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DE\1 MODDET1 Türkiye için 

ti -nelik • . • • • • • 1300 
Altı aylık • • • • • • 700 

Hnriç içın 

2800 1 
1300 

SO'>(,~. 
Sov yeti er hava bayramı 
Moskov:ı, l!l (ö.R) - Bugün bütün Sovyet 

Rusya içinde havacılık bayramı büj•ük gösteri
ler içinde yapıldı. l\foskovada yapılan şenlik
lere 200.000 kişi iştirak etti. 

YENi ASIR Matbaasında baıdlDlfllr. 
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Kırmızıların büyük taarruzu dün 
30 tankın himayesinde yapılmıştır 
Enternas yanal 

lzmir Fuarı 
bugün açılıyor 

.. -
1937 Enternasyonal lzmir Fu-

ruı, bugün, iktisad Vekilimizin uğur
lu eliyle açılacaktır. Bütün memle
ketin iktisadi hayaunda bir ümid 
ışığı gibi yer tutan bu hadise, gü
zel lznıirimizde bir bayram sevinci 
Yarntacaktır. Aylardan beri bugü
nü bekleyen lzmirliler yeniden coş
kun sevinç dalgaları içinde yüze· 
cekler, §Chrin çehresine çok yara
~n azametli bir muvmanın hiç bit
llıemesini temenni edeceklerdir. 

Bugün Fuarı ziyaret edecek olan 
Vatandaşlar, Cümhuriyetin bu güzel 
eserini geçen seneye nisbetle daha 
canlı, daha olgun, daha miitekamil 
bulacaklardır. Fuarın iç ve dış görü
nüşünde büyük çalışmalar mahsu
lü olan bir ahenk ve insicam ''ardır. 

Başvekilimiz 1936 Fuarında iy
t1tdettikleri nutuklarında o gün gö
:te çarpan noksanlan iyzah eder
ken, 1937 Fuarının bu noksanlardan 
kurtulmuş bir eser olabilmesi için 
«türkiye iktisadiyatJnın hakiki 
çehresini, kudret ölçümüzü» teba
rüz ettirmesini istemişlerdi. 

Şimdi herkesin merakla sorduğu 
•ual budur. 

1937 Fuarı bu yksek görüşlü ar
:tu) u tehakkuk ettirebilmiş midir~ 

Büyük Şef misal irlerimizi çayla 
tepede kabul ederek görüştü .. 

'··--"~ ........ ..-
Atatiirk, Ismct Inönü ve Ordu Kcmıııtam Fahrcttin Altay 

latanbul, 19 (Yeni Asır muha
birinden)-Müttelik devletler aı
keri heyetleri sabah saat ıeki:r.dc 
Kırmızı kuvvetlere mensup altın
cı fırkanın karargah kurdukları 
Cdyla tepesine vardılar. Kendile
rini burada hazır bulunmakta 
olan V ckillcrimi:r. ve Generalleri
miz çok camimi bir surette kar
fıladılar. 
ATATORK CAYLA TEPEDE 

A:z sonra Büyük Erkanı Harbi
).'e Reisi Mareşal Fevz.i Çakmak 
bu karttrgaha gelerek ecnebi he
yetlere mülaki oldular. AtatiiTk 
saat onu on geçe Cayla tepeyi fe· 
re/lendirdiler. Marefal Fevzi Çak
mak, Atatürkc: 

« - Misafirlerimize manevra 
va:ıiyet'ini izah ediyorum. Manev
ra bu vaziyette de takip olunabi
lecek haldedir.» dediler. 

SONU DöRDONCO SAYFADA 

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

Enternasyonal iZMİR FUARI 

at 8deaçıhyor 
Y urd içinden ve dlşından şehrimize 
gelen seçgin bir kalabalık bugün 

lzmir.in sevincine ortak olacak 
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av un ı ı a ı 
Dünkü toplantıda iyi 
bir neticeye bağlandı 

. 
• • • 

.lktısat Vekaletinin ve vilayetin cok haklı. . ' . 
E ve yerinde hassasiyeti muzaffer oldu f 

Vali, vapur acentaları ve iizüm tüccarla rı Borsadaki toplaniıdan çıkarlarken 
Konilnental limanlarına ve Jngilterc- mışlnrdı. 

ye vfıki olan büyük ihracat maddeleri- Ihr:ıcnt maddelerimizin maliy<:t fiati 
rniz üzerinden eskiden beri alınmakta üzerinde kuvvetle müessir olan bu kn
olan ton başına kırk şilin mıvlun iicrcti, rar Iktısnt Vcknletince iyi karşılanmı~ 
birleşik olarak hareket eden ecnebi vn- değildi . N<'tekim valimiz kumpanyalar 
pur kumpanyalarının bir karariyle elli mümcssilleri,ylc temas ederek Türk ih
beş şiline çıkarılmıştı. raç mahsullerinin maliyet fiatin1 yük-

Şimal Avrupası limanlarına ve lngil- scltmeğe matuf olan bu hareketin neti
tereye vapur işleten accntalar, umumi celerini nlukndarlara izah etmiş ve hü· 
merkezlerinden aldıklarını bildirdikleri kfunetimizin bu kararı müsamaha ne 
emirle 55 şilinlik tarifeyi temmuzun ilk knrşılayamıyacağını bildirmişti. 

gününden itibaren tatbik etmeğe başla- - SONU 1K1NC1 SAHlFEDE -

Bu suale etraflı bir cevap vere
bilmek için Fuarı iyiden iyiye gez
:tneğe, orada yeralmış veya almamış 
bulunan müesseselerimizi gözden 
~eçirmeğe ihtiyaç vardır. Şimdiden 
bir hüküm yüriitmek doğru ol- 
lnaz. Yalnız şurası muhakkaktır ki 
hu sene F uanmıza iştirak eden 
8anayi messese1erinin sayısı geçen 
8eneden daha fazla olduğu gibi vi
layetler de daha geniş bir ölçüde 
olarak Fuarda yer almışlardır. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Şu bir senelik müddet zarfında 
tnilli sanayiimizin inkişafı hızla de
\'am etmiştir. Fuarı gezerken sana
:Yiimizin kazandığı yeni muvaffakı
:Yetleri övünçle görebileceğiz. 

Daha 5 - 6 sene evvel belli başlı 
ihtiyaçlarımızdan bir çoğunu hariç
ten tedarike mecbur olan bir mem
lekettik. ipekli, yünlü, pamuklu 
kumaşlanmızın büyük bir kısmını 
ticaret plançomuzda vücuda ge
tirdiği açığa katlanarak hariçten 
Retiriyorduk. Birinci beş yıllık en
düstri planı bizi bu afetten kurtar
dı. Bugün bütün ihtiyaçlanmıZ1 
:Yerli malı olnrak tedarik edebiliyo
ruz. Türkiyenin kalkınma yolu·n
da ne kad<:lr metin adımlarla yürü
düğün anlamak isteyenler Fuarımı-
2:.ın sinesinde hunun en kuvvetli 
delillerini bulabilirler .. Bu müşa
hedeler nikbinliğimizi, yurdumu
:l!'un parlak istikbaline ait ümidleri
tnizi bir kat daha kök1estirecek ma-
hiyettedir. -

Fuar yerli ve yabancı ziyaretçi
lere iktisadi ''arlığımızdan bir par
Çayı gösterecektir. iktisadi kudre
timizin tam ölçüsünü göstermek 
İçin belki seneler geçecektir. Fakat 

Türk ekonomisinin bir senbolu 
Türk tekniğinin ve Türk işçisinin 
Türk zevkinin özlü bir eseridir 

•• 
Uzüm ve incir piyasası 

dün merasimle açıldı 
12, 7 5 ile 23 kuruş arasında 922 çuval 
üzüm muamelesi oldu Piyasa hara~etli 

incir satışlarına uzun 
akşam geç vakıt 9 ve 

bu güzel yol üzerindeyiz. Bir sene- Trakya pavyonu 
der. bir . serje aldığımız yol ente~- Yedinci Enter~m!lyonal iz~ir ~uarı ı arın dcvnmı müddeti~ce ayni şekilde • 
rtasyol lzmıt Fuarının parlak bır . bugün saat on sekızde parlak mcrasıınlc kolaylık <lcvam edccektır. 
İstikbali olduğunu göstermeğe· ka- açılac~ktır .. Fuarın açılması münasebe- Za'bıta memurları Cla fuar münasebe
fidir. Yerli mallarımızın zengin çe- tiyle KÜltürpark Ye şehir bayrakları· tiyle yapılan müracantleri büyük bir 
itlerini, günden güne iyileşen, gü- m;zla donanmıştır .. Dün gece fuar sa- nezaketle · karşılıyarak yabancı!arın her 
~elleşen kalitelerini daha yakından 1 hasında sabaha kadar çalışılarak son türlü ihtiyaçlariy)e nlfıkadar oluyorlnr .. 
tanımağa, sevmeğe imkan bulaca- hazırlıklar dn ikmal edilmiştir. Son dört gün içinde kam ve deniz l ol
Rız Ekspozanlar mallannı tanı- Şehirde büyük bir kalabalık toplan· lariylc fehrimize 1 1 344 ziyaretçi gel
tacak, birbirleriyle tanışarak iç pa- mıştır .. Bilhassa akşam muhtelif hatlar- miş ve hepsi de otellere yerleştirilmİ§· 
a:aı-da büyük muvmanın genişle· dan gelen trenler çok kalabalıktı. Fu- tir .. Bu rakkama ilaveten dün Lamartin 
ll'lesi için iycap eden münasebetleri ar komitesinin tayin ettiği memurlar vapuruy]e şehrimize 104 seyyah gelmiş 
daha kuvvetle tesis edeceklerdir .. Karşıyakada trenlere binerek gelen yol- tir. Bu akşam gelecek trenler çok kala

SONU 1K1NC1 SAH1FEDE - culara lzmirde otel ve lokanta bulmak balık olacaktır. 
ŞEVKET BiLGiN mal6mat vermişlerdir .. Fu- - SONU JKtNCI SAHiFEDE -

\ 
Üzüm borsasında vapılan ilk ?ntUl nıeleleTden bir intıba 

Piyasa açılıyor ..• 
Bu yıl Yemi, çarşısında fazla bir ha

reket göze çarpmıyor .. Piyasada istek
mzlik olduğu söylenip duruyor .. Bunun· 
la beraber daha sabahtan itibaren ko
mişyencular ve tüccarlar hususi ko-

nu§malara ba§ladılar.. Fiatc yana~n mahsul bekliyor .. Piyasa açılmadan ba· 
yok, fiatten bahis açan yok. Yalnız re- zı hanlarda faaliyet haşladı .. Meseli 
kolte ve mahsulün kalitesi etrafında gö- Ozüm kurumunun bir gün evvel aldığı 
ıiişler ortaya atılıyor. üzümler, fuara yetiştirilmek üzere i~ 

Ozüm ,.e incir mahsulü hemen ayni !eniyor. 
saatlerde satışa · a~ediliyor.. Hanlar - SONU tKINCI SAHiFEDE -
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Enternas yona/ 
lzmir Fuarı 

bugün açılıyor - -BAŞTARAFI BiRiNCi SAHiFEDE 

Bütün bunlar Fuardan beklediği
miz en tabii neticelCTdir. 

1 

o• 

Navlh. 
ihtil~ 

BAŞ TARAF! 4 ONCO SAYFA. 
Uzun mUddet devam eden mUzakeı 

ler esnasında kumpanyaların lzmirdekl 
mümessilleri keyfiyeti merkezlerine bU· 
direrek yeni talimat istemişlerdi. 

Fuara iştirak eden devletler ara
ainda büyük dostumuz lngiltereyi 
görmekten ayrıca bir zevlr. duy
maktayız. Tür~ye - lngiltere ara
sında samimi dostluk münasebetleri 
iktisadi sahada geniş bir mesai iş
tirakine müncer olmuştur. Bu ba
kımdan lngllterenin lzmir F uanna 
iştiraki bundan sonraki teşriki me
saimizin bir kat daha kuvvetlene
ceğine delil sayılabilir . 

Uzüm ve incir piyasası 
Müzakereler diln · kat'1 bir neticeye 

varm'l, ilk defa Olivie acentesi, buııU 
takiben de diğer kumpanyalar mUın~ 
silleri yeni bir esas Uzerinden eski tari
f enin muhafauısını taahhüt etmişlerdir· 
Bu neticeye göre 48 şilin esası il:zerlndeıı 
yUzde on beş tenzilat yapdmakta, bu 
suretle kırk şilin ve küsur pani,ye bat' 
laca ihraç maddelerimlzin nakll kabul 
edilmektedir. Bu tarife derhal tatbik 
edilecektir. 

Şehir tiyatrosu 
san' atkcirları 

geldi 

dün merasimle açıldı 

Bu mesud hadisenin kalplerimiz
de uyandırdığı sevinç içinde Fuarı
mızı yüksek himayeleri ile kuvvet
lendiren Atatürke, Başvekilirnize, 
lktisad vekilimize lzmirin derin şük
ran duygularını sunmayı bir vazife 
biliriz. 

ŞEVKET BlLGtN 

ihracat kontrol 
kursunda 

İhracatı kontrol kursu nda ders
ler tamamlanmak üzeredir .. ihracatı 
kontrol hakkında hazırlanan nizam
namenin gelmesine intizar edil
mektedir .• ihracatı kontrol m emur
larının vazifelerini gösteren bu ni
;zamname gelince derhal kontrol i~i
ne başlanacaktır. 

BAŞT ARAFl BiRINCI SAHiFEDE 
Ozünı kaçtan açılacak) 
Pivasaya indirilen turfanda İ nc irler 

Izmir fuarında on ten1Si.l verm~yi k..ı- tt.ik_.ıecek mi? 
bul eden lstanbul şelur tiyat rosu sanat- Anlatılanları bir etraflı dinlerseni• 
kilrlar ckipi, on altı ~ılık bir kafile h:ı- 1 iş ı karı;tıran ihracatçıdır.. lhracatçılar!l 

lind d
.. b h K d . . l gelınce, piyasay& nazım olan bu zevat 

e un sa a , a ra enız vapurıy c ı . 
aza mi husnu niyetle hareket e tme.;. tJte-

şehrımize gelmişlerd ir . Güzıde sanal- d ki .. b 1. • ı 
. . .. • t ennı e ırhyor ar. 

karlar bu gel~lerınde hususı bır prog-
1 

" nl . d Ik · tt ' . vu ar pıyasa an evve ı vazıye ır . 

ramla yalnlZ komedıl 2r oynıyacaklardır . Şimdi piyasaların a; ılı şına ait t.ı fstl A.u 
Gelen sanat.karlar şunlardır: s ırasiyle taL; '1 edebiliriz : 

Neyyire, Bedia, ŞaziyP , Cahide, Sa- UZUM PIY ASASI 

ıniye, Behzad, Gahp, IIazıın, Vasfi, M. Bor!Ja salonu dah:ı oıabah tan itilı..ır n 
1 

Kemal, Mahmut, Tullt, SJ.it, Satlı, Nec-. ba)' raklarla &Ü!>lenmi1 bulunuyordu .•.. 
det, Adnan ... j S t on bire do~ru bor5"da toplanma-
Oynıyacaklar ı tem .. iller, T osun, Çift,.. ' ga ba\ilıyo.n t.iz i.ım müıı ta.hdilleri, ihracat 

ker ıncl , Blr kav uk devr ildi, Aynaroz ~ tacirle ri ve üzüm kom~yoncul r l bo r- ı 
kadU>ı, Ceza kanunu, Büyük lıala, Süt 1 aa Oina<Jı:ı ı n alt katlr.da birlc~tıl f' r .• V n. 
kardeşler, Yumurcak v Belclrlard ı r. hmiz, Tıcare t odası rei:1i, Türko fis n1Ü· 

e tn1 iyoruz. 

Değerli sanatkarların şelıriınizden dürü, Borsa reisi, milli bankalar mü-
tekrar alkış toplıyacaklarından şüphe durleri ve daha bir çok zevat Sil londa 

1 t~planmışlardı . 

lzmir Fuarı bugün 
18 de açılıyor 

saat 
T oplanttya başlanırken üzüın mUs

tahsllleriyle ihracatçdar araslnda fiat 
hususunda bir anl&fmll elde edildiği 
anlaşıl.yordu . . Boraa reisi bay Mazhar 
Nurullah tzmirli oğlu piyasanın açıl~ 

masına valimizin riyaset etmesini rıca 

etmi~tir. 

Bunu takiben borsadaki. üzürn aalo· 
nuna çıkılmış, ve üzüm mahsulü Üze
rındeki örtüler k ldırılmı~tır. Vali bay 

Fazlı Güleç ' cOz ~ mahsulünün geçen 
yıllarda olduğu gibi bu sene de memle
kete uğurlu ve bereketli olmasınl temen· 
ni ederim:. diyerek pİy(lsayı açmış ve ilk 
muameleler başlamıştır. 

BAŞT ARAF! BiRiNCi SAHiFEDE 
Dün Kar&deniz vapuruyle lstanbul

dan 218 yolcu gclmiıtir.. Burılar ara
aında b01Z1 elupozanlar d& vardır. 

AÇIM TöRENI 
Fuar bu aktaın oaat on ockizde açı

lac&iı için Kültürparkın l.ozan kapı
aında icap eden tertibat &lınmııtır. H&
zırlanan programa göre duetliler, ken
dileri için aynla" yerlerde bulunacakl&r· 
dır .• 

Lozan bp111 5nilnde hoparlör ter• 
tib&tı yapılmlfltr .• Kültürparktaki ho· 
parlörler dün alı:tam fuarın reklamla
rını yapmışlardır. 

Saat on ocki>;do bandonun çalacağı 
latikl&I marıiyle meruime başlanacak, 

bunu Belediye ve fuar komitesi reisi 
Dr. b&y Behçet Uzun nutku takip ede
cektir.. Bundan aonra lktuat vekilimiz 
beklenen nutuldannt ir&dedcceklerdir. 

Bundan sonra dnetliler fuardaki 
pavyonlan ziyaret edeceklerdir. 

Saat on dokuzda fuu umuma açıla
caktır .. fuar açıldığı za.man kitelerde iz
dihama mani olmak üzere halkın topla
nacağı yerde bilet aatıl&caktır .. Muvak
kat kiteler sayesinde her türlil i>;diha
mın önil &lınacaktır. fuar kapısında 
verilen duhuliye biletlerinin yırtılıp 
atılmaması. fuar komite!İnce tavsiye 
edilmektedir .. Bu bıletler muhafan edi
lecek, fuuın kaparuıcıağı 20 eylıll &k· 
pmı kura kqideeiyle dört kiıiye filips 
markalı birer radyo verilecektir.. Bu 
radyolar 9 36 modelidir. 

SON TEFTiŞ 
Belediye ve fuar komitcoi reisi Or. 

b&y Behçet Uz dün Külturpuka giderek 
eon hazırlık.lan teftiş etmi.ş, ranseyman 
hüroıunda çalııma t.anınt tetkik ettnit
tir.. Reis, görülen noluıanl&n alllidu 
memurlara not ettirerek akpm& kaclu 
tamamlamu2tır. 

EYlerde ve p&nsiyonlarda ho.zırl&-

nan yerlere ucuz fiatle ~ttiyen ziyaretçi .. 

ler yedeştiriliyor.. Otellerde yer mev
cuttur .. Yeniden gelenler otellere yerlq
tirilmelr.tedir. 

Karadeniz vapuru eylıllün ilk günü 
limanmuza. gelerek yirmi gün otel va .. 
zifesini görecektir. Otellerde sıkıntı ol
duğu hakland&ki hllberler doğru değil
dir. 

tKTISA T VEKiUMIZ 

Çctmede bulunan llı:tı.,.t vekilimiz 
lpar kotrasiyle f oçaya giderek bazı te
maslard& bulurunu~ludır .. Sayın velal 
bugün. 
sonra 
cektir. 

tehrimize gelecek ve öğleden 
fuarın açım töcenıne riyaset ede .. 

MAÇLAR 
F ua.r komitesioin yeni kulüplerimiz 

İçin tertip ettli Fuar turno va.sına bugün 
öğleden oonra saat 16. 30 da baılana

caktır.. ilk maçı Doğanspor ve Yaman
lar kulüpleri yapacaJdardtr.. Bu maçın 
büyük bir ald.ka uyandıraca~ı muhak
kaktır .• Her iki takım da &ynı kuvvette 
olduiu için netice hakkında şimdiden 
bir feY söylenemez. 

Fuar lı:upwnna yarın devam edilecek, 
diğer dört takım kar111aşacakur. 

ESNAF BIRLl(;l 

Şehrimiz Esnaf ;.,~ kurumları birliği 
tarafından heyet şerefine yarın sa.at 
on yedide fuar gazinosunda mi.ıkellef bir 
çay ziy&feti verilecektir .. Ziyafette lktı

sat vekili b&y Celal Bayarla Vali bay 
Fazlı Güleç tc bulunacaklardır. 

PARAŞUT KULESi 

Evvelce alınan karar Üzeri.ne paraşut 
kulesinin küşat rcomi de bugün )lapıla
caktı.. F altat inpatıa ufak tefek ban 
kısunlann henüı ikmal edilmemit ol
maaa hasebiyle bu tören pazartesi gü .. 

nü IA!lt on yediye hıralı:ılrnıştır. 
Parqut muallimi ile kulenin kabulü

nü yap&cak olan fen heyeti tchrimize 
müteveccihen dün .ı.,..m Ankuadan ha
reket etmi~tir. 

19 37 - 19 38 yılı üzüm mahsulünün 
ilk muamelesini dokuz numara üzUm 
nulhsulü üzerinden ve 1 7. 2 S kuruııttan 

Uşaklı oğlu ve Celal lkizoğlu yapmlf" 
lardır .. Bunu b&y Mazhar Nurullah-Jak 
Taranto arasındaki ikinci muamele ta
kıp etmittir.. B. Taranto bu putiyi 2 1 
kuruştan almı,tır .. Bu mahaulun Kara 

böceleri &yıkl&nmak ıuretiyle 1 1 nu
ınara olabilir . . 

Bu auretle ve ayni. hararet İçınde de
vam eden muameleler öğleden sonra 
genı~liyerek akşam üzeri borsaya tes .. 
cJ ettirılml~tir .. Dünkü muamelelere gö .. 
re, borsa mümeyyiz heyetinin tescil et· 
tiğl fiatler şunlardır : 

1numar&12.75 - 13.25 kuruı ara
sında, 6 numara 13. 5 - 14 kuruş arasın
da, 9 numara 15. - 15.5 kuruı arllSın
da. 1 O numar& 16 - 19 kuruı arasında, 
l 1 numara 22 • 23 kuruş ar&aında. 

Dünlcü muameleler bu fiatlerden 
yapılmı, ve akpma kadar 922 çuval 
uzum satıldığı anlaşılmıştır .. 12 numa
ra üzerine muamele yaptlmamıştır. Ka· 

lan üzümlerin yarın öğleye kadar tll-
memen satılacağı, ondan sonra yeni 
parti üzümlerin piyasaya geleceği an· 

l&ıılmaktadır. 
Üzüm piyaaasmın açıldığı derh&l 

lktısat vekaletine telgrafla arzedilmit. 
akfama kadu tcocil edilen muameleler 
de ayrıca bildirilmiıtir. 

Al.i.kadarlar üzüm açılıt fi&tlerinin 
normal olduğunu söylemektedirler.Bor
sa reisi bay Mazhar Nurullah lzmirli 
oğlu bir muharririmize bu hususta ıun
lan oöy{eıniJtir : 

- cOzümün açılış fiati normaldir .. . 

~. t ~ :. .:..·. - - ..:....---· •• ';', -. , • .,. .... ~ '• ' ' 

.. -----------------------------------------; TAYYARE SiNEMASI 
17 Eylfıl 937 de açılmak Üzere bugünden 

itibaren bir ay için seanslar•na fasıla vermiştir. 
Üç senedenberi eyi filim göstermekle şöhret kazanan si

nemamız, yeni sezonda da muhtelif firmalar tarafından 
yapılıp sinemacılık alemine arz olunan en eyi oe en nam
dar filimleri takdim edecek oe şükran borcunu ödemeğe 
çalışacaktır. 
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Müstahsil bu yıl fo.zl& masraf ettiği için 
mahsulü bahalıya mal etmiştir .. Fiatler 
ne kadar yüksek olursa olsun, mahsu~ 
lün azlığından dolay& müstahsil ıçın 

kurtarmaz.. F' akat fiatler ıimdlik müsait 
sayılabilir.• 

Dün 
derhal 

iHRACAT. 

ıatın ahnan üzümler hanlarda 
i~lenme~e başlanmıjhr •• Hanlar-

tespit edilerek mahsulün üçe •yrılmaainı 
istiyordu. 

üçüncü bir fikir olarak, bir eksperin 
piyasaya gelen turfandaları mahallerin
de tamamen gözden geçirerek ona göre 
fiat verilmesi isteniyordu. 

Bu vaziyet karşısmda, toplantıya ri
yaset eden borsa reisi üç fiat teklıf eden 
zevatın mütalaalarını bildırmelerini is-

Mıntakamızın iktısadi hareketlerind• 
müessir olan bu netice, şUphe edilemel 
ki, hUkO.met noktal nazarının bir gale
besidir. Bu esas üzerine, meseIA üzillll 
satışlarında altmış paralık bir fiat avan· 
sı elde edilmektedir. 
Kumpanyaların kararı tüccarlar ara· 

sında büyük memnuniyetle karşılan• 

ınıştır. 

Türkkuşu ikmal 
imtihanları 

Kültür bakanlığı alakadarlara 
gönderdiği bir emirde Türkkuşu 
kamplarında bulunan talebelerin 
ikmal imtihanlarının bir ay teah· 
hürle on beş teşrinievvelde yapıl· 
masını bildirmiştir. 

Bursa oalisi 
şehrimizde 

Bursa valisi bay Şefik fuar do
layıisiyle şc:hrimize gelmi§tİr .. Ba>I 
Şefik'e hoş geldiniz deriz. 

1 ncircilcri1' tpola"tısındı"' bir köıe 
d& bu mahsulün işlenmesi y&nn iltm .. ı !emiştir. yetle iş gönnek. zordur. 
eddecektir.. Ayın yirmi üçünde vapur B. Şerif Remzi gelen malların bir cins Bir tüccar - Her halde müstahsilJn 
bulunduğuna göre ihraca.tın panrtcsi olmayıp bir kaç cins olduğuou iyi cins ve tüccarın menfaatler! telif edilmeli .. 
günü yapılacağı zannedilmektedir. mal getiren müstahsillerin, incirlerini B. Hakkı Vera! - Bu işte salim bit 

Bununla beraber bugiin bile. lima- daha yüksek fiate satın almak suretiyle hareket şekli bulmak lazım geliyor. Av· 
nımızda mevcut bir vapurla ilk parti mükafatlandırılmalarını, bu suretle ge- rupa riatleriyle bizim fiatlerimlz ara
üzümlerin sevki muhtemeldir .. Ağustos lecek senelerde müstahsillerin temiz sında yakın zamanlara kadar bliy\lk bit 
ayı teslimi, satış azdır. mal indirmelerine imkan temin edilece- ayrılık vardı. Şimdi bu ayrılık balle-

INCIR PIY ASASI ğini söylemiştir. clılmiş gibidir. Bugün bir fiat tesbl~ 
1-ler sene olduğu gibi bu sene de in- Balcı zade B. Hakkı bunun haksızlı- edersek, yarın bu fiatln muhafaza edile-

cir mahsulünün dedikodu mevzuu ola- ğa sebebiyet vereceğini, daha fenası pi- ceğini kim temin eder. Arada evvelce 
cağı anlatılıyor .. Daha salond& toplam!- yasaya indirilen incirlerin tamamen sa- mevcut olan on şilin fark ortadan kalk· 
mad&n gizli konuşmalar bunu meyda- tılmıyacağını. halbuki taaınül ınucibin- j tıklan sonra müstakar bir va~et ya
na vuruyordu. ce ilk partide Izmire indirilen malların ratmak lAzımdır. Alıcılarımız daınıa de-

Ozüm piyasasını müteakip Valimiz ve behemehal satılması icap ettiğini söy- ğişen fiatler istemiyorlar. Biz fiaUerl 
diğer zent, incir piyasasının açdma- !emiş ve bir fiat tesbitinde urar etmiş- düşürürsek fena bir vaziyet hıldis olur. 
sınd& bulunmak üzere aş&ğı salona in- tir. NETiCE 
mişlerdir .. Bu esnada ihracatçılar ve B. Şerif Remzi üç fiat esası kabul edi- Bu sureUe saat bir buçuğa kadar de-
mcır simsarları iiçcr, dörder ki~ilik lince piyasanın derhal açılacağını, iyi vam eden münakaşalar sonuoda, Balcı 
gruplara ayrılarak hususi konuşmalar clns mallarm yüksek fiat bulacağını, oğlu B. Hakkının hakem sıfatiyle piya
yapıyorlardı. ikinci derece malların da ihtiyaç nisbe- saya indirilen incirleri vizite etmesi ınU• 

Bu konuşmnlar salonda biraz sonra tinde satın alınacağını, ancak çıkıntı ve vafık görülmüş ve saat on altıda toplan• 
haltim olacak hav&yı ne kadar da iyi sair malların muvakkaten elde kalaca- nılmak üzere ilk celseye nihayet veril· 
anl&tıyor .. Bir ihracat taciri, yanındaki ğını, esasen bu kısmın gayet az olduğu- miştir. 
lki müstahsllle hararetli bir münakaşa· nu ileri sürmüştür. öCLEDEN SONRA 
ya giritmitti.. Tüccar mahsulün iyiliğini Nazillili B. Mustafa sıcakların mahsu
tebariiz ettirmekle beraber fiatlerin ııe- liln nefaseti üzerinde müessir olduğunu 
nif tutulmasının tehlikeli olduğunu sÖy· 

Öğleden sonra toplanıldığı zaman der
hal bir arılaşmaya varılacağı Uınit edil· 
ınişse de maalesef bu ümit suya diişm~ 
tilr. B. Hakkı Balcıoğlu tarafından eks
pertize edildikten sonra da ihracat tacir• 
teri üç hatta dört cins üzerine fiat ta
yininde ısrar etmişlerdir. Bu sureUe pi• 
yasanın karışması tehlikesi keııdlllğiıı
den beliriyor ve müstahsiller telaş göS· 
teriyordu. 

liyordu. Müstahsilin mütalaası ıu nok
tebarUz ettirerek yeni bir teklif ortaya 
atmıştır. Bu zatın iddiasına göre ayni 

tada toplanıyordu : istasyondan inen mallar arasında bli-
- Biz her aene dol&ba gireriz. iyi 

biliyorum ki tekrar, t nınmış bir k&ç kişi 
arasında münakaşa olacak, müstahıile 
hak verilecek. müstah•ili koruyalım, de

nilecek.. Neticede it bildiğine varacak.. 
Yani hepsi havanda au olacak .. 

lhr&eatçı buna itiraz ediyor : Bu oöz• 
ler ihracatçıları kötülemek için tasni· 
attan ibarettir, diyordu. 

SALONDA 
Nihayet oalond& toplanıldı.. Borsa 

reııt ıncır piyaaasıntn açılmasına ait 
konuşmal&nn b&ılıyacağını bildirdi ve 
istiyenleri aöz aöylemeğe davet etti. 

incir piyasasında ni.zım rol oynıyan 
batlıca zev&t henüz konuşmağa istekli 
değil.. ihracat tacirlerinden bazıları 
koltuldard& yerlerini alınca bir üzüm 
sabcıeının yaptığı li.ti.fe gülüşmelere se· 
bep oldu. Bu zat : 

- T csadüf değil m~ dedi. Müstahsil 
her sene bu salonda sandalyelerde otu
rur.. Sazan de ayakta kalır .. Koltukta 
oturmalı: daima ihracatçıya nasip olur. 
Bu, galiba bir tesadüften fazla bir ıey 

değildir. 

Bu sözler gülüşmelerle kartıl&ndL 
UÇ FIAT 

fncir piy&saSt konuımllları baıla

salonda hakim olan hav& fÖyle 

incir müstahsilleri adına konuşan 

ticaret odaSt reisi bay H&kkı Balcıoğlu 
mahsulün gayet iyi olduğunu ileri •Ü· 

l'erck turfanda incirlerin ihracat tacir· 
leri arasında taksimini ve bir fiat tes .. 
biti suretiyle eallfmasını istiyordu. 

incir ihracat tacirleri adına konuşan 
b&y Şerif Remzi, mahsulün mükemmel 
olduğunu kabul etmekle beraber üç fiat 

yük farl::lar bulunması mümkündür. 

Tam iki saat devam eden miinakaşala .. 
dırılmasının doğru bir hareket yolu ol- ra rağmen sabahleyin elde edilen terak• 
duğunu söylemiş ve şunları llAve etrniş- ki bile ortadan kalkmıştı. Hatta bir kı• 
tir: sım tüccarlar bile toplantı salonunu ter-

« - Bu iş müstahsile de hareket ve- ke hazırlanıyorlardı. 
recektir. O da malının kıymeUcndiğinl Vaziyetin vehametinl gören borsa re' 
görünce heveslenecektlr. Malı görüp te isi B. Mazhar Nurullah Izmirlioğlu ara· 

almak lAzımdır.• ya girerek mi.istalısille ihracatçılar srıı-
B. Mustafanın müta~ına iştirak sanda bir yakınlaşma mevcudiyetine ışa· 

eden B. Şerif Remzi bir zatın piyasada- ret etmiş, bunuo telaşla farkedileınedl· 
ki malları vizite etmesini teklif etmiştir. ğini anlatarak şunları ilave etmiştir: 
Bu fikre iştirak eden bir müstahsil Ka- ANLAŞMA şEJ(lJ 
rapınar, Erbeyli ve Sökeden inen mah- - Tayin edilen bir fiattcn bahsetmek 
sulün ayni değerde olmadığını ilcrl sUr- istiyorum. Bu fiat çıkıntı, kara yaprak 
müştür. hariç olmak Uzere iki nevi Uzerindell 9 

Bu mesele .uzun mUnakaşalara yol ve 10 kuruştur. Alıcılar her ne kadııl' 
açınca B, Hakkı Vera! şunları söyle- müstenkif görünüyorlarsa da bu fiaU 
miştir: kabul edeceklerine kaniim. Çünkü t1'.lil7" 

- Ben incir işinin kompetanı deği- tahsilin bu yıl mahsulü yetiştirmek hll" 

lim. Fakat koopC'ratif milmesslli namına susunda ne kad.ır müşkülata maruz bt1• 

söylüyorum. Mademki standardizasyona lunduklarını takdir edeceklerdir. B. şe-
. dü· 

doğru gidiyoruz. H~r halde malların rif Remzi de bu hususta ayni eyı ıl 

gözden geçirilerek mesela, kurumumuz- şünUyorlar, ümidindeyim. Gelecek ~ 
da olduğu gibi bir harem esasına isti- malı dörde ayınnak suretiyle açnlllga 

us· nat ettirilmelidir. Fakat bu işte bizim muvaffak olacai(ız. O takdirde ın _ 1 
.. lll"' haremimizin ayni kabulü mümkün ol- tahsil, gelecek ytl piyasaya daha 1Y1 

keıı· 
duğuna kani değilim. Biz adet üzerine sevkelmek l>tırarında kalacak ve 
bu işi tanzim etlik. disi de bundan müstefit olacaktır. f{a• 

B k " •-L.. 1 1 · 1 t · d · • lu oı..un· ir incir oınisyoncusu mu;;...,..,; in yır ı ış er emennı e erım, ugur 
1 

beklemiye vakti olmadığını, turfanda Bu sözlerle piyasa kendiliğinden aÇ' • 
nıııhsulün behemehal tükenmesinde ınış oldu. Dün akşam geç vakite kadar 
fayda olduğunu ileri sürmüştür. mühim miktarda incir satışı ohrıUŞtu,: 

Aydınlı Izzet - Ben malların vizite Borsa k;ıpıılı olduğu için satı<! r bugu 
edilme;;ine taraftar değilim. Çünkü l~n tescil l'ltirileeeklir. Incir piyasası 9 ve 

Mesel.\ Karapınardan inen bir kaç par
ti incir mahsuli! arasında gayet iyi mal
lar bulunmakla beraber orta ınallar da 
buluoduğunu, müstahsilin mUkMatlan-

incirden anlıyan bir adamım. Hakkani- 10 kuruştur. 
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Bqm~zcaada açıklarında , 
,~ero 

'Vapuru 
adlı bir lspanyol 
daha batırıldı 

~----~---------.,.._----~~~--
Vala n siya hükümeti taarruzların ltalyan 

tahtelbahirleri tcuaf ından yapıldı-
ğını iddia ediyor 

Roma, 19 (ö.R) - Gazete
lerin verdikleri haberlere göre 
Bozcaada açıklarında lspan~ ol 
Aaı tahtelbahirlerinin cümhuri
)etçi ispanyol vapurlarına kar-
11 taarruzları devam ediyor. 
I>ün de saat on sekiz sularında 
Anıero adli İspanyol vapuru 
Bozcaada açıklarında torpille
llerek batırılmıştır. Bir Türk 
\'apuru mürettebatı kamilen 
toplamıştır. Taarruzu yapan 
deııizaıtı gemisinin asi cC. 3> 
olduğu tahmin ediliyor. 
İstanbul, 19 (Yeni Asır) -

Bozcaadanm cenubu garbisin
de meçhul bir tahtelbahir 
l:auğday yüklü Amero isimli 
bir İspanyol gemisini daha ba
lınn1FJr. 
Bozcnadadaıı hadise yerine 

liden Kemal vapuru, İspanyol 
leınlsi mürettebatını topladı. 

Lısanca zayiat yoktur. 
Madrid, 19 (ö.R) - Vahtn

aiya hük\ımeU Akdcnizdc \"a

Purlarn karşı vuku bulan ta
lrruzlar hakkında mühim bir 
tebliğ ncsrctmiştir. Bu tebliğde 
Bozcaada açıklarında ~Ginald 
de Cadi7.I adlı I~anyol v:ı.puru Madridc karsı harekatta bulunan asi 
ile <Amero> yu bat ıran «C. 3 Ispaı yol genC!rallcrinclcıı Varela 
denizaltı gemisinin ne usılcr ne de hu- f • 
Jı:u• t ... ·1 ı · d k' d . it . 1 1 ması çok muhtt•m l bulundugunu kay-
me~ı er e ın e ı enız.n ı tıp erme en 

olmadıgını , binaennleyh bu ianrnızun dediyor. Valansıya bu surcUc kendi va-
lsilere yardım eden memlek"Uerin de- purl:ı.rına kar~ı tanı·rm: mesuliyctini 
llizaltı gemileri tarafından yapılmış ol- Italyayn atfctml·k istiyor. 

B. Mussolini 
Bir nutuk daha 

söyledi 

Ak denizde 
lngiliz gemilerine 
kim taarruz eder
se Üzerlerine he
men ateş edilecek 

Londra . 19 (A.A) - Bundan böyle 
her hangi hir lııgiliz ticaret gemisine 
Akdcnizde taarruz. edecek olan bütün 
gemilere lııgiliz harp gemileri bir guna 

Spor işlerimiz yoluna giriyor 
Verimli, disiplinli çalışmanın temini için 

~~başkanhk~nna ~-a-r-ti~G-e-n-el~S-ek_r_e-te_r_i 

vali ve parti: başkanları 
getirilmesi . kararlaştı 

Bu ödevi Üzerlerine almalarını . . 

vali ve parti başkanlarına 
tebliğ etmiştir .... .., ~ . . 

lstanbul, 19 (A.A) - Bundan bır hnf-j ve Parti başkanlarına devrini bildirmiş- bölge ve kulüplerin varidat, niasraf ve ve kulüplere anlatılıp bu !§ mzamı... 
ta evvel Dahiliye Vekili ve Parti Genel 'tir. hesap işlerinin tetkik ve teftişl yönün- dıktan sonra müteakip :z;amanlarda ve 
Sekreteri ŞükrU Kaya Ankarada spor Parti Genel Sekreteri de bu öde\i den vazifeli bulunan Türk Spor Kuru- senenin muayyen aylarında bUtün spor 
başkanı Aydın saylavı A~ Men~e- f derı.ilite. etmelerini Ankarada spor ge- mu bu hususta Partiden de" aldığı -di- merkezlerinde planlı tefti,per yaptmnak 
res ile yaptığı görüşmelen kaydetmış-

1 
n .. selqete.ti ile temasa gelerek Türk rektifler dairesinde bölge ve kÜlilplerin da ~ ,arası~d_adır. 

tik. sporunun umumt mahallt durumu ve hesap işlerini tetkik ve tefti§e başlattır- · Tarih! ve millı oyunlarımız .arasında 
Bu hususta alınan tedbir ve kararların Çalışmaları hakkında talimat ve malQ- mqtır. · bulunan -atlı cirit oyunlarının esaslı v. 

bazılarını aşağıda yuıyoruz: 1 mat almalarını vali ve ,Parti başkanlan- T"L....--i tesı· kadar ,__ "t teknik bir surette yapılması ve yapılma. 
ı daha .. . e_, __ .,, bli-1' . . .Ln:vr ıme o- zanıana aı ..• "ft!_,_ S K f 

Spor iş erincic muessır, v runu, na te & etm1'tir· böl l . b '" h 1 ali sının temınını .a.'"-.. por urumu a-
d . ]inli' al te · • B" f 1 ket ge erın utçe ve esap arını v ve ali tl . . .. 1............ B h üzenlı ve disip ç ışmanın mını ır , tara tan sporun mem e genç- . .. . ye ennın arasına 'IU&4~..,.. u u-
maksadiy le bölge başkanlıklarına vali. l,iğinin fizik terbiyesindeki ehemmiyetli P~rtı b~~ları .. kuluplerın hesap ~e susta icap eden tedbirleri almaktadır. 
ve. Parti başkanlarının getirilmesi ka- ıııevkli -,bakımından yurd içjnde gelişi- butçelerını de bolge başkanları tetkik Spor bölgeleri mevcut olmıyan ba8 
rarlaştırılınıştır. minin Y,ayılması ve değeri ile mütena- ve teftiş edecek bunların vereceği ra- vHAyet merkederinde -yeniden bölge 

Spor genel merkezi ıllft'Cut bölge baş- slp bir surette nizamlanması, disiplin- porlar genel merke:z.inde toplanıp ince- teşkil edilecektir. Bunun için spor ge-
kanlıklarına geçmiş hizmetlerinden do- lenmesi ve spor faaliyetlerinin tertip, lendikten sonra neşrolunacaktır. nel merkezi vilayetlere direktifler vere. 
layı teşekkür ederek vaz.ifelerinın vali ı tanzim ve mürakabesi, diğer taraftan Bütçe ve hesap mefhumları bölgelere cektir. 
................................................................................................................................................................................. 

Manevralar hakkında hususi muhabirimizden aldığımız son haberler 

Ecnebi heyetler hayran kaldıla.-
Kırmızılar 

Yugoslav genel 
l<urmay başkanı 
Türk ordusunun yük
sek kabiliyetinden 
en cok memnun olan-• 
lar arasında Yugos-
lavların bulunduğunu 

söyledi. 

bugün yarma hareketi yapıyorlar 
İngiliz ataşemiliter ve navalı diyorlar ki 

lngilterede bile bu hareketler bu 
derece mükemmel olur. Her şe
yiniz tamamdır. Artık Garplı

lardan öğreneceğiniz bir şey 
kalmamıştır. 

Yunan genel 
kurmay başkanı 
Hayranlık ve takdir
lerini hararetli cüm.' 
lelerle ifade_ 'e(ti ve 
Türk ordusunun. mü
kemmeliyetinden 

bahsetti. · 
ihtarda bulunmaksızın ateş edecektir. İstanbul, 19 (Huausi muhabirimizden) nun ~~n~vrada yüksek kabiliyet- • Yine İngiliz ataşcnavali demiştir mükemmel kararlar veriyordu. 

Salahiyettar bahriye. mahafiline naza- Manevranın öğleden sonraki ten bırıncı derecede memnun olan- kı : . . .. . Osmanlı hükümeti zamanındı 
ran salı günü neşredilmiş olan ve bazı ikinci safhasında ileri mevzilerde lar arasında Yugoslavları sayarım, - Her şeyınız mukemmeldır. Ar- b'' "k harpten evv 

1 
h t T·· k 

ibhmnlarn yol :ı.~ınış bulunan tebliğin yerleşmiş, bilhassa mavi ve kırmızı demiştir. _ b~ biz Garplılardan öğreneceğiniz 0~J:ıunda bulunm:"v:la:rp ~l:an 
bu suretle tefsir edilmesi muvafık ola- fi bel Yunan l k ha k d b k 1mam t ır tara ar arasında hava muhare eri gene urmay ş anı a ır §ey a ış ır · A T · Iha Ha ki 

Rorıla, 19 (A.A) - Stefani ajansı bil- cağını beyan etmektedirler. olmuştur. Neticede kırmızı tarafın hayranlık. ve takdirlerini hararetli Amerika ataşcmiliteri de : d ta~)emı ıt:rTı ~ k y d na ta eandakor-
dir · .. 1 1 . . .. M D 1 L_ ..ı •• u ı e venı ur or usu arası i ~or: -- avcı tayyareleri Mavi tarafın tay- cum c erle ıfade etmış ve T urk or- - anevra etay ara IUIQar mu- • . 

Sicilyada Trapani'de vaktiyle Garibal- Burdur yarelerini püskürtmüştür.. Yarın dusunun mükemmeliyetinden hah- kemmeldir .. Halkın askere olan ala- farklar hakbndakı suale şu cevabı 
Jı'-ın' Bourbonların hJ!kun" ı'•·etinc --~n kat' .. ı harek~ta baalanacaktır. Kır- -tmı"11tı·r. k h kd' 1 .. d "' \"ermistir : 
'llUl cı. J i:J'V r. • •k f ... ~ - B a' asını ayret ve ta ır e gor um.... -Yalnız fark orduda değildir. ~ kat'i darbeyi vurdu~u Calatafimi tc- r uare genış mı yas a mızı taraf taarruz hazırlıklarını ik- u manevrada gösterdiği yüksek Rus ataşcnavali de şunları söyle-
...._. · d B M 1· 1a kab·1· Her ımhada terakki ve tekemmül rqıl cıvarm a · usso mi manevra - • f • k d• mal etmiştir .. Mavi tarafa karşı yar- ı ıyctten bahsetmiştir. mıştır : .. . .•. 
tın raporunu dinlemiş, bilahara bir !1U- lŞ ıra e ıyor ma hareketi yapılacak ve bu dama- Harekib takip eden ataşemili- - Seyrettiğim manevralardan \ar~ır.:.. ~~nun yalnız gozle gorul· 
tuk söyliycrck Habcşistanı fetheden as- Burdur, 19 (A.A) - Bu seneki nevranın son safhası olacaktır. terler de ordumuz hakkındaki tak- çok memnun oldum .. Teıkilat gayri mesı kafıdır. 
kerlerin sitayişini yapmış ve askeri lzmir fuarına Burdur ticaret odası, Manevrayı takip eden Yugoslav dirlerini izhar etmişlerdir. kabili tenkit bir mükemmeliyettedir. Diğer heyetler de ordumuz hak· 
kuvvetler ile Italyan milletinin teşkil geniş mikyasta iştirak edecektir.Bur- ve Yunan genel kurmay başkanları, İngiliz ata§emiliteri Aleksandr Türk milleti ordusundan efsanevi kında hayranlık ve takdirlerini 
ettiği birliğin hiltUn düşmanlık teşeb- durun en ileri sanayii olan Doku- ordumuz hakkında hararetli takdir- demi§tir ki : bir misafirlik gördük.Seyrettiğim ha- bildirmi§lerdir. 
l>tıaıerinin önünde kırılacağı muazzam macılığı, marangozluğu bakırcılığı, lerini izhar etmişler ve Yugoslav ge- - lngilterecle bile bu hareketler va hücumları fevkalade ve enerjik- Manevra yann Kırmızıların Ya\" 
bir kaya olduğunu tebarüz ettirmiştir. teşhir edilecektir. nel kurmay başkanı Türk ordusu- bu derece mükemmel olur. tir .. Kumanda heyeti de kat'i ve pacağı yarma hareketi ile bitecektir. 

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

R it• b• ·ık lstan'bul esnaf cemi-OOSeVe ID ır DU U yetleri mümessilteri-SON HABER 
nin dünkü ziyaretleri· ''A ı A t• k b•ı İzmir fuannı ziyaret için geleıı .. 

Usküdar adliyesi yangın tahkikatı vrupanın se ame 1 namına a ı lstanbulesnafcemiyetlerimümessil· 
lerinden mürekkep kırk kişilik he-

kas f eseri oldug.,u anla- •• d f 1 t k t d k .d. yet dün vilayeti, belediyeyi, ticaret 
• • • • 1 • mu a aa o an e ez emo rası ır odasını zi~arct etmişlerdir ... lçle~in-ve bır kıJ:ı tevkıf edıldı '' de muhtelif esnaf cemıyetlcrmt 

Yangının 
şıldı 

T . . . b . . . • . . . mensup zevat bulunan bu heyetf 
Va§ıngton, 19 ( ö.R) - Reısı- mat uatının beynelmıld aahada ı lngıliz gazetelerı aleyhıdeltı ne§tı- akpm saat on sekizde Atatürk hey. lstanbul, 19 (Hususi muhabirimizden) - Üsküdar adliye binası yangını 

tahkikatı bitti. Yangının dahilden çıkmadığı tahakkuk etti ve kast olduğu 
anlaşıldı. Kasalardaki paralar sayıldı. Noksan bulunmadı. Kıymetli evrakta 
da noksan yok. Yangının, binanın şimal cephesindeki kaplamaların tutuşma
ııiy]e başladığı anlaşıldı. Yapılan tahkıkatta binayı Beylerbeyinde Çamlıca 
caddesinde 23 numarada oturan 28 yaşlarında Reşit oğlu Nurettinin kundak
lıyarak yaktığı anlaşıldı . Nurettin sorguya çekildi \'e Sulh Ceza bAkimince 
tevkifine karar verildi. Nurettin beş altı ay ewel dolandırıcılık ve emniyeti 
suiistimalden bir buçuk aya mahkum olmuştu. Zabıfa tarafından aranmak
ta idi. Yangını , suçuna ait cvrnkı imha maks:ı.diyle yaptığı tahakkuk etmiştir. 

cümhur M. Roosevelt bugün ken- Fransız hükümetinin dürüstlüğune yatla alakadar olduğunu istihbara- keline merasimle bir çelenk bırak. 
di tcrefine verilen bir ziyafette mü- kar§ı . yapılan nqriyab muntaza- bna atfen bildirmektedir. mıtlardır. 
him bir nutuk iradetmiıtir .• Ameri- man ıktibas etmelerine nazarı dik- Bcrlin, 18 (Hususi) - Dün bu- ........................................ .. 
ka Cümhur reisi ezcümle demiıtir kati celbetmittir. rada yapılan tarihi bir göetericle Go- ı L A N 
ki : «Avrupanın aelameti için kabili Berlin, 18 (A.A) - lngiliz mas- ering, Goebels, General Blomberg, BANKA KOMERÇIALE 
müdafaa olan biricik tez demokrasi- IAhatgüzarı bay Forbes hariciye ne- general Fritch ve daha bir çok zc- ITAL YANA 
den ibarettir .. Bir küçük ekalliyetin zaretine gitmiştir. vat bulunmuştur. BANKO Dl ROMA 
hükümran olmasına yalnız o mani Havae ajansı muhabiri maslahat- 1891 de imparatorluk askerlerinin DOYÇE ORIY ANT BANK -
olacaktır.» güzarın bu ziyaretinin Alman ga- Bcrline girişiyle 1914 harbine ait DRESDNER BANK ŞUBESi 

FRANSA-ALMANYA ı zetelerinde Times gazetesinin Bcr- sahneleri temsil eden tablolar göste- EMLAK VE EYTAM BANKASI 

100
••
00

•• hava kampında Bcrlin 18 (A.A) - Havasajan- lin muhabiri bay Ebbut ile bazı !'ilmiştir. JZMIR ESNAF VE AHALI 
_ sı muhabiri bildiriyor : BANKASI 

Fransa maslahatgüzarı Pierre s •• • K k T •• k K •• OSMANLI BANKASI 

Gençlerl·mı•z UÇUŞiara devam ediyor Arval, Fransanın ispanyaya müda- omı 0 Uf O• TORKtYE COMHURIYET 
halesi hakkında mevcut old~ığu id- ZIRAA T BANKASI 

Ankara, 19 (A.A) - Türk hava yalnız olarak uçmu§lardır. dia edilen vesikalara dair Volkişer •• •• ı d TORKtYE iŞ BANKASI 
lturum1.1nun lnönü planörcülük Geçen hafta isimleri bildirilen 11 Beobahter gazetesinde yapılan he- moru UCUZ a ) lzmir tubeleri, 23 ağustos 193'1 
ltarnpında beş temmuzdan 18 ağus- nçten baıkaca bu hafta da a§Clğıda yecanlı neıriyatı hariciye nezareti- pazartesi ıününden itibaren p 
tos aksamına kadar 5 13.S uçuş ya- gdel l 1 l 1 nin alakadar servisleri nezdinde pro- Ankara, 19 (A.A) - lktısat ve- sal ettiği Somikok satış fiati yeniden telerini ataiıda yazılı saatlerde 
..... 1 • ' 2 a arı yazı ı o an ar ya nız uçmuş- . . '-~1 . d k"k ed"l k b" T"' k k b 1 d cakl d .. ı rnı§ ve bu tarihler ar~sında 1 lardır : testo etmı§tır. .. .. .. Ka etın en : .. . t~t. ı. ı ere ır ton ur antra- açı u un ura ar ır: 
tenç planörcü pilot brövesı almıştır. Ba N . T M h t Bu husus hakkında goruşurken 1 - 3003 sayılı endustrıyel ma- sıtının fon Zonguldak toptan sabf 9,30 dan 12. ye ~ 

15 temmuzda işe başlamış olan yan acıy~ ~rKaos, lake Dme maslahatgüzar Alman hükümeti mulatın maliyet ve satış fiatlerinin fiati 17 .2.S lira olarak tesbit edil- 14.30 dan 16,30 a kadar 
1'.va kurumunun motörlü tayyare Yılmaz Can, Şınası v ' ~- aleyhinde telikki edilebilecek yazı- kontrol ve tespiti hakkındaki ka- mittir. Cumartesi rinleri: . 
~tebinde 18 ağuatoa akpmına sun Çelik, Mazhar Duruman, Nı- lan Fransız matbuab iatiamar et- nunun vermif olduğu aalihiyete;.. 2 - Bu fiat 20181931 den iti})a.; 9,30 elan 11,30 a kadu' 

18 nç motörlii ta rle · ~nül, M GGnıeL • · .. 
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Sucum sarahaten tesbit edilmemişti. Fakat 
tekrar ediyorum : bir adamı öldürdüm ben. 

HVLASA: koşularında bahsı miltekabil merakına 
Baron Danyel de Villebon duldur. düşmilştü. Her şey kendi haline bıra

lki kızı Fransıttıaz ve Nikol onlln ya- kılarak altüst olmuştu. Baron kendi 
nındadırlar. Nikol yüzba~ı Jerar Dan- konağından kaçarak Flavinln yanında 
sit ile nişanlanmak üzere iken subay şehvet ve ahenk içinde hayat geçirmeği 
Laosta bir aefere gönderiliyor. Baron, tercih ediyordu. 
metresi Flaııi de Mareyn tesirine at-ı Metresinin dikkate şayan bir sabır ve 
fedilen bir tereddütle genci ni§anlan- sebatı vardı. Baron şefkatli ve muhab
mııktıın. çekiniyor. Baronun ahbapla-! betli mektuplar için pek istidatlı olma
nndan. Mark Sastraa ta Nikole göz · dığından vaktiyle kullanmış olduğu ya-

d'k · ..:.. v z· il 1 k zı makinesine tekrar alışmış, mektupla-' .,,..,,.,, e eme ıne na o ma k 
1 

·· 

YENlASIK 

KALP 
Faciaları 

Büyük 
• 

annenın 
• • 

cınayetı 
-·-Tabut kilise içinde taş üzerine yerleş-

tirilmişti. Renkli camlardan onun Uz.e.. 
rine mavimtrak bit loşluk süzülüyor ve 
bunu titrek birkaç mum aydınlatıyor
du. Duaların boğuk mırıltısı içinde dı
şarıda yağmurun çatırdıları duyulu
yordu. Dua sıralarını işgal eden fakir 
kılıklı halk arasından bir ıslak elbise · · B z z k ~- l rını makine ile yazarak ız aıına gon-

t~n aron a ev enme arzusunua o an . . . danla 
Fi . ·z '--- k 1 Fl • dermeğe başlaın1'tı. Baron ıçın ımza at- kokusu etrafa yayılıyor ve buhar • G k 1 ...__ avı ı e ,..;umpa. J&TUl/OT ar. avı ea- ~ • .._,. 
k' ka~ Nikol' f d.. b maktan başka yapılacak hır şey kalma- rın boğusuna karışıyordu. ece aran ıgı 
o~:ı; ~ gibi ~ıa::or. 

0 

~:ı: mıştı. iş hususunda da vekili sadık Jak Madam Hovyatın kapıcı olarak çalış-
. z B isi B tin . Marşan biltiln teşebbüslerde bulunuyol'- tığı yıkık köhne apartunanın biltiln mils-

nl§lln ısı ııe aronun sey e g ıs- h . ik daha 1 tccır· lerı' Parıs· ın· bu en sefil köşesinden b l 
. d b. ı-..:•· . rd il M k du. Baron ayatın gıtt" çe güze - l • d • • • t • 

mın e ır .. ,,~mn ya ım e ar bu merasime gelmişlerı!I. Çünki! bu e ır ını ı 
Nı.kolln battnn bir at kazan getirerek leştiğini hissediyor ve saadeti Flaviye cın 

···- ölümün büyük bir felaket olduğu ve sözde onu kurtanyor. Nihayet bir atfederek aıtık hiç bir suretle ondan ay- ' 

gece Odctiıı verdiği bir uyku il4ciyle rılmamağa karar veriyordu. ölüye merhametlerinin uzun fısıltısiy- d l t 
Kad B k 1 b k le refakat etmeleri llzımgeldiğine hük- uyu muş u kendinden geçen Nikolin o~na giz- ın aıonun ız arına ir me tup • • • 

05 PERŞEMBE 193; · 
<! 

l!ce Mark giriyor. yazarak Parise avdetlerini tacil etmeme- metmişlerdi.• 
Bu 6trada yüzba§t Jerann Laosta lerini, zira burada her şeyin yolunda - N~ f~Jakct! .. olarak yıkayor, ovuyor, siliyor ve ken- mın üstilnde duymağa başlamıştı. gibi üç dört defa kekeledi, sonra kapı· 

ld • k ded k B b fahri - Y ırmı iki yaşında clmek ve ar- disı· yukarı katlarda iken J erarın ağla- Delikanlının kalbinde bu sönmek bil- sını kapadı ve müthiş hıçkınklarla bit 
ağır yaralandığı haber alınıyor. Bunu 0 ugunu ay er en aron u . . 1 
duyunca Nikol bayılıyor ,,,, d<Jktor daktilosunun ensesine doğru eğildi. o kasından iki de yavru ~ırakmak. ali masından veya Anrinin bit haşcrelik et- ınlycn susamışlık ateşini hangi şeytan koltuğa dilşerek başını masaya dayadı. 

da cilve ile· - Çok ıstırap çekmiş galıba zav ı k rak ış· 1 k ko"" ya yakmıştı? Acaba Marinin ümitsizlik ve- Şaşırıp kalan Jerar bir iln oyununu kesti 
olan ablası Fransııııaz onu muayene · . kadın? mesinden kor a ın oşa .- • 
ederken gebe olduğunu hayretle keş- - Danyel, uslu otur dedi. Seninle pıyordu. ren hatırası mı ona saı·hoşlukla kendini ve Anri de müphem bir ıstırap inslya· 

ciddi konuşacağım var. - Ya zavallı Madam Hovyat! Artık kalbinde yer alml'J olan bu iki sersemletmek ilıUyacını veriyordu? kıyle bir kolunu boynuna doladı: 
fediyor. Bir zarfı makinenin merdanesi altına - Elbet! Bu yaşta l>lr kızını kaybe- cılız mahlCık üzerindeki mülkiyet hak- Gizil bit ses madam Hovyata başk:a - Ne var, büyük anne? 

soktu ve adresi yazdı: «Matmazel Fran- dince insan ne olur? kını herkesın· o··nun·· de ilan etmek isti- bir sebep olduğunu fısıldıyor ve kadın Ertesi giln, odasının eşiğinde oturarak 
Fransuvazın nazarında bu, korku ve d ık 

suvaz de Vıllebon, Koruk villAsı • Port - Ya kocası, o ne iyor? yormuş gı·bı sert ve şiddetli bir şive ile bir tehlikenin tehdiilinl hissediyordu. pılıpırtıları tamir ederken işiyle "l 
utanç hwiyle işle~ bir yalandan iba- k, zl kadar '----- ı '-·' Verger, Puy de Dome.> - Ba gö eri ne ..,,.....~ış. oıılaıı cYavrularım• diye anıyordu. Sarhoş biltiln kazandığını meyhane- arasında bir gölge belirdi. Gözlerini 11<11'. 

retti. Artık hiç şüphe etmiyordu: Je- Makinenin son tuşu ihtizaJ: ettL Flavi - Ne bedbalıtlık! Kızının defninden birkaç gün sonra !erde bıraktığından o şimdi torunla- dırdı, önünde soluk, besbelli sarhoşluk· 
rar kardeşinin Aşıkı olumştu. Bu cins ayağa kalktı ve dudaklarını Barona uza- Şimdi konuşmalar sönmüştil. Papa- damadı sormuştu: rının ihtiyacını yalnız kendi emeğiyle la bulanmış gözleriyle kendisine bakall 
yalaııları metr<lk anneler yurduna iltl- tarak fısıldadı: sın kısık sesle okuduğu dua ağır bir sil- _Kendimi şöyle bir toplayıncaya ka- karşılıyoı-du. Dişinden tırnağından ke- bir kadın vardı. 
ca eden ne kadar kadından dinlemişti. _ Danyel, sizi seviyorum, fakat be- kilt içinde cereyan ediyor ve bunu Yal- dar daha birkaç gün onları muhafaza siyor, mahrumiyetlere katlanıyor, hazan - Fransuva ile evlenecek Ortans be-
Bazıları açıkça itiraf ediyor ve budala- nimle evlenemezsiniz. nız, ucuz bir matem tillilnün ince siyah edersiniz ya? kendi karnını doyuramıyor ve az çok nim. Yumurcakları görmeğe geldim. 
lıklariyle saflıklaıından istihkarla bah.s _ Asıl ismin Flavi Bukten olup an- perdesi aıkasına çökmilş olan aııncnin Bu cilmle onun içine bir dehşet ilka onların gıdasını temine çalışıyordu.Keıı- içkiden paslanmış bu sesi işidince ka· 
ediyorlardı. Diğerleri hakikati inanıl- nen Paris civarında bir köylil hayatı hıçkırıkları bozuyordu. Zavallı kadın etmişti. Yetimler bir gün elinden alına- d.~inc .~~y.~t~~ te~'"'.'.1'11 eden iki.~~- pıcı kadının vücudundan müthiş bir SO

mıyacak bir derecede tağyir ediyorlar- sürdili(ü lçin mi? On beşinci Luinin met- gözlerini ~ocuğunun uyuduğu meşum cak mıydı? Bu milphem kelimelerin çuk yuzun uzuldügunu ıstırapla goru- ğuk geçti. Açık ağızla dimdik doğrul• 
dı. Hep& o l<adar bedbalıt idiler ki bun- resi Pompadurun asıl adı Jan Puvason sandukaya di~, duaları adeta din- aıkasında Fransuva nasıl bir proje giz- yordu. du. Fakat bir ses çıkmadı. Gözleri, şirn• 
ların masallariyle alay etmek akla gel- idi ve babası da bir sarhoştu. !emiyordu. Kalbi tabutun kapağını kal- liyordu? Bazan babayı tekrar çocuklarına ala- di bir aşüfte tebessümüyle, kindar bit 
ınlyordu. Nikol de cYurdun> dökilntü- _ Benim hayatımda aslımdan daha dırıyor, ölilmiln buruşturduğu balmumu Gerçek, dul adam kısa süren evlilik kadar e. dip on.lan sefaletten ku.rta. rama- küstahlıkla biraz yalpalıyan bu karıya 
leriyle aynl noktaya dUşmüşt!I. vahim bir şey vardır. Sizin toplattıi!ınız rengindeki genç çehreyi tekrar görilyor- seneleri esnasında fena bir koca olma- dığı, hır ınucıze yaratamadığı ıçın ken- dikilmişti. 

Fransuvaz işlerin zevahirlnl kurtar- malumat burasını size ifşa edememiştir. du. Birbirine çaprastlanml'J olan eller, mıştı ve gösterdiği teessilrün saıniml ol- di kendini mesul sayıyordu. Yaptığı - !kinci anneleri olacogıııı ya, onhırı 
ınak için tedbirler aldı. Çok zayıf _Vaktiyle A.'1kların vardı, 0 mu? Ne kat'! ölüm sertliği içinde, bembeyazdı. duğundan Madam Hovyat şüphe etıni- yemin kulaklarında uğulduyor ve zaval- gönnekliğiın lazım. 
dllşmu, olan Nikolin yüksek bir yerde olacak, benim de metreslerim vaıdı. Kadın bu ayinin hiç bitmemesini, ora- yordu. Fakat yumuşak ve rehavetli ka- lı kadın yanaklarından sıyrıl.an göz yaş- ikinci anne; Fransuvaz bunu hangi 
uzun bir tedaviye muhtaç olduğunu ve _Hayır, bundan da vahim ... Ben bir da, bu ta)>utun yanında, şu soğuk kili- rakteri olan bir gençti ve kadıncağız !arı arasında hır mazeret g.ıbi mırılda- batakhanede bulmurıtu? M,üt\ıiş iptiiayı 
bu mak..atla onu Ovemyaya götilrmeğe adamı öldül'düm. sede, bu renksiz karanlık içinde ebedi- matemin ona verdiği şaşkınlığın netice- myordu: ona aşılayan aa 'bu ınu

1

ydu? 
kaıar verdiğini babasına söyledi. Ba- Baron bir adım geriledi. Korku ile yen dura kalmasını temPnni Pdiyotdu. !erinden tirkilyordu. Ancak onu tenha - Elimd~n geleni yapıyorum. Mari. Madaıı1 HoVY,at , vilcudW\dan geçen 
ron tasvip etti. Hasta mukavemet gös- dolan ııözl~ri bu kadın üzerine bir ya- Fakat papas son dmin> i söyledi, taşı- ikanı:ctgahıııdan . alarak a.,Juda kendi Daha fazlası elimden gelmiyor ki... ürpermeyi bastıraıfllldı, fakat OrtanS 
termedi. Hareht ve ikamet tertibatı hancı gibi dikildi. yıcılar ölüm sandukasını kaldırdılar, si- odasının karşısındaki zemin katı odasırı- Fransuvanın hareketi hakkında evde burlun farl<ında olmadı, zira el ele ge-
_, d yah ç~hayı cenaze arabası üzerine in- 1 ·· 1 ·· 1 · 1 ha· 1<1ın ı. - Birini mi bldilrdilnüz, nasıl! Siz da ikamete razı ettiği zaman içi rahat dedi kodu alınış yilrümilştü. Fakat o en ve guze masum. goz erıy e ona 

Kızlarının orada olmaması M. de Vil- birini öldürdünüz ha? dirdiler. Üzerine sun'l çelenklerin cı- edebildi. susuyor, onun hakk~da sitemden çeki- kan Jerar ve Anri ile meşguldli. Kıl 
lebonu Flaviye daha ziyade yaklaştır- Meydan okurcasına tekrar etti: lız çiçeklerini koydular. - Burada daha rahat edersiniz, Fran- niyor, hu dedikoduların onun kulağına oııların üzerine sevgisiz bir göz attı, fa· 
dı. Yeni Aşıklar gibi yaşamağa başla- - Evet, öldürdilm. Alay kamçılayan yağmur altında ha- suva, kendinizi teessüre kaptırmayınız. gidorek kendisine karşı kızdınnasından kat alfıkadar olmuş gibi küçüğli kolları 
""!ar OnJ reket etti ve sırsıklam kaldırımlara te- ar••ına alınak ' t d' Ç k ·· k rek "' · ara ormanda te"8düf edildi. - H'ap<e gittiıili mi! Burada çocukları göreceksiniz. Hep bir- korkuyordu. - ıs e 1• ocu ur e 
Kabarelerde tesadüf edildi. Sonra Do- - Hayır.. . kerlckleriyle çarpan arabanın patırdı- likte yemek yeriz. Bir kişilik fazla ye- B. g.. k. acılardan Mada B es çırpınd1 ve sarhoş, şarabın verdiği ha· 

sına sayısız ayaklarının tonuk g·u·riil· tu"- ır un ır m eş • ti b. d b. k ı b d vil ve Vişide de yanyana göriildüler. Ay- - Bcraet mi ettin;,,? mek yapmak, ne olacak, bana bir zah- 1 akl ık raıe e, ır en ıre üp ere in i. •ünü illlvc etti. rarlı bir tavır a ona y aştı. Yapmac B ük b 
ni zamanda Nöyi otelinin teşkillltı da - Takibata uğramadım. Suçum sa- ••• met dejlil ki... tavırlarmın arkasında kötil bir haberin üy" anneyi şaşırmış bir halde ı· 
bozuluyordu. ihanetinin ücretini ka- rahatcn tesbit edilememişti. Fakat tek- Delikanlı yuvaya benzer bir yer bul- gWi olduğunu hemen keşfetmişti. rakarak çekilip gitti. 
zanmış olan Odet Beting ile birlikte ko- rar ediyorum: Bir adamı öldürdüm ben. Mezarlıktan dönünce Madam Hovyat maktan memnun olarak kabul etmişti Akşam Fransuvaz mutattan erketl 
naldan ayrılmıştı. !kinci seyis Corc da Hayatımdan hiçbir noktasının size meç- kendini yatağın mutfak fırıniyle bitişik ve madam Hovyal onun çamaşırlarıyle - Ne var acaba, Madam Beş? döndü ve muzafferane bir sesle: 

Jd " d k ka - Size bunu söylemeğe adeta cesaret N ı, tefiyle birlikte gitti. Zaten Nikolin ha- hııl kalmasını i•temem. Bu sırrımı ben- 0 u.;u aracı pıcı odasında buldu. elbiselerine bakmak, odasını temzile- - ası dedi, Ortans geldi ya? Ontl 
T J b edemiyorum, Madam Hovyat. Sonra J bul ıına gelen kazadan beri ahırlarla artık den öğrenmelisiniz. Bunu sizin kalbi- orunu erarın eşiği önüne oturdu ve mek, onun için de aralarından ayrılanın nası uyorsunuz, anne? 

k al•k da 1 ktu z· 1 buyu··g·il Anrl d d. 1 . k havadisi benden aldıg"ınızı allahaşkına z allı kad dı pe " a r o an yo · ıra at ara nize a<kımla beraber tevdi ediyorum. e ız erıne tırmanara eksikliğini belli etmemek vazifesini üze- av ın içten gelen bir {erya 
kimse binmiyordu. Mark Sastras, tabii, _ Orada mıydı? şakraklığıyle onu milteelliın ettL rine alınıştı. Elli yılın yükünü taşıyan söylemeyin. içkiye dilşkün bir. adamla bastıraınadı: 
«sult t al d · k dlın. B K tab b insanın ba,sına kimbllir neler gelir... B unla 1 ı.. an• ı sa ın ma ı, zıra gerçe ten - Evet, Amerikada ... Evli i · u ızının utunu çukura inerken gör- omuzları için bu ezici ir işti, fakat da- - un ev enecek değilsin.,., 

matın almak tasavvurunda da değildi. sefilin ismini size söylemek neye yarar. dilğil zaman ölüyle birlikte kendi lıa- madının yeniden evlenmesi, çocuklarına - Nedir a canım? Fransuva? .•• 
işsiz kalan diğer hizmetçiler kendi kü- ölmüştür. Yalnız şunu biliniz ki onun- yatını da gömülüyor sanmıştı. Fakat bit analık vermesi düşilnmesinden kor- - Damadınız yeniden evleniyor, za- Delikanlının yüzünde bir hiddet be

çllk iı;l".riyle meşgul olmağa ba.~ladılar. la çok botbahttım. Beni dövüyor ve bir şimdi, yaruna düşen bu iki masum ka- karak bu işl homurdanmadan görilyor- vallıcığım. Belediyede adının bir Mat- lirdi. Bir hamlede kalkarak yumruğıı· 
Fa~. do şambrlardan biri vaktini yiln- esir gibi muamele ediyordu. zazedenin yanında muazzam bir azmin du. mazel Latreyle birlikte askıda olduğu- nu kaldırdı. Madam Ho,y.ıt hangi bıl• 
ler ormekle gcçirirordu. Aşçı başı at - BiTMEDi - kendisini tekrar kavradığını hissetti ve - Eğer hiçbir noksanı olmaz ve ken- nu gördüm. Size hiçbir haber bile ver- !anık ihtirasın onu bu kıza bağladığıııl 

K l d 
bir yemin ediyorm~ gibi yüksek sesle: dine iyi bakıldığını görilrse belki de ye- memesi ne ayıp... tahmin ettl. Her söziln beyhude olaca• 

lTffllZl arın büyük taaTTUZU ün 30 -Müsterih olabilirsin, Mari, dedi, ben nlden evlcnmeği aklına getirmez... Madam Hovyat bir söz söyleyemedi ğını aııladı, ve yaşını unutarak birdeP 
b da Aylar geçti. Jerar yilrümeğe başla- Kalbi çatlıyacak sandı. Boğazından hem bire dizüstü dil tü ve delice bir huıntt1• 

t k h , . J l f ura yun, onlar mesut olacaklardır. an fn lmayeSlnae yapl mış lT Birdenbire üzerine yilklendiğl bu dı. ilkbaharın bir parça güneşi imsakle bir inilti, hem de bir nida olan bir «Ya!. ile yalvardı: 
- - ağır vazüe ile vücudu elektrikle~ gi- serptigi bu balçıklı avluda ilk adımlarını Ya!> dan başka birşey çıkmadı. Dönen - Kilçükleri bana bırakınız, yaJvıırı· 

• BAŞTARAFI BiRiNCi SAHiFEDE ·j Taarruz bir aaat zarlında inki- b attı. Madam Hovyat onun karaısız ba- bm<ı içinden ölilnün soluk çehresi geç- rım, kilçUkleri bırakınız bana ... 
k 5 i ayağa kalktı, annelerinin hastaneye -. Atatürk: faf etti. Atatür saat 1, ğa doğ- kald cakları üzerinde tereddiltlü yilrilyilşilnil ti. Dizlerinde ınecal kalmamış gibi bir Fransuvaz bir klifür savurdu ve onu 

d - O hal -'e bı·z -'e kendı'lerın· ı" ra mane••raların yenı' safhalarını ırıldığı gündenberi iki küçilğilıı mu- ınl kalb' · ık b urd ~ a a v haf mate i ınm aç yarasına iraz kenara ot u. oldug· u verde bırakarak rıkarken kapı• 
· f .rl · · azasını üzerine almıştı ve artık kendi ' ' ıörelim.» f:.uyurdular. takip için mıaa ı erımıze veda tatlılık katan sevinçli bir heyecanla sey- Akı,am, mutaddan biraz daha az da, mektuplannı araınağa gelen Ma· 

T AKDiM MERASiMi ederek Ce.vlan tepeden ayrıldılar çocukları olmaları ona pek tabii geliyor- rediyordu. sarhoş olduğu için kadın mütevazi, tit- dam Beşle kar<ılaştı. 
Müttefik devletlere mensup aa- ve Saray istikametine gittiler. du. Bir an damadını dilşündil, fakat Dk önce baba hayatını değiştirmekten rek bir sesle ona sordu: ••• 

keri heyetler Hariciye Vekilimiz Misafir hevetler de dördüncü kendi kendine: artık hiç bahsetmemiş, ona kazandığı - Nasıl Fraıısuva, demek gerçek, za- Daha üç gün. Sonra, izdivaç ... 
B. Tevfik Rüıtü Aras tarafından ordu karargiihının bultındufu Ko- - Fransuvn? Çocukları aldığıma ücretin büyük k1Smını vermiş ve evden vallı J.l,Iariclğim bu defa sizin için tama- Bu cümle Madam Hovyatın kulağın-
Büyük Şefimize ayrı ayrı takdim capak te,,eaine hareket ettiler. memnun olur elbet ... Ne yapacak on- hoşnutsuzluk getirmemisti. Fakat tam miylc öldil demek. Yeni bir kadın alı- da fasılasız uğulduyordu. Gece yarısına 
edildiler. Ônce Yugoslavya heye- AT ATORKON T AKD/RLERI !arı? Bir erkek hiç bllir mi? kadıncağızın endişelerini unutmağa baş- yormuşsunuz... yakın olduğu halde yatmağa karar v&
ti, baflarında büyük erkiinı har- Atatürk, tetkiklerini ikmal et- Jerar uy~tı. üzerine dökülen lıyacağı sırada delikanlı baştan başa Delikanlı başını kaldırdı. Sonra, utan- rememişti. Uyuyamıyacağını biliyordıı. 
biye reiai general Nediç olduğa tikten •onra vaziveti beğendikte- göz yaşlaıından bihaber, bu karanlık vi- değişti: Geç ve ekseriya gece gelmeğe mış gibi, çabucak gözlerini çevirdi. Ara- Hiç bir şeyin kurtulmağa imkan venııc
halde Atatürke takdim edildi. Tini Or11eneral F ahrettin Altaya ~eye. ve bu matemzede hilyük anneye başladı, giindellklerin azaltıldığını ve- larında korkunç, boğucu bir sükut ol diğl yakın felaket karşısında ezilmiş gi· 

Atatürk, misafir heyetlerin •a- aö.vlediler. ilah! hır bakışla gülümsiyordu. Madam sile ederek daha az para getiriyordu. du ve Fransuva birden bire tahammill bi kalın karanlık içinde otur:n~ durU" 
yın bafkan ve iizalarına a.vrı ayrı Miaafirlerimiz, ortlamazan mü- 1:~vyat onu beşiğinden çıkardı, masum Hattil bit akşam sarhoş olarak geldi ve edilmez bir hayali defeder gibi bir ta- yordu. 
iltifatlarda bulandular. Heyetle- kemml'liyetinden hayranlıkla bah ~~~c~I karşısında bir rikkat duydu ve kapıyı geçer geçmez döşeme taşları üze- vıı·la: Ev uyumu..'tu. Yalnız, fazla suları.Pl 
Te harita üzerinde askeri vaziyet sederek takdirlerini ıık ıık ka. olumun darbesiyle hadsiz büyüınilş vah- rine yuvaılandı. - Evet, dedi, bunu size ancak son çatının teposhtden tüküren tıkanmış bit 
izah olandu. mandanlara izah ettiler. Türk er· ş~ bir muhabbetle onu ve kardeşini de- Madam Hovyat ona korku ile baktı dakikada haber vermek istiyordum. Si- oluğun serptiği sular uyanık duruyor· 

BOYOK TAARRUZ ferinin hiç bir miinia tanımıyan lıce ba~ına bastı. ve elinden geldiği k:ıdar, yatağına geç- zi çocuklardan yana müteessir etmemek du. Akşama doğru çıkan ağır bir fırtı· 
Kırmızı kuvvetler kumandanı taarruzlarını büyük heyecan için· v:= için eziyetli bir hayat başladı: mesinc yardım etti. için. na sağnağı ha•aı·ı teşdit etmişti. Torııir 

Tümgeneral Mazlıim saat onu d,. seyrf!ttiler. Sandoviçten ibaret ld • ı çocuklara .bakm~kla ve. k.apıcısı - Bıt.,"'1 gelen şeylerdendir bu ... Bel- - Çocuklardan yana ım? için çnğırılan bir i~çi çatıya çıkmayı rcd· 
yirmi geçeye kadar harekiit hak- elan öPle yemeğini harp aahaıın- ; ~gu bu yarı vıranenın -sahıbı tara- ki arkadaşları onu sürüklemişlerdir... Madam Hovyata öyle geldi ki hayatı detmişti. Zira çürilmUş direkleri ve 
kında izahat verdi ve bef dakika da vediler. ın an •aparlımanım> diye haşmetle Karanlık bir endişe ile didiklenerek bir suale asılıp kalınıştı. Damadı bunu birbirinden ayrılmış arduvazları ile bu 
aonra emri altındaki Kırmızı kuv- Ordumuz yüksek kabiliyetini, anıfa~ köhn~ icar h~nenin- lüzum gös- bin defa bu cümleyi kendi kendine tek- hissetmiş olacaktı, zira can sıkıntılı bit konakta pek az muvazene arzediyordu 
vetleT 30 tankın himayesinde bü- müttefiklorimizin büviik askerleri terdıgı daımı bakıın işleri arasında tak- rar etti. O gece uyuyamadı. Uyumakta tavırla kalktı, çıkmağa hazırlandı ve ka- Mı:ıdam Hov,·at avluda tcrennilıtı 
yük taarruza geçtiler. önünde isbat etti. Manevra her sim etmişti. Burası bir kuyu gibi ka- olan çocukların üzerine sevgili bir haya- pının eşiğinde: eden su serpintilerini lstemire istemiyc 

Atatürk, Ba,vekil lamel lnönü, Türkün göifsünü kabartacak bir ranlık dahili bir avluya bakan dört bi- !etin ıniltemadiyen eğildiğini görilr gi- - Üzülmeyiniz. Hortans fena bir kız dinliyor, Fransuvanın izdivacına kalaıı 
mUalir heyetler Cayla tepede yer- mükemmeliyettedir. nadan mürekkep bir baykuş yuvası ha- bl oluyordu. değildir. Onun yanında da rahat eder- pek kısa zamanı ölçilyordu. 
leftirilmi, bulunan harp diirbin- lstanbul, 19 (Yeni Aaır muha- linde idi. Bu çöplük yığını içinde kırk Yazık ki Fransuvanın huyundaki de- !er Sizin için çok yorucu idi. Görecek- - tl'ç gün ... Üç gün ... 
leriyle harekatı takip ettiler. Kah- birinden) - Bulaar matbuatı aile yaşıyor ve beşinci kattan zemin kal-lğişiklik bir defaya mahsus kalmadı. Çok siniz daha iyi olacak... Birden bire sarhoşun sendcliyen adı· 

' d ınıın· raman tayyarecilerimiz havada Trakyadaki büyük manevraları- ırımına kadar basamakları sallanan, yı- geçmeden :Madam Hovyat onım eve dö- Tabaıılarının ilzerinde döndil ve Ma- mı sokak içinden duyuldu. Her za 

uçafuyorlar. Büyük muvallakı- mızla yakından aliikadar oluyor- kılmağa müheyya altı müteaffin merdi- nüşllnU dehşetle bcklemeğe başlardı. dam Hovyat zulmete dalmış yolun için· dan daha körkütük görünüyordu. Bofı•· 
yetlerle en müşkül harekatta bu- ıl~: Bulı,ar milletine heyecan ve- ven sarkıyordu. Ancak ~alın başladığı alaca karanlık· de onun kaybolduğunu gördü. zından ne olduğu anlaşılmaz bir ;arkr 
Lınayorlardı. rıcı ne rıyatla balanayonar. Madam Hovyat kulajı dalma tetikte 

1 
ta onun sendeliyen adımlarını kaldın- Kızının adını, imdadına ~yormuş _ :;ona yedinci aalıi!Ml• -

b---r- y h t dua ve ekilde bir yarıktan ıı:.rtt.1....-.- -- ... ta kar,.1 fıtrı ou ~ ınüracaat. ~ ı liSIF12!7'VV ,.~ .. ,.,..-
"'inr ul!ra~ırlardı. 3 u 1 nlmıvacak ' 



- Bay komiser.. Karım 
beni aldatıyor. Şu anda bir 
başkasının koynundadır. 
Bana iki memur verin, 

baskın yapalım 

-- Evet bay hakim .. 
kocamı aldatıyorum. 

Ben 
Fa-

kat kocamın benden de
ğil, benim kocamdan 
davaya hakkım 

-6-
Erkek, bıyıklarını Hitlervari kes

tirmiş, kısa boylu, esmer bir adam
dı .• Sert ve kesik konuşuyordu. Ka
<lın. plıitin saçlı, kumral. sade fa
kat kibar geyinmif, güzelce bir tipti. 
Maamafih el ve kol hareketleri 
onun vakti gelmeden açılmış veya 
açtmlmış olduğunu gösteriyordu. 

Erkek, bay Brisban, {Kendi an
lattığına göre) aldığı bir imzasız 
mektupla kansının ihanetini öğre
niyor. 

Bu anonim mektup, yalnız suç
lu kadının Aşıkı nerede, nasıl ve 
ne zaman buluştuklarını yazmakla 
kalmıyor, randevu evine ne suretle 
girmek kabil olacağını da bildiri-

var ... 

na giriyorlar .. Ve dördıincü katta 13 
numaralı dairenin kapısını çalıyorlar. 

- Kanun namına açınız.. Yoksa 
kapıyı kıracağız .. 

içeride telaşlı hareketler oluyor .. 
Kapı açılıyor. 
Ve bayan Brisban kocasını kar

şısında buluyor. 
Kesik ve sert bir sesle : 
- işte bay hakim, dedi. Karımı, 

aşıkının kolları arasında 1 3 numa· 
ra!ı apartmanda yakaladım. Bu mü
nasebetsiz hali, ynımda getirdiğim 
iki arkadaşım da gördü.Kanun sar<h. 

Cürmü meşhutların şahadetle tevsiki 
kafi .. Boşanmak istiyorum ve suç
lu karımdır. 

Kadına dönerek sordum : 
yor. Ba k 

«Kaplya üç defa vuracaksınız. - yan .. Ba kocanız ne diyor. 
Kapıcıya bir kırmızı, bir de mavı Sizi evinizden gayri bir mahalde bir 
çizgili alelıide bir kart gösterecek· yabancı ile beraber, evli bir kadına 
einiz .. Yanınızda yine kırmızı çiz- yakışmıyacak bir halde görmüş .•. 
gili mavi bir eprp bulunacalı:.. 1 3 ihanet ederken sizi suçüstü yakala
numaralı odaya çıkacalı:aınız .• » dı- mış.. Ne dersiniz> 
yor... Kadın büyük bir ciddiyet ve 

Bu kadar kat"i ihbar üzerine bay safiyetle 
Brisban soluğu hemen polis komi- - Evet, dedı •. Beni 13 numaralı 
aerliğinde alıyor.. apartmanda gördü. F' A.kat yanımdaki 

- Bay komiser .. Karım beni al- dediğiniz gibi bir yabancı değil, altı 
Clatıyor.Şu saatte bir başkasının koy- aydan beri dostumdu .. 
nundadır .. Bana iki memur verin.. - Nasıl.. Dostunuz mu>.. Size\'-
Gidelim, cürmü meşhut yapalım. li bir kadınsınız .• Altı aydan beri dt" 

Komiser her nedense {Bunun bir aşıkınız olduğunu söyliyorsunuz. 
sebebini sonradan anladım) bu ada- Fakat bayan bunun sizin aleyhiniz
rnın müracaatine kulak asmıyor.. de bir suç olduğunun farkında de

- Şimdi benim işim var .. Me- ğil misiniz> 
murlarımız da meşgul.. Seninle, se- - Hiç te suç değil.. Kocam ola-
nin karınla uğraşamayız.. cak bu herif kanunun girdi ve çık-

Diyor .. Bay Brisban, karısını dos- tıklarım bilıyor da sanki ben bilmi
tu ile birlikte basbnnağı kafasına yor muyum) .. O yalnız kendısini 
koymuştur.. Kanunun bu gibi hu- akıllı, alemi sersem sanıyor. Halbu
ıuslarda cürmü meşhut için kocay~' ki asıl sersem l·endisi •. Evet bay 
verdiği hak ve aalalıiyetleri de bil- hakim .. Ben kocama ihanet ediyo
mektedir.. rum.. Onu aldatıyorum .. Buna rağ-

Maksat baskın esnasında ihanet men onun suçu benim üzerime ata
filini ispat edici şahitleı-in mevcudi- rak boşanma istemesi haksız ve 
yeti değil mi> Yanına ıki arkadaşını" kanunsuzdur.. Bilakis ihanet etti
alıyor .• Doğruca mektupta verilen ğım halde dava açmak hakkı be
adrese gidiyor .• Kaptyı çalıyor.Kır- nimdir .. 
mızı mavi işaretli kartı ve yine kır- Onun davasının reddini ve benim 
·mızı çizgili mavi eşarp sayesınde açtığım mukabıl boşanma davasına 
üzerine şüphe çekmeden apartma- bakmanızı istiyorum. 

Yazan:Tok Dil Yefl'lka No: 107 

Pragdaki Portekiz sefiri geri çağırılmıştır 
Roma, 19 (Huswi) - Portekiz huku- tttLhaz ederek bu stpari.şın yerine g...tırı- Zira Portekiz. Çekoslov:ıky:ınm kendi 

meti ile Çekoslovakya arasında bir sı- !eıniyeceğınden hukilmctımızı halı·,.d>r l lc•slihat ışlerine ~u ~eki!de ~i.ıdaln! >Si
lah siparişi yüzünden b3'j go,;teren hti- etınışttr. Bu hasmano hareket~ ra.;meu ru bir h:ıkar'l telakkı etnuşt": • . 
t.ıf iki memleket ,1rasmda dıploması Poı tekız silahlanma progr' mını tatlıık- Lizbon. lJ ( R) - Portekrı: hukuıne-
mu"tıasel>etlerın· ınkttaı "tl>ı V'hın1 lıı.r "" f 1 l tı Çcko;lovaky:ı ile kendi arasınd• baş " " te devaın edecckllr. Çek siı.uı 1 >n <l-
nettceye mi.ıncer olmuştur. Portekız lan devlet kontrolu altında bulunJu- ı:~steren son hildıse üzerine Pra~claki el
hükilmeh kendi bakımından ıhlılafı iy- çısıni geriye çağırmıştır. Lızbondaki Çek 

ııuna gore slparC?ın yerın gctirllm nıe- l . d p k" to kl •- k t 
zah eden atideki teblığı neşretm~tir: , e çısın~ e orte ız pra anııı ..-r e • 

Sl.nden ancak Çekoslovakya hukümetı · · · g·· ı··k ···"de verllıni• •Çekoslovakya hukumeti, Skoda fab- mcsı ıçın uç un u m~ ..,-
maoul olabilir. Portekiz, Çekoslovakya t" B "dd t zarf da Çek e1•isi li~ rikalarına vuku bulan ınilralyoz sipa- - ır. u mu e m ..., ' r · 

uşlerinlizi ilk önce kabul ettıği halde ile diplomasi münaseb~llerini kesmok lomatık ma:ıunıyetindeıı istifade edcctk• 
biUlhara karışmazlık anlaşmasını vesile suretiyle bu tedbı.re mukabel~ edecektır. tir 

........... 'M~'ii~·'d~··· ............. A.'dii;;·~·;·;;;~, ........ K:~'i~'P .. 'Y~i~~"d~·· 
''"• .. . i utun pıyasası 
hararetli olacak 

komisyonunca Amerika .ve Sovyet 
..,.. f .1 . t 't d'len tay yarelerı Lavanevs. : er ı erı espı e ı . . 
h "h. _del . kıyı arıyorlar Muğla, 19 (A.A) - Eu yıl ıl tııtunle

ri knlıt' ıtıharıylc çok yuksektır Mulı

tehf ınıntakalar lLit\ml ıi Amorıkan 

p:ırtcin~ clvcrt.~lidır. Kump::ınyalilrın 

ekı;perl_ri tetkık f~aliyctın' ı:ı-;:ruşler

dı 

!3u yıl piyasanın hararetlı olacağL au
Hayretle yüzüne baktım. la.>ılıyor. Çapadan sonra yaJınur<lan, 
Acaba aklım mı oynatmıştı..Cid- yolnız Mu~la tuti.ınlen istif.ıJe etmekb 

di görünerek sordum.. . . j berab'.'r ~ii\er mıntaka tutunl~ri çok 
_ Siz, davanızı neye ı tınaden nefıstı.r. Şundıye kadar bu kaJar ndis 

açLyorsunuz > i tütun yelişmemıştir. Hava şartları tü-
- Haysiyetime dokunacak şekil- tünün kurumasına çok müsaittır. Umum 

de hakaret maddesinden.. 1 mmtakanm rekoltesi altı milyon tah-
Hakaret maddesi.. Bu maddede ının ediliyor. 

boşanma davalarında ihanet mad- ı----·. --------
desi kadar yer alır .. Fakat her hal- rimd bir santim bile bır~kmazdı .• 

a rm ve mu eıu-

mumiler 
Adlıyc vekaleti yırın~ komis

yonu, birinci sınıf hakimlig nam
zet gösterilecek hakım ve muddei
umumileri tespıt etmiştir . B• nlar 
terfi etmek suretiyle Temyiz tız.ı., 
olabileceklerdir. Listede isimleri ol
mayıp ta kendılerini terfie şayan 
gören hakim ve müddeiumumiler 
bir ay içinde ayırma komisyonunun 
bu tesbıtine itiraz edebıleceklerdır. 
T erfie layık görülenler listesinde İz
mir hukuk reisi B. l-lıiseyin Hüsnü, 
lzmir ticaret reisi B. Nec:ıti, lzmir 
muddeiumumisı B. Asımın ııdları 
vardır. -------

de ihanet kadar ağır değıldir Na91t Nıhaye~ ben, ~an~evu evın gelen 
oluyor da ihaneti itiraf eden bu ~uşterıd~erdAen bıbr~nı sevdım.Ok da

0
be-

l d dan daha hafif bir sebebe nı sev ı.. yrı ır yer tuttu . . ra- -
<a ın on d - b 1 d k l' b" · dayanarak ı,ocasının davasının red· a yaşama{'ta a~ a ı ....... ocam ızı .•. ,,·. ·"~ · ~ı ,.< "''f" 

• · · r-<,CIL41· O ·;,' 
d" · kendi davasmın yürümünü sıkışhrdı.. Para ıatedı .• ılk zaman 
· 't~' 

0
vedu j verdik, vermedik değil.. Fakat hani 

ıs ıy r •. 
- Davanızı teşrih ediniz, nasıl, aramakla mal tıikenmez, hak esir-

n~ gibi bir hakaret .. Dedim.. jgesin öde_ı:n~kte derler. biz ver~ik<:e 
_ Bu adam üç sene her sabah o ıstemesını arttırdı .. Nıhayet bız de 

beni adeta elimden tutarak Loriston postayı kestik .• Bunun üzerıne inti
sokağındaki evimizden çıkarır.Boş- kam almak İstedi .. Cıirmü meşhut 
mon sokağında 28 numaralı evin 

1 
mudur nedir, İşte onu yaptı. Ben 

kapısına kadar götürür ve bu eve bL- kocamdan, beni haysiyetsiz yola dü
rakırdı.. Kendisi evin karşısındaki · şıirmek suretiyle yaptığı hakaretten 
kahvede akşama kadar oturur, be- 1 dolayı davacıyım. 

POST PARIZYEN {312.8 m.) 
19.20 - Konser (opera tl3rçaları); 

20.25 - Operet ı>arı;aldrı; 23 - Mo
zareın Jüpiter senfonısi 

PARIS P. T. T. {431.7 m.) 
19 - Me!odıler; 19 '.lO - Plak ıt"'Şri

yatı; 23.45 - l3ah>r 1arkıları 

CEZAIR (318.8 m.) 
-21-- Bale müzı;:ı, 22 30 - Konser. 

STRAZBURG (349.2 m.) 
21.30 - Tiyatro, 23 30 - Son haber-

nı beklerdi .• Akşam 8 de çıkınca yine 1 Tahkıkat yaptırdım .. Bay Bris
beraber eve getirirdi. 1 ban ile bayan Brısban, oturdukları 

{328.6 m.) 
- Sen Boşmon solrağının 28 nıı- Loriston sokağında çok namuslu ler. 

marasında akşama kadar ne yapar-' olarak tanılıyorlardı .. Burada kadı· TULUZ 
dm > nın her gün bir dıki~ atelyesinde 20 - Operet parçaları (Şon dul ve 

- Çalışırdım. çalışmağa gittiği sanılmakta idı. Fıraskiladan) ; 220 45 - Orkestra kon-
- Anladık .• Fakat ne İJ yapar- Boşmon sokağında ise iş busbü- seri, 22.30 - Kır balosu; 23.50 - Ar-

d > ba k k jantın orkestrası; 24.35 - Dans mULlğı. 
ın . . I I . tun ş a çı ·tı .• Brisban her sabah 

- 115.hi bay hakım .. An aşı.an sız karısını buradaki randevu evlerın- LONDRA {342.l m.) 
Boşmon sokağını ve buradakı evle- ld b" · · d'" · k d 19 _ Piyano koıueri.· 19.25 - Or-

k 
k. ı en ırıne getır ıgı, yanı a ının 

ri tanımıyorsunuz .. Bu soka.~ 1 ev- ı sözlerinin tamamen hakikat oldu- kestra; 21 - Vıyoloruel. 
!erin hepsi de randevu evlerıdır .• Ve ;;.., la ld c- ·· h t · · ViYANA {5"" 8 ) 

La ı•anetrski 
Moskova, 19 (Hususi) - Kutup YO< . 

!unda kaybolan meşhur Ru.• tayyareci• 
!erinden Lavanevskinin tayyaresindetı 
geldiği z:ııın<><iilcn yeni telsiz işareUerl 
alınmıştır. Son tahminlere göre L ıva
nevskı Şimal kutbu ile Alaska arasında 
kaybolmuştur. Amerika ve Sovyet de. 
niz tayyareleri bu bölgelerde araştırma• 
l•rmda devam ediyorlar. fogillı: ve 
Kanada tayyarecilerı de araştırmalara 
hazırdırlar. Bı.itı.in ümitler henliz kay• 

bolmam4tır 

Lord Runciman k d .. ,,,,_ an şı ı.. urmu meş u ıçın uu. m. 
ben 28numarada a şama ka ;ır muş- 1 müracaat ederek red ile karşıla,tığı 19.30 - V:ıgnerd0n parçalar; 23 40-
teri beklerdim .. Akşam olunca. k~-ıpolis komiseri de : Hafif müzik ve dans milzığı. 12 yaşında bir yolcu 
ca'." be~i ~~.risto~. ~~kağında.kı.evı- - ~erifin ne mal olduğ_? zabıta~ BUDAPEŞTE {549.5 m.) vapurunda gaTsondu 
mıze goturur .. Bu tun ceplerımı bo- • ca bellı ve kayıtlı .• Her gun kendı 20 35 _ Macar ındll havaları; 21 -
şalbr, o günkü büt~n . ~ne~'."' :eliyle karısını yabancıfo.rın koynu- Çıgan orkestrası; 22.45 _ OrkestrJ, Paris, 14 {P. S) - Nevkasteld( 
elımden alırdı .. Bu bır gun, uç gun, ı na sokan bir adamın «Karım bana 24 _05 _ Konser. doksan yaşında vefat eden eskl 
beş gün değil.. T. am üç sene .sürd~ .. ,ihanet ediyor» diye cürmü meşhut lngiliz ticaret nazırı Lord Runci• 

D k d bız VARŞOVA {216.8 m.) 'h · - eme senı ran evu evıne - teapit ettirmek istemesini dinleme- manın g rip bir hayat tan çesı var• 18 - FiLlrmonik orkestra; 20 - Şan 
zat kocan götürürdü. dik, ba•ımızdan savdık.. dır : 

d 
• resitali; 23 - Senforuk orkestra koru ,.i. S 

- Evet.. inanmazsanız ken isine . Dedi .. Hakimlik hayatımda karıla- Lord Runciman, 18 9 senesin• 
sorun .. inkar etsin de goreyim.. rını böyle kötü yollara sevkeden bir BOKREŞ (364.5 m.) de, 12 yaşında iken mütevazi biı: 

Ben evlendiğimiz zaman çok na-
1 
çok ahlaksızlar gördüm.. Fakat 19.03 - Romen müziği, 20.50 - Gıta- yolcu vapuruna garson olarak gir• 

muslu bir kadındım .. Beni dıişüren İ böyle hem suçlu hem de güçlü ka- ra; 21.25 - Lüsı do lsmennur (Domzet- mişti .. On sene bütün denizlerde do
o oldu .. Kazancımın hepsini el~mden I bitinden dava açan kocalara pek az ti'nın üç perdehk operası - tamamen)· !aştı.. 21 yaşında evlendi .. Hayatı• 
almasaydı da hiç ?eğılse bır~ını I rastladım.. PRAG { 470.2 m) nın bu on senelik devrinde biriktir• 
bıraksaydı yine ne ıse .. Fakat uze- - BlTMED!. - 18.05 - Vagnerden bir opera;. diği bir kaç bin frankla eski bir kö• 

, Katırcıoğlu lıarbı terkedıp, k:ıle dışın- le Allahına l· vu~mu.;tu. Bır gün Kahrcıo~!unun genç evli'Uı- mür gemi~i ~tın aldı .• ölümün~o 
da kalınış bu yüz kadar esir• önüne ka- • •• ğı, günlerce kocasının türbe$ine gidıp muazzam bır tıcare~. f:lo.~una ~~ıp 

1 t.:ırak, ilerlerken korkunç ve kulak~~-" Ona cvvel.l, onu arayıp bubmıyan a~layan analığının geç kaldığını fark ~la.n ';-o:dun ?u k.uçucuk gemı ılk 

l
sağır edecek bir infilak yerden gog sadı.lıam FaZil Ahmet paşa çadıruu çe- edınce merak içınde analığım araınak unıtesını teşkıl edıyordu .. 1933 te 
yükseldi. kılorek gizli gizli ağladı. için türbeye kadar gelm4ti. Fakat ora- n;~teveffa kral Jo~ tarafından. ken• 

Toz, dumın, taş, toprak, kelle, lncak, Ona, onun ölümünü duyın gerıde kal- da: zanla toplanan kenuklerinin gömıil- dısıne Baronluk unv~nı. ':'erılerelı: 
1 göğde birbirıne karıştı. mı4 c;ebri ağladı. düğü mezarı boylu boyuna kucakl.ıyıp Lordlar kamarasına gırmıştır. 

Satılık motör 
- Haaaayyyyt! Çckılıu bre kafır-

1er!. • Kanınıza mL susadınız! 

1 Infilak sahasının dışında obn Fazıl Ona, nice 30nra Kandiye ile Hanya uzarunı.,; analığını gördü. Uyumuş sa
Ahınet paşa infilakın Katırcıo~lu ıle be- arasında kendc;uıe tahsis edilen büyuk narak kaldırıp, götüm1ek için kolunu 
r.ıber esirleri getıren iki yüz kışı!ık kuv- bır çıftlıkte ıkınci bır Katırcıoi\lu olma- tuttu. Tuttu ama lıu kol ölümün soğuk-

yordu. vetlcı-ınuı geçtikleri yerın ,1ltındın pat- ğa namzet olan evlltlığı. analığı Fatma- tuğunu taşıyordu. t<.ıtırcıoğlunun Fat- Az müstamel 25 beygir kuv-
Alev alev yanan, yınına devrilip ba- ladıiiını karşıdın görunce, iki ellorini nuı göğı,une kapanarak ıkı;i beraber kcı- ma.>ı çoktan kocasına kavuşmuştu Ağ- vetinde dömi Dizel Rosten 

Arkasından ordunun hepsi de yıldı

rım gibi atıldılar. 

Bir çarpışma, bir tutuşma, bir harp, 
bir feryat, figan, nara, enindir koptu, 
birbirlerine karıştılar. Burada okun yerı 
kalmamış, hatta çokları atlarından at
layarak, kılmç, hançerlerle birbLrlerinc 
girmi:;lerdi. 

Bu; <lüşnıanm t~rtiplı bır "aldırışıy

dı. 

Fakat 
Sahıld n hata toplar oavurın diqmaıı 

gemilerıru arkalarınd.ın sarıp top ate~i

ne garkeden askere imdada gelmı~ yir· 
mi kadar harp scfinesı. d~lnan genülc· 
rinin sahile at.C§lerini kestırdiler ve on-
lar da birbirleriyle tutuştular. . 

Şundi Kandiye sahilinde gürleyen 
toplar, iıfakı sarsıyordu. Gemiler bah · 
rılıyor, ayrı bir deniz harbL cerevan edı-

tan, borda bordaya gelen gemiler bı.r- b3'jına vurarak: yu koyu ağladilar. laya ağlaya olmİ.1.§tu. Horaley markala mazot motö-
bı.rlerıne gıri.şirlerken, Kandiye kalesı- - Eyvah' Eyvah' Katırcıo~lu giUi! Onun şehit olduıi;unu duyan Dôrduncü Delıkanlı diz çokup ıhtıyar analıi';ınm rü ve ayrıca gazojenle kulla-
nın önunde de aiiır ağır gerı çekilip, z:>- Diye bağırdı. avcı Mehmet bile btr gece sarayında ma- cesedini ve şehit babalığının mez:ırını nılabilmek için tertibah muh-
feri orduya lıırakan dw;man kuvvetleri- teııı tuttu. kucaklayarak .sessizce, için için, ı.•ı >cı tevi, ayrı, ayrı veya hep bir-
mn kaulı bogu~nıa>ı oğleye kadar d~vaın Hakıkaten Katırcıo,,Iu ~<tnıı~ti, bu Ve ona; zulmü yilcrnak içın gezdiğı, agladı, ağladı, ağl.ıdı. .• den satılıktır. isteyenlerin: 
etti. senelerce kahraınanhk fermanıyl' ciha- valı ve mutasarrif olarak lıulundu;\u bü- - SON - Tafçılar İçinde demir tüccarı 

Kale uıudafılerın<len arkada Lulu- na meydan okuyan yığıl, bu anaların luıı Anadolu ağladı, ruhun> (,tı!nlar - Gördesli Bay Hüseyin AYDiye 
nanlar yav"-'i yav"-'i genlcyıp kalc~e so-l zoı· c:lo~urJu>iu Lıricık kahr.ıınaıı atının gonderdiler. AnkaragÜCÜ bisik- veya yeni tuhafiyecilerde dok-
kuldular, kale kapılaı ı dı'lında yuz b- I u.,ltuıde cs.rlerı onün~ katıp, harplan ••• tor Hulüsi caddesinde 68 nu-
dar arkadaş bırak n lJU korkaklar ka- ı donen arkadaşlarına Fazıl Nllnet paşa- I":ılıraman IGtırcıoglunu ~ ·lııt cd~n letçileri şehrimizde marada tornacı Bay Mehmede 
leye gırcr g<rmez, l:apıl.ın kapatıp g~-'ya tı.ızh, topraklı, terli ve y.ınık yuzLiy- kıle yakınındakı lağım patl>ııta>l sankı Memleket içınde bır turneye çı- '11Üracaatleri. {1-8) (1538) 
rilorını nıüd.ıfaı:sız lurabnışlardı, bpı- l l• guler 1,. onun &On zafuri im"i gibi Kanclıyc ka- kan Ankaragücü bisikletçılerinden tiı;;r..z;;zii;;;ıo.z;ıı;z:;a::21:i;ı:~ia~::ı:ı17:ıııı 
!ara olılıp canını kuı-LJrma!' "'l y nl~r j - Pa;am' Ou da gund·ırnn ~Jnuııelı! lc.sinın duvarında l>uyük hır eldik aç- altı kişilik bir ekip bugün Aydın- Muhasip 
dı.şarıda kalını,larıJı I D•yec .;ını dLi .. unürkcn bırd nl>ıre yer- tığı için kolaylıkla kaleyi zapt.eden 0>- dan şehrimize gelmişler ve karşt- ara 0 l Y 0 f 

Kanları akon c •2tlt>rle doiu haq> »- · ler rsıl:nı.; ve ...... &ırleıl • rka·1 Ş· rnanlı imparatorluğu ordusu acrdarı Fa- !anmışlardır .• Ankaralı sporcular ya- Bir sigorta şirketinde idare ve muc 
hasında müdafaasız kal:m bu kwııı ço'.. larıy!•' atıyle beraber vücudunun her zıl Ahmet pa!j<l, Gıril !ıarbını böylece rın yollarına devam edeceklerdır. ha~ebe i~leri ile meıgul olacak bit 
geçmeden teslim olwıca harp durmuşb 'yeı ı p~rçalanıı> •ehıl olmtf.'ilu. bıt.rtlikten, Giridı fethettikten sonra Ka- Ankaralı bisikletçiler, her aene muhasibe ihtiyaç vardır. 
ve sah<lde <l' du.şman geınılerinı malıve-l Onun gov<lc,i ı:ere<l<>, lı ı, kolu, ba- tırcıoi\lu adına kalenin kaqı;uu bır tur- olduğu gibi bu sene de yurd turne- Talip olanların lzmir 64 numara• 
den Osınanlı inıpara~orlu;\u donaıımıısı c<1gı n~re<le belirsiz olmuştu, uçmuştu, be yaptıd:. sini muvaffaluyetfa tamamlamak it posta kutusuna rnüracaatleri ilaa 
karava a.ker ıbnna~a lıo.,!aım,tı. ı bu kahranı n vıı\it bir UR,uu patlJm-"'•Y· l • ••• ~eredirleı. · · · • olunur. 1. 3 ( 1565) 
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- ın ı u !rtn ınıa11ur u~ ~n = 

50 milyon dolara mal olan bu 
üsler Japonları korkutuyor mu? 

HARP iLAN EDiLMEZ! BAŞLAR! 

Kız•lçullu 'da açılacak olan 

Köy Eğitim okulu ha
zırlıkları devam ediyor 
Okula bu yıl 120 talebe alınacak 
Kızılçulluda eski Amedkan kollcji bi- fade edilecektir. Çiftlik aynen muha

nasında açılması tasarlanan köy eğitim faza edilecek, burada arıcılık ve süt
okulunun önümüzdeki mevsimde faali- ' çülük kısımları faaliyete geçecektir. 
yete geçmesi mümkündür. Bu hususta l Köy eğitim okuluna Kültür Bakanlı
Kültür Bakanlığınca hazırlıklara devam ğı müfettişlerinden B. Hikmet Türkün 
edilmektedir. 1 müdür olacağı söylenmektedir. Bu hu-

Verilen malumata göre köy eğitim' susta kafi bir karar alınmış değildir. 
okulu kurulurken, kollejin .b.üyük ~~-f Köy eğitim okuluna bu yıl 120 talebe 
lik vasıtalarından ve arazısınden isti- alınacaktır. 

- >::,';, ~~1 .. Cumaovasında bugün 

,, "~z:J Sivil tayyare hangarları-
. ·:,~·;i nın temeli a tıılacak 

- .... -.o -.-.... 
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Hoş geldiniz 
Sayın misafirlerimiz 

Yazan: Eczacı Kemal AKTAŞ 
Fuarımız, güzel İzmirimizi ziyaretini

ze vesile oldu, hoş geldiniz. Şehrimizi 

mutlak ilk görenleriniz sevmişler, eski
den bilenler de çok terakki ettiğini gör 
müşlerdir. Memleketimize her nedense 
güzel Izmir derler bilirsiniz. Cidden gü· 
zeldir de ... Ben güzel ile dilber arasın, 
da daima bir fark duyarım. Izınire gü· 
zelden ziyade dilber demek gerektir. 
Güzel şehrimiz, neşeli, munis, terbiyeli. 
ve kültürlü bir Türk kızı gibidir. 

Atatürk. büyük inkılabını yaparken, 
'~eınalizmin bütün ana prensiplerini ku

< r!tcn Izmire bakmış, Izmiri hedef ed:n
nişti. Izmir çok tılsımlı bir şehirdir. 
C'::.ak ,.c yakın tarihlerde bu şehir rol 
tilınış «hep Türküm demiş>, Türkün ebe~ 
di bir yurdu kalacağına and içmiştir, 
Dilber Izınirimizin, güzel üzüm ve in 
cirlerini seve seve yeyiniz. geziniz. 
Geziniz dedim de aklıma geldi. Buray • 
gelmişken «Bergama» yı, «Selçuk~ .ı 

görünüz. Size tarihin güzel ve canlı s .ı-
C u maovasında yapılacak olan yenid<!n altı büyük yolcu tayyaresi hifclerini açacaklardır. Izmirin varoş' a

sivil tayyare hangarlarının temel ısmarlamıştır •. Tayyareler çift mo- rından Pınarbaşı vardır. Güzel nar ıır .. 
atma merasimi bugün yapılacaktır. törlüdürler .. Ve beynelmilel müsa- manlarını, çağlıyan suları görün. Çeş
Hangarların bulunduğu yer İz- b k k me desem uzaktır, fakat Inciraltına mut-a ada birinciliği azanmış mo-
mir - lstanbul, İzmir - Ankara istas- laka gidin. Istanbulun Suadiye, Kııla-

11 deldirler .. yonu olacaktır .. Devlet hava yo an mış ve Floryasını orada bulacaksınız. 
idaresinin lzmir - İstanbul yolu ara- İzmir - İstanbul ve lzmir - Adana Ilıcayı görün ... Tabii sıcak sulariyle si-
sında ayrıca altı ihtiyat hava mey- seferleri yeni tayyareler gelince baş- ze Bursayı hatırlatacaktır. Burnava1 

Sı gapı rdan lıır ınan:::cıra danı bulunacaktır .. idare Ingil~ereye hyacaktır. Buca görülecek yerlerdir. Şaşalı hiç ın .. 
. ~~ .R~e~~eGlu~~e~~ükü)·••••••••• ~zan.••••••••• ~gil~fuuı,Johorepren~ SOOb~~ - ~-~-~~---~~~~,~~~~~=~~~~--~==~-~~-=~~~~ı~mey~lım~~birtaMcikK~~ 
ıle bırhkte Tokyoya gıttıgı za- : • İngiliz lirası vermiş, diğerleri gibi Saf bir köy ünün munakemesi kulağı, Çırçırı, Taşdeleni orasıdır. mı .. 
man Japonların Kasunıi - Gaseki ) H Yeni Zeland da bir milyon İngiliz li- mem belki memleketimizi sıcak bulur· 
yani «Bulutlu Mania» adım verdik-ı Current istory rası vermeği taahhüt etmiştir. "Boş çuvalları başımın altına yastık sunuz. Ne yapalım üzümlerimizi, incir· 
]eri Japon hariciye nezaretini de zi- Büyük Okyanustaki strateji sis- lerimizi kurutmak gerektir. Bu sıcaklar 
)aret etmişti. Redesdale, orada Ja-j dergisinde temini mükemmelleştirmek için in- yapmak İÇİD çalmı-...tım,, olmasa dünya kuru üzüm piyasasını lı~ 
pon - İngiliz ittifakının artık niha- • Ph gilterenin en büyük mühendisleri var "'il' mir nasıl elinde tutabilirdi, değil mi sa ... 
yet bulunduğunu esefle işitmi~ti. Jgnatıus ayrc kuvvetleriyle çalışmışlardır .• Geçen yın misafirlerimiz?. 

Kendisi diyor ki: ............................. ~ ............. mart ayında Jaskson ve kumpan- Suçlunun doğruyu söylemesi cezasını indirtti - '111111 

<~-Orada önüme bir harita açtı- ıçin aşağı yukarı .50 mılyon dolar yasma yalnız çimento ve granit Dün nöbetçi Sulh Ceza mahkemesine tiyacımı defedecektim. Şarpi yarışİarı 
lar ve nazır muavini bana dedi ki : sarfedilmiştir. masrafı olarak yirmi milyon dolal' mevcutlu bir adam getirildi. Henüz _ Neden yaptın? 

- Şu iki ada imparatorluğuna ba- Mesahası Birleşik Amerika hü- ödenmiştir. otuz beş s aşlarında olduğunu söyliyen - Şeytana uydum. Fakat şimdi çok Yüzme birincilikleri 
kınız! Bunlar, bir yüz üzerinde bu- kümetine yakın olduğu halde nu- Burada deniz ve hava üsleri bu- bu adam, hakimin karşısına çıkar çık- pişmanım .. 
Junan iki göze benzemiyorlar mı} fusu Nevyork nufusunu aşmıyan lunduğu p:ibi büyük çapta topları maz elleri ayakları titremeğe başladı. Haklın düşündü ve şu kararı verdi: 
Yalnız ne olurdu ikisi de birlikte büuük Avusturalya, nufusu sıkışık bulunan gizli istihkamlar da vardır.. s b'tt' .... h · f k t 

.J Hakimin sorduğu suallere pek yavaş ve uç sa 1 ır. uç ay apsıne, a a ça-
görebi1selerdi ! bir halde bulunan Japonyanın hır- Buradaki askeri kuvvetler, tanklar anlaşıLnaz bir şekilde cevap veriyordu. lınan eşyanın çok kıymetsiz olmasına 

Bu iki göz 1921 - 22 Vaşington sını tahrik etmektedir .. Londradan vesair silahlar da her gün biraz da- A • • • mebni bu cezanın bir aya indirilmesine 
konferansından '\'c Japonların Hit- daha fazla nufusu olmıyan Kanada ha arttmlmaktadır. Buradaki Bo- Okunan kağıtlara göre, Seydışehirin 1 __ r. b' k .. ı·· lm .. ,. . . ve suç unun ı>e1.1. ır oy u o ası, ve ya-
ler le ittifak temayülleri gösterme- da böyledir .. Cenubi Afrika ittiha- gv azlar hükümeti buranın bakımı Bucak koyunden ıkı ay evvel gelen ve ı irt' · ı-"' t · k tı.r.· d ğr an lA<IP e mıyere scuıyane o uyu 
ııinden ve hele Fransız hariciye ne- dı da bu tehlikenin dışında değildir. için her sene .500 bin dolar tahsis et- fuarda paraşut kulesinde amelelik ya- söylemesi ve bu suretle adaleti yornıı-
z.aretinin bu yazİyete fena bir komp- Bu ittihadın müdafaa nazırı olan tiği gibi bu tesisat için lüzumlu olan pan bu adam dün gece, fuarda paraşut yacak itirafta bulunması kanuni esbabı 
likasyon gozu ile bakmasından Osvald Pirov, ağır bomba tayyare- bütün topraklar da hükümete pa- kulesini yapan fenni in.~aat şirketine ait muhaffifeden görüldüğünden bu ceza- Yüzme birincilikleri müsabakalar~ ~ 
ııonra büsbütün birbirinden ay- lerinin buralara zatar verebilece- rasız verilmiştir. boş üç çimento torbası ile bir kaç nın da üçte biri indirilerek yirmi gün 22 ağustos pazar günü sabahı saat do· 
rıldı.. Bu gizli muahede Tokyoda ğini etraflıca anlatmış, Smuts ta mil- Burada sıcak memleketlere mah- vida ve civata çalmaktan suçlu bulun- hapsine ve derhal tevkifine... kuzda Karşıyakada yapılacaktır. 1 

T. S. K. lzmir bölgesmden bildkildiği. 
ne göre, şarpi yarışları lzmir birincilik~ 
!eri müsabakaları 21 ağustos cumartesi 
günü saat 16 da K~şıyakada başlıya~ 
caktır. Müsabakalara 22 ağustos p~ 
günü ayni yerde devam edilecek ve son 

yarışlar 29 ağustosta Inciraltmda yapıla• 
caktır. r 

dört ikinci kanun 1935 te imzalan- Jetine vaki olan hitabında demişti ki: sus hastalıklarla, sivri sineklerle bü- maktadır. Suçlu bu cezadan memnun kalarak: VOLEYBOL 
mıştı. - Büyük bombardıman tayya- yük bir mücadele açılmıştır .. Bura- Hakim suçluya sordu: - Allah ömürler versin... Bir daha Üçok kulübünün voleybol brrincilik· 

Şark ile garbin bu birleşmesi uzun relerine karşı koymak için elimiz- da oturan İngilizleri tam bir rahat - Bunları ne yapacaktın? böyle şeyler yapmıyacağıma söz veriyo- lerine yarın başlanacaktır. Dört takın\ 
zamandan heri o1gunlaşmakta idi.. de bir tek zırhlımız yoktur. içinde bulundurabilmek için lazım - Bu boş çuvalları başımın altına rum... voleybol müsabakalarına girecek, kaza~ 
Vis amiral Matushita Berlinde bu- Japon militaristleri ise kuvvetle- gelen bütün konfor temin edilmiş, yastık yapacak ve ötekileri de satıp ih- Dedi, ceza evine gönderildi. nan takım kulüp şampiyonu olacaktır, l 
lundu~u ~man H~kr ve maiyeti ri b~harp~inpmartmaktarurla~ eiknce ve ~tir~at yerleri vücuda~~=~.~~-~-~~~~~~-~~==~==~~~=~~~-~~====~ 
tarafından gayet iyi karşılanrular. Büyük harpte kumanda mevki- getirilmiştir. M t 1 ... •• d B kl 

Resmi bir ziyafette bu amiral inde bulunmuş eski bir deniz zabiti Burada zehirli ve tehlikeli bir ezar aş arı YUZUD en ayra ıda 
verdiği bir nutuktan Japon ve Al- olan Strabolgiye nazaran Japon çok deniz ı:e kara hayvanları vardır. 
man vatanının ekonomik durumunu harp planının beş hedefi vardır : Bunları yoketmek için de geniş ted- Oldukça ent·eresan bı·r F ô:cia yerinde araştır. 
kıyaslamış, arada yakınlıklar bul- 1 - Mançuriyi almak.. birler alınmıştır. [ J J • 
muş ve demişti ki : 2 - Şanghay, Nankin, Yang- Bu mev~i Hindistanla Avustural- ma ar aevam e ıyor 

- Her iki ırk ta her ne kadar bir- çe vadsini ilhak etmek.. yanın ve Çın denizinin tam ortasın- d •• •• 1 • • Bayraklıda benzin ve petrol de· 
birinden coğrafyaca uzak bulunu- 3 - Kantonu ve hinterlandını dadır •. Bütün hayat ve istikbali de- ava goru uyor posunda alakadar memurların önün-
yorlarsa da kifayet ve meziyet ba- zaptetmek.. niz1erde olan lngilizlerin Singapuru de hafriyata devam edilmektedir .• 
kımmdan büyük bir benzerlik arzet- 5 - Hindistanı feth ve istila et- bid ileri karakolu gibi orada durmak- Ç [ d ğ • Jd• d•[ t [ k. •tt• ? Hafriyat esnasında yeniden bazi 
mektedirler. mek.. ta ır. a ın r ı luı ıa e ı en aş ar ıme aı ır. insan kemikleri ve bir kafa tası bu· 

Amiral bundan sonra fnazo Ni- Japon deniz zabitlerinden T ota İngilizlerin kucaklar dolusu pa- Müze direktörlüğü bu taşların asarıatika lunmuştur. 
tobenin şu sözlerini tekrarlamıştır: lşimaru ~Japonya Britanyayı fet- müstahkem mevkiden, eğer Şark ld . . Civarda da bazı insan kemikleri 
«Boğulmak vaziyetinde bulunan hetmelidir.» isimli kitabında bir har- ra sarfetmekten çekinmedikleri bu o ug"'unu .. / ştır h l d h he J l soy emı u un uğu a r veri miştir .. 
millet1er, vaziyetlerini düzeltmek bi ictinabı imkansız görmektedir. isti acısı harekete geçecek olursa Mezarlar ve mezar taşlan kanun seyin bu taflan kaldırırken, Mustafa Sıt- Bunlar toplattırılmıştır .. Bugün 

, için er geç silaha ve kuvvete hac:: vur- Buna karşı İngiliz kabinesi, Ja~ belki, Hollanda ve Amerika da fay- mucı"bı'nce beledı'yelere aı·tti·r. Velev kı' k d d b" ·· ·· k d dl" tt' ·ı kt' :. d 1 b ı a ın a ır zat goruyor ve en İ$İne: a ıyece muayene e ırı ece ır. 
mak ıztırarında kalırlar.» pon ticaretine karşı konulmuş olan a ana ileceklerdir. b l M en adisi i e olsa, bir mezar ta§ını çal- . -.Arkadaıı.. Bu ta§lar halen Bele- Esnaf kurumları 

Peki, merkezi Londrada bulunan sedleri kaldırmak, imparatorluğun uharrir, burada biraz da Sin- mak ve bunları bilerek almak, devlet dıyenın malıdır .. Sen bunları alamazsın 
Öteki ada İmparatorluğu bu sıra- her tarafına sarı muhacirleri Akabul ~apurun idare teşkilatına ve İngiliz malına el sürmüş gibi addedilerek, suçlu- ve hiç bir tarafa kaldıramazsın .. Diyor. birliğinde 
da ne yapıyordu. Onun dominyon- etmek, Japonyayı Çinde ve sya- ış siyasetine temas ettikten sonra lan hakkınd~ umumi hükümlere tevfikan Bay Hüseyin bu ihtara kulak asmı-
ları ve sömürgeleri Nipondan daha da her türlü harekette serbest hı- Jjponyada askerlerin hükümeti na- muamele yapılmaktadır. yor ve ta§ları kaldırıyor ve hatta adı 
ziyade her tarafa yayılmıştı. Onun rakmak gibi bir çok müsaadelerde ~ kontrolleri altında bulundurduk- Geçenlerde böyle bir hadiseye rast- geçen suçlulara satıyor .. Bundan sonra, 
için o da bir çok emek ve para sar- bulunmaktadır. h rını, Sovyet Rusyadan zayif olan lanmış ''e kömürcü B. Hüseyin adında mesele patlak veriyor ve mahkemeye 
feclerek her tarafta tedbirler almış- Uzak Şarktaki Felemenk filo- ava kuvvetlerini arttırmak için na- bir §ahıs mezar taşını çalmaktan ve aksediyor .. Davanın çapraşık olan noltta
tJ •• Bunların içinde bilhassa kendi sunun başkumandanı bir defa de- sıl çalıştıklarım anlattıktan sonra,bü- taşçı bay Mehdi ile Mehmet de bu taş- lan bam ba,ltadır. 
gözümle gördüğüm Singapur deh~ mişti ki : tün bunlara rağmen Singapurun lan bı'lerek almaktan mahkemeye veril- b l 

· d hak'k" h 1 } Mahkeme, e ediyeden ve müze mü-tctli surette tahkim wilmiştir. «-Eğer biz, ihtiyaç zamanın a ı ı ma iyetini tamamiy e ana- mı'•lerdir. 
· ak k 1 d v ı· -s dürlüğünden bu ta§ların bir anıt olup Cenubi Afrikanın devlet adamı lngilizlerin Singapur üssüne güve- m müm Ün o ma ıgını söy ıyor Dava oldukça enteresandır. H"'-ı·m, 1 S d · k ax olmadığı ihtima ini soruyor .. Müze mü-

general Smuts bundan ı.enelerce ön- nebilirsek lngiltere de bizim ouri- ve ıyor i: .. .. .. h l k sur"lulardan bau Hüseyinin tevkifine ka- d .ı w 
d l b.1 S ı· · b " J dürlüğü gön eroigi cevapta bu ta§lar, ce Kayser Vilhelm tarafından gö- baya üssümüzden fay a ana ı ir.» « ta ının ir sozunu atır ama · · d b H·· . 1A 

}" d b. d f d · · k' rar vermış ıse e ay useyın e an tev- Lahdin kenarlarıdır.. İşlemelidir ve çok 
rülrnüş olan «Sarı tehlike» hakkında «İngiltere on dört seneden beri azım ır .. Stalin ır e a emıştı ı: k"f d'l d·w• d k·ı· . h . 1 Z h d .1 ı e ı eme ıgın en ve ı ının uzurıy e eski devre ait birer anıttır, diyor. 
f'.Öy]ediği bir nutukta, bakınız ne- burada Uzak Şarkta ve büyük Ok- « amanımızda arp em en şey 1 k d d"l · . 

'}'' d ) 1 mu la emeye evam e 1 mı§tır.. Halbuki dinlenen §ahitlerden bir kıs· Jer söylemişti : yanustaki filosu için bir dok ve ta- ı an e i mez, baş ar.» Hadise ıudur : 
- insan ırkının üçte ikisi şimdi, mir istasyonu yapmağı lüzumlu bul- Bana kalırsa bugün yer yüzünde mı, bu mahaUin Kapani zadelere ait 

büyük Avrupa ''e Amerika dev- iki tehlike mmtakası vardır ! Birisi Namazgahta Misakı MilJi mektebinin olduğunu ve fakat taşların hakikaten 
Jetleriyle denizde müsavat iddia- mB~ur. büyük üssün Japon izzeti Uzak Şarkta Japonya, ötekisi Av· karşısında ufak bir mezarlık vardı. Bu asan atika olup olmadığını bilemiyecek-

Esnaf işçi kurumları birliği dai .. 
mi idare heyeti seçimi yapılmıştır. 

Neticede idare başkanlığına tütün .. 
cüler reisi bay Cemal Üzbek seçil .. 
miştir. 

Daimi heyet azalıklanna da kail· 
veciler birliği reisi Çeşmeli bay Ha .. 
san Yiğit, Lokantacılar birliği reisi 
bay Maksut, ıoförler birliği reısı 
bay Haydar, Sanayi işçileri birliği 
reisi bay Salahettin ve Bakkallar bir· 
liği reisi bay Galip seçilmiştir. ............................. 
kilinin nasıl bir adam olduğunun da 
sorulmasını istemiş, hakim de : 

d Al mezarlıg~ ın arasında bir duvar ve bu- ) · · ·· 1 · l .. ) K · 11ında bulunan bir de,•let tarafından nefsini kırmış olduğu İngiliz bahri- rupa a manya. erına soy emı§ er ve ezcum e apanı bizim nazarımızda birdir, müsavidir ...• 
- · nun yanında )'İne kürük bir mezaristan d l d b H"' ·· h d tı' d kışkırtılmakta ve harekete geçmiş )'e ve hariciye nazır1annın1 pek İyi Bunların hangisinin daha ziyade bulunuyordu.. " za e er en ay usnu şa a e n e : Tezkiye usulleri eski kadılık devirlerine 

- Sabıkasız olan bütün vatanda§lH 

bulunmaktadır .. Bu sebeple tarihin bildikleri bir hakikattir.. ngiltere- tehdit ~ici olduğunu söylemek - Bu mahal ecdadımıza aittir. Ar- aitti .. Maamafih madem istiyorsunuz. 
büyük bir inkişafiyle karşı karşıya den 8000 mil uzakta bulunan Sin- müşküldür .. Fakat her ikisi de var- Mezarlar belediyeye devredilince, sa sahibi biz olunca taşların da bizim soralım, demiştir. 
bulunuyoruz.. Japonyanın gütmek- gapur, her hususta gayet mükem- dır ve her ı'kı'si de çalışmaktadır. buralardaki mezar taşları ve kemikler olması lazım gelir .. Demiştir. 

1 f h Şahitler kömürcü bay Hüseyinin ;yi 
te olduğu siyaset, büyük ve feci teb- mel iş gören bir mevki olmuştur.. İhtimal ki Asyanın şarkında ve de toplattırı mış ve belediye tanzi at a- Şahitlerden bay Rifat ta : ve doğru bir adam olduğunu söylemek· 
likeleri ihtiva ediyor .. Bizim karışık Buna yardımcı olan Seyland ve büyük Okyanustaki tehlike daha nma kaldırılmıştı. - Ben elli seneden beri bu taraflar-
sulh makinemiz bir tehlikeye uğra - Avusturalyada da bir takım müs- korkunçtur. Boşalan ve arsa haline konan buma- da oturuyorum .. Burası metruk ve küçük 
yabilir ve büyük Okyanus büyük tahkem limanlar vücuda getirilmiş- Fakat tehlikenin merkezi her halJer, belediyece taliplerine kiralan- bir mezardı .. insan defnedilmezdi .. Fa
ölçüde bir tehlike noktası olabilir. ~> ı tir .. Burada kara, deniz ve hava si- zaman Avrupadadır .• Sonrasını bil- mıştı .. tik müstecir olan bay lbrarum, bu kat ana Kapani zadelere aittir. Çocuk-

Bir milyar dolar ticareti olan yeni lahları ve müdafaası bakımından mem.» mahallin tesviyei türabiyesini yaptırmış, luğumuzda, burada bir Velillah var 
Zeland ile Avusturalyanın müdafaa kusursuz tesisat kurulmuş ve bun- Stalin bu sözlerindeki eksiği sari burasını bir oyun yeri olarak kullanma- derler, biz de penceresinden bakar ge
tertibatı ana vatan için pahalıya lann idaresi lngilterenin en mukte- tehlikeyi en önce sezer. Kayser Vil- ğa başlamıştır. · çer giderdik .. Mezarlar kalktı .. Belediye 
oturmaktadır .• Ve üç kollu müstah- dir adamlarına verilmiştir. helmin bir nesil önce yazmış oldu- Daha o zaman, iki mezar taşını bu- de buralarını arsa olarak kiraya verme
kem bir mevki olan Singapur şim- Bu ıssız ormanın günün birinde ğu şu kelimelerle tamamlamak 1 lan bay lbrahim,. bu taşları rnerdive~ ol.a- ğc ba§ladı.. Bulunduğunu eorduğunuz 
d i lngiliz müdafaa sisteminin anah- böy]e ültra - madern bir istihkam mümkündür:. rak kahvehanenın kapısına yerlC§tınnış- taşlar, Belediyenin mi, yoksa Kapa-

. webi- «Ca medeni eti ile arı - me- ti... ni zadelerin midir) .. Orasını bilemem .. 

le beraber bu işi gören ve meydana çı
karan bay Mustafa Sıtkının da çok na• 

muslu bir zat olduğunu bildirmi,lerdir. 

Davanın mahiyeti budur .. Bu taşlar 
Belediyeye mi aittir} Aranılan nokta bu-
radadır. 

İşin daha ziyade tenviri için, kahveci 
bay İbrahim de dinlenecek ve ondan 
sonra, mahkeme kararını verecektir ..• 
Dava muhitte alaka peyda ettiğinden bir 

...buL. nmhakeme 
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çıkıyordu. 
-85-

- Şu halde beklemekten başka çare bir kızın ölümden kurtulmasına ça1ış-
lok.. Şüphesiz getireceklerdir.. 1 madınız mı ? 

. Bu sırada tavandaki ışık kendi ken· Famez yava§ yavaş eoğukkanlıl.ığı~ı 
dine söndü .. Tabii dışarıdan idare edilen topladı. Cereyan eden muamelelen bı
~ mnkina vasıtasiyle söndürülmüştü... liyordu .. Bu mahkemenin erkanından bu
llti hapis karanlıkta kaldılar .. Biraz son• lunduğu cihetle de kendinden ne bek
._ da makina gıcırtılan işitilmeğe ba§la- lendiğini tahayyül cyliyebiliyordu. 
dı.. Klod ile Farnez duvarlardan birinin Famez parmaklığa yakla§tı. Cözleri-
'tıığıyn doğru kaydığının farkına vardı- ni Favstaya dikerek cevap verdi : 
1-r. Hnfif. sanmtırak bir ışık. zifiri karan• - Madam sizin hakimiyetinize en 
Liı dağıttı . . Daha ıonra da mahpus bu- evvel boyun eğen ben olmuştum .. Ha
lıandukları odanın duvarlarından biri or- yalinizi kıplıyan hakimiyet binasının 
Jadan kaybolmuş, yerine demir parmak- ilk temel taşını ben attJm. Çünkü Siks 
hlr.lar kaim olmuştu. . Kalın demir par• Kent kilise işlerinde istibdada sapmış 
lbaklıklar yerden tavana kadar yük.seli- kendisini mutlak bir hakim mevkiine gc• 

tordu.. Parmaklığın öbür tarafında ge- tirmişti. 
'İt bir salon vardı .. Bunun ortasında da Sizden ayrıldım .. Çünkü siz, ahlaksız· 
tek tük yanan mumlar etrafa hafif ziya- lığın ''e fuhşun timsali bir mevkie düş
J.r serpiyordu. müştünüz.. Artık nazarımda kudsiyeti-

Salonun ortasında kırmızı kadifeler- nizden eser kalmamıştı. Tasavvurlarınız 
den örtülü bir sedir bulunuyor. bunun nefrete şayandı. . Teşkil eylediğiniz 
~rinde de beyaz elbiselere bürünmÜ§ !mahkeme ise bence, alçakcasına tertip 
Jı'avstanm hayali göze çarpıyordu. olunmUf bir maskaralıktır. 

Favıta fil difinden bir tahtın üzerine Sizin beni öldüreceğinizi biliyorum. 
i.erkel gibi kurulmUf, papalığa mahsus Ne olursa olsun beni öldürünüz. Fakat 
elhiselerini geymiş, sırma işlemeli eteği ölmezden ev\'el, siz1n kalbinizin derin
l acdirin alt tarafına kadar uzanmıştı ... liklerine kadar niifuz ettiğimi, fakat 
Batına üç katlı papalık tacını geçirmifti. ıizde buldu~um şeylerin ba§ döndü-

Kadın Jıerifin etrafa küfürler savura
rak methal koridoruna daldığını duydu. 
Duvardan duvara çarpıyordu. Bir ara
lık çocukların yanına geleceğinden 

korktu. Fakat adam duvardan akarak 
merdiven önUnde bir göl basıl etmiş 
olan küçük musluk karşısında birden 

bire durdu. 
- Yine bu mel'un oluk. B<Syle köhne 

bir barakada ayıp değil mi 1 Dur ben 
sana onu açayım da gör ... 

Ev sahibi kadına karşı bir yığın ağza 
alınmaz kilfilrler savurdu ve sarhoşlu
ğun verdiği ant bir inatla çatıya çıkma
ğa başladı. 

Madam Hovyat bağırmak üzere idi: 
- Fransuva, deli misiniz, dUşeceksi-

niz .. . 
Fakat yenilmez bir kuvvet ağzını kit

lcmişti. Sarhoş biniyor ve adımlan bal
ta darbeleri gibl annenin kulağında çın
lıyordu. Yüksek sesle söylendi: 

- Uyanıp onu tutacak birisi yok mu?. 
Yok mu? ••• 
F~va daima küfürler savurarak 

çatının mail sathına vhıl olmuştu ..• 
Artık basamakların çatırdısı duyulmu
yordu. Hiç ~Uphesiz çatıya çıkmıştL .•. 
Kadına bir girdaba dalıyor gibi geldL 
Bir an içinde bu adamla kızını, nişan
landıkları gün gibi, birbirine sarılmış 
gördü. fakat yetimlerin hayali bu haya
leti sildi. 

Mırıldandı: 

Sedirin sonunda altı kardinal ile on recek. tüyler ürpertecek derecede nef
~ peskopos, kırmw ve mor elbisele- rete pyan olduğunu açıktan açığa söyle
lifle adeta katedralda. papanın huzu· mekliğime müsaade edin.. Size söyli
~nda imiıler gibi büyük bir hutu için- yecdderim bundan ibarettir .• Şimdi ba
de ıonsuz duruyorlardı. flllll cellada teslim edin l. Şüphesiz §U 

Tahbn sağında, ıolunda silahlı u- alçak peakopoılardan, ıu alçak kar- - Mart, onlar mesut olacaklar ... 
iterler yerlerini iıgal eylernitlerdi. dinallardan biri ... Bu vazifeyi yerine Ve kendi kendini bağırmaktan menet-

Kırk kadar asilzade ppkalannı çıkar- getirecektir. mek için iki elini aizına dayayarak diz 
~lar, ayakta tahtın gerisinde duruyor• Kardinal bunlara aöyliyerek geri çe- ilstll ç8ktU. 
lardı. le.ildi ve kollannı kavutturdu. Bu söz- . . .. . . .. .. . • .. . • . . . . .. . . • .. . .. .. • . . . .. ....... 

Korkunç bir sessizlik salona hakimdi.. leri derin bir ıükut takip eyledi. Mec- Gece karanlık içinde boğuk bir gilrül-
tlod ile Farnez tat gibi donmUJlar,yal- liate en küçük bir kımıldama bile yok· tu. bir sukut gürültilsU, sonra bir inilti. .• 
-.Z nefes aldıkları işitiliyordu.. Birden bi- tu. Pençereler açıldı. Avluda bir k~ 
:te beyaz heykel. Favsta hareket etti... Kardinal Roveni bu defa Kloda hi· ma, sayhalar oldu. Kalbi çarpa çarpa 
'sedire dizilmiş o1an altı kardinaldan bi- tap etti : kapıya vurulduğunu duydu: 
tbıe gözlerini dikti.. Parmağında papalık - M;tr Klod, siz de isyan töhmeti al- - Madtlm Hovyat . . • Bilmem ki, nasıl 
)(izüğü parlayan eliyle bir iıaret etti. tındasınız .. Viyoletta denilen kızı idam· söylemeli ... Çocuklann babası ... bir fe-

Bu yüzük Sekt Kentininlcine benziyor- dan kurtarmağa çalıştığınız iddia olu- lAkct kurbanı! ... 

dtı. nuyor .. Size öldürülmek üzere teslim olu- -.-------------• 
Klod titriyer~k Farnezin elini tuttu. nan kıza karşı vazifenizi yapmamışsınız. 
Farnez, Favstanıtı ipret eylediği kar- Şu cinayeti irtikap eylediğinizi itiraf edi

dinalın elinde parıömen bir kağıt gör· yor musunuz) 
dü.. Bu adam. bir iki adım ilerliyerek Klod cenp vermedi .. Daha ilk da
~avstanın önünde diz çöktü. Baıını kik.adan itibaren uğradığı hayretin tesi

(BORSAf 

:ı~rlere kadar eidik~ aonra doirul· ri altında uyuımuş kalmıştı. 
"1.. Hapislere dönerek .ia~v~ baıla- Kardinal Roveni bir daki~a bekledi. 
da : .. Sonra elindeki kağıdı okumağa devam 

- Parm peskoposu
1 

Romada ölü- etti. Bu kağıtta Papa birinci Favsta na· 
Ltr mahzeninde yapılan gizli toplantıda mına ircayı vekii.let eden mahkemenin, 
~ bağlı kalacağınıza dair IÖ; ve imza iddia ve müdafaaları dinledikten son· 
'°eren kardinal siz misiniz? ra, Jan Farnezi papa aleyhine hareket 

Farnez. buz gibi kesilen bqını kal· ve Klodu da cemiyet aleyhine İsyan ve 
dırarak. cevap verdi : hiyanet cürümlerinden ölüm cezasına 

- Evet benim, kardina Rovenil Ben· mahkUın ey]ediği yazılı idi. 
den ne i tiyorsunuz ) Karann son a:ıtırlarmda ~u c ümleler 

Kardinal Roveni bu defa suali Kloda vardı : 
~\'cilı etti : Papa Birinci Favsta, Jan Farneze 

- Sabık Paria celladı metr Klod siz &ı:al'ft olan muhabbetlerini c izhar iç.in 
~) ölüm mahkumlarının ruhu selametleri 

Cemiyetimizin vereceği kararlan ka- adma yapılacak ayine bizzat riyaseti 
htıaz. prtsız yerine getirmeği taahhüt taahhüt eylemişlerdir .. Mahkumların iş· 
eden metr Klod sizsiniz değil mi) ]edikleri cinayetin hususiyeti na.zat'a alı-

- Evet benim.. narak idam hükmünün infazı ~ekli papa 

- Kardinal Farnez ve aiz Metr Klod hazretlerine bırakılmıştır. 

Mikdar 
OZOM 
Aha 

107 Alyoti birader. 
94 Ş. Remzi 

94 M. j. Tanmto 
88 Jiro 
72 K. Taner 
68 F. Solari 
56 1nhisarlar 
56 M. Arditi 
45 Vitel 
43 Albayrak ti. 
32 Ş. Riza haleneri 
26 A. R. Ozümcü 
26 J. Kohen 
18 F. j. Abdullak 
21 H. Alberti 
16 P.Klark 
24 H. Besim 
16 D. Arditi 
14 K. Ala)'iait 
6 T. Ennan 

F"• 
ı4.5o ıs 

14.50 20.50 
16. 21. 
ıs. 21. 
15. 15.50 
14. 15. 
ıı. 

14. 
16. 
14. 
14.50 
16.50 
14.25 
16.25 
15.25 
13.50 
17. 
14.50 
16. 
14.75 

11.75 
15.25 
18.50 
21. 
18.50 
18. 
15.50 
16.50 
15.50 
20.50 
22. 
18.50 
16. 
14.75 dinleyiniz! Beyaz heykel hiç bir hareket göster· 

Her ikiniz de muk.addeı cemiyeti· miyor, yalnız siyah elmasa benziyen ka-
_,ıaı·.aı·in emniyetini bozmak cürmü altında- ra gözleri ile Farnezi süzüyordu .. İn· 

922 Yekiın .•• 
ZAHtRE 

llıuz.. Şu cürmün muhakemesi gizli sanlık ile alökası kalmamıı bulunan bu Mikdar Cinai 

~emeye verildi.. O da çok &.diline kadın. en küçük bir merhamet hissi duy- 545 Çuval Buğday 
"• büyük bir vicdan huzuruyle hük- madan ıu karan tefhim eyledi : 25 Ton Buiday 
"'iinü verdi .. Kardinal Lenaçya müd- - Madam ki mahkeme kardinal Jan 25 Ton Buicfay 
"-'umilik Famez ile cellat Klodu ölüm cezasına 231 Çuval Bakla 
-=auın vazifesini yaptı.. Hakla- g 
"ılcLJü bütün zanlan ve tarafınızdan m&hkum eylemiftir. Şu halde idam em· Vaıon Arpa 

Fiat 
5.635 6.375 

4.25 4.3125 
4. 
3.625 
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1 
e ·eynelmilel Sergisinde 

• Sm S~ Cn i~ ' 

Sanayi istihsalitı 
Sergi BU G UN açılacaktır 

) 

Sovyet Pavyonunda, S. S. C. 1. fabrikalarında ima), olunan muhtelif 
ziraat makineleri, traktör, otomobil, yol makineleri, telefon tesisat., 
fenni elekhik malzemesi ve sair fenni inşaat gösterilmektedir 

Sergide teşhir edilen ınallar, Sovyetlerin, satıayiin 
bazı kısınında ne kadar ileri gittikleri hakkın~a 

bir iikir vermektedir. 

Sergide gösterilen mallar hakkında malumat almak istiyenler arzu ettikleri malumatı mahallinde 
a.labilirler .. Fenni malzemenin mübayaası hakkında malumat almak üzere, lstanbul, Beyoğlu, ls
tıklal caddesi 443 No. da S. S. C. 1. Türkiye Ticaret mümessilliğine müracaat edilebilir .. 

S. S. C. /. Türkiye Ticaret Mümessilliği , 
h rinin gizli yerine getirilmesi~i tavsiye 190 Çuval Bur-t. 

Pılan bütün cinayetleri birer birer ~ letrih ediyorum .. Her iki rilahkUın meydanda •lml••-••••••••lfll~l •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .. •••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••P•••••••••••••••••••••••••••••••• 
. eyledi.. Kardinal Korzo ile Gri- uılmasınlar . Eser bırakacak bir iıken-

~di mücrimlerin hukukunu müdafaa ceye maruz kalmaamlar .. Bulundukları Diş Heki. mı· 
'°e bunların üzerine mahkeme ıefkati- yerde kendileri dünyada yokmuı gibi 

ili celbe çall§tı.. Muhakeme e1a1 nizam· hatırdan çıkarılsın. açlık ve euauzluk on- A ~ ~ 11 h H 1 
"-rnemizini yirmi sekizinci maddesine ların celladı olıun. u a acı 
'taun olarak cereyan eyledi. Tahtın etrafını çevirenler diz çök-

Buraya gelince kardinal Roveni tüler.. Gizli duran yirmi dört lamba 
>ii~nü Kardinal ve pakopoalara çe- birden bire göz kamqtıneı bir ziya çı· 
::.di .. Bunların hepsi ıimdiye kadar ıöy- kardı .. Etraf nura boğuldu .. Borular ha- ff ORT AÇSU 
~en. sözlerin doğruluğunu tasdik için el- fif ve ag" ır Lir hava çaldılar .. Sanki bu Hu talannı BU1D. • ca· Beyler 

ı uzattılar. bir muzaffer' et marfl idi. Tahtın ar-
Roveni sözüne devam eyledi : kasında org ahengini borulara uydurdu. sokak 36 numanla lmhul eder. 

~ -:-. Şımdi size, her biriniz hakkında- Favsta ayağa kalktı. Sağ elini uzattı.. Sabah 9 • 12 
~ latınaf ve temyizi mümkün olmıyan Oç parmağı hususi vaziyette hazır bulu- Öğleden sonra 3,30 _ 6 

tarları tebliğ edeceğim. nanlan takdis eyledi .. Sonra da bu talı- Randevü için telefon ediniz. 
Kardinal burada partömen kağıdı ne birden bire kayboldu .• Pamıaklıklan TELEFON: 2946 

~alt okumağa baıladı : örten duvar tekrar gıcırtılar çıkaruak 
'l ltlıam edilmenizin sebepleri ıunlar- yerine geldi .. Tavandaki lamba yandı. di. Etrafa yakıcı nazarlar fırlatarak pen-
ır : Her ıeyden evvel kalplerinizde be- Biraz evvel olup bitenleri bir hayal cereyi gözüne kestirdi. 

bir hisse yer vererek mukaddes ma· ~nan Klod, Farneze seslendi : Odada masanın üzerine bir sandalye 
ırnıza knrşı itaatsızlık göstermek ve - Ne korkunç rüya idi bul koyarak Sen nehrine bakan pencereye 

lti işi ısyana kadar vardırmak töh- Farnez cevap verdi : çıktı .. BuTada çok kalın demirler var• 
· altındasınız. - Ne müthiı bir hakikatti bu!. Dos- dı.. Buna rağmen bu demirleri kıracak 

ikinci cürmünüz, bir kızı evlat te- tum kat'iyyen rüya görmediniz.. Gizli kuvveti nefsinde hisseylemiıti .. Aşağıya 
"" · cdert-k, vazifenizden ziyade ona mahkemenin bu şekilde ilci celsesinde indi .. F arncze teminat verdi : 

ti eserleri göstermenizdir. .>en de bulunmu;ttum .. Verilen kararların - Burada ölmiyeceğiz. 
Diğer bir nokta da şu mahkeme ta· nutlaka icra olunacağını bilirim. Farnezin ümidi yoktu. Ak.ine mÜ• 

~lll~~n, cemiyetimize karp tehlike arz - Ne) .. ölüme mi mahkum olduk.. talii.alar dermeyan eylerken sanki ha-
edigniden dolayı vücudunun kaldml· - Açlık ve susuzlukla!.. Evet.. di.eler onu temin eylemek istiyormu1 

lizım gelen bir kızı himaye ederek Klod ölümden korkmıyordu. Hatta gibi parmaldıiuı arkumdan demir bh 
emrini icraya mlni olnwuzcbr. >illkİI ölümü çok arzu ediyordu. U- kanat indi.. Pencere bil.bütün kapandı. 

5ACLIK·5DCUKLUK·EKOnDt1İ 
OHEJ.TİR ...... ~- .......-

KELVJ~ATOR iki defa daha az ltledlil 
halde aJft• rancllman elde edilen reclne soluk hn•a dolaplar 

18 Ay Veresiye ~atış 

SAHiBiNiN SESi 
ARTHUR VETTER 

lZMUl - Seman ilkeleai (Bü,ük Kardiçah Han) 
AYDINDA : Mehmet Gürer - TE : H. Avni Gü~ 

Kulak, Boiaz, Burun hut•hk. 
lan mütehauıaı 

Doktor Operatör 

Sami Kulatçı 
Muayenehane: Birinci Beyler 

No: 36 Telefon 2310 
Evi: Göztepe tramvay cadde-

si 992. Telefon: 3668 
1-28 (481) 

Zayi Çek 
Manisa t§ Bankasına bay Sabrt tar,. 

fından yatırılan ve Bergama l~ Bank ... :a 

şubesinden bay Müslim Hurşit tarafn

dan alınacak 35 liralık ve 14 ağust ı 
937 tarih ve (60272) sayılı bir adetçe

ki zayi ettim.. Yenisini alacağımdan. 

hükmü olmadığını ilan eylerim. 

MOSLtM HURŞIT 



Sa! ife 8 

Wllf2J!ırJ~ ~''2fifitR '"" 

Kiralık ev aranıyor ~I 
Basmahane, Tilkilik, Gazi bul

varı civarında 3 - 4 odalı· küçük 1 
bir ev aranmaktadır. idarehane- , 
mizde Kemalettin Şükrü adına 
müracaat. ~ 

l'ZZZZ/L/LLZ7ZT/".L/Y.T.//ZZZJmm.;.~' r-------,, 
f>~ ...... 

~ ... . 

Pulniol 
Eaki ve yeni öksürüklere, gö

ğüs baatahklanna kar,ı, en em-
niyetli iliçtır.. ""-~ 

Sinirol 
Sinir buhranlarının ve ıinir 

ainlannın bq ilicıdır •• 

Petrol Nizam 
Saç dökülme.sine, saç hu

tahklanna kartı ilmi ve fenni bir 
iliçtır .• 

YE.NtASIR 

~ ..> • • •• • 1 • _, • • \ - • - • .. ' ... 

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

rafında yapılacak çiçek parterit 
anıt etrafında bof bırakılan saha
da yapılacak çim parteri ve teş
cirdir. 

Ketif bedeli 4687 lira 55 kuruştur. 
Eksiltme usulü : iş açık eksiltmeye konulmuttur. 
Bu ite ait plan, izahat ve di-
ğer evrakın nerede görüleceği: Bu işe ait kefifname, plan, planın 

izahnamesi, eksiltme sartnamesi, 
Bayındırlık if leri genel ~artname
si, mukavele projesi, C. H. P. 11-
yönkurul yazı dairesinde istekli
lerin serbest tetkikir.e k-mıl:n'.11· 
tur. 

Eksiltmenin yapılacaği yer, 
tarih, gün, saati 

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

Muvakkat teminat nedir : 351 lira 59 kuru~tur. 
isteklilerin açık eksiltme gününden evvel alakalı evrakı C. H. P. 

yazı daire.sinde görüp tetkik etmeleri ve gününde komisyonda ha
ıur bulunarak eksiltmeye girmeleri ilan olunur. 

11, 14, 17, 20 2775 (1505) 

lzmir Posta Telgraf Telefon şir
ketinden: 

1 - idaremize memur yetittirilmek üzere lzmirde bir kurs 
açılacak ve bu kursa en az orta mektep mezunu ve memur olmak 
için kanuni ve.sikaları haiz olanlardan yirmi talebe alınacaktır. 

2 - Taliplerin adedi mürettep adetten fazla olduğu takdir
de aralarında müsabaka yapılacaktır. 

3 - Kursun devam müddeti olan altı ay içinde yetmit beter 
kuruş yevmiye verilecek ve müddet bitmeden kur.su terkeden· 
)erle imtihanda muvaffak olamıyanlardan f aizile istirdat edile
cektir. 

4 - Dersler: 
A - Muhabere bilgisi «Mors, Hük Telemprimör» 
B -Fransızca · 
C -Telgraf ve telefon alatı hakkında malumat. 
D - Posta işletmesi 
E - Telgraf ve telefon işletmesi. 
F - Usul ve muamelatı be.sahiye ile P. T. T. kanun ve nizam· 

nameleri hakkında umumi malumattan ibarettir. 
5 - Kursa iştirak edeceklerin ya,ları 18 den aşağı ve 28 den 

yukarı olmıyacakhr. 
6 - Taliplerin evrakı müsbitelerini müstashiben nihayet 

5 eylule kadar müdüriyete müracaatleri lazımdır. 
18. 20 2856 (1548) 

• lzmir Yün Mensucatı 
Türk A. Şirketinin 

Halka-Pınar Kumaş Fabrikası 
Tarafından mevsi:n do!ayısilc yeni çıkardığı kumaşlar : 

Sağlam Zarif 
VE UCUZDUR ' 

Yeni yaphracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 

W/f.(t./Ji SATIŞ YERLERi Wl~/~IM 
Birinci Kordonda 186 numarada 

ŞARK HALI T. A. Ş ............. . 
fzmir ikinci icra Memurluğun-,çartısında 30 No. lu dükkanda 

dan: ' satılacaktır. 

Bir borçtan dolayı evvelce ha- Kıymeti % 75 ini - b;lmad~ı 
pis edilip bu kerre paraya çevril- takdirde ikinci artırma 26/8/937 
mesine karar verilen bir büyük pertembe günü ayni saatte ve ay. 
bakır kazan ve bir baskül ve iki ni yerde satılacağından taliplerin 
adet yağ tanklarının birinci artır- yevmi mezkiirda mahallinde me
ması 25/8/937 çarf&Dlba günü sa- muruna müracaatleri ilin olunur. 
at 15 de Kolancılar eski kasaplar 2896 (1563) 

Otel SADIK AKSEKi 
Tilkilikte Telefon 3206 

Sabık Tevfikoata Oteli 

Yeni temiz 

mefruşat 

Banyo 

Bol hava 

Ucuz fiat 
lzmirin en havadar yerinde ue denize karşı fevkalade latif man· 

zaralı cok temiz ve emniyetli yegane oteldir. ' 

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

Taze Temiz Ucuz lliiç 

Hamdi Nüzhet Çan çar 
• Sıhhat eczanesı 

Başdurak Büyük Salepçioğlu hanı 
Karş1sında 

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

Izmir Emrazı Sariye hastanesi baş 
hekimliğinden: 

Hastanenin 1937 mali yılı ihtiyacından atağıda tahmini fiati 
ve muvakkat teminat miktarı yazılı 101 kalem eczai tıbbiye 15 
gün müddetle açık eksiltmeye konmuftur. Şartname ve 
listeyi lstanbulda sağlık direktörlüğünde ve lzmirde bas· 
tane bat hekimliğinde her gün görülebilir. Eksiltme 21 
Ağustos 937 Cumartesi günü ıaat 11 de Tepecikte 
E..mrazı Sariye Hastanesinde toplanan komisyon huzurunda ya
pılacaktır. Muvakkat teminat para ve para mukahilindeki ev
rak komisyonca almamıyacağından isteklilerin ihale gününden 
evvel teminatlannı İzmir Malaandığına yatırmaları lazımdır. 

Tahmini bedeli Muvakkat teminat 
Kurut Kurut 

228978 17174 
5-10-15- 20- 2620 (1458) 

FUARI GEZERKEN 
1 

MUTLAKA 22 NUMARALI 
«9 Eylul Baharat» depoıiyle «Filbati» «Türk çamaıır çividi» 

pavyonunu ziyaret ediniz. 

Çünki 
Bütün çeşitleriyle, kıymetli hediyeleriyle, satı, yapacak olan 

9 Eylul Baharat deposu herkesi memnun edecektir. 

Acele ediniz 
uFilbafJ» «Türk çamqır çividi» nin ikramiye kartlarını he· 

nüz almamıı iseniz derhal depomuza ve Fuardaki pavyonumu• 
za müracaat ediniz. Bu Türk firması dahi size nadide hediye• 
lerini lzmirin kurtulut günü daiıtacaktır. 

• N:3882 

20 ·'\ 1937 

Bütün ıztırapların 

GR PiN 
rzL~LD{i((ifk ~ . kırıklık koruduğunuz . gi~~~ 
anında bir kate Gripin romatizma, ıinir ve adale 
almakla kendinizi soğuk al· ağrılarını da ıür'atle teıkin 
gınlığı, nezle, grip, . bron • etmif olursunuz. 
fİt ve emsali hastalıklardan Günde iki kate alınabilir. 

Gripini tercih ediniz 
fi it .ır..wzııez ı m ;u;zuı a m..cei(TifZ'Jlıı , 
Umum Pamuk 

Nazarı 
Fabrikatörlerinin 
dikkatine 

Fabrikasının Namdar 
ÇIKRIKLARINI ve bilcümle YEDEK AKSAMINI 

UMUM ACENT ASINDAN bu sene temin edebilirsiniz 
ADRES: 

G. D. GIRAS 
Peştemalcılar, Evren sokak No. 3/1 

Singer diki, makinaları kumpanyası karfııında 
Telefon: 2413 Posta kutu.su : 234 IZMIR 

Kurşunlu Banyoları 

Şifa hassaları muhitimizde tecrU.be ile aabit olan 

Salihlinin 
MEŞHUR 

KURŞUNLU Ilıcaları 
Faallyeltedlr 

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

Fiatler: Banyo dahil olmak üzere insan baıına otelde kar· 
yola 100-75 diğer kısımlarda gene insan başına yataksız 
1 inci 50, ikinci 40, üçüncll 30 kuruşh.ır. 

Müsteciri : KEMAHLI AHMET HAMDI VE ALI BALCI • 
Doyçe Oriyantbank' 

DRESDNEI~ BANK ŞUBESi 
IZlYliB 

. .MERKEZt : B.EHIJ~ 
Almangada 17/i Şubesl Mevcuiiar 

lfoı maye ve ihtiyat akçesi 
165,000,000 Rayhsmark 

~fürli iJe<le Şnbeleri : ISTANBUJ" ve 1ZM 1 R , 
l\fuıır<la Şnlıeleri: J\AlllHE 'fe 1 KENDEBIYJ·~ 

Her türlü banka mnaınelatnı ifa ve kabul eder •. 
• ALMANYAJ>A seyahat, ikamet, tahsil ve saire ıçın • 

• •hnn ~eraitle REOISTRRMAH.K Ratıl~r. > (1)-h 



r !f:ZI 44- GAZI i~&;..~~-J!!!!!J•-=~=::~~~~~==-.-..~~~~~~~~~TE~N~l~AS;;:IR~~ ~~~!!!!!!!!!!!!!~~~_...~~~~~~~~~~~~~~~~ah~if~e~9~-~~' 
imtiyaz ' ~ l N V Olivier Ve Şü. z A Y 1 f =......... Daima Radyolı·n ......... Başmuha ~perco · · 

. , /,Acntası 1 W. F. H. Van Der LıMITET 16/8/937 pazartesi geceıi Fuar : : 
ile Konak ve Kemer arasında için-- i Çünki o sizin hem dişlerinizi hasta) ki d h E 1 Zee & Co. 

oı;- NEERLANDAIS 
Vapur acentası 

DEUTSCHE LEVANTE LINIE B[RiNCl KORDON REES 
d ı B k ·· d ·ı 60 l' • 

1 ar an em .c e f an ası cuz am ı e ıra : : 
para ve fuara ıerbeıt girme kar- E paranızı yabancılara gitmekten kurtarmıştır : »KUMPANYASI 

..A ıs A''""'to ta A G. m. b . H. BiNASI TEL. 24 43 
vapuru 6 .- s nvers HAfvIBURG Lllerman Uoes Ltd. neai mevcut olduğu halde kaybet- : ••••••••• '"111

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .. S 
tim. Bulup apğıdaki adreıime R A D Y Q L İ N ~ğru) Rotterdam, Amsterdaın ve cYALOVA• vapuru 25 Ağustosa doğ- EU..ERMAN UNES LTD. 

..aınburg limanları içln yük alacaktır. ru bekleniyor. Rottcrdam, Hamburg DRACO vapuru 1 O ağustosta getirenler çok memnun edilecek
GANYMEDES vapuru 5 Eylulde Rot- ve Breınen için yilk alacaktır. Liverpool ve Svanseadan gelip yük 

terdam, Amsterdam ve Hamburg li- AMERIKAN EXPORT LINES çıkaracaktır. 
lerdir. 

Kemer Meydan sokak No. 35/3 
tnanlaruıa hareket edecektir. nı Export Ste mshi LESBlAN vapuru 20 ağustosta 

e C l' a P Londra, Hull ve Anversten ge!ip 
Me1ı6ıet Ali Aktan 

GANYMEDES vapuru 22 Eylulde orpora ıon ··1c. k k · d L" ~ ~ yu çı araca ve aynı ı:aman a ı- 18, 19, 20 2855 (1549)' 
Burgas - Varna ve Köstcnce limanları cEXHlBlTOR> v~uru 18 Agustosta verpool ve Glasgov için yük alacak-
lçin yük alarak hareket edecektir. bekleniyor, New-York ve Baltimor için tar •• 

SVENSKA ORtENT LtNtEN yUk alacaktır. • ALCERlAN vapuru 15 ağu~to!ta 
BARDALAND motliril clveym lima- cEXPRESS• vapuru 3 Eyh1lde New- gelip Londra ve Hull i~in y~ ala-

purlann isimleri ve navlun Oc· 
retlerinin değişikliklerinden me· 

nunızda olup 12 Ağuştosta Rotterdam, York için yük alacaktu. - NOT : Vürut tarıhlerı,1!!; 
llamburg ve İskandinavya limanları için PiRE Al\.~ARMASI 

&uliyet kabul edilmez. 
1 p M11 ,,,.. ~ , .mm 

IT''k la kt SEYRI SEFERLER! ,u a ca ır. 

V1K1NGLAND ınotöril 23 Ağustosta cEXETER> vapuru 13 Ağustosta Pi-
t> . tte dan H b tsk d" reden Boston ve New-York için hareket ""° r ı - am urg ve an mavya d kt' li e ece ır. 

manlarınn hareket edecektir. SEYAHAT MÜDDET[ 

GDYNtA motörU 2 Eylulde Rotter

dam - Hamburg ve İskandinavya liman

larına hareket edecektir. 

SERVICE MARITIME ROUMAIN 

PiRE- BOSTON 16 gün 

PIRE - NEWYORK 18 gün 

SERVICE MARITME 

ROUMAIN 

ALBA JULIA vapuru 16 Ağustosta 

Malta ve Marsilya limanlarına hareket 

edecektir. 

BUCAREST 

4DUROSTOR• vapuru W Ai'.:ustosta 

bekleniyor. Kôstence, Sulına, Galatz 

SUÇEAVA vapuru 7 Eylulde Malta ve Galatz aktarması Tuna linmanlarına 

ve Marsilyaya hareket edecektir. yük alacaktır. 

Yolcu ve yUk kabul eder. STE ROYALE HONGROISE 
DANUBE MARITIME 

llundakl hareket tarihleriyle navlun- t-BUDAPEST• motörü 13 Ağustosla 

lardal<l değişiklerden acenta mesuliyet bekleniyor, Belgrad, Novisac.I,. Coınaono, 

kabul etmez. Budapeşte, Bratislava, Fiume ve Li.nz 

Daha Cazla tafsilAt için ltdncl Kordon- limanları için yilk alacaktır. 
da FRATELLI SPERCO vapur aceııta- JOHNSTON WARREN LrnES 

lığına mUracaat edilmesi r:lca olunur. LTD. 
TELEFON: 4142/4221/2663 I .. IVERPOOL 

cINCEMORE• vnpuru 29 Ağustoota 
bekleniyor, Liverpool ve Anvers liman-

P aria faktllteıinden diplomalı 
oı, tablplerl 

larından mal çıkaracak ve Burgaz, Var
na, Köstence, Sulina, Galatt ve Ibrail 

limanlarına yük alacaktır. 
M emldtd hastaneıl dil tabibi ARMEMENT H. SCHULDT 

HAMBURG Muzaffer Eroğul 
VE cNORBURG• vapuru 1 T Ağustosa 

doğru belkeniyor, Rotterdam, Hamburg 

Kemal Çetindağ ve Breınen f~in yUk alacaktır. 
DENMORSKE 

Hutalanm her ~ ıabab MDELHAUS LlNYE 

1
, 1&&t dokuzdan bqbyarak o s L o 
Beyler • Numan zade s. 21 . ~'BOSPHORUS• moWrü 26 Ağustos-
numarala mua1enebaneleriade ta Dieppe ve .Norveç limanları için _yUk 

kabul ederler. alacaktır. 
Telefon : 3921 cc:BAALBEK• motörü 23 Eylulde bek-

.. ••••llİıiiilıiiiİİİlliİlıiiİlılıım lenlyor. Dieppc, Dünkerk ve Norveç 
llmahlarına yUk alacaktır. 

Buca yat! orta okul ve Bornava 
şubesi direktörlüğünden: 

1 - Eaki yabh talebemiz eylülün birinci gününe kadar kayıt .. 
lannı yenileterek ilk taksitlerini yatırmadıkları takdirde yerleri .. 
ne yenileri alınacak ve kendileri açıkta kalacaklardır. 

2 - Son ıınıfların bitirme ıınavları eylulün birinde birinci ve 
ildncl ımıfların geçme ıınavlan yediıinde, ve der1ler birinci tef"' 
rlnin birinde batlayacaktır. 

3 - Yeni adaylann yazılma zamanlara: 
Buca için: Aiuttos 20 den aonuna kadar gün atırı (Pazarteıi, 

Ç&rfamba, cuma) ıabahtan aktama kadar. Eylul birden 20 ye 
kadar her gün öğleden ıonra. 

Bumava için: Ağuıtoı 21 den ıonuna kadar gün atın (Sah 
l>ertembe, cumarteai) sabahtan aktama kadar. Eylul 2 den 20 ye 
kadar her gün öğleden ıonra. 

4 - Alınma tartları ve belgeleri ı 
Yatı 12 ile 16 arasında olan her aday cumurluk kafa ki.ğıdı 

(Soyadh), ilk okul diplomaıı, yeni ahnmıt atı ve taillk raporu, 
batı açık yeni çakatılmıt 6 fotoğraf, (kartonıuz), beyanname İçin 
26 kunıtluk pul ile ege veya eceaiyle birlikte gelecektir. 

Yablı keMmeği üç bölüde 200 liradır. ilk bölil yazılırken yata. 
rılar. 2005 numaralı kanun gereiince getireceği belge ile İfyar 
Çocuklarından% 10 kardetlerden % 15 indirme yapılar. 

Yabh gereçleri liıteai. ile ıınav çizelgeai okulda atılıdır •• Y<:-
netkeye bat vurulması. 

11, 1s, 19, 20 vuı. 2847 (11:4J) 

- S#'!!S-#!! 'HE+ 

En Parlak 

Kudreti 

Daimon Elektrik pilleri dünyada tanınmış pillerdir. Daimon 

pili kullanan hiç başka pil kullanmaz. 
Umum deposu : Sulu han civarında 28 - 9 Hilsnü V.ı 

Ôdemial.i.. 

,, 

TURAN Fabrikaları mamulabdlr. Aynı zamanda Turan 
tuvalet sabunlarını, traş aabunu ve kremi ile gOıellik krem• 
ferini kullanımı. Her yerde Htılmaktadır. Yalmz toptan aa• 
tıılar için lımirde Gaıi Bulvarında 25 numarada umum acen· 
lelik Nef'i Akyazılı ve J. C. Hemıiye mDracaat ediniı. 

Posta Kut. aa4 Telefon a4CS& 

lzmirde Nasırdan Şikayet ayıpdır? 

Eczacı Kemal Kamil Aktaşın 

"Nasırol Kemal,, 
NASIR iLACI VARDIR 
Hilal Eczan~si vardır 

NEKADAR DOGRU ? .... 

lzmir Enternasyonal Fuar Komi
tesinden: 
1937 lzmir Enternasyonal Fuarı bugün saat 18 de ıayan lktaıat 

Vekilimiz Bay Celil Bayar tarafından açılacaktır. Lozan meyda
nında yapılacak açılma törenine lzmirde bulunan Saylavlanmızın 
da tetrifleri rica olwıuır.. 2899 (1567) 

Müstesna bir formülle va 
\zaıni itina ile yapıldığı ve re-
'tabet kabul etmez bir fiatle 
mtıldığı iç.in yunlda ecnebl 
namwatının hakimiyetini or

t tadan kaldırmıştır. Kazandı· 
• ğı bu rağbet sebebiyle elde hig 

;tok bulun.durmadığından da 
f mütemadiyen taze Ih7AI' olu· 
;ıarak piy~~ çıkanlır. 

Radyolin kullanınız; sade 
dişlerinizi temizlemek, koru· 
mak ve giizelleştirınekle kalıt 
ınnzsınız, verdiğiniz para da 
kendi cebinizde knlmış olur. 

Daima RADYOLiN 
*''*"*' @f 4A4W!VMilCZ& • 

Dima sabit daima 
fi a;c; 

tabii 
•M!Q 

Juvantin saç boyaları 
INGILIZ KANZUK eczanesi laboratuarlannda hazırlanan jt.:• 

vantin saç boyaları muzır ve zehirli maddelerden tamamen Ari 
olup saçlara tabit renklerini bahıeder. 

Juvantln aaç boyalarmı kumral ve ıiyab olarak iki tabii renk 
Ozerine tertip edilmiıtir. Gayet tabii ve ıabit olarak temin edi· 
len renk yıkanmak, terlemek hatta denize girmek suretiyle de 
çıkmaz. En ciddi ve emniyetli markadır. 

.. - Eczanleerde ve ıtnyat mağazalannda araymızi 

r elefon No. 2422 

ZAFtYET 

KANSIZlJK 

VEREM 

ISTIDADI 

ROMATiZMA 

VE 
ADEMi 

iktidara 

FEVKAUDE 

EYi TEStRI 

YARDIR 

S.Ferit Şifa eczanesi 
• 1 , ~ 

Her işte kullanılan 

ZONGULDAK 
Maden kömürü 

Her cins kömür perakende suretile rekabet kabul et· 
me:r: fiatlcr dahilinde satılmaktadır. 

Adres z Kestane pazarı Bardakçılar sokak numara 12 
F. PERPlNYAN 



• 

Sahife 10 YE'DASIR 20 ACUSTOS CUMA 1937 

Dört Saatlık Bir Mütarekeden Sonra 

anghay ecnebilerden boşaltıldı 
Çin ordusu Yangsa Fuda tecavüze geçerek Japonlara büyük zayjat 

verdirmişler .. Japon piyadesi de Şanghayda tecavüze geçmiş 
.................................................................................................................................... 4 Devletin teşebbüsü Muhabirimizin büyük manevra intibaları 

Şanghaydan hem Çin hem de Japon Türkün büyük ordusu 
askerlerinin çekilmesini istediler Eski hatıraların kanlı izleri üzerinde 

rriotörleri, tankları ve korkunç sesli 
topları ile bir silindir gibi ~eçiyor 

Çin askerlcriniıı ortiilu mcıı.:ilcri 

Paris, 19 (Hususi) - Şanghay düsmüş, bina harap olmu~tur .. Bo:n-ı . ClN VE ALMANYA 
ı hrindeki ecnebilerin imtiyazlı mm- baların kimin tayyareleri tarafmda1. G: rlin , 18 (A.A) - Have.s ajansı 
takalardan tahliyesi devam ediyor. atıldığı anla ılmamıştır. ı muhabiri b ildiriyor : 
Ha~a muharebelerinin şekli, lngi- CINLCLER TECAVOZE Berlindeki Çin sefaretinin mat-
liz ve Fransız imtiyaz mıntakaların- GEÇTiLER.. buat ataşesi Yao Ting Sen bazı Al-
da bir çok binalara bombaların İsa- \'erilen mevsuk haberlere göre man gazetelerinin Cin - Jaoon ihti-
bet etmiş olması bütün tedbirlere Çin orduları Ynngsa Fuda tecavü- lafı karşısında ittihaz ettikleri tarzı 
rağmen ecnebi tebaalann emniyet- ze geçerek Yangçedeki Japon mev- har>!kete Alman haricive nazırının 
te olamıyacakları kanaatini vermiş- zilerinden mühim bir kısmını zap- nazarı dikkatini celbetmistir. 
tir. Dün bu tahliye faal ve rnunta- tetmişlerdir .. Japon kuvvetleri müt- SANGHA YDAKt HADtSELER 
zam şekilde devam etmişti. Bugün hiş zayiata uğramıslardır .• Bu sabah Şanghay, 15 (P. S.) - Fransız 
de tahliyeye devam için Çin \'e Ja- Çinlilerin bir bombardıman tayya- imtiyazlı mıntakasında muhacirle
pon karargahlarına müracaat edi- re filosu Japon mevzileri üzerinde rin kesif olamk to;:>landıkları yere 
lerek dört saatlik bir mütareke ya- uçarak bomba ve mitralyöz atesiyle bir bomba isabet ederek yüzlerce 
pılması istendi .• Muharipler bu Japon askerlerine yüzlerce telefat ölü ve yamlı kurban vermi.-tir.Çin 
tn1ebi kabul ettiklerinden muhasa- verdirmistir. ve Japon tayyareleri Fransız mın-
mahn kesildiği müddet zarfında ec- BOYOK BtR ÇAPTA BtR takası üzerinde karmakarı~ık bir 
nebi tebaalarm tamamen vapurlara TECA VOZ .. 
nakli kabil olmuştur. Gerek Japon- Paris, 19 (Hususi} - Tokyodan 
kır, gerekse Çinliler dört saatlik bildiriliyor: Bu sabah sn.at beşte" ,(' 

/..4 ~~ ~, 

Çin askerleri 

~ :it 1.. ~'j;t •,,.' 
('~~· '(" .c, . .., ... . ~---~.;ç,~ 

mütareke müddetine saygı göster- birinci vak'a olarak Japon piyadeleri halde bulundukbrından bombanın 
mişlerdir. Şanghaydaki Çin mevzilerine karşı Çin tayyarelerinden mi, yoksa Japon 

Y ANGÇEDE JAPON HARP büyük çapta bir tecavüz yapmışlar- tayyarelerinden mi atıldığı belli de-
GEMILERL dır .. Japon bataryalarının devamlı ğildir. 

Paris, 19 (Hususi) - Şanghay- atesinden sonra yapılan bu tecavüz TASViR EDlLMEZ BiR 
dan bildiriliyor : Şanghayda otuz üç hala devam ediyor .. Çinliler mu- PANiK 
Japon harp gemisi vardır. Küçük annidane bir mukavemet gösteriyor- Şanghayda korkunç ve tasvir 
bazı harp gemileri Yangçe nehrine lar. edilmez bir panik vardır. lki mil-
girere.k faaliyete geçmişlerdir. Ja- BiR INGIUZ PLANI yon Çinli ecnebi imtiyaz mıntaka-
ponyadan Şanghaya ve Tiyençine Patis, 19 (Hususi) -Şanghayda lanna iltica ederek trotuvarlar üze-

• tayyare nakliyatı artmıştır .. Japon- hadiselerin önüne geçmek ıçın rinde sürünüyor ve nereye gidecek-
lar havalarda Çinlilere hakim Lulu- Büyük Britanyanın bir proje ha- !erini bilemiyorlar.. Yollardan oto
nuyorlar .. Japon harp gemilerinin zırladığı hakkında haberler vardır. mobille geçmek imkansız olmuştur. 
bataryaları mütemadiyen Çin mev- Maamafih Kedorsey böyle bir pro- Uzaklaşan veya yakınlaşan topçu ,. l· 
zilerini bombardıman etmektedirler. jeden haberdar değildir. endahtlarından halkın kaçışmalarını I ~-· ~>.:: ~· · ıı. 

ı "' ' 1"'"':rw··=~ ... ~ u Şanghayın imtiyazlı mıntakalar Roma, 19 (Hususi) - talyan seyrediyorum .. Ağır topçuların dü- .,.~-... ,,.-,,.,. 
haricindeki kısmı gittikçe bir hara- gazeteleri İ~gilterenin Şanghay ha- ellocu gece uykularına imkan ver- lıfancvralardan~i-n--t~ıb_a.tar 
be yığını haline inkılap etmektedir. diseleri münasebetiyle bir plan ha- miyor .• Çinliler vagonlar üzerine Edirne, 19 (Hususi) - Trakya sek iradeleri altında yekpare bir mil- lıyan Edirneliler Çatalcaya kdr 

Londra, 19 (Hususi) - Siyasi zırladığından ısrarla bahsediyorlar. yerleştirdikleri toplarla Japon mev-
1 
umumi müfettişi Kazım Dirik İzmir Jet manzarası gösteren büyük Türk uzanan kanlı hatıraların izleri üzr 

mahfellerden nlımın haberlere göre Ayni gazetelere göre, lngiltere hü- kilerine mütemadiyen ateş cdiyor-
1 
vapuru ile Tekirdağına gelen misa- ulusunun en kısa ve buhranlı yıllar rinde tanklarla, motörlerle, phlar 

İngiltere, Amerika \e Fransa hükü- kümeti, Şanghaydaki askeri kuv- lar .. Toplar her dakika yerlerini de-,fir askeri heyetleri karşıladı .. Heyet- içinde nasıl bir kolu bükülmez ordu mış atlariyle ve Balkandan BaJkr 
metleri Nankin ve Tokyo hükü- vetlerini arttırmağa karar vermiştir. ğiştirdiğinden Jnpon topçuları bun- ler otomobillerle Tekirdağından yarattığını meydana koymaktan ve na akseden korkunç sayhalı t~ 
metleri nezdinde müşterek bir te- . ŞANGHA YDA lan susturmağa muvaffak olamıyor- il manevra sahasına gittiler. onu henüz yakından tanıyamamış riyle silindir gibi yürüyen bü;y-
ebbüste bulunarak harbin Şangha- Şanghay, 19 (Ö. R) - Altı tay- lar. 21 ağustos cumartesi günü {ya- olanlara uzaktan uzağa akseden bir ordunun 7 - 8 fırkadan ve yiİ_I 
yın dışında mevzilestirilmesi ıçın yareden mürekkep bir Çin hava fi- Çinlilerin üç bombardıman tay-1 rın) Edirnenin fidanlık bahçesinde korkunç seyhalariyle duyurmak- tayyareden mürekkep küçük bil' 
Çin ve Japon askerleriyle Japon losu, Çaharda Japon mevzileri üze- yaresi Şanghayın gururlandığı Hu- Edirneyi ziyaret edecek olan dost tan ibarettir.. parçasını görüvermekle ~ 
harp gemilerinin Şanghaydan çe- rinde uçarak bir çok bombalar at- angpu gökyaranl<\l'ı. üzerinde alçak- 1 ve müttefik devletlere mensup as- Dünya tarihinin mefharet ahi- yaralarının dindiğini duyacak~~ 
kilmelerini, bu sehirde asayiş ve in- mıştır. tan uçarken panik en son haddini 1 keri heyetler şerefine mükellef bir desi olan Selimiye anıdının kubbe- göğüslerini gurur ve mefharet ....
z.ibatın büyük devletlere mensup NAZIRLAR PLAN ARIYORLAR bulmuştu.. Tayyare topları ateş 7jyafet verilecektir. sine 26 yıl önce saygısız bir güllenin leriyle dolduğunu görecekJerdjr• 
askerler taı;afından teminini teklif Tokyo, 18 (A.A) - Şanghay- ederken yer sarsıntıları vukubulu-1 MUHABIRiMIZIN INTlBALARI indirilmiş olduğunu gören ve hatır- AK11J4 
clmi~~di~. Buteklifugöre~n~ daki ~an~zimt~azmın~ka~nm ym~nnedilebili~i .. Japon~rNan-1 Traky~ 19 (Husud muha~ri- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
haydaki kırk binden fazla Japon yukarıki kısmına doğru Vıfingpooe kine karşı hücumlarını tevali ettir- mizden) - Trakyalılar engin bir 
tebaasının emniyetini de bitaraf dev- nehrini kapamak için Japonlar ta- mek niyetini::ledirler. !sevinç içinde büyük manevrayı ta-
letlerin askerleri temin edecektir.Ja- rafından batırılan vapurlar arasın- ÇINULER tLERLlYORLAR kip etmektedirler. · Bir lngiliz filosu 
ponya ve Çin hükümetleri bu te- da 9419 tonluk Rakuyo Maru, 3605 Şanghay, 18 (A.A) - Sentral j Manevralardan sonra Saray 
şebbüse henüz cevap vermemişler- tonluk Manya Marupur, 5388 ton- Nevs Çin ajansına göre, Chahar kasabası ile Manika köyü arasın- J b ı • ı k 
dir .. Maamafih Japonyanın böyle luk Soyo Maru vapurları bulunmak- cephesindeki Çin kıt'atı şarka doğ-~ da yapılacak büyük resmi geçidin sta n u u ZI yarete ge ece 
bir teklife muvafakat etmesine ih- tadır. ru ileri hareketlerine devam ederek bütün bir dünya kar§ısında ifade . . . . . . • .__._r 
timal verilmiyor. Japonların bu vapurları Paoting Tchasperdeki Mongol merkezini iş-ledeceği gerçek : Türkün azim ve lstanbul, 19 (Yenı Aa11' muhabmn-ızıyaret edecektir .. Bu zıy..... ' 

imtiyazlı Jngiliz mıntakasında de zaptedilmit olduklan söylenmek- gal etmiıler ve Tchangei adındaki I irade kuvvetlerinin bir hülasası ol- den )- Bet parçadan ibaret bir lngiliz mızın seçen .ene Malt.,. talı 
burin telefon aantralma bombalar tedir. aehrc varmıalan:lır. 1 maktan ziyade büyük aeferlerin ~- filoeu q)Glün yirmi betinde limanmuza ziyaretini iade ınahi)'etin 

1-ıtles<ıllCl::tilflrcıuı .. • , ~ oıuoua,.. ... --· • -- • '-" .. CÜ baY lo1üaeyın aıra11.)'uı .. o aw 

ötü havalı bir orman parçası lırdı ~ ıu aomur . "' 


