar caddesi Nu. 198 TELEFON: 3882 dir. 

lzmir belediyeıinden: lzmir Sicili Ticaret Memurlu
ğundan: 

Tescil edilmi~ olan Türkiye 
Cümhuriyet Merkez bankası iz. 
mir tubesi için birinci derece imza 
salahiyetiyle tayin kılınan Fik
ret Sözere ait sirküler ticaret ka
nunu hükümlerine göre sicilin 
2064 numarasına kayt ve tescil 
edildiği ilan olunur. 

1 : Sirküler 

1 - iki bin üç yüz yirmi dört lira 
be§ kuru§ bedeli keşifli Eşrefpasa 
mevkiinden Damlacık yokuşu ağ
zına kadar yapılacak fenni kanali· 
zasyon 24/8/937 salı günü saat on 
altıda açık eksiltme ile ihale edile
cektir .• Ke,if ve şartnamesini gör
mek üzere ba§ mühendisliğe iştirak 
için de yüz yetmi§ bet liralık mu
vakkat teminat makbuzu veya ban
ka teminat mektubu ile söylenen 
gün ve saatte encümene gelinir.. T. C. lzmir Sicili Ticaret Me-

2 - iki bin sekiz yüz yirmi lira murluğu resmi mührü ve 
otuz beş kuruş bedeli keşifli Eşref- F. T enik imzası. 
pqada lhsaniye camii önünden S 1 R K O L E R 
baılıyarak Katip oğlunda Tire ka- 9/4/1937 tarihinde sicilin 1967 
pısı mevkiinde nafıa fÖsesinin baş- numarasına kayt ve tescil ettir
ladığı yere kadar kesme ve adi tat· mit olduğumuz sirkülerde lzmir 
lı döteme yapılması 24/8/937 salı Şubesi namına birinci derece İm· 
gunu saat on altıda açık eksiltme za salahiyetini haiz müdür mua
ile ihale edilecektir .. Keşif ve şart- vini Müfit Ermanın Mersin tube
namesini görmek üzere baş mühen- . ki. · t• b · 

ııne na ı memurıye ıne me nı 

disliğe, ittirak için de 222 liralık mu. · ayn· ı.ı- · t• h · 1 
akk t t 

· t akb ban yerme ı sa aıııye ı aız o a-v a emına m uzu veya • . . 
ka teminat mektubu ile söylenen rak ta.yın edılmit olan (Fikret Sö

gün ve saatte encümene gelinir .• 
3 - Beher metresi yüz elli ku

ru§tan bin bet yüz lira bedeli mu
hammenle bat katiplikteki §&rlname 
veçhile yirmi dört telli keten iplikli 
ve yetmiş milimetre kutrunda bin 
metre uzunluğunda hortum alına
caktır .. Açık eksiltme ile ihalesi 21 / 
9/937 salı günü saat on alhdadır. 
ı,tirak için de yüz on üç liralık mu
vakkat teminat makbuzu veya ban
ka teminat mektubu ile söylenen 
gün ve saatte encümene gelinir .. 

zer) ın afağıdaki imzasının na
zarı itibare alınmasını dileriz. 

Türkiye Cümhuriyeti Merkez 
Bankası lzmir Şubesi 
(imza okunamamıttır) 

Bay Fikret Sözer fU suretle im
za edecektir: F. Sözer imzası. 
Uumumi Nu. 6375 

Mahallinde yazılan ve okunup 
anlatılan bu 17 /8/937 tarihli sir
küler altındaki imzanın zat ve hü
viyeti dairemizce maruf ve izmir
de kain TORKIYE COMHURI. 
YETi MERKEZ BANKASI mü-

4 - Beher metre murabbaı on 
liradan üç bin üç yüz yirmi altı li- dür muavinliğine tayin edilmit 

olan Bay Fikret Sözerin İmzası 
ra doksan kuru§ bedeli muhammen- olup kendi tarafından bizzat İm
le 34 sayılı adanın 332,69 metre mu- za edilmif olmakla tasdik kılın-
rabbaındaki 81 sayılı arsası baş ki- k · 
tiplikteki §&rlname veçhile 24/8/ dı. Bin do uz yıiz ot.uz .yedi yılı 
937 1 ·· ·· t it d ık rt ağustos ayının on yedıncı salı güsa ı gunu saa on a ı a aç a - .. 
tırma ile ihale edilecektir.. işti- nu. lzmir Birinci Noteri resmi 
rak için iki yüz elli liralık mu- ··h ·· · mu ru ve ımzası 
vakkat teminat makbuzu veya ban- Umumi Nu. 6375 
ka teminat mektubu ile söylenen b · k··ı .. 

·· tt ·· lin. ı, u sır u er nushası dairemiz-gun ve saa e encumene ge ır.. ki 1 / / .' 
8-11-14-19(1483) 2755 de sa ı 7 8 937 tarıh ve 6375 

. . . . . null'ıaralı aslına uygun olduğu tas-
ı - Tılkılık caddesınde Faık- dik kılındı. Bin dokuz üz otuz e

paşa parkından 2000 metre mu· d · 1 • t y · y · 
rabbaı yerin üç senelik kirası baş 1 yı .~ ~.gus os ayının on yedıncı 

salı gunu. 
katiplikteki ~arlname veçhiyle I . B. . . . • 
3/9/937 cuma günü saat on altı- .. z~.ır ı~ıncı Noterı resmı 
da açık arttırma ile ihale edilecek- muhru ve ımzası okunamadı 
. ş b -ı k .f 2874 (1560) 

tır. artnameye ag ı e~ı mu· 
cibince 684 lira 17 kurut bedeli 
kesifli bir hela kiracı tarafından 375 kurutluk muvakkat teminat 
yapılmak ,artiyle senelik kira be- makbuzu ile söylenen gün ve sa
deli muhammeni 100 liradır. it· atte encümene gelinir. 

Otel SADIK AKSEKi 
Tilkilikte Telefon 3206 

Sabık T evfikpafa Oteli 

Yeni temiz · 

mefruşat 

Banyo 

Bol hava 

Ucuz fiat 
lzmirin en havadar yerinde ve denize karşı fevkalade liitif man-

zaralı r;ok temiz ve emniyetli yegane oteldir. ~ 

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

Taze Temiz Ucuz ilaç 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat • 
eczanesı 

Başdurak Büyük Salepçioğlu hanı 
Karşısında 

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

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

hiplerinin a;;ustos sonuna l<adar en yakın P. T. T. merkezlerine 
müracaat edere!c ruh~:ttnamelerini nlmalo.rı !az T.ıdır. 

Bir Ağu::.to~tan evvel l'.lınmı ol~n ruhsatnamelerin hü~:mü yok
tur. Ağustos sonuna kad::r ru sntn:ımelerini almıyanlar evvelce 
ilan edildiği gibi ağır cezalara çarptırılacek ve bu m'· <l<let hiçbir 
suretle uzatılmıyacaktır. 

937 ücretleri Eyliil sonuna ltadar verilebilir. 
Ancak radyo kullanıls::ı kullanılmasın beyannamesinin ağus· 

tos içinde P. T. T. merkezlerine verilmi4 olması behemehal Jfı. 
zımdır. Ruhsatname vermek ic;in eski zamana ait hiçbir para 
iatenilmiyecektir. 

14--17~19~21~24--26~28--31 2801 (1521) 

Böbrek, karaciğer rahatsızlıkları
na, hazımsızlığa karşı en iyi ve 

şifalı maden suyudur 

Her yemekte bir iki 
Bardak içiniz 

Tilkilik yeni lzmir eczanesi TELEFON : 2067 
1 . 

Iktısat Vekaleti iç Tica
ret Umum Müdürlüğün
den: 

tirak için 74 liralık muvakkat te· 19-24--28-31 2887 (1558) 
minat makbuzu veya banka temi- _ Oç yüz kırk bir lira bedeli 30 ikinci Teşrin 1930 tarihli kanun hükümlerine tevfikan 
nat mektubu ile söylenen gün ve keşifli Karantinada Madenci Kad Türkiyede c;alışmağa izinli bulunan ecnebi firketlerden «Als
ıaatte encümene gelinir. ri sokağında yapılacak adi döse- ton Tabako lnkorporetih> tirketi bu kere müracaatle firketin 

2 - Senelik kirası 25 lira be- menin açık eksiltme ile ihal~si Türkiye umumi vekili bulunan Hovart W. Harveyin vazifesinin 
deli muhammenli Halil Rifatpata 24/8/937 salı gününe temdit edil- nihayet bulduğunu ve yerine tirket ifinden dolayı doğacak da
caddesinde Mecidiye mahallesin- miştir. Ketif ve tartnamesini gör- valarda ve bütün mahkemelerde müddei, müddeialeyh veya 
de 131 sayılı kahvehane kar.ısın- mek üzere bat mühendisliğe, it· tahsı aalis ııfatiyle tirketi temsil etmek üzere Amerikan tabaa• 
daki 130 metre murabbabı yerin tirak için yirmi altı liralık mu- sından John Harold Roıeyi tayin eylediğini ve 12/4/937 tarİ· 
bir senelik kirası bat katiplikteki vakkat teminat makbuzu ile söy- hinden evvel verilmit olan diğer bilcümle salahiyetlerin fesih ve 
,artname veçhile 3/9/937 cuma !enen günde ve ıaat on altıda en· İptal eylediğini bildirmit ve lazımgelen evrakı vermittir. 
günü saat on altıda açık arttırma cümene gelinir. Keyfiyet kanuni hükümlere muvafık ırörülmüt olmakla ilin 
ile ihale ed<lccektir. iştirak için 2886 (1559) olunur. 2875 C\557), , 

19 ACUSlUS .f'ERŞEMBE 1931 

Kulağınızda küpe olsun! 

cN MÜOHİ$ 
\sTiRAPTAN 
~oMRA •• · 

Kullanmakla kabildir! 

NEVROZiN 
•••••••••••······················••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••r•••=•••••• 
: Bir hamlede nezle ve gripi geçirir. Harareti sür aU~ ! 
E düşürür. Baş, diş, sinir, mafsal, adale ağnlan ancak j 
: NEVROZIN almak suretile çarçabuk defedilebilir. i: 
~....................... Kat'i Tesir ........................ : 

J 
icabında günde 3 kaşe alınabilir. 

, ........................... 1 ........ , 

Umum Pamuk Fabrikatörlerinin 
Nazarı dikkatine 

PLATT 
Fabrikasının Namda~ 

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

ADRES: 

G. O. GIRAS 
Pe4temalcılar, Evren sokak No. 3/1 

Singer dikit makinaları kumpanyası kar~uında 
Telefon: 2413 Posta kutusu : 234 IZMIR 

________ IE.._ ............... mm ...... , 

Salih~i Kurşunlu Banyoları 
il 

Şifa hassaları muhitimizdr. tecrübe ile sabit olan 

Salihlinin 
MEŞHUR 

KURŞUNLU Ilıcaları 
Faaliyettedir 

H~r türlü istirhat mevcuttur. Mükemmel otel, lokanta ga· 
zino hülasa her türlü ihtiyaç ve konfor vardır. Banyolarda 
bol bahçecik suyu bulunur. Banyo dairesinin hususi otomo· 
bili Salihli istasyonunda emre llmadedir. Her aileye müsta • 
kil oda verilir. 

Fiatler: Banyo dahil olmak üzere insan ba,ına otelde ıor · 
yola 100-75 diğer kısımlarda gene insan başına yataksız 
1 inci 50, ikinci 40, üçüncü 30 kuruştur. 

Müsteciri : KEMAHLI AHMET HAMDI VE ALI BALCI • 
lzmir Vilayeti Defterdarliğından: 
Mehmedin kazanç vergisinden olan borcunun temini tahsili 

ic;in tahıili emval kanununa tevfikan haczedilip birinci art!ır· 
mada 200 lira bedelle talibi uhdesinde kalan birinci Süleymanı.1~ 
mahallesinde Çakmak sokağında kain 27 Nu. lu hanenin tarı .. 1 

ilanc_lan itibaren 10 gün sonra kat'i ihalesi yapılacağından n;'j; 
zayedeye ittirak etmek ve arttırmak isteyenlerin defterdar ı 
tahsilat kalemine ııelmeleri. 2872 (1554) 

. k k 1 asını tem•n tt- oınu.) a1ı.ııır.. "'/"~'" Halkın zeka. hnssasıycı, ve°V"J LH 1 ııauau 
metle c<'nin1n er e - 0 ~ · · ı ld , na .!_!te;::sa~d~ü~f_e~d~il~mi!'.şt~ir::.· _::;::.::x:;.:~.-....~~"'--------ll·"'-~=~=--=·:;·,=,,=r=:r;:' ::' c~r~r=r=r:::;ı:::;r:LLJ~'.:"'::'.r'.'.'.z.:"":__:--:_:--_:---::--::-::_::_-_- __________________ .... 

~------ .. ~ , -1-- t o u .... 



-- ... 

19 :AöUSTOS PERŞEMBE 1937 Y'ENI ASIR Sabife 9 

-== ==-=-=' 

Fratelli Sperco 1 N. V. Olivier Ve Şii. Z A Y 1 ı ........ .. 
W F H Van Der LıMİTET 16/8/937 pazartesi gecesi Fuar : 

Vapuru AcntaslSı l . Zee .& Co. Vapur acentası ile Konakkve Kemedrara~lınd60a İçl~n- Çünki o sizin hem dişlerinizi hastalıklardan 
Daima Radyolin 

ROYALE NEERLANDA de it Ban ası cüz anı ı e ıra 1 • k k 
DEUTSCHE LEVANTE LINIE B{RJNCl KORDON REES f b t . k paranızı yabancı ara gıtme ten urtarmı~ 

KUMPANYASI G. m. b. H. BiNASI TEL. 2443 para ve uara ser ehs lgdırmke bar-
RHEA vapuru 18 ağustosta An- HAMBURG Lllerman Lines Ltd. nesi mevcut olduğu a e ay et- :-----······•••ı1••··············································••! 

vera (Doğru) Rotterdmn, Amster- ccYALOVA» vapuru 25 Ağua- Eli.ERMAN LINES LTD. tim. Bulup atağıdaki adresime 
dam ve Hamburg limanları için yük tosa doğru bekleniyor.Rotterdam, DRAGO vapuru 1 O ağustosta getirenler çok memnun edilecek- f~~~~--~-
alacaktır.. Hamburg ve Bremen için yük ala- Liverpool ve Svanseadan gelip yük lerdir. ' 

RADYOLi 
Müstesna bir fo 

lzaml itina ile yapıl 
kabet kabul etmez 
satıldığı için yu.rdda 

GANYMEDF.S vapuru 5 eylulde caktır. çıkaracaktır. Kemer Meydan sokak No. 35/3 
Rotterdam, Amaterdam ve Ham- AMERiKAN EXPORT LINES LESBlAN vapuru 20 ağustosta Mehmet Ali Aktan 
b limanJanna hareket edecek- The Export Steamship Londra, Hull ve A~versten ge!ip 
·urg Corporation yük çıkaracak ve aynı zamanda Li- 18, 19, 20 2855 (1549)' 
br.~F.S vapuru 22 ey- ccEXHIBITORJt vapuru 18 A- veı-pool ve Clasgov için yük alacak- ım----------miil• 
lulde Burgu. Yama ve Köstence ğustosta bekleniyor, New-York tır.. purların isimleri ve navlun nc-

B l · · · "'k 1 ak AL'GERlAN vapuru 1 5 ağustosti\ limanları için yük alarak hareket ve a bmor ıçın yu a ac tır. gelip Londra ve Hull için yük ala- retlerinin doğitikliklerinden me· 
edecektir.. aEXPRESSıt vapuru 3 Eyliil- NOT : Vürut tarihleri, va- suJiyet kabul edilmez. 

SVENSKA ORtENT UNtEN de New-York için yük alacaktır. -~--~~~--Q~sı;;ı;~..-:.:cıı~;ge---..ma;ı--~ 
BARDALAND motörü elyevm PiRE AKTARMASI 

limanımızda olup 12 ağustosta Rot- SEYRi SEFERLER ... 
d Hamb •-•--.ı· av uEXETER» vapuru 13 Agus-ter am, urg ve u11UUK1ın - p· d Bo N 
lim lan • • ""k alacaktır tosta ıre en aton ve ew-

ya an ıçınNDyu 
23 

•• ... Y ork için hareket edecektir. 
VlKINGLA motörii agua- SEYAHAT MODDETl 

tosta Rotterdam - Hamburg ve la- PiRE - BOSTON 16 gün 
kandinavya limanlanna hareket ede- PiRE- NEWYORK 18 « 
cektir.. SERViCE MARiTIME 

GDYNtA motörü 2 eylulde Rot- ROUMA.IN 
terdam - Hamburg ve lakandinavya B U C A R E S T 
limanlanna hareket edecektir.. ccDUROSTOR» vapuru 29 A-
SERVlCE MARtTlME ROUMAtN ğustosta bekleniyor. Köstence, Su-

ALBA JUUA vapuru 16 ağus- lina, Galatz ve Galatz aktarması 
H--'l tim la Tuna limanlarına yük alacaktır. 

tosta Malta ve ~ı ya an - STE ROY ALE HONGROISE 
nna hareket edecektir.. DANUBE MARITIME 

SUÇEA VA • vapuru 7 eylulde «BUDAPEST» motörÜ 13 A-
MaJta •e Manilyaya hareket ede., ğuatosta bekleniyor, Belgrad, No-
cektir.. visad, Comaono, Budapefte, Bra- " Yolcu yük kabul eder •• ve tiılava, Fiume ve Linz limanları 

· · · • · • • • • • • • • • • · • • için yük ala.calcbr. 
Uandaki hareket tarihleriyle nav- JOHNSTON W ARREN LINES 1' 

lunlardaki deği§iklerden acenta me- L TD. 
suliyet kabul etmez.. LIVERPOOL 

Daha fazla tafsilat için ikinci dNCEMORE» vapuru 29 A-
Kordonda FRATEU...I SPERCO ğustosta bekleniyor, Liverpool •e 
vapur acentalığma müracaat edilme- Anvers limanlarından mal çıka
si rica olunur.. racak ve Burgaz. Vama, Kösten-

TELEFON ı 4142/4221/2663 ce, Sulina, Galatz ve lbrail liman· 

!llPll!!ll~~~-~ml!~-ml!I• .J.arana yük alacaktır. 
PaıU fakillteainden diplomalı ARMEMENT H. SCHULDT 

HAMBURG 
Dit lablplerl a:NORBURG» vapuru 17 Ağua-

Mtnılekd lıastanest di$ fabiht tosa doğru bekleniyor,Rotterdam, 
Mumff er Eroğul Hamburg ve Bremen için yük ala

caktır. VE 

Kemal Çetindağ 
DEN NORSKE 

MIDDELHAVSLINJE 
OSLO 

Hutalanm her gün sabah ccBOSPHORUS• motörü 26 
laat dokuzdan baılıyarak Aiuatosta Dieppe ve Norveç li-
Beyler - Numan zade S. 21 ,manları için yük alacaktır. 
numarah muayenehanelerinde «BAALBEK» motörü 23 Eylul-
kabul ederler. de bekleniyor. Dieppe, Dünkerk 

Telefon : 3921 ve Norveç limanlarına yük ala----ml-.. aıaml .. _m caktır. 

Buca yat! orta okul ve 
şubesi direktörlüğünden: 

Bornava 

1 - Eaki yablı talebemiz eylulün birinci gününe kadar kayıt
larını yenileterek ilk taluitlerini yatırmadıkları takdirde yerleri
ne yenileri alınacak ve kendileri açıkta kalacaklardır. 

2 - Son aınıflann bitirme ıınavları eylulün birinde birinci ve 
ikinci sınıfların geçme aınavlan yedisinde, ve dersler birinci tet
rinin birinde batlayacaktır. 

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

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

Bumava için: Ağustos 21 den sonuna kadar gün atırı {Salı 
perşembe, cumartesi) sabahtan akşama kadar. Eylül 2 den 20 ye 
kadar her gÜn öğleden sonra. 

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

(Soyadlı), ilk okul diploması, yeni alınmıt aşı ve sağlık raporu, 
batı açık yeni çıkarılmış 6 fotoğraf, (kartonsuz), beyanname için 
25 kurutluk 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 
~ocuklarından % 10 kardetlerden o/o 15 indirme yapılır. 

Yabh gereçleri liateai ile ..gınav çizelgesi okulda asılıdır .. Yö
netkeye bat vurulması. 

17, 18, 19, 20 VIII, 2847 

En 

Kudreti 

Daimon Elektrik pilleri dünyada tanınmış pillerdir. Daimon 

pili kullanan biç başka pil kullanmaz. 

Umum deposu : Sulu han civarında 28 - 9 Hüsnü uı 
Ôdemiıli. 

ı ı--· muhblllnde · bOrOk bu·- tOb PER: 
lOOEN T dış macunu alabıllrsınız: 

PERLOOENT fennt bır tarzda haıırt;n:. 
mış, iyi, idareli ve çok hoş lezzete malik 
'otub, nefesi serlnletir ve dlşlera mQ-
kemmel şurette temJzler., · -·-' ~ ve ~ • PE./ILOPEN1'·f ot... "c:Atc~" iv. 
'~ ~ ~ brda.t ~ .. 

TURAN Fabrikaları mamulAtıdu. Ayoı zamanda Turan 
tuvalet sabunlarım, traş sabunu ve kremi ile gliıellik krem
lerini kuJlanımı. Her yerde ııatıJmaktadar. Yalnız toptan aa
htlar için bmirde Gazi Bulvarında 25 numarada umum aceo
teJik Nef'i Akyazılı ve J. C. Hemıiye müracaat edinis. 

Posta Kut. aa4 Telefon E4B8 

Fenni Gözlük için 

HiLAL ECZANESİ 

lzmir Posta Telgraf ve 
müdü.rlüğünden: 

1 - Buca Posta ve Telgraf binasının tamiri 249 lira 25 kuruş 
bedeli ketifli 27 /8/937 cuma günü saat 15 de ihale edilmek üze-
re açık eksiltmeye konulmuftur. -

2 - Keşifnameyi görmek ve 18 lira 69 kurut teminat akçele
rini yatırmak üzere taliplerin ihale gününden evvel Posta Tel
graf Telefon Müdürlüğüne müracaatleri ilin olunur. 

8. 14. 12. 19 2732 (1486) 

J 

""? 

• mamulatının hnkimi 
ı.adnn kaldırmıştır. 

~ı bu rağbet sebebiyle 
stok bulundunnndığ 

'lltilemndiyen taze ihi 
-ıarak piyasaya çıka 

Radyolin kullanın 

dişlerinizi tcmi7.leme 
mak ve gil.zclleşürm 
mazsınız, verdiğiniz 

kendi cebinizde ka 

RADYOLiN 

Saç Eksiri 
Saçların dökülmesine ve kepeklenmesine mani olur. Komo 

saçların köklerini kuvvr.tlendirir ve besler. Komojeo saçl 
gıdasıdır. Tabii renklerini boımaz, latif bir rayihası var 
Komojen Kaoıuk ıaç eksiri maruf eczanelerle ıtriyat mağaz 
rında bulunur. 

Telefon No. 2422 

ZAFiYET 

KANSIZLIK 

VEREM 

lSTlDADI 

ROMATlZMA 

VE 
ADEMi 

iktidara 

FEVKALADE 

"' EYi TEStRl 

VARDIR 

M.Depo S.Ferit Şifa eczanesi , .:1ı·. ..... . . . , . t • • - il! 

Her işte kullanılan 

ZONGULDAK 
Maden kömürü 

Her cios kömür perakende suretile rekabet kabul et· 
mez fiatler dahilinde satılmaktadır. 

Adres ı Kestane pazarı Bardakçılar sokak numara 12 
F. PERPINY AN 
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Çin -Japon harbine aid haberler 

Cinliler Zaferden Bahsediyorlar 
.......................................................................... 

'V · Japon ordusu Yangçe'de ağır bozguna ugramış ... 
Japonlar binden fazla ölü ve binlerce yaralı bırakmışlar 

Şanghayda son vaziyet Hankeo kimin elinde? 
Çin tayyareleri dört Japon nakliye 
vapurunu bombalıyarak batırmışlar .. 

SEF ALETLERiNE RAcMEN Şanghay, 18 (Ö. R) - Ecnebi yapıyorlar. 
imtiyaz mmtakalarmdaki ecnebiler BiR ÇtN TEBLllll Yüzlerinden akan sefalete rağmen 
hayatlarından ~ndişe içindedirler.. Nankin, 18 ( Ö. R) - General muazzam şehri hayran hayran sey-
Çin veya Japon kuvvetlerinin bu Şang - Kay - Şekin umumi kararga- rediyor ve hayatlarını kurtarmış bu
mmtakalara taarruzu ihtimali karşı- hından nesredilen febliğdc Çin or- lunduklarma seviniyorlar. Amerika
tıında Amerika tebaalarından bir dusunun Yan Çede japonlara kar~ı h silahendazların muhafaza ettikleri 
çokları Amerikaya nakledilmele- mühim bir muvaffakıyet kazandığı, Mnrkhnrn Road'da büyük bir karı
rını istemişlerdir.. Şanghay üze- japon kıt"alarının beş binden fazla şıklık oldu. Kapılar kapandığı za
rinde sık sık vuku bulan hava çar- ölii ve binlerce yaralı vererek ric
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at man dışarıda kalan halk içeriye can 
pışmalarında tayyarelerden atılan ettikleri, Çinlilerin zayiatı ise yalnız atmak için kapılan kırmak istediler. 
bombaların imtiyazlı mıntakalarda • 
da tahribat yapmış olması devletlerin 
iki muharip nezdinde yeniden bir 
teşebbüste bulunmalarını zaruri kıl
mıştır. 

ÇANG - Y ANG MAHALLESiNDE 
Paris, 18 (ö.R )- Şanghaydan 

bildiriliyor : Bu vabah erkenden fa
aliyete geçen Japon bombardıman 
tayyareleri Çang - Yang mahallesi 
uzerine bir çok bombalar atmışlar
dır .. Maddi zarar ehemmiyetlidir .• 
Ölenler ve yaralıların sayısı tespit 
eclılmiş değıldir. 

DöRT JAPON VAPURU 
BATIRILDI .. 

Diğer taraftan Çin tayyareleri 
Japon nakliye gemilerine taarruz 
ebniılerdir .. Japonların dört büyük 
nakliye vapuru bombalanıı isabe-

. tiyle batmışlardır .• Vapurlar ordu 

Japonlar bu şehri 
haberi hakkındaki 

Peiping muharebeleri 

terkettikleri 
yalanlıyorlar 

hesabına gönderilen malzeme ile 
dolu bulunuyordu. Paris, 18 ( ö.R) - Nankin gaze- ÇINULER HANKEOYU AMERtKANIN V AZIYETI 

HONG _ KONG _ PEI PtNG telerinde Hankeo harbinin bir Çin ALDILAR MI? Nevyork, J 8 (Hususi) - Bir) 
YOLUNDA.. zaferi ile neticelendiği vke japkon1Ia1rın ŞangHhayk. 1
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omei şik Amerika hükumetlerinin Çin 

T ecemmülerine devam eden işgalleri altında olan as eri ış a arı jansı,. an e a i japon ış asının Japon harbinde ittihaz edeceği vaz 

eh · ı· ç· k l H terkederek ric.atc mecbur oldukları Çinliler tarafından zaptedildigwi ve yetı· bı"Jdiren ehemmiyetli bir beyan emmıyet ı ın uvvet eri ong- 1 
Kong _ Pei _ Ping demiryolu üzerin- hakkında neşredilen haberlerle Şang lzumonun torpillendiği haberini ya- tına intizar olunuyor. Şurası şimd 
de Japon kuvvetlerine karşı şid- hayda İzumo adlı japon zırhlısının lan~a~tadır: _ den tasrih olunuyor ki, Amerika 
dedi bir tecavüze geçmişlerdir .. Ti- bir Çin torpil gemisi tarafından tor- Çın aJansı Japonların Hankeo kıt- taraflık kanununun tatbikinde b 
yençin şimendifer hattının garbin- Çinli mülteciler philkleknerek büyülk hhasa]kra uğradtıldığı ~asınlı mahkdut b]dir kmlaevcutla 1· he~~ yük bir ihtiyatla hareket edecekt" 
de dahi Çin ordusunun taarruzlarda 1500 kişiden ibaret olduğu bildirili- Bir çok kadınlar ve çocuklar ayak- ~ ında dhaber erb .. a .. k arasınh'~ sc- ışga etme te 0 u nnı tcs ım coı- Umumiyetle tahmin edildiğine gö 
bulundugwu kaydediliyor .• Bu taar- yor lar altında çiw d"l vınç uyan ırmış, uyu teza urata yor. Be t · d w• ·y 

· gnen ı er. .1 l ŞANGHAYDAN GlDIYORLAR yaz sarayın ensıp e ecegı aı 
ruzlar Çin kumandanlığının sevkül- ŞAPEt MUHAREBELERiNiN INCtUZ ASKERLERi vesı e 0 muştur.(A A) Parı·s 18 (Ö.R) _Fransız lngi- set şimdilik bir intizar 8iyaseti o1 
ceyş ehemmiyeti olan d:mir Y?llar MAHtYETt lngi)iz askerleri şimal istasyonun- ~anghay, t 8 ·. -Sa~t J S.~S liz ve Amerikan tebaaları ~ .. ~ghayı caktır. Amerika ilk tahminler hi) 
tebekesini tekrar ele geçırmek ıste- Şanghay, 18 (P. S) - Şanghay- dan Honga Roada kadar imtidat de Japon tnyyareVlerı Chapeı ~e bıl- ...-
diğini gösteriyor. da, Şapei cephesindeki muharebeler eden mıntakayı muhafaza etmekte- hassa Şanghay: ~sung demıryolu- tahliye etmek üzeredirler. Mesajeri fına olarak Uzak Şarktaki tcbaas 
ŞAPEININ BOMBARDIMANI ciddi bir mahiyet iktisap etmiştir. dir. Bu mıntakanın son tel örgüleri nun batısındak1ı Çın1 hatlarını ~m- kumpanyasının Aramis 2 vapuru himaye için Şanghaya yeni kuvv 
Paris,. 18 ~~ususi~ _ Şanghay Şanghay _ Vu _ Sung demir yolu de konmuştur. Şimdi Çin _ japon ba~?ım?na baş. arnı~ a~dır. De~ıryo- Şanghaydaki Fransız tebaalarını ala- ler gönderecektir. Çin denizind 

haberlerme go~e bu lımanda toplan- üzerinde Tientungan garının .kenar- cephesi Şanghay _ Vu Sung demir lu uzerınde tesıs edılmış ola~ Ç~n .ba- caktır. Bu vapuru Fransız harp ge- Amerika donanması da takviye ol 
mış bulunan Japon har ·1 · 1 ç· k 1 rinin elindedır Bu olu k" k d' J I taryası susmaya mecbur edılmıştir. mileri himaye edecektir. nacaktır. 
. . "k f P gemı erı, arı ın as er e . · . Y nu ta ıp etme te ır. apon ar ••••••••••••••••••• .. ••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Ja~n ıs!ı şa ~a~arelerinin verdik- mevziler japonların asker ıhrnç ettık- Poşhan Road yakınında Çin asker- M ı • • B ı • • d k 
Jerı malum~ta ıstmat ed.erek Şang: leri mahalden bir kilometre mesafe- lerinin mitralyöz yuvalarını sustur: usso ını er ıne gı ece ve 
h~yda ve bılhassa Şapeı etrafındakı de bulunuyor. muşlardır. Japon topçularının ateşı 
Çın mevkilerini bombardımana baş- Çin obüsleri, Şapeide bir japon Şapeide bir çok büyük binaları tah- b • • •• k Al ı 
lamışlardır. Bombardıman saat on cam fabrikasında yangın çıkarmış- rip etmişti~: Büyük yangı.nJ~r çık- uyu man manevra arını 

., mıştır. Dıger taraftan Çınlıler de 
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a~ku';.;::ı:: Hitlerle bı·rıı·kte takı·p edecek 
rikasma ve o civardaki japon mevzi-

lerine karşı büyük bir taarruzda bu- lngiliz gemileri tehdit edilirse 
)un muşlardır. 

Y ~NG.~ ~E N~HRt ~ZERtNDE. hemen ateş açılacak 
Çın hukumetı Nankmden 60 kı- Pnris, 18 (Hususi) - Romadan bil- Hitler - Mussolini mülakatında Av-

lometre mesafede Yang - Çe nehri diriliyor: Italyan başvekili Mussolini rupa meseleleri, bilhassa bpanyndaki 
Üzeri~de bir bar?j kurn_ıuıtu~. Şi- eyllil ayı içinde Berlinc giderek Hitle- vaziyet tetkik olunacaktır. 
mendıfer ve nehır yolu ıle munaka- rin iki sene evvelki ı.iyaretini iade ede- Londra (Hususi) - Ingiliz kabinesi-

:"'\-~ )at kesilmiştir. cektir. Italyan diktatörü bu suretle ilk nin dünk
1

ü toplantısında ittihaz edilen 
\~ T A~R VE ZIRHLI defa olarak Italyan hudutları haricine karara göre Akdeniz.de seyrüsefer eclc-

OTOMOBtUER çıkmış bulunacnktır. cek olan Ingiliz gemilerine harp sdine-
j!: . Şimdi japonların büyük Hongkev Alman milli müdafaa nazırı General Jeri refakat edecektir. Bu gemilerden 

f parkında yüzme havuzunun arka- Bl b Ital · d b b ıı · h l 1 ~ b' 
-·;o.'f:'-'''.···"" 1 -~ smda mu··sademeler oluyor. YesiJ çi- o~ erhg kk :yd·ayı son zıyaretin e u iri mi iyetı meç u veya ma um ır 
-...:ıc.::.<.<~.; x • seyuııat a ın a Mussolini ile mutabık deniz veya hava kuvveti tarafından tch-

. "\,.. ..: ... ~~ menler üzerinde yerleşen bir japon kalmıştı. Mussolini Bcrlini resmi ola- dide maruz kalacak olursa Ingiliz harp 
bataryası faaliyete geçmiştir. Japon rak ziyaret edecek ve Nürenberg kon- gemileri derhal ate~ açacaklardır. 

Gazeteciler Y angçe hare katını takip ediyorlar piyadeleri tanklar ve zırhlı otomobil- gresinin hitamından sonra eyhUün yir- Bu karar son günlerde nsi Jspanyol 
beş otuzda açılmış bulunuyordu. Ja- tır. Günlerden beri bütün Çin ban- lerin himayesi altında olarak yavaş- misinde başhyacak olan biiyük Alman tayyarelerinin ve deniz.altı gemilerinin 
pon avcı tayyareleri de Çin mevki- kalan kapalı bulunuyor. Beynelmi- ça ilerliyorlar. Şimal garı yakınında mane~alarında hazır bu1unacakt1r. Hit- genişleyen taarruzlarına knrşı alınmış-
1cri üzerinde çok alçaktan uçarak lel ticaret durmuştur. imtiyazlı mın- büyük bir yangın baş göstermiştir. Ier, manevradan sonra beynelmilel va- tır. 
cüretkarane taarruzlar yapmışlardır. takanın ağır demir kapıları kapan- Sekseninci Çin fırkasının elinde bu- ı.iyet hakkında siyasi nutkunu söyliye- Londra, 18 (Hususi) _ Akdenizdc Is-

ÇtNLILER ZAFERDEN BAHSE mı~tır. Yalnız Setlemen'deki kapı lunan üç köy alevler içindedir. Çin cektir. panyol harp gemilerinin taarruz serisi 
BAŞLADILAR daha bir kaç yüz mültecinin geçe- askerleri japonlara siper topları ve Roma, 16 (ö.R)-Mu~olini eylUl için- devam ediyor. 13 Ağustosta Sicilya * 

Nankin telgraflarında ise Çinlile- bilmesi için gece yarısına kadar açık el humbaraları ile mukabele ediyor- de Berlini ziyaret için Almanya hükü- açıklarında bir Ispanyol torpido muhribi Hitler t•e arkadaşları 
rin yeni muvaffakıyetlerinden hah- bulundurulmaktadır. Gelen mülteci- lar. meli tarafından vukubulan daveti pren- tarafından torpillencn vapurun mürct- rafından kurtarılarak Cczayire get 
sedilmekteclir. Bilhassa Çin tayyare- ]~~in çoğu Şanghayın garbindeki B1R BUDiST MABEDt.~DE . sip itibariyle kabul etmiştir. tebatından 23 kişi bir Ingiliz vapuru ta- mi§tir. ••••• 
leriniq japon nakliye gemilerini sıkı koyler halkı olup parasız ve açtırlar. Japonlar arka hatlara mutemadı- ......................................................................................................................... k •• 
bir surette tehdide başladıkları, hiç Bu bedbaht insan kafileleri tretu- yen yaralılarını taşıyorlar Bu civar- rinde bir çok vapurlar batırarak bir Japonlar §İmali Çinde Hankeo mekte ise de Nankin «H.~n .. eo» 
bir japon gemisinin bir harp gemisi- varlar üzerinde yerleşmektedirler. da bir budist mabedini japonlar bir baraj vücuda getirmek suretiyle mü- §ehrini işgal ettikleri halde şehre ha- ruşmalarmın japonlaar ?u~uk :t 
nin himayesi altında olmadan yola Ev eşyaları, kümes hayvanları, ve istihkam haline koyrnuılardır. nek.alatı imkansız bir hale koyrnuf- kim olan Hankeo ka1C8indeki Çin verdirdiğini, Çin müdafılerın 8 f 
çıkmadığı iddia ediliyor. Çin tayya-1 başlıca gıdalannı teşkil eden pirinç Y ANG - ÇEYl NASR. tur. Nankin bu tedbirin bir milli askerlcri mukavemetlerinde devam faik japon kuvvetlerine .. karfdikl 
relrei japon sevkiyahl\I sekteye uğ- çuvallan karrnakarıtık bir halde bü- KAP ADll.AR müdafaa tedbiri o1duiunu bildinnif- ediyorlardı. Japon tebliğlcri bu ka- karane bir mukavemet gostcr 

• • 
1 

• • • • • Nankin hükUmeti Yana· neb- tir. lonin hücumla zaptedildiğini bildir- ni iddia ediyor. 


