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Bugün gece yarısına ka~ 
. ı dar Fuarı gezenlerin sayısı 
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1 geçmiştir 
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Manevrada aldığımız parlak netice 
Bütün dünya matbuatında büyük ehemmiyetle 

-· Fuarı takip edilmiş, , eli or umuzun 
Nasıl gezelim? mastur 

• 
muvaf f akıyeti dir olu 

lktuat Vekilimiz, veciz n:ı
tuklarında, fuarımızı muvaffak 
olmua ve muvallakıyetleri te- Edirnede 
vali ~decek bir eaer olarak tak- D ~ f •k 
dim etmiflerdir. Memleketimi- ost Ve mutte l 
zin en uzak kö,elerinden, fuarı- heyetler şerefine 
mızı görmeğe gelen ziyaretçi-
ler, bu projektörün isabetli ışı- ziyafet Verildi 
ğı altında, hakiki bir münakkit lstanbul, 2 J (Hususi muhabiri
gözüyle dolaftıkları zaman, ilk mizden) - Manevraları takip eden 
intıbaları enternasyonal fuarı- müttefik ve dost memleketlerin as
mu:ı Türk dekoratörünün, Türk keri heyetleri ile, ataşemiliterler 
tekni•yeninin, ifçi•inin elele ve- bugün Edirneye hareket ettiler. 
rerek yarattıkları bir muvaffa. HEYETLER EDIRNEYE 
kıyet enmuzeci •aymak olacak- V ARDiLAR.. 
tır. Fuarın ruhuna nüfuz ettikçe Edirne, 21 (Hususi muhabirimiz-
bu kanaatleri kökleşecektir. den) - Genel kurmay başkanımız 
münakkit göziyle dolaftıkları Mareşal Favzi Çakmak ve diğer ko
zaman, ilk intıbaları enterncu- mutanlarımızla dost ve müttefik 21 Ağıısto• cumartesi giinü. öğleyin, Trakya Umumi Mü.fetti,<i General Kô.:ım 
yanal fuarımızı Türk dekoratö- "devletlerin manevrayı takip eden Dirik tarafından verileıı 150 ki§ilik ziyafetin veri, Edirne nünıuoıe fidanlıfı 
ranun, Türk tekni•yeninin, - SONU VÇUNCU SAHiFEDE - bahçesi (Cennet ti.sil) bir yerdir 
İfçİıinin elele vererek. yarattık- •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
ları bir muuallakıyet enmuzeci B. Celal Bayarın Yaş üzüm sevkiyatı hakkındaki sözleri 
•aymalı olacaktır. Fuarın ru
huna nüfuz ettilı.çe bu kanaat 
lı.ökle,ecektir. Biz gösteriş istemiyoruz 
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Gösterilmek istenilen varlığın 
. yüzde altmışı gösterilebilmiştir 

Vekil, /par yatını bizzat idare ederek Kar-: 
şıyakaya gitti. Şarpi yarışlarında bulund~ 
Değerli Ekonomi Bakanı

mız B. Celal Ba~· ar, dün öğle
den ('\·vel vil5.~· e tc gelerek var 
B. Fhi!ı G<ileçi z;yarct etmiş

ler, üç ç<;rek saat kadar ınuh
telif işler Uzerinde 
]erdir~ 

. B. Ceı:J fü.yar Yi'ayett 
Müstahkem Me\"kİ Komutan
J,ğma giderek ko:-nutan Gene
ral Rasimi ziyaret etmişlerdir. 
Bundan !=:Onra hu~us[ bazı zi
yaretler yapan Ekonomi Baka
nı şehı: gazinooı.;n" gelerek üğ- ~'l!lı&. .. 
le yemeğini vali Bay Fazl• Gu
lcç, belediye reisi B. Dr. Behçet 
U:ı.la birlikte yemişlerdir. Bu 
arada bir muharrir arkad~ı

mız B. Celiıl Bayarla hasbihal 
~eklinde bir görilşn1c y~pmıc

tır. 

Arkadaşımız. Ekonomi Bakanunıza. 

lımlrde fazla meşguliyetleri arasında İz

Jp4T yatı 

Fakat, dediğim gibi ancak doküm~ 
tetkikten sonradır ki daha müsbet ko-Bu sene Fuarımızın bilhassa na

tarı dikkati celbeden bazı hususi
Yctleri vardır : Bunlardan en mü· 
hinınıi Fuar mefhumunun daha iyi 
anlaşılmış ve tatbikinde n'!uvaffakı
Yet elvermiş olmasıdır.. Filhakika 
lııuhtelif pavyonların ziyaretinde, 
lııemleketin iktisadi kudret ölçüsü· 
nü göstermek bakımından ilk ara
nan şey öğretici, kandırıcı rakkam· t'r· grafikler, İmajlar ve örneklerle 
h arşılaşmak olduğuna göre, şimdi 
li er adımda bunları bol bol görebi-

mir gazetecileri ile konuşma fırsatını nuşabiliriz. 

Yapmıyoruz. Maksadımız ~~;ı~a::;a;:~~~;~'.nı oormu~tur. Ce- mek ::~i.:~ındaki fikrinizi öğren-
. - Fırsat bulmak meselesi değil, si- - Ben fikrimi dün açılış nutkunda v~ 

Spor da 
alıcının eline 

Yoruz. Fuarı bir reklam yeri, bir 
tanıtma ve tanışma yeri telakki et
tiğimizi gösteren bu tanzim tarzı 
~etli bir inkişafın müjdecisidir. 
Böylece Fuar tekniğinin incelikleri
~e nüfuz ediyoruz. 

Ehemmiyetle kayde değer 
ikinci bir hususiyet te Turistik 
köşelerdir. 1936 fuarında, bu gü
zel şehrin turistik kıymetlerini 
canlandıran köşeler mevcut de
ğildi .. Aziz Başvekilimiz ismet 
lnönünün işaretleri bir ilham 
kaynağı oldu. Vilayetimiz pav
yonunda ve diğer pavyonlarda 
T uriatik kıymetlere büyük ehem
miyet verildiğini görüyoruz. Böy
lece yerli ve yabancı ziyaretçilere 
memleketimizi tanıma imkanları 
verilmiştir.. itiraf etmeliyiz ki 
yurdumuzun cihan değer güzel
liklerini bilmiyoruz, tanımıyoruz. 
Memleket dahilinde Turizmin in
kişaf etmemiş olmasına en mü
him bir sebep te budur .. Halbuki 
lzmir vilayeti, Turizm bakımın
dan dünyanın en çok ziyaretçi 
çeken köşelerinden daha üstün 
bir mevkidedir, kelimenin en 
geniş manasiyle bir hazinedir. 
N.,reye baksanız zengin tarihi 
eserler, coşkun tabiat güzellikle
ri küryoziteyi tahrik eder, göz
leri ok~ar. Böyle gözler kamaş
tıran bir hazinenin tanınmamış 
olması talisizlik sayılabilirdi.Baş
vekilimizin irşatkar direktifleri 
sayesinde Enternasyonal lzmir 
Fuarı .. n büyük bir noksanından 
kurtulmuş, yurdun hazinelerini 
Yurddaşlara tanıtmak ve sevdir
mek imkanına kavusmustur. 
Türk, asil ve temiz vicdanı-;,da, 
memleketin sinesinde yaşayan 
her "sere, hr güzelliğe karşı ta
bii bir incizap duyar. Biz şimdi bu 
sevgiyi körükliyoruz. 

Memleketi karış karı~ tanım;rnın 
- SONU IK.1NCI SAHiFEDE -

SEVKET BILGll" 

Tariş üzüm kurumu Avrupa pazarla
rına ve bilhassa lngiltereye yaş üzüm ve 
kavun sevkiyatına ehemmiyetle devam 
etmektedir. Kurum, dün de Umda 
kumpanyasına mensup Danimarka bay
raklı Erna vapuruna dört yüz ton yaş 
razakı üzilmü ile iki yüz ton muntazam 
ambalajlı kavun yüklemi~tir. 

temiz ı 
• d • zinle çok uzun görii§meyi arzu ederdim. beyanatımda söylecfun. Fakat, şimdi size ma geçm esı •rıFakat C\'.velil bir ~ok işi~~~ ait dos- ben de bir sual soracağım. İzmirlisiniz ... 

yaları gozden geçırmeklıgım ıcap eder. lzmir gnzetecisisiniz. Siz fuarı nasıl bul
,,.,.-· ambalfıj içine bozuk, çürük tanelerin O da burada değil, lstanbulda müm- dunuz? '/ ,' . j gir~esi1ne. s_eb~biyl et. ver1e1 nl~rdin şiddektle 1 kündür. ümit ederim iti, beş on gün Arkadaşımız, Bay Celfil Bayarın bu 

teczıye erını, ışç-ı erın e e:ın e ma as I oonra siz.inle tekrar görüşmek fırsatını sualine cevaben: 

Vapurun frigorifik tesisatı ,·ardır. 

üzümlerle kavunların bir kısmı frigori
fik anbarlara yerleştirilmiş, bir kısmı da 
güvertede ve açıkta bırakılmıştır. 

Üzüm kurumu direktörü B. İsmail 
Hakkı V cralın izahatından öğrendiği

mize göre, bundan maksat her iki şekli 
tecrübedir. 

Ekonomi Bakanımıı B. Celal Bayar, 
refakatlerinde vali, belediye reisi, şehri
mizde bulunan saylavlar ve gazeteciler 
bazı tüccarlar olduğu halde saat 17 de 
Erna vapuruna gelmişler, sevkiyat va
ziyeti ile ambalaj şekillerini yakinen 
tetkik etmişlerdir. 

B. Celhl Bayarın gösterdiği arzu üze
rine amballijlardan bir kaçı açtırılmış 
ve inceden inceye tetkik olunmuştur. 
Ekonomi Bakanımız, Tariş müdürüne: 

- Bu mallar böyle güvertede ve açık
ta giderse dayanır mı? 

diye sormuştur. Tariş müdürü de 
7u cevabı vermiştir: 

- Dayanır zannediyorum ve bilhassa 
bu ~ekildeki sevkiyatı da tecrübe etmek 
istiyoruz. Üzümlerle kavunların konul
:lukları frigorifik ambarların suhunet 
Jereccsi, bir kısmı zait 15 ve bir kısını 
'ait 5 dir. Güvertede de yapılan sevki-

Ekonomi Bakanımız Celal Bayar 
yat ile üç şekil tecrübe etmiş olacağız. 
Vapur Taymise gidinceye kadar malla· 
rın geçireceği bütün safahatı vapur kap
tanı tesbit ederek, kaç sandıkta kaç ki~ 
!o üzüm veya kaç kavun bozulduğunu 
bize tam tafsillitiyle bildirecektir. Ken
disiyle bu suretle mutabık kalınmıştır. 
Bağlardan hususi surette ve itina ile 

toplattırdığımız üzümleri, sevkedilecek
leri zamana kadar muhafaza edilmek 
üzere mezbahanın frigorifiklerine koyu
yoruz. Bir kısmını ·da, Dr. Badenin 
tavsiyesi üzerine avan - frigo yapıyo

ruz. Şimdilik bu iki şekli tecrübe et
mekte ve her ikisinden de iyi neticeler 
almaktayız. 

B. Celiil Bayar, açılan bir ambalaj 
içindeki üzümleri tetkik etmiş. bunların 
arasında pek az miktarda çürük tanele
rini görünce dikkat etmiyerek böyle 
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. Başvekilimizin 
Cevapları 

iKTiSAT VEKiLi BAY CELA.L BAYAR/_ 
I Z MIR 

Mutlu ellerinizle açılan lzmİT Fuarı uesilesiyle 
aldığım tel yazınıza te,ekkür ederim. Mesaileriyle 
yüksek takdirlerinize mazhar olan lzmir ualisiyle 
Belediye reisini tebrik ederim. lzmir F uarmın aeu
gili lzmir için faydalı bir müessese ue sizin kıy
metli hizmetleriniz arasında canlı bir eser olarak 
her sene daha yüksek olmasını dilerim. 

Baıuekil ismet INôNV 

•• .. ,, 

bulundurulmasın• cmretmış , . ., bu am- bulabileceğim. O zan,an bol bol konu- - Fuarı tamamen tekemmül etml~ 

balajların nerede yapıldığını sormuştur. şacağıı. .. bulduğumu söylersem doğruyu ifade et-
Buna da B. İsmail Hakkı Veral ce\·a- - İş mev•iminin tam girmiş olduğu miş olamam ... Fakat tekemmüle doğru 

ben dedi ki: ru sırada kıymetli direktiflerinizden hı:ı.la ve geni< adımlarla ilerliyor... Bu 
- Tetkik buyurduğunuz üzümler Ka- çok istifade etmek istiyoruz. ilerleyiş bizi çok sevindiriyor. 

raburun mahsulüdiir ve ambalajları da - Çok mühim bir noktaya temas et- - Euet .. Gösterilmek istenilen 
maballimle \"Ücuda getirdiğimiz teşkilat 1 tiniz. İsteğiniz hem yerinde· hem de uarlı~ın yüzde altm~ı gösterile.-
tarafından yapılmaktadır. mühimdir. Bu. bizim de arzumuzdur. ! SONU DöRDUNCU SAYFADA 

Ekonomi Bakanı , görülen çürük tane-- . . -

ı~re ehemmiyetle tekrar işaret etmiş \'e Röyterin verdiği bir habere göre 
bılhassa demı~tır kı: 

- Fedakarlık yapılıyor ,.e gaye de 
memleket mahsulünün çok iyi tanıtılma
sıdır. Sandıklarda çürük kat'iyyen bu
lundurınamnlı ve buna dik.ket etmiyen 
alakadar bila müsamaha tecziye edilme
lidir. Standardizasyon işleri aslli tole
rans kabul etmez. Ve biz bunu dü
şünmeyeceğiz de... Spor yapınıyoruz . 

Gösteriş de · stemiyoruz. Maksadımız 
alıcının e1ine iyi ve temiz ma] geçmes!
dir. 

B. VERALIN iZAHATI 
Vekil bu münasebetle üzüm kurumu 

müdürünün yaş üzümlerin istihsal 
mıntakalarından tedariki hakkında ver
diği izahatı dinlemiştir: 

- SONU iKiNCi SAHiFEDE -

Vekiller Heyeti 
Kara sularımızda faaliyette bulunan 

meçhul denizaltı gemisinin 
vaziyetini tetkik edecek 

Londra, 2 1 (Radyo} - Röyter ajan~nın verdiği bir habere göre manevra
lann hitamı Üzerine lstanbula avdet eden Cümhur başkanı Kemal Atatür .. 
kün başkanlığında toplanacak olan Vekiller heyetinde Türk sularında faali
yette bulunan meçhul bir denizaltı gemisinin yaptığı hareketler tetkik edile• 
cektir. 
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t 'uann g('ce göriinii§i4 . 
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Fuarı 
Nasıl gezelim? ------.-----

B. Celal Ba)'arın Yaş üzüm seokiyatı hakkındaki sözleri 

• BAŞT ARAFI BtRtNCt SAHiFEDE -

faydalarını böyle bir dar makale çer· 
çevesine sığdıramayız. Her gör
gülü vatandaş bilir ki sempatileri 
alevli bir aşk haline koyan sihirli 
kudret tanımağa dayanır. Vatan 
sevgisini şuurumuzda yer alan dü
şüncelerin daima fevkinde tutmak, 
vatanıümul olan .menfaatleri phsi 
menfaatlerimize .tekaddüm ettirmek 
için vatam baştanbaşa tanımaktan 
da:."\ müessir bir münebbih olamaz. 
Türk milleti vatanseverlik bahsin
de müstesna bir şuur uyanıklığına 
maliktir. Vatan davasında daima 
en harikalı hassasiyetler göstermiş
tir. Milletimizin bu karakteristik 
vasfını tedkik ettiğimiz zaman an
lıyoruz ki bu güzel yurdu tamamen 
tanıtmak bahtiyarlığına iriştiğimiz 

6iz gösteriş istemiyoruz 
Telefon S d M k d 

Ş. k . d k. hAd. por a yapmıyoruz. a sa ımız 
ır etın e ı a ı- ) 1• se etrafında a ıcının e ıne ten1iz mal geçmesidir 

tahkikat 
gün vatanseverliğimizin yaratma Geçen gece telefon şirketinde bir hl
ölçüsü nihayetsiz olacaktır .. Fu- dise olmuştu. Şirkette müstahdem iki ar
anmızm her köşesini işte böyle bir kadaştan Bay Asım adınd biri i, arka
rnhla dolaşmağa, toprak ürüünleri- dnşı kavas Alinin cns~sinı okşamış ve 
mızın çeşidlerini, milli sanayiimi- bunclan teessür du~'an kavas Ali, ta
zin verimlerini, ev san'atlanna ait bancasını çekerek iki el ateş etmişti. 
bedii eserleri, Turizm köşelerini bir Cünnü mC§hutla nôbctçi sulh ceu.ı 
aşlc gözüyle seyretmğe, onları iyi- mahkemesine tevdi edilen taraflar üze
den iyiye tanımağa ihtiyaç vardır .. ıine ynpılan duruşmada, nakim mesele
Ziyaretçiler bu şuurlu alakayı gös- yi incelemek mccburıyetindc kalmış m:ı
termckten ancak fayda ı:;örcbi'ir- hallinde tetkilmta ]uzum görmüş ve ch
ler. Zira iç pazarda İ~ hacminin ge- 1i vukuf ınuvacchcsınde yapılan tetkik
niılemesi bakımından böyle derin- te atılan iki mem1inin ayni delıktcn gcç
feşmiş tedkiklerin temin edeceği tiğı neticesine varılmıştı . . . 

Tas Ajansı 
direktörü 

Tas Ajansının Türkiye müdürü Ba1 
Stokliski şehrimize gelmiştir. Fuanınıı 
hakkında güzel intıbalarım hazırlaya• 
caktır. 

Fuarda yankesicilik 
Dün fuarda bir yankesicilik hadiseSi 

olmuştur. 16 yaşında bulunan Sabri 
yakalanarak nöbetçi mahkemeye gönde
rilmiştir. Haklın, suçlunun gayri m4W• 
kuf olarak duruşmasının devamına "• 
pareları aşırıldığı söylenen ve dün W 

hah Sandıklıya gltiklerl aıllaşılan nıllt
tekilerden ne kadar paralan çalındığı 
anlaşılmak üzere Sandıklı mahkemesin• 
talimat yazılmasına karar verilmiştir. 

SAYIN IZMIRLILER; 
Hava Kurumu tarafından bil• 

yük fedakarlıklarla Kültür park" 
ta yaptırılan parafiit kuleıi ta• 
mamlanmıttır. 

Güzel lzmirimizi ıüıleyen bu 
havacılık abidesi yaran saat (15) 
de lktııat Vekilimiz Bay Celal 
Bayar taraf andan açılacağandan 
Hava Kurumu lzmir tubesi biJ .. 
tün lzmirlileri açıl'ma törenine da• 
vet eder. ---
(BORSA] 

OZOM 
Mikdar ALe.ı 

125 ş. Riza halefleri 
107 Y. 1. Talat 
102 A. H. Nazlı 
48 F. SOlan 
47 K. Taner 
36 Ozüm kurumu 
33 Albayrak 
27 D. Arditi 

Fiat 
13.50 17.50 
14. 17. 
12. ıs. 

14. 14. 
16. 17. 
13. 22.60 
14. 16.75 
12.SO ıs.7' 

faydalar tasavvur edildiğinden da- Ayni zamanda alelade ensesi okşandı 
ha fazladır. Şuna kaniiz ki ancak diye silahına sarıla.1 bir adamın şuu
bu mahiyette tedkiklerle Fuarın ori- runda bozukluk olup olmadığının tetkl
jinalitelerine el koymak, bir çok kine 1Uzum görülmüştü. Bu nokta üze
noktalar üzerinde noksan olan bil- rindeki incelemeler de Alinin asabında 
gilerimizi tamamlamak, kanaatle- bozukluk olduğu neticesine varmıştır. 
rimiD karııla§bğımız realitelere uy- On senedenberi bu müessesede çalı- 14 M. j. Taranto 
gun bir tekilde yeni istikametler şanlar Alinin en ufak el ve ağız şakala- Celal Bayar Erna vapurundaki ziyafette ı3 Jiro ve tirekitı 

14.60 21.60 
14.29 

vennek kabildir. Böylece Cümhu- rına tahammül edemediğini müttefikan BAŞT ARAFl BiRINCI SAHiFEDE ziyet değişir. O zamnn biz, her kilo yaş Haşmete teşekkür etti. 10 P. Paci 
riyetin bu güzel eseri ile lzmirin beyan eylemişlerdir. .. Hakkı Veni _ Bazı mıntakalarda üzüme sekiz kuruş masarif iU\ve ederek Vekil konuşmaları esnasında üzümle- 8 F. Solari 

14.25 
16. ıs. 

16.7$ 
bayabna hayat katbğıru, şehrimi- AsAp hastalığından bizar olan suçlu, bağcılar bize beklediğimiz suhuleti gös- 12 kun.t§tan sermaye fialini tesbit ede- rimizin muhtelif safhalarına temas ede- 7 s. &sin 
zin terakki ve tekamül hayatında bir müddet evvel doktor B. Faik Mu- tcrcmedılcr. Bizim razakı üzümlere ta- riz. Bu .suretle Ingiliz pazarlarının yaş rek ihraç edilecek yaş üzümlerin daha 7 Patenoa 

16.76 
16. 16. 
14.50 14.50 

muazzam değişiklikler vücuda ge- hiddine müracaat ederek hastalığının te- lip oluşumuz bd ki de kendileri için bir üzümlerimiz için verdiği 15 - 18 kuruş bağında, köylUmüz tarafından kalitele- 4 Enver Cani 
tireceğini takdir edeceğiz. F uan davisini istemişti. menfaat meselesi ":li. Kendilerine bu üzerinden bir anlaşmaya varmak müm- re ayrılmasını, memurların ellerine ma- 588 Yelôm 

14.25 20. 

bir de bu tekilde sevecek. onun mu- HAldoı, bu noktaları nazara alarak işin devamı için rn ..._"lit fiat istemel~rini kün olur. kas verilerek çürük, ezik danelerin ay- 16ı4 Eaki aabf 
vaffakıyeti için yapbgı .. nuz ve ya- anlattık. Ortada hem kendileri hem de B. Celal Bayar - Bu ehemmiyet ve- nlmasını, frigorüık tı>c:ıkilatının yakın 2202 Umumi ....... suçlunun mütahassıs tarafından müşa- --s ---Y 
pacağımız fedaklrlıklann tamamen memleketın' men-tıi bakımından bir he- l'ilecek bir iştir. Dün de söylediğim gibi zamanlarda tahakkuk ettirilmesinde fay- INClR . hede altına alınmasına karar vermiş ve m 
yel'.me masruf olduğunu, bu saye- ke 5 ..,1) meselcsı· mevzuu bahisti'r. köylüyle sık sık temas lazımdır. Onla- d ld ğu S ı~- .k 1 1 da 1901 Tütsü ile T. tacir. 9 10 

ıs 
10 
12 
11 

ndisini memleket hastanesine gönder- "' a o u nu, e twı yo uya yapı-
de bu güzel §Chrin çehresine iste- B. Celal Bayar _ Ne gıbi hcsan mese- ra menfaatlerini anlatırsak elbette razi 1 k k. t te' tk'k 1 bil 422 A. H. Nazlı 9 
-1~"'. • - ''-- b l rnişlir. ... 1 1 M lak .. .. k 1 mi in aca sev ıya ın ı mevzuu o a e-
uıgımız revnwu vere i eceğimizi l · o ur ar. ut a uzum re o tc z 355 tzzi ve Ali 
anlayacağız. Suçlu AJi, on seneden beri bu mücsse- esı. ... yarısını yaş olarak scvketmek lazımdır. ccğlni, yaş üzUmlerin amba!Ajında 4cul-ı 280 M. j. Taranto 

9 

Büyük eserler daima büyük ala- sede kavaslık yapmakta ve ayda tam B. Hakkı Vcral - Biz bu sene yaş B. Hakkı Veral _Dün de arzetıniş-- Janılan kağıtların kabulü muvakkat su- tt7 Ş. Riza halefleri 

ka olarak elli lira maaş almakta idi. Bu h!- üzümleri 7, 8, 9 kuruştan mübayaa et- t' ı ı k •~ · · · .. kü 

9 
t 
9 
9 
9 

lardan doğarlar. Onlarla ya-", tim, eğer beş sene mtihlet vcrirseni7. re ıy e meın e e...., gırmesının mum n 100 ş. Remzi 
r- dise Uzerine kavas Alınin vazifesine ni- tik. Dört kilo yaş üzüm bir kilo kuru ld ıc..... b · ğ .r. _ _,. -d 

kuvvet bulur, azamet kazanular.lz- muvaffak olrnağa çalışacağız. 0 Uı:;..u..u • u .ışte u raşacaı:;ım vao et- 98 Al1oti biraderler • 
10 

mir kendi ainuinde bir güzellik hayet verilmiştir. üziim ettiğine, buna üzüırilcrin kurutma B. Veral bundan sonra Vekile, yaş mlştir. 50 Beoc.ya 
abidesi, bir kudret '--ynaaı o1arak .. masrafı da ilave edildiğine göre köylü ü ·· ı · lar tah ·ıı d Vekil vapur süvarisine <re acenteye 30 H p r 2 _ 

9 
10 &.a -~ ' T Ü .. U .. r • [ •k h zd d f 1 ik 1 f zum erın vapur n mı esnasın a , , • • • ıı:.l"IQ 

yerleşen Fuarın kendisi için neler uç ncu . muTettış ı i en iste ıği iat erle . i misi iat tesadüf edilen bir zorluktan bahsettL veda ederek vapurdan tlyrılmış ve kot- 3353 YekUn 
vaad ettiğini anlayacak kadar uya- muhte/iti farkı meydana çıkamuştır. Yani bizim Liman amelesinin vapurlara tahmili es- t&Sfyle Karşıyakaya geçmiştir. 1316 E..ki yekU.. 

10 

nık bir şehirdir .• Onun içindir ki va- dokuz kuru,.c:a satın aldığımız üzümler, nasında, şallarla mahsulü zedelediğini, Not - Vapurda yapılan hasbihaller 4669 Umwni yekim 
t~umul olan fuarımızın muvaffa- Memleket içinde uzun bir seyahate çı- kuru lızi.ıııı hesabiyle 36 kuruşa baliğ liman müdürüyle bu hususta bir anlaş- tamamen hususi mahiyette idi. Fakat ZAHlRE 
kıyetinden duyacağımız sevinçle kan ve yirmi nuıç ynpmak üzere angaj- olmuş demektir. Köylü bizimle elelc ve- ma şekli elde edildiğini, kurumun tahsis mevzu memleketin değerli bir mahsulü- M&dar Cinsi Fiat 
onun muvaffakıyetine yeni muvaf- manlara girişen Üçüncü Umumi Müf et- rerek menfaatini, yaş üzümle:ri Uç bu- edeceği memurların bu işte çalıştll'.ıla· ne taalluk etmesi itibariyle şu şekilde 383 Çuval Buğday 5.50 6. 
fakıyetler kabnayı bilecek, lzmiri dü- tl.şli~ Muhteliti 10 eylül tarihinde şch- 1 çuk, dcirl kuruşa satmakta bulursa va- caklarını bildirdi ve liman mUdürü B. lıUlasa etmeyi faydalı bulduk. 53 Çuval K. D. 7. 7.50 
§Ünerek yaratılan bu eseri en kıy- runıze gelecektir. Kuvvetli bir teşekkül •••11••••••••111••••11•••11••••11••••••••••••••• •••••11••••••••••••••••••••••••••n••••••••••••11•••11 n•••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .. •••• 
mettar bir varlığımız gibi kıskanaca- olan bu mu~~lite karşı Izmirin en kuv- Fuar Turnova kupası lik kuru u··zu·· m mahsuıu·· 

~~~·~~Ş~E~v~~T~B~~~'~N~=~:~~~~~1=~~~~=~~~~~~:~~~!-~~ı~~ll ~~anlar spor takımı 1 ~iin sabah merasimle 
lstanbul Esnaf ve işçi kurumları 

heyetine dün Fuardaverilenziyafet ilk maçta galip ~eldi vapura yüklenmiştir 

IStanbul esnaf ve işçi kurumları adına rak misafırbre vali ve Parti başkanı B. 
fuarımızı ziyarete gelen heyet şcrcfıne Fazlı Güleç ndına beyanı hoşllmedide 
diın saat 17 de fuar gazinosunda şehri- bulundu. Müteakiben esnaf, işçileri 

ıni:t esruıf, işçi kurumları tarafından 100 1 kurumları başkanı kısa bir hitabede bu
ki lık bir çay ziyafeti verilmiştir. lundu. Buna Istanbul heyeti başkanı 

Ziyafete başlarken Parti llyönkurul Bay Ferit mukabele etti. Ziyafet çok sa
!'ızasından avukat Ekrem ayağa kalka- mimi geçmiştir. 

Çekoslovakya ilel lngiltere 
Portekizarasındaf ltalya ile iyi müna-

k 'ht 'l "f sebet tesisine karar 
cı an ı ı a . 

Pra;, 21 (ö.R) - Çekoslovakya ile Vermış 
'Londra, 21 (Hususi) - Italynn gazc-

Prag arasındaki ihtilaf halledilmek üze
ı·edir. Çekoslovakya Portekiz hükume- tc muhabirlerinin gazetelerine verdikle-

tincc sipariş edilen mitralyözlerin tesli- ri bir habere göre lngiliz başvekili Ne
;ıninden içtinap etmiş olmayıp bunların vil Chamberlainin Italya ile münasebet

Ispanya harbinde kullanılmıyacağı hak- !erinin Habeş harbinden evvel olduğu 
kmdald teminatı istemekle iktifa etmiş- kadar samimiyet kazanması için bütün 
Ur. tedbirleri almala karar vennı,tir. 

.. 
Bugün 
kımları 

Uçokspor - Alsancak ta-
stadyumda karşılaşıyorlar 

Yamanlar takımı dün maçtan evvel 
Fuar komitesinde hazırlanan fuar ku- kayla, fakat hızını olamadan devam et-

pası turnovasına dün öğleden sonra Al
sancak stadında b~lanmıştır.. Dünkü 
müsabakanın bir ehemmiyetli noktası 
da yeni kulüplerin, yeni formaları ve 
yeni isimleri ahında ilk defa kar~ı karşı
}'B gelmesi idi. 

Saha oldukça kalabalıktı.. Saat 1 7 
de Yamanlar spor ve Doğanspor ta· 
kımlan alkışlar arasında sahaya çıktı
lar .. Mutad seremoniden sonra müsaba· 
kaya balflanmı,,tır. 

ti.. Zaman zaman iki taraf ta rnÜe88İr 

olmağa muvaffak oldular. 
Yamanlar takımı neticeyi aıf ıra kar-

şı iki ile kazandı .. Bununla beraber Do-
ğanspor takımı esas elemanlarından 

üçünden mahrumdu. Bu oyunculann ta

til münasebetiyle fzmirde bulunmadık
ları iddia edilmi~tir. 

Dugün diğer dört takım arasında 

turnovayn devam edilecek, Doğanspor-

do.n sonra daha iki takım elimine ola-

Kuru üzüm için alıcı piyasalardan gelen 
haberler cok müsaittir ••• , 

Senenin ilk kuru üzüm mahsulü, dün 
sabah merasimle vapura yijklenmiştir. 
Ecenin bereket remzi olan ilk kuru üzüm 

mahsulünün ihracı münasebetiyle, dün 
limandaki vapurlo.r dono.nma Layrak-

lo.riyle süslenmişti. 

So.at onda bayraklanmızla süslenen 

bir şata işlenmiş, orta derece kuru üzüm 

mahsulümüz mutat merasimle yüklen
miş, işçiler milli oyunlar oynıyarak bu 
hadiseyi kullamışlardır .• Şat liman için-

Felemenk bandıralı Rhea vapurun• 
yükletilmiş, vnpur kaptanı bu müna90" 
betle davetlilere ikramda bulunmu~tuf· 

pty ASA DURUMt.1 
Gerek kuru üzüm, gerek incir malı• 

sullerinin satıştan henüz normal vaziyet• 
te değildir .. ihracat tacirleri piyasaya ÇO" 

kingen davranmaktadırlar. Dün botsa' 
da lcuru üzüm mahsulünün fio.tinde 20 
ilA 40 para arasında bir tenezzül kaydo
dilmiştir.. Bu tenezzül geçicidir.. AJaC1 
piyasalardan gelen haberler çok mU-' 

de dolaşarak vapura yanaşmıı, bu sırada ittir. 
limandaki vapurlar düdük öttürmü~- f ncir hani an ve üzüm mağazalanrı• 
lerdir.Uk kuru üzüm mahsulünü Anverse da tam faaliyet başlamıştır .. lıçiler İt 
ihraç etmek ~erefi Fratelli Aliotti mü- kanununa göre vaziyetlerini uydurınut• 
essesesine aittir .. 4500 kutu içinde SO !ardır .. üzümlerin ihracını kontrol ed~ 
ton kuru çekirdeksiz üzüm, Anverse sev- cek memurlar için hazırlanan nizamnafllCI 
kedilmek Üzere Umdal kumpanyasının gelmiştir, 

lzmir ıçin 27 Ağustosta 
Satın alınan vapur Gürbüz çocuk müsa-
Iı.mir limanında işlemek üzere Liman bakası var 

işleri Umum Müdürlüğü tarafından sa- 27 Ağustos gUnü şehrimizde gürbUı 
tın alınan vapuru muayene etmek üze- çocuk müsabakası ynpılacaktır. GUrbUS 
re Londraya giden heyet vapurun tek- çocuk mtisabakası için Çocuk Esu-gcı:tı9 

nesini ve muvazenesini kusursuz bul- kurumu tarafından hazırlıklar taınnııı· 
muştur. Vapurun muayenesi iki gün lanmıştır. Müsabaka Kültürparkta ola· 
sonra tamam olacaktır. Vapur 18,500 caktır. 

Sterline satın alınmıştır. Fiat hususun- Pamuk kurdu ile 
da tam bir mutabakat hasıl olmuştur. r 

fki takımın oyun §ekillerine göre an
trenmansız oldukları, uzun zaman de
vam eden ekzerıizlikten maç kabiliye
tini kaybettikleri anlaşdıyordu.. Oyun 
bqandan sonuna kadar büyük bir ala-

Eğer muayene müsbet bir netice verir- mücadele altı· 
caktır .. Bugün en mühim maç Oçokspor- se bu vapur bir ay içinde limanımıza Salihli mıntaknsında pamuk k~arı 
Alaancak idman yurdu maçıdır.. Yani getirilecektir. nnda koza kurdu görülmüştür. B . 
Altınordu ile Altay yeni adlariyle tek- Vapurun Karşıyaka hattına tahsis imha için tzmirden 500 kilo toz z~ır ,,. 
rar karı• karşıya gelmiılerdir. edilıtıesl muhtemeldir. makineler mahalline ~önderUmlsüı'· 

···---



Fratelli Sperco 
Vapuru Acntası 

ROYALE NEERLANDAIS 
KUMP A.ı.'lY ASI 

RHEA vapuru 18 Ağustosta Anvers 

(Doğru) Rotterdam, Amsterdam ve 

Hamburg li.maniarı için yük alacaktır. 

GANYMEDES vapuru 5 Eylôlde Rot-

tcrdam, Amsterdaın ve Hambul'g li

manlarına hareket edecektir. 

\ N. V. 
ı W. F. H. Van Der 
l Zee & Co. 

DEUTSCHE LEV ANTE LINIE 

G. m. b. H. 
HAMBURG 

ADANA vapuru 25 ağustosta bekle
niyor.Rotterdam, Hamburg, ve Bremen 
için yük alacaktır. 

CAtRO motörü 6 eylulde bekleniyor. 
12 eylale kadar Rotterdam. Hamburg 
ve Bremen için yük alacaktır. 

ANKARA motörü 2 1 eylıilde belde
Burgas - Vama ve Köstence limanları niyor .. 28 eylule ladar Rotterdam,Ham
için yUk alarak hareket edecektir. burg ve Bremen limanlarına yük ala-

caktır. 

GANYMEDES vapuru 22 EylOlcte 

SVENSKA ORtENT LtNtEN AMERtCAN EXPORT LINES 
BARDALAND motörU elveym Uma- The Ex.,ort Steamsbip Corporation 

nımızda olup 12 Ağustosla Rotterdam, EXPRESS vapuru 2 eylulde bekleni
Hamburg ve tskandinavya limanları için yor .. Nevyork için yük kabul edecektir. 

.. I?<MOUTH vapuru 14 ey!Ulde bek-
yuk alacaktır. lenıyor.. Nevyork için yiik kabul ede-

VtK.tNGLAND motörU 23 Ağustosta cektir. 

Rotterdam - Hrunburg ve İskandinavya J?'fRfA vapuru cylul sonunda bck-
lenıyor.. Nevyork için yük kabul ede
cektir. limanlarına hareket edecektir. 

GDYNtA motöril 2 Eyh1lde Rot~ Tbe Export Steamship Corporation 
Pire Aktarmalı Seri Seferler 

dam • Hamburg ve İskandinavya liman- EXCAMBtON vapuru 27 ağustosta 
larına hareket edecektir. Pireden Boston ve Nevyork için hare-

SERVICE MARITIME ROUMAIN ket edecektir .. 

ALBA JULIA vapuru 16 Ağustosta . EXCHORDA vapuru 1 O eylulde 
. , Pıreden Boston ve Nevyork için hBre-

Malta ve Marsilya lımanlarına hareket ket edecektir .. 

edecektir. EXCAUBUR vapuru 24 eylulde 
SUÇEA VA vapuru 7 Eylulde Malta Pireden Bo~ton ve NeV}•ork için hare

ket edecektır .. 
ve Marsilyaya hareket edecektir. EXETER 8 ı · · d vapuru cı teşrın e 

Yolcu ve yUk kabul eder. Pireden Boston ve Nevyork için hare
ket edecektir .. 

SEYAHAT MODDETt 
llAndak1 hareket tarihleriyle navlun- Pire • Boston 16 gün 

!ardaki değişiklerden acenta mesullyct Pire - Nevyork ı 6 gün 
kabul etmez. SERViCE MARITtME ROUMAIN 

BUCAREST 
DUROSTOR vapuru 29 ağustosta 

bekleniyor. Köstence, Sulina, Calatz ve 
lı~ına mUracaat edilmesi rica olunur. Calatz aktarması Tuna limanlanna yük 

TELEFON: 4142/4221/2663 kabul eder. 

Daha fazla tafsil.At için tklncl Kordon

<ia FRATELLI SPERCO vapur acenta-

Paris fakWteıinden diplomab 

oı, tablplerl 
Memle&t hastanesi dis tafli!Jl 

Muzaffer Eroğul 
v.e 

Kemal Çetindağ 
Hutalannı her glln ıabah 

ıaat dokuzdan baılıyarak 
Beyler - Numan zade S. 21 
numara.Is muayenehanelerinde 
kabal eduler. 

Telefon : 3921 

STE. ROY ALE HONGROISE 
DANUBE MARtTtME 

DUNA vapuru 6 eylulde bekleniyor. 
Belgrad, Noviaad, Comarno, Budapeş· 
te, Bratislava, Viyana ve Linz için yük 
alacakbr. 

JOHNSTON V ARREN LlNF.S Ltd. 
UVERPOOL 

1NCEMORE vapuru 29 ağustosta bek
leniyor .. Llverpool ve Anverı limanla
rından yük çıkaracak ve Burgaz, Var
n&. Köıtence. Sulina. Calatz ve f brail 
limanlan için yük kabul edecektir. 
DEN NORSKE MtDDELHAVSUNJE 

OSLO 
BOSPHORUS motörü 28 aiuıto ... 

ta bekleniyor .. Dieppe ve Norveç liman
lan için yük alacaktır. 

BAALBEK motörü 23 eylülde bek
leniyor .• Dieppe, Dünkerk ve Norveç li-
manlan için yük alacakta". 

Her işte kullanılan 

ZONGULDAK 
Maden kömürü 

Her cins ldSmür perakende ıuretile rekabet kabul et· 
mez fiatler dahiJiode aablmaktadJr. 

Adret ı Kestane Bardakçılar sokak numara 12 
PERPINYAN 

•• • 
Istanbul Universitesi arttırma, 

eksiltme ve pazarlık komi~yonu 
ilanları: 

itin özü Ketif bedeli 
Lira 

Haseki hutaneıinde 
tedavi pavyonu 

intaatı .124687 92 

Gureba hutaneain
de niıaiye pavyonu 
tamiratı ve operu-
yon kısmı İnfaatı 95092 57 • 

Muvakkat teminat ihalesi 
Lira 

7485 2/9/937 per-
şembe günü sa

at 15 de 

6005 2/9/937 per-
tembe günü 
saat 15 de 

1 - Bu İte ait tartnameler ve evrak funlardır: 
A) Ekıilbne tartnamesi 
B) Mukavele proJesİ 
C) Bayındırlık itleri genel fartnamesi 
D) Huıuıi tartname 
E) Kefif cetveli, ıilıilei fiat cetveli, metraj cetveli 
F) Proje 
isteyenler bu 4artnamelerden tedavi kliniği projeıini 7 lira, 

kadın ve doğum projelerini ise beş lira bedel ile Oniveraite rek
törlüğünden alabilir:er. 

2 - Yukarıda yazıla iki it ayrı ayrı kapalı zarfla Oniversite 
rektörlüğünde ihale edilecektir. 

3 - Eksiltmeye girebilmek için muvakkat teminattan başka 
Bayındırlık Bakanlığından alınmıf 1937 senesine ait müteahhit
lik vesikasiyle beraber bir defa da 100 bin liralık bina inşaatı 
taahhüdünü iyi surette ikmal ettiğine dair vesika verecektir. 

4 - Teklif mektupları ihale saatinden bir saat evveline kadar 
Vniversite rektörlüğüne makbuz mukabilinde verilmit olmalıdır. 

5 - Posta ile gönderilecek mektupların nihayet ihale saati
ne kadar gelmif olmaıı ve dış zarflarının mühür mumu ile iyice 
kapatılmıt olması tarttır. Postada olacak gecikmeler kabul edil-
mez. 14-18-22- 26 (5080) 2801 (153%) 

" < 
Sahife 9 

Olivier Ve Şii. 
LıMİTET 

iLAN , .......... Daima 
Kadastrosu bitirilen F aikpafa ve : 

Radyolin ...... 
Vapur acentası 
BlRİNCl KORDON REES 

BiNASI TEL. 2443 
Lllerman Lines Ltd. 

ELLERMAN UNES L TD. 
DRAGO vapuru 1 O ağustosta 

Liverpool ve Svanseadan gelip yük 
çıkaracaktır. 

LESBl,AN vapuru 20 ağustosta 
Londra, Hull ve Anversten gelip 
yük çıkaracak ve ayni zamanda Li
verpool ve Glasgov için yük alacak-
tır •• 

ALGERfAN vapuru r 5 ağustosta 
gelip Londra ve Hull için yük ala-

N OT : VDrut tarihleri, va
purların isimleri ve navlun nc
retlerinin değişikliklerinden me
ıuliyet kabul edilmez. 

Pıı.zaryeri mahallelerindeki gay
ri menkullerin ıaha ve fekillerini 
göıterir paftalarla kimlerin adla
rına kayıt edildiğini ve ne kıymet
te olup ne kadar harç tahakkuk 
ettirilmit olduğunu gösterir cet
veller F aikp~a ve Pazaryeri ma~ 
hallelerinin parti oca'k binalarına 
a11lmıfllr. 2613 aayıb yasa hü
kümlerine göre bu cetv~ller iki 
ay a11h kalacaktır. Bu aıkı müd
deti içinde gayri menkullerin tea
bit olunan miktarlarına ve ya te
killerine veya harçlarına veyahut 
ıair hangi hususlara bir itiraz var
sa lzmir kadastro komisyonuna 
bildirmeıi ve aksi halde yapılmıt 
olan kadastro itlerinin kat'iyet 
olarak tescil olunacağı ilan olu-
nur. 2918 

·10uva[et 
abun!?ırz 

TUlll 
TURAN Fabrikaları mamulAbdır. Aynı zamanda Turan 

tuvalet ıabunlarmı, traş aabunu ve kremi ile gilıellik krom· 

ferini lsullanınıı. Her yerde ıatılmaktadır. Yalnız toptan sa· 

hılar için bmirde Gad Bulvarında 25 numarada umum acen• 
telik ·Nef'i Akyazılı ve j. C. Hemıiye mUracaat odinls. 

Posta Kut. a24 Telefon E4&& 

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

Taze Teıııiz Ucuz ilaç 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat • 
eczanesı 

Başdurak Büyük Salepçioğlu hanı 
Karş1sında 

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

FUARI GEZERKEN 
MUTLAKA 22 NUMARALI 
«9 Eylul Baharab deposiyle ttfilbatİ» <cTürk çamatır çividi» 

pavyonunu ziyaret ediniz. 

Çünki 
ı .... 

Bütün çeşitleriyle. kıymetli hediyeleriyle, sabf yapacak olan 
9 Eylul Baharat deposu herkesi memnun edecektir. 

Acele ediniz 
«filbatn> «Türk Ç(lmaşır çividi» nin ikramiye kartlar'ini he

nüz almamıt iseniz derhal depomuza ve Fuardaki pavyonumu
za müracaat ediniz. Bu Türk firma11 dahi size nadide hediye
lerini lzmirin kurtulut günil daiıtacaktır. 

Balcılar caddeıi Nu. 198 TELEFONc 3882 dir. 

Çünki o sizin hem dişlerinizi hastalıklardan he 

paranızı yabancılara gitmekten kurtarmışhr 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Daima 

RADYOLiN 
Müstesna bir fonnillle 

aza.mi. itina ile yapıldığı ve 
kabet kabul etmez bir f' 

~ satildığı için yurdda ccn 
• ınamuiatının hakimiyetini 

ı, d tadan kal ırmıştır. Ka 
ğı hu rağbet sebebiyle elde 
stok bulundurmadığından 

~ mütemadiyen taze ihzar 
o.arak piyasaya çıkarılır. 

Radyolin kullanınız; 

dişleriniz.i temizlemek, k 
mak ve gilzelleştinnekle 
mazsınız, verdiğiniz para 
kendi cebinizde kalmış ol 

RADYOLiN 

ASl~ilACl 
K At:iZU Kv -

Doktor 

Cems'in 
Nasır 
iLACI 

"' -
DOKTOR JEMSi 
En eski oaıırları bile pek kııa bir :r:amaoda tamamen ve 

kökünden çıkarır. 
Umumi depoıu: lngiliz Kanıuk ecıaneıi her eczanede bulunur. 

Ciddi ve müessir bir nasır ilicıd1r. 

Telefon No. 2422 

ZAFiYET 

KANSIZUK 

VEREM 

.ISTIDADI 

ROMATiZMA 

VE 
ADEMi 

iktidara 

FEVKALADE 

EYi TESIRt 

VARDIR 

M.Depo S.Ferit Şifa eczanesi 

lzmir Posta Telgraf ve 
rnü~ürlüğünden: 

Telefon 

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

2 - Keıifnameyi görmek ve 18 lira 69 kurut teminat akçele
rİhİ yatırmalı:: üzere taliplerin ihale gününden evvel Poıta Tel• 
graf Telefon Müdürlüğüne müracaatleri ili.n olunur. 

8, 14. t9, ıı 273ı (1486) 
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Sahife 10 YENIASIR 22 ACUSTOS PAZAR 1937 

Japonya lngiliz Notasına Cevap Verdi 

Bu cevap kat'i ret mahiyetindedir 
....................................................... :111 .......................... ..... 

"Japonya tebaasının himayesini ecnebilere bırakamayız,, diyor 

On bir 
Japonların 

şiddetle 

Çin tayyaresi 
umumi karargihını dün 
bombardıman etmiş 

hücum ediyorlaı· 

bombalar düştü 
Çinliler şimdi Tien Çin üzerine 
Şanghayda Amerikan amiral gemisine 

Roma, 2 t (Radyo) - Şanghaydan 

ve Nnnlcinden gelen haberler Çinlilerin 
ileri hareketlerini kaydetmektedir. Ja
pon başkumandanlığı Tiyençinc yeni 
kuvvetler göndererek bu şehre ve Pe-
1 ine karşı teveccüh eden Çin tehdidini 
ı kim bırakmak isti.) or. 

ÇtNLtLER TtYENÇtN KAPISINDA 
Paris, 21 (Hususi) - General Çang 

Kay Şekin kuvvetleri ileri hareketlerin· 
de devam ederek Tiyençin kapılanna 
ge1mişlcr ve burada Japon kuvvetlerine 
karşı tecavüze geçmişlerdir.. Nankin 
haberleri bu tecavüzün müsait bir şc· 
kilde inkişaf ettiğini iddia ediyor. 

BANKO KIYILARINDA 
Bangko nehrinin sağ sahilinde top· 

çuların ~iddetli düellosundan bir çok 
yangınlar çıkmıştır .. Ş:mghay hnlkı 
hava filolarının yeni tıı.arruzlarından 
her dakika korku ve telaş içinde bulun• 
maktadır .. Hong Kong civarında kole
ıa salgını müthiş bir şekilde genişledi
ğinden Şanghayda koleraya kar§ı fev
kalade tedbirlere b~ vurulmuştur .. Bu
nun1a beraber iki milyon Çinlinin hıfzıs· 
eıhha §artlarından tamamen mahrum bir 
hayata mahkum edilmiş bulunmalan yü

z.ünden kolera salgınının önüne geçilmi
yeceği korkusu vardır. 

AMERtKAN AMiRAL FiLOSU
NA BOMBALAR DOŞMOŞTUR .. 

Şanghayda Çinli 

karşı taahhütlerini tutmalıdır.. Muha
eamatın daha geniş safhalar almaması 

için bundan ba~lca çıkar yol yoktur. 
3 - Japonya, kendi tebaalarının ec· 

nebi kuvvetler tarafından himaycsiııi 

kat'iyyen kabul edemez. 
Bu cevap burada bir sürpriz uyandır

mış değildir. Maamafih Japonyanın nok· 
tai nazannda ısrarının Şangha)•da bey· 
nelmilel vaziyeti çok karı ık ve vahim 
hadiselere maruz bırakabileceği muhak-

kadınlar 
Tokyo, 20 (A.A) - Şanghaydan ge· 

len bir Japon telgrafı, Japon tayyarele
rinin bu sabah Hankovu bombardıman 
ettiklerini bildirmektedir. Tayyare mey· 
daniyle mühimmat fabrikası mühim ha
sarn uğramııilır. 

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

Mussolininin son nutku 
F ransada acıktan açığa bir hoş

uyandırmıştır nudsuzluk 
Almanlar 

Sovyetlere karşı 
söylenen sözler
den memnundur 
Palermo, 21 (Radyo) - ltalyan ba~

vekili Mussolini, Sicilyada şu nutl~u söy
lemiştir: cSicilyamııa bir taarruz vuku 
bulabileceğini düşünmek bile bir delilik 
olur. Sicilyayı imparatorluğun coğr.ıfi 
merkeı.i halıne koymak için her şeyi 

yaptık .. > 
Mussolini bu sözlerden .sonra Italya

nm dış münasebetlerine nakli kelam 
ederek Italyanın yakın komşuları olan 
Yugoslavya, Macarıstan, Isviçre ve A· 
vusturya ile münasebetlerinin mükeın
me1 olduğunu, sciyJiyerck ~unları iHh·e 
etti: 

cFransaya gelince, bu münasebetleri 
tetkik ettikten sonra bir dram mevzuu 
olmadığı neticesine vındım. Şayet Fran
sa Cenevre metodlnrına o kadar çok 
bağlı olmasaydı bu m'linasebetler daha 
iyi olabilirdi. 

t 

havası 

1talyan Jıaridye na:rrı K011t L.'ıano ve Kansı 
cümle şayanı kayıttır: ALMANLARIN BU NUTKA ALA .. 

tBolşevizmin Akdenizde yerleşmesine KALARI FAZLADIR .. 
müsamaha edemeyiz.> Berlin, 21 (Hususi) - Alman gaze~ 

dtıılya bütün memleketlere bir sulh leri Mussolininin nutkuna çok yer ayır .. 
davetinde bulunuyor. Şayet bu davet mışlar, Itnlynn başvekilinin sözlcrinJ 
iyi bir surette karşılanmazsa ltalya ta- uzun uzadıya tefsir' etmişlerdir. cVolki· 
mamen sakin kalacaktır.> seher Beobahter> nutuktan çok memnun 

FRANSADAKI AKISLER HIÇ DE görünerek diyor ki: «Bo1şeviınıin Akde. 
JYl DEC1LDIR. nizde yerleşmesine ltalyanın müsamaha 

Paris, 21 (Husug) - Fransız matbu- etrniyeceği hakkındaki sözleri Alman 
atı, hatta sağ cenaha mensup olanlar da umumi efk!n hararetle tasvip et:n~kte
Mussolininin PalermodakL nutkundan dir.> 
hoşnut olmam~lardır. Sol cenah gaze- ÇEKOSLOVAKYADAK.I INTIBA 
t~leri Italyan başvekilinin nutkunda P,rag, 21 (Hususi) - Çekoslovakyada 

Şanghay havalarında vukubulan bir 

hava muharebesi esnasında bugün A· 
merikan filosu amiral gemisine bir kaç 
bomba isabet etmiştir .. Bu bombalar bü
yük haııarat yapmamış ise de Amerika 
mahafilinde büyüük bir asabiyet uyarıdır-

kaktır. 
JAPONY A NIN lTtRAZLARI 

Londra, 21 (A.A) - Şanghaydalci 
beynelmilel imtiyaz mıntakasının bitaraf-

Pekin, 21 (A.A) - Japon askeri 
makamları Nankin hükümetinin kont· 
rolü altında üç Çin hrkasının Pekin • 
Hangkov dcmiryolu boyunca Llangsing
da ve Pekinin 35 mil cenubi garbisinde 
kain Japon mevzilerine doğru ilerledik
lerini bildirmektedir .. Muhasamatın pek 
yakında ba§lıyacağı zannedilmektedir. 
iki Çin fırkası Tiyençinin on mil cenu
bunda kain Masang oehrine vasıl ol· 
muşlar '\'e Tuliusendcki Japon mevzi
lerine karşı cephe almı~lardır. 

•Şimdi Akdenize gözlerimi çevirince 
Ingiltereye rastgeliyorum. Dikkat edi· 
niz: Rast geliyorum diyor, yoksa onun
la çatışıyoruz demiyorum. (Mussolini 

ltalyan dilinde cfocontro> ve «incontra
re> kelimeleri arasındaki nüans farkı 
dolayısiyle bu izaha lilzum görmüştür.) 
Bugüne kndnr Büyük Britanya ile ara-

mız.da bir çok sui tefehhümler vardı. 

Artık vaziyet tavazzuh etmiş, aydınlan

mıştır. Umumi plan üzerinde Italya 
beynelmilel sahada bir çok ihtilaflı da· 

Fransaya karşı kullandığı cümlelere te- Mussolininin nutkundan mütehassıl hı· 
essüf etmektedirler. Populaire diyor ki: t.ıbn pek müsait sayılamaz. Çekoslovak 
•Tahminlerimiz tekzip edilmedi. Mus- gazeteleri ltalyan başvekilinin barış da· 
solini yapıcı mahiyette hiç bir söz söy- vetini memnuniyet verici bir Mdise mıy- . 

Şanghayaa Çinliler 
mıitır.. Taarruzun muharip tayyareler- laştmlması hakkındaki lngiliz proJesı 
den hangisi tarafından yapıldığı kesti- Japon hükümetinirı ciddi itirazlarını da
rilemiyor .• Birleşik Amerika cümhuri· vct etmiş olmnsınn rağmen lngiliz ııiyasi 
yetleri bu hadıse) i ayni zamanda Tok- mahfellerinde projeden henüz vaz ge-

yo ve Nankin hükümetleri nezdinde .1 d·~· .. I kt • bundan Tok . • . çı me ıgı soy enme e 'e -
§ıddetle protesto edecektır .. Bu vcsıle h'"k" . d" d yeniden teşcb yo u umetı nez ın e • 
ile harp hareketlerinin Şnnghny şehri büslerdc bulunulacağı anlaşılmaktadır. 
sınırları dı;ıına nnHedilmesi için lngil-
tere tarnfınd:ın yapılan te,cıcbbüse A TEKZiP EDJYORLAR 

merikanın da müzaherette bulunması pek Şanghay, 21 (A.A) - Japonlar Han
muhtemeldir. 

1 

ken ile Yangtseyu arasında hatlarının 
JAPONYA ~EVAP VERDi.. kesilmi, olduğu hakkındaki haberleri 

Londra, 21 (Hususı) - Japon hu·ıtckzip ctmislerdir ... Çinlilerin cenuba 
küme_ti . lngiliz notasına cev~bını bu~ün do6"1"U ilerlediklerini inkar etmemekle 
vermıştır .. Bu cevap heyetı umumıye· beraber Japon kıt'nlannın Broadvaya 
ıiyle lngili.ı: tekliflerini red mahiyetinde I hakim olduğunu beyan etmektedirler. 
olup hülusası şundan ibnr('ttir : 

1 - lngiliz hükümctinin harbi Şan~
öRFI tDARE 

hay şehri sınırl .... n dmnda Lokalize et· Şnngha~'. 2 1 ( A. A ) - Japonlar 
mek için yaptığı teşebbüs biraz geç kal- Hongkov'da örfi idare ilan etmişlerdir. 
mıştır .. Ve hadiseler artık bu talebe te-,On beş bin Janpon Şanghaydan tahliye 
k addüm etmişlerdir. edilmi~tir .. Şehirde daha on bin Japon 

2 - Nankin hükümeti Japonyaya vardır. 

Japonlar l lnnkov geçidine otuz mil 
mesafede Suyungvan şehri civarında 

bir noktaya vasıl olmu~lardır .. Bu geçit 
üç Çin fırkası tarafından müdafaa edil
mektedir. 

JAPON °KABtNF.StNlN KARARI 
Tok.):o, 21 (A.A) - Bu sabahki ka

bine toplantısında bütün Japon iktı· 
sadiyntının seferber edilmesine dair 
bazı planlar müzakere edilmiştir. Baş· 
vekil matbuata beyanatta bulunarak 
Japonyanın hedefi Çin ile Japonya ara· 
sında Lir iş birliği vücuda getirilmek 
olduğunu '\'e Japonyanın bu işe bir üçün-ı 
cüyü karıştırmamak hususundaki kara
rında ısrnr ettiğini söylemiştir. 

Şanghay, 21 (A.A) - Japon harp 
gemileri bugün öğleden sonra Şangha
yın gnrbındaki Çin mevzilerini bom}ınr· 
lnr lngilizlere ait olan Brodvay Man· 
dinos binasını mülteciler için bir kamp 
dions binasını mülteciler için bir kamp 
haline ifrağ etmi~lerdir. 

JAPON KARARGAHINI BOM
BARDIMAN ETT1LER .. 

Şanghay, 20 (AA) - Saat 7,45 te 
1 1 Çin tayyaresi Honken üzerinde uça
rak Japon umumi karargahını bombar· 
daman etmişlerdir.. Pek yüksekten uçan 
Çin tayyareleri Japon bataryalarının 

~iddetli ateşine maruz kalmışlardır. 

Cenevre, 2 1 (A.A) - Milletler ce· 
miyeti nezdindeki Çin sefiri doktor 
Hoo Ccnevredeki beynelmilel talebeler 
evinde bir nutuk söyliycrek hali hazır· 
daki nhval içinde Nankin hükümetinir 
Milletler cemiyetine karşı ihtiyatlı va· 
ziycti izah etmig ve demiştir ki : 

vaların halli için iştiraki mesaiye ama
dedir. Fakat her şeyden önce Italyan 
imparatorluğunun tanınması lazımdır. 

cAlmanya~·la münasebetlerimize ge
lince Berlinden geçilmeden Romaya gi
dilemiyeccği gibi Romadan geçilmeden 
de Berline gidilemez. iki rejim arasın
da tabii bir solidnrite, yardımlaşma duy
gusu vardır.» 

Mussolininin nutkunda bilhassa şu 

lememiştir.> -: makta is~lcr de bu davetin yapılış §ek-
L'Oeuvrc diyor ki: cDüçe nutkunda linden faıJa bir itimat duymadıklarım 

çok fazla müstehzi bir lisan kullanmış- ihsas ediyor ve heyeti urnumiyesiyle çe· 
tır. Onun sulh hakkındaki daveti bile kingen bir Ilı-an kullanmayı tercih edi
meşkuk, şüpheli bir davet olmaktan kur- yorlar. 
tutamamıştır. Şurası şayanı dikkattir ki ROMANY ADAKl lNTtBALAR 
Mussolinl harpcuyane tezahürlerden Bükreş, 21 (Hususi) - Romanya mat-
bahsederken o kadar çok hararetle al- buatı, Mussolininin nutkunu aynen neş
kışlandığı halde sulh davetini yaparken retmiş, vf!' fazla tefsirler yapmamışlar· 
dinleyiciler büyük bir sessizlik muhafa- dır. Yalnız bazı gazeteler Mussolininin 
za etmişlerdir. Bu htıleti ruhiye itimat banş davetine yapıcı bir cevapla mukn-
verecek mahiyette değildir.> bele edilmesine taraftar görünüyorlnr. 

.................... , ....•.....•.............................•.• ........................... .•......... ....••..•...... .. ... . ..•••....• 

HabeşJiler paralarını tebdil etmek ıçm ltalyan bankası 
öniinde bekliyorlar 

Habeşistan kral vekili Grazyani 

Londra - İngiliz gazeteleri Adisababadan aldıklari haberlere atfen Habeş payıta.htıncla vaziyetin hala 
-nüşkül olduğunu, ltalyanların asayişi muhafaza için büyük müşkülatla karşılastıklarmı yazıyorlar. Adis· 
'.lbabada ltalyan bankaları eski Habeş paralnnm, italyan paralariyle tebdil etmektedirler. 
·········· ···································· · ········································· · ·· · · ·· ·· · ··· · ·· · ··· ·· ···· · · ·· ······· · · · · ·:~ taki vaziyetten bu cemiyete malumat ver- nnsebatta bunlarn layık oldukları mev- çukuo makamlarının Mançuryııdıııcı 

miyeceğini de söylemek istemem. kii verecektir. Sovyet konsoloslukları iiüzerinde tııtbik 
Çin, ııon beş sene zarfında dersini tSY AN ETTiRICI REJJME KARŞI ettikleri isyan ettirici rejimi protesto 

-Mançuri meselesinde yaptlğımız ha
tayı tekrar etmek rstemiyoruz .. o za
man muahedelere ıtimat etmiş ve Mil
letler cemiyetinin tavsiyesini dinliye
rek Mançuriyi tamamiyle düşman tara
fından İşgal edilinceye kadar geri çc· 
kilmiştik .. Mançuri ihtilafından beri bey
nelmilel ahlak o kadar alçalinı;tır ki, 
Milletler cemiy~tinden eskisinden daha 
fazla bir ~ey yapması beklenilemez .... 
Milletler cemiyeti veya misalini itham 
etmiyorum .. Fakat onlann clev1etlerin 
yapılmasında nrzu ettiklerinden fula
sını yapamıyacaklannı kabul etmeliyiz. 
Çinin Milletler cemiyetine müracaat et
miyeceğini veya hiç olmazaa Uzak Şark-

almı~tır .. Ve kendi selameti için münha- Moskova, 20 (A.A) - Tas ajansı etmiş ve Sovyet hükümetinin Progto• 
suan Milletler cemiyetinin misak ve bildiriyor : nitsnaya ve Sahalindeki konsolosluk• 
mukavelelerine, · beynelmilel muahede- Kabarovskdan bildirildiğine göre larını knpatmoğa karar vermiş oldu• 
]ere bel bağlayamaz.. Hükümetim bu Sovyet hükümetinin tnlimatı üzerine ğunu bildirmiştir. 
muahede ve mukavelelere tabii her za. Sovyet Brliğinin Harbin ha~ konsolosu Alman haberlere göre bu iki konso .. 
rnan riayet edecek, bunların ahkamına Mançuko hariciye nezaretinin Harbin- loshanc işlerini tasfiyeye daha şin:ıdiden 
&'Öre h arelcet ~decek ve beynelmilel mü- dek mümessili nezdinde Japon - Man- başlanmıştır. 

ıu ,..,. ... _ 
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Edirnede 
Dost ve müttefik 
heyetler şerefine 
ziyafet verildi 

- BAŞT ARAFI BtRtNCt SAHiFEDE 
heyetleri, ecnebi atasemiliterlerlc 
Edirneye gelmişler ve Trakya umum 
tnüfettic:i general Kazım Dirik tn-

Trakya Büyük Manevralarından Sonra 
t7.727.ZZT./.ZZ7ZT"1ZZZZZZTLZJl7.ZZ7' 

Hatayda 

Dünyn, ekonomi dünyası olalıdanberl 
kari kadim düğünlerin yersiz afotına 
yer kalmamıştır. Hükümetimiz bu lü· 
zumsuz israflara razı değildir. Ekono 
rnik icaplar razı değildir. Cemiyetit 
yüksek menfaatleri razı değildir. Ann· 
neperverlik, ınüı-ü-.rvet görmek fiklrlcrl1 

----------------------------------s • l 
rafından biiyük ackcri mercsım c 
karşılanmışlardır . . Komutanla,.ımız 
ve misafirlerimiz müfettişliğin ken
di şereflerine nümune bahçe5indc 
hazırladığı öğle ziyafetinde bulun
duktan sonra Edirnenin tarihi kıy

c ı misafirlerimize G. Kizım 
verdi 

t' · t ha" la" v azıye dn,san hayatta bir defa" evlenin gibi 

Dirik bir ziyafet 
diişünceler is'rtıfı kolluyor. Eskiden 

düzelmemiştir dügünlerdc damad gt'l"nin başından çil 
Jstanbul, 2 ı (Hususi muhabirimiz- kuruşlar ~cİ-per, kudın çocuk yerlerden 

den) _ Hatnyda nziyet hala dü- para kapısırlardL l3en bunu çocukken 
ınet taşıyan abidelerini gezecekler- ~ 
dir.. Edirne altı müttefik devletin ~ 
bayrakları ile süslenmiştir. Bugün
kü ziyafete ait tafsilatı ve nutukları 
telgraflıyacağım .. 

ÇORLU tLE SARAY ARA
SINDA BOYOK GEÇiT RESMl 

1 
lstanbul, 21 (Hususi rnuhabiri- 1 

mizden) - Trakya m~nevralarmı 1 
büyük muvaffakıyet!~ ık.mal eden • 
kuvvetlerimiz yarın (bugün) Çor
lu ile Sarny arasında büyii_k geç!t 

1 
resmi yapacaklardır .• Geçıt resmı
ni seyretmek için lstanbuldan pek 1 

çok kimseler bugünden Çorluya ha-
1 rcket ettiler .• Yann erkenden otomo· ı 

bil 'e otobüslerle gidecekler de pek I 
çoktur .. Trakya şehir ve köylerinden I 
<>n binlerce yurddaş manevraları 
takip edecek.lerdir .. ~öylüle~ büyiik i :. 
kafileler halınde geçıl resmı sahası- 1 
na akacaklardır. Trakya umum mü-ı 
fettişliği .halkın b~ coş~un arzuaı:
nu talmın maksadıyle hır çok tertı
bat almıştır. 

Trakya, 21 (Hususi muhabirimiz- I:dirnt-. 21 (l lusu~i muhabirimizden)· 
den) - Trakyanın her yerinde ol- Büyük ·ı rakya manevralarında bulun
duğu gibi Edirne halkı da karhra- 1 ınak üzne memleketimize gelmiş olı:m 
ınan ve şanlı ordumuzun Saray 1 Bnlkı:ın ve Sandabad de .. Jetleri genel 
civarında yapacağı büyük geçit I kurmay heyetlerini teşkil eden mi'lnfir-
resmini görmek için hararetle hn-

1 
ler, mnne .. ·rnlnrın hitamı dolayısiyle ve 

zırlanmaktadır .. Daha şimdiden ve· e,·,·elce tertip edilmiş ol&n proı;ram 
sa.it tedarik edenler olduğu gibi 1 mucibin~e bul?u 1 öğleden c:vvel sa:ıt 
:mevcut otobüs ve otomobillerin bir on bir huçukt F..dirneye geldiler .. Sehir 
çoğu tutulmuştur •. Bir kısım hnlk medhıılinde merasimle karşılandılar .. 
ta geçit resminin yapılacağı mınta- V c doğruc:ı T re! ) n umumi müfett:ş 
kaya trenle gideceklerdir. general Kazım Dirik tarnfından ·\'erilen 
AVRUPA VE AMERİKA GAZE-,z.iynfetin yeri olan Fidanlık bahc;e•ine 
TELERINlN NEŞRiYATI gittiler .. Ziyı:ıfct çok sıcak \·e samimi hir 

lstanbul, 21 (Hususi muhabiri-! hnvn i inde geçti .. General Kazım Di
ınizden) - Avrupa \'C Amerikanın I rik Ö) ledi~i nutukta ezcümle demi«tir 
en büyük gazeteleri çelik ordumu- l,i : 
zun Trakyadaki manevraları ile 1 - Biiyiık rnUınfirlerimi7~ günlerden 
çok :alakadar oldular .. Bilhassa diin-

1
1:.eri Trnkynyı doldumn b!iyük sempa

yanın ilk ask~ri kadın tay ·ıuecisi tiniz, k·iltiir nbid-l•rinin yiık .. dc bir ~ol
Sabiha Gökçen hakkında muhabir- f leksiyonu sayılan Edimemizi de ıçınc 
lerinclen malumat istemektedirler. ! nlmııkln çok sevinmiş bulunuyoruz. 
Sabiha Gökçen beyanatında : 1 Tnı.kyanın ekonomik ve bayındırlık 

~Tayyarecilik dünyada meslekle-
1 
hn) atının nnn hnılnrından kısa bir pa· 

rin en zevklisidir .. Askeri tayyare- norama çiz.m'"..k ve hiç unutulmayacak 
cilik tayyareciliğin en heyecanlısı· 1 ziyaret hatmmı:ıı müsandenizle Lu ı;u
dır.)) dedi.. retle gcnişletmc.k isterim .. Atatürkün 

JST ANBUL GAZETELERi açtığı barış \'e rnilletl~r arasında sem· 
lstanbul gazeteleri, diğer gaze-1 pati ~evri Türk milletinin hnriz karak-

tclerimiz gibi ordumuzun yüksek terine senbol olan yepyeni bir çığırdır. 
kabiliyetini, manevralarda elde edi- G"neraJ Kazım D~rik nutkunda bun
len muvaffakıyetli neticeleri iftihar- dan somn Trnkyıı.nın kalkınma i.şlerin· 
la kaydetmektedirler. dan Lahseımiştir .. Yugoslavya genel 

ua"kı·mı·n huzuruna kurmny başkanı, Trakya umumi müfet· 
nı tişinin nutkuna cevap vermiştir .. 
ayılmadan çıkan Misnfirlere güzel Edirnemizin fotoc· 

h raflarını ihtiva eden albümler ve b:ı-
sar OŞ dem ezmeleri hediye edilmiştir .. Ynban-

Dün cilnnil meşhudu yapılan sarhoş- cı lmrmay heyetleri ziyafetten ıonra iki 
luk hadiseleri arıısında bir danesi ol- buçukta Belediyeyi, Selimiye camiini, 
dukça enteresandır .. Kısaca yazalım: Saay içini, jandarma mektebini, mo• 

dern hapishaneyi gezmişlerdir. 

Izmir vap,ıru, 21 (A.A) - Hususi muhabirimizden: 
Yunan ordu5u genel kurmny ba•kmı general Pnpagosun bir gazeteye ver

d.ği b yanat ynnlış olarak in~ar ettiğ"ndcn general dün gece Iz.ınir vapu
runda Anadolu Ajnnsı bnşmuharririni kabul ederek mezkur beyanatın tas
hihini i• tem iştir. 

Gen ral dcınisi'r 1:: 
Traı,v.,da r:.rey:ınını takip etmekte oldui!umuz ınnncwalar bize dost ve 

mi.ittcfik Ti.iı !~ o:.-dusu hakkındaki hnyr.-nlı ~.ımızı göstermek ve gerek kıta
ntın g rPk 73l)it'n kadro'"unun truirn ve tcrb ye, sevk ve idare ve bakım gibi 
muhtelif snhnlarda takip edilen nsullerin mükemtneliyctini takdir etmek 
fırs.-ı.tını bahş"tti. Bu rr~ncvralar nyrıca bize Türk ordusunun teşkilatı, ta
lım '"" tcrbiyc•i \'e şefleriyle zabitlerinin kıymeti noktasındmı en mükemmel 
bir ordu olduğunu mü~nhcdc etmek imkanım \'ermiştir. 

Bilhassa n~n dikkatimizi celbeden bir noktayı işnrct etmek isterlm. O da 
2'.abıtlerinizın ın s:vativ kudretini artırmak ve kendilerini seri kararlar alına
ğa mecbur etmek. için bu manevraların cereyanı snasında ordu şeflerinin 

.,evvelce dilş .. nülmemiş vaziyetler ihdas etmek hususunda gösterdikleri dik· 
knttir. Bu tnrzdn karnr wmnek ve mes'uliyeti üzerine almak duygularını 
inkişaf ettirmek için en mUkemmol bir yoldur. 

İstanbul, 2 1 (Hususi muhabirimiz· 
den telefonla) - Yarın birinci kolordu 
rnane..-ralarının bitmesi dolayısiyle ean'I 
muhnrebenin cereyan ettiği ve kırmızı· 
!arın mnvilerden aldığı 194 rakımlı te· 
pcde, muharebenin netayıcı Mare,:ıl 

Fevzi Çakmağın nezareti altında saat 
onda, manevrn komuatını general Fah· 
rettin tarafından yapılacakbr .• J(ritiği 
müteakip öğle yemeği Sarayda yene· 
cektir .. Öğleden sonra saat on bel!te bü· 
yük geçit resmi yapılacaktır .. Saray ile 
Manisa nra ındnki aahnya büyük Lir 
tribün yapılmıştır. 

Halkı. Çerkes köyünden Saraya ge· 
tirmek iizere Lir otobüs servisi yapıl· 
mı~tır .. 

Bu ak§amdan itibaren yalnız 1stanbul
dan 2000 kişi gitmiştir. 

Memleketimizin her tarafından geçit sa· 
hnsına halk akın etmektedir. Trakyada 
bütün köyler ve kasabalar donanmış· 
tır.. Edirnede verilen J:İyafette Sabiha 
Gökçen de buJunmu~tur.. Sabiha Gök
çen, Mareşal Fevzi Çakmağın kar§ı· 
ıında yer almıştır .• Ataşemiliterle Sabi
ha Gökçenle çok yakından aJalcadar ol
dular. Sabiha Gökçen, tayyareciliği çok 
sevdiğini, bu sevginin Atatürk tarafın
dnn kendisine ilham edildiğini ıöylemiş
tir. Yakında komşu memleketleri ziyaret 
edeceğini söylemiştir. Bu kadın askeri 
tayyarecimiz evvela Bükreşe gidecektir. 
Bilahare Mısıra gitmesi de muhtemeldir. 

zelmemiştir.. Halk mütearrızların bile mu~eretsiz, münasebetsiz, hatta 
tasaddileriyle karşılaş· terbiye haricinde bir şey bulurdum. Gc-

mnktnn endişe ederek evlerinden linin başından serpilen parada (uğur) 
çıkmamnktndır.. Sancakta iki Türk aramak gibi şekilsiz nkidelerimiz vardı. 
·köylüsü meçhul eller tarafındnn ya· Kırk gün kırk gece düğünleri ise iki 
ralnndı .. Antnkyada Halkevinin ka· asır evvel tarihe knrıştı. Fakat bugü· 

··h·· ı··d·· nün hayatında (Kırk gün kirk gece) ,pısı mu ur u ur. 
N ':/J.7..ZZZZZZ7..7..Z7:77.TLT'/.ZZZZJ şöyle dursun Uç saat israfa kimsenin fa .. 

Sovyetler tebliği 
Kaybolan tay yare 

hnmmülil kalrnnmıştrr. DüğUn ailevi 
bir toplantı, bir samimiyet ve sa.adet 
sahnesi oluşu itibariyle güzel bir şey· 
dir. 

aranıyor Bnuın bizim CC7.anenin önünden ara-
. .. ba içinde ut, keman, gırnata, davul, 7.iJ 

Moskova, 20 (A.A) - Tebliğ: 19 Cgt!S" b. ~.,_ - ''-tir . . ... a·· A ... k .. . . ır auCDA geçıyor gorur uın. • a· 
tos tnrihfude N- 209 tayyaresınden hıç dan •~ .1. 1 _A, 1 t-, b ıı~ 

• en ... n ı, c mi.l!Mı, pır an ouı ~ g1 
~ir radyo işareti. ~mamtı:mıştır. _K~m ile süslü sünnet olacak çocuklnr cCena
buz kırnn gemisı Alaskanın şımalıne b h k b .. 1 . .. t rd. d. b k . • • ı n ugun en gos e ı> ıyen ıyı • 
doğru ilerlemektedir. Moskova saatiyl.e lan bükülmüş, kabadayı baba, dnyı, am-
19 a~ustos saat 12 de 1~0 d~rece tulü calar geçerdi. Şimdi buna mana ver-
garbı ve 71 derece anı şımalıde kuvvet- k ist. k ·· k d. ~· . . . . me ese gorcne , nnnne ıyecegız. 
il bır sis tabakası ıç.ınde scyredıyordu. ç ğ .. t l ih t d' · ocu un sunne o ması n aye mın 

Tnyyarcci Gradzianski Dudinkoya tııy- farzı değil, adı Ustunde, sünnetidir. Bu 
yareci Golovin Isetiumene varmıştır. k d a· . ·· tl 0 ··ğ·· il · tti a ar ını sunne er u un ıcap e r• 
Sovyet hUkfımetinin malumatı üzerine mezkcn çocu,'lln bir deıisi kesilmesi uğ· 
şimal .yolları ~erkez idare:~ ~me~ikada runa ynpılnn israfa ne diyelim?! Sünnei 
Kosolıdndet fınnasmdan buyuk hır de- olmnk için düğüne ne lüzum var? D:.i· 
niz tayyaresi satın almıştır. Bu tayya- ğün ailevi bir eğlence ise, çocuğu mut
re tanınmış Amerikan kutup krişiflerin- Jnka eğlendirmek lnzıınsa avuç dolusu 
den Vilkinsin fili idaresi altında ar~~ır- parn mı sarfetmck icap eder. Bence dU-
malnrn iştirak edecektir. ğüne yersiz para sarfelmeğe bugünün 

Amiral Horti hayat şartları ınüsande etmemektedir. 
Etraftan borç nlarak düğ.ün ynpmak, oto-

ag., l T hasla mobil ile uzun yola çık:ırken şoförden 
gizli makineden benzin nşırmağa ben· 
zer. Hnyatın safhasında beş kuruşun Budnpeştc, 21 (Radyo) - Krallık na

ibi amiral Hortinin ahvnli sıhhiyesi ve
hamct kesbetmiştir. Etraiınclakiler en
dişe duymaktadırlar. 

Budnpeşte, 21 (Ö.R) - Am1ral Hor
tinin ahvali sıhhiyesi hakkında şu rapor 
neşredı'lrniştir. 

<Amiral Bortinin süratle iyileşnıcsi 
için sarf edilen ga~'rctler boğnzmdaki il
tihap yüzünden muşkillata UgruJ or. 
Hararet 39,1 dir. Amiral geceyi sakin 
geçirmiştir. Nabız 64 dür. Umumi vaz.i • 
yet iyidir.> 

Kacakcılıkla 
' ' mücadele 

Ankara, 20 (A.A) - Geçen bir ha!
ta içinde gilmrük muhafa1.a teşkilatı 8 
kaçakçı 814 kilo gümrük kaçağı 55 Türk 
lirası 3 tabanca 33 mermi ile 36 kacakçı 
hayvanı ele geçirmiştir. 

Fransada 
Büyük hava . manev

raları bitti 
Pnris, 21 (Hususi) - Ayın on doku

zunda başlıyan biiyük hava manevraları 
20 ağustos akşamı hitam bulmuştur. Ma
nevraların neticesi hakkında henüz hiç 
bir şey bilinmiyor. 

yapabileceği M üç kuruşa yaptırmak 

devrindeyiz. Isrnf etmiycn düğünü yap
mış, ekonominin yolunda yürüyen mü· 
rüvvet görmüş demektir. •On pnranın 
kıymetini bilmiycn akıllı değildir> diye
nin a&rzından öpeyim ..• 

Bir okuyucumuz 
yazıyor 

Irn1.a ı bizde mahfuz bulurlan bir oku· 
yucumuz yazıyor: 

c.Saym gazetenizin dünkU nüsh~ınıı: 
ikinci snhifosinde Bahçeli hanın birinci 
kntınd:ıki haltılarclan birine defizaruret 

zımnındn giren bir yurddaşa karşı; han 
sahibinin huna miiınaneat ettiği ve hll 
yüzden iki taraf arasınsla bir münakaşa
nın hı:ı:c:ladığı hakkındaki yazıyı oku
dum . .. 

Altı mahkcnwnin ve bir çok avuknt 
\'e koınis) oncularm bulunduklan bu 
harın hr.n de hasbelicnp, girer, çıka· 
rıın. 

Bir gün hm de küçük bir z.aruretimı 
dcf .. tınek iizcrc ikinci knttaki hnlfılardnn 

birine girmiştim... Doğrusu girdiğime, 
gireceğime bin pişmnn oldum nmınn, ne 

Sarhoşluktan tamam yedi deİa sabı
kası bulunnn Tepecikli Cemal, dün yi
ne bcrmutnt kafnyı tütsülemiş, gece sa
at onda Kemer tarafındn evine dönmek
te olan B. Mustafa ile karısınm orta ye
tine cebinden çıkardığı bir şi~<' rakıyı 

1;;~-~~ .. k;n~;;;; .. h·;;~1~~ti" .... f{···M;~~·~ii-;i;i~··~-~tk;··· 
yapayını ki; çok sıkı~ık bir vnı:iyette 
idim ... 

Buraları. belediyenin emir ve tenbiha
tına .göre yapılmış birer hala olmakta~ 
dnhn iiynde umumun sıhhatini haleldar 

~iddetle !ırlntıp ntmı§tır. 

B. Mustafa: 
- Ne arıyorsun, biz senin bildiğin in-

sanlardan değiliz ... 

Hazer kıyılarında Çalosta bir ipek 
fabrikası daha kuruldu 

Demesine karşı suçlu da: Tnhran, (Hususi) - Hükfunetin gi-
- Şişeyi arıyorum, şişeyi! riştiği en büyiik iş ve yapılan en büyük 
Cevabını vermiştir. kşcbbü · madenlerin çıknrılması ye işle-
Dün duruşması yapılan bu davnnın tilmesi meselesi olup bu keyfiyet ilctı-

suçlusu, hcniiz r.yılmamış bir vaziyette sndi pek büyiik bir kalkınma h:ırcketi
gözleri fincan kadar şişmiş ve hakimin dir. 
sorgularına karşı rekaketli bir lisanla . Irnnın cenubu garbisindcki petrol İli

- Şişe delik bulunan cebimden diiş- tihsali l!İ35 scne:.inclc 7,60i ,400 ton iken 
nıüştür, demiştir... l93G ~ ılıııda 8,429,289 ton olmuştur. Ve 

Şahitler dinlendi. Hakim de mevcut bu suretle Iran cHinyada petrol istihsal 
delillere ve hadisenin tarzı iknına binaen eden on yedi memleket içinde b~inci 
tevkifine ve sabıka fişindeki ::arhoşluk gelmiştir. Yapılnn araştırmalar netice
Vnk'aları hakkındaki mahkumiyetle)"i- sinde Iranda k~folunan madenlerin en 
nin infaz edilip edilmediğinin sorulınaSı- mühimleri şunlardır: Altın, gümüş, de
na knrar verilmiştir. mir, taş kömuri.i. bakır, kurşun, kalny, 

Suçlunun son defa sarhoşluktan dok- eı\•a, nikd, krom, manganez, tuz ve sa
tan gün hapis yattığı anlnşılmaktadır. ire ... 

S 1ı günü son knrar verilecektir. Bunlara ilaveten cenupta mevcut pet
::•ınunn::nuu::::::nu:nruu::::u rolden başka Irnnın şimalinde bulunan s M evlut g pctroıun çıkarılması ve boru döşenmesi 
:: il' d k Ek :: bundan bir müddet evvel hir Amedknlı 
:: Mua ım o tor rem :: 
- - kumpanyaya verilmiş ve bunu Yeni S Hayrinin pek genç yatta ölü- : 
... b l p _ Asır knrilerinc bıldirmiştim. :: me kur an giden oğ u İran -

: Ankaradaki Irnn büyük elçiliğinde S ırın önümüzdeki pazar gü- -
:r - bir miiddct miisteşnr ve bir müddet de S nü öğleden sonra Hisar ca- -

- : maslahatgüzar olarnk bulunan ve üç yıl 
: miinde bir mevlıit okunacak- : önce Izınir cntcrnasyonnl fuarındaki 
:: br. :: : E 
:: Doktor, kendisini ve Piranı :: 
E tanıyanları ve dindaşları bu : 
E mevlude davet eder. :: 
•ıııııı:ıııııııııııııııııııııııııııııııııı:: 

Ir. n paY) onunun açılma törenine riya
set eden Bny Nuri Isfondiyari Iran sa· 
nnyi ,.e ınandin nazın tayin olunmuş
tur. $t'kcr ve dokuma s:ınaylinln gün-

den güne inkişaf ve artımı üzerine bu 
şubelerde ihtisns peyda etmek üzere hü
kı'.'ımet Avrupnya müteaddit talebeler 
gönderecektir. 

1PEK FABRlKALARI 
Bir kaç gün evvel Hazer denizi kıyı· 

larında Çaloa adlı yerde ipek fabrika· 
sının resmi küşadı S. M. Şahinphla S. 
M. Veliaht tarafından icra buyurulmuş· 

tur .. Jşbu fabrikaya 1935 martında baş· 
lanmıştı .• Fabrika be~ binadan mürek· 
kep olup 2 7 oin metre murabbaı bir 

arazi üzerinde kurulmuştur.: Dö;t bina· 
nm içine makinalar kuTulmuş ve biri 
ise İpek böceği tohumunun saklanma· 

sına mahsus büyük bir anbardır. Şim
dilik senede beş yüz ton ipek böceği 

tohumu işletilerek yüz bin kilo İpek 
iplik elde edilecektir .. Fabrikanın doku· 

ma kısmında ise bu yüz bin kilo İpeğin 
yetmis bin tonuyle senede bir milyon 

metrelık muhtelif kumaşlar dokunacak, 
yirmi hin kilodan çornp ve hazır elbise 

yapılacak ve üç bin kilosu ise dikişe mah
sus ipek iplik olacaktır .. Bu fabrikanın 
Boya vesı:ıir kısımları da vardır. Ayrıca 
buhar ve elektrik rnakinaları da mevcut 

olup f abrikayn elzem olan sa yanındaki 
Çaloı nehrinden elde ~dilecek ·ve tas• 
fiye olunac11kt1r .. Fabrika bütün ııhhi 

Fransada türlü tefsirlere uğrayor 
eden bin bir pislikle mülemma Mrer ~ 
Hi mahalli olduğwıu gürdiim ..• 

P.iSlikler aynen vakidir. Duvarlar. 
Paria, 21 (A.A) - Matbuat Muaso

lininin PaJermoda aöylediği nutuk hak
kında tefıirlerde bulunmaktadır.. Petit 
J ournal diyor ki : 

- MuuoJininin nutku gururla dolu
dur., Düçcnin Çemberlll)'Jlin uzattığı ele 
sarılacağını zannedenler inkisara uğra· 
mışlardır .• ltalya ile Almanya an11ında· 

Ordre gazetesi yazıyor : han yapıldığı günden beri badana yU. 
Mussolini hirbiri arkasından bütün zü görmemiştir. Nitekim duvnrlardaki 

harp hedeflerinin elde edilmesini temin itrrenç ve müstekreh vaz.iyetler bunun 
edecek bir sulh istiyor. en birinci şnhididir. Mazot denilen mad-

ki tesanüt bilfiil tecelli ~tmektedir.Nut
ku dinliyenler bunu anlamıılardır. Çün
kü bunların yaşasın hpanya diy~ bağır· 
dJdarı işitilmiştir. 

Epoque gazetesi yazıyor : 

Habeşistan meselesi halledilmeden 
evvel Avrupada yapıcı bir hava yarat· 
manın kabil olmadığı anlaşılıyor. 

Petit Parisien yazıyor.: 
Düçe Faşist ltalynnın hakiki bir sulh 

!!İyaseti takip etmek istediğini kuvvet· 
le. söyliyor .. Bı.ı.beyanat her tarafta iyi 
bir şekilde karşılanacaktır. 

Figaro yazıyor : 
Mussolini herkesin İtalyayı büyük 

müıtcmlekeci devlet olarak tanunaıını 

iıtiyor.. Oiiçenin tarzı hareketini anlı
yoruz .• · Fakat italya. ı ,un~ bilmelidir 

ki büyük bir de\'letin yalnız hakları de· 

ğil, ayni niıbette vazifeleri de vardır •• 
Bu vazifelerden birincisi takip ettiği si· 

yasette müsaade.kar hııreketlerine de 
basiretli kullandığı lisanda mutedil ol-

maktır .. Halbuki Mussolini ekseriya ipi 
koparacak derecede germeği ve fakat 

tehlikeli oyunlar oynamnğı 6cven bir 
ndnm hissini vermektedir. 

Roma, 21 (Hususi) - Musı::o1ini Pn· 
lcnrtocinn cPola> zırhlısı ile nynlrnıştır. 

fenni ve asri şerait ve tesisatı lıaiz ve lrnn milli bankasının mevcut §Ube 

ha\ idir.. , 1 adedi kırk bire baliğ olmuştur. 
l\lOTEFERRIK HABERLER Eski Fransız maarif nazın ve ayan 

Bir kaç yıl evvelce nçılan istatistik meclisi azasından mösyö Andre Onuva 
mektebinden iyi neticeler alınmaktadır. Tahrnnn gelerek cihan ilimine 

Jrandnki inkılaplı:ıra dair bir filim ettiği hizmetlerinden dolayı kendisine 
''Ücuda getirilecektir. Tahran üniversitesi tarafından fahri 

hnndn hürriyet ve meşrutiyet 1905 doktoru unYanı Yerilmiş ve bu hususta 
te ilan olunduğuna göre bir kaç gün şerefine merasim Ye :ziyafetler tertip 
evvel bunun otuzuncu yılı Jcutlulandı. edilmi§tir. 1 

de, bu hnlalnrın içine girmemiştir. Pieo 
koku ise, kocaman npartımanın içine 

' bir salgın gibi yayılmaktadır. 

Ben bu kadarcık yazıyorum; mıntaka 
tlmiri de lut.fen tc.~rif ederlrrsc vaziyeti 

aynen mUşahede edeceklerine kaniiın.t 
Denilmektedir. 

Minare . Mehmet. 
yakalandı 

Meşhur sabılı..'1l.lılardan Minare Meh
met, emniyet nezaretinden kaçtığı için, 

diln yakalanmış ve nöbetçi mahkemeye 
gönderilmiştir. Hfı.kim, Minnre Mehme
din tevkifine knrar \'ermiştir. 
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DlKKAT 

JST ANBUL - Be;> oğlunun m ruf 
Kuyumcusu 

Mıs!rlı 
Fuardaki pnvyonunda en modern 

ve nadide MOCEVHERA TiNi ı 

lsviçrenin en meşhur REVUE 
Saatlerini muhterem iz.mir halkına 

teşhir etmektedir .• 
Lütfen bir kene ziyaret ediniz.. 
~Zl.i9'~~'.)jU;i(.-; ... 
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Birinci kısım : Tefrika Numarası : 20 

Bu iltifat sersem uşağın bütün evi kadına 
teslim etmesi için kô:f i gelmiştir 

HULASA: - Şimdi her zamandan daha gilzelsi-

Baron Danycl de ViUebon duldur. niz! dedi. 
Fransuvaz 1'e Nikol isminde ik 1..'"ı:ı:ı Bu iltifat sersem uşağın bütün evi 
var. Nikol yilzbaşı Jcrar Dansit ile kadına teslim etmesi için kafi gelmişti. 
nifanlanmak ilzcre iken bu. subay La- Flavi ressamı atölyesinde beklemek iste
osta biı- Bef cre gönderiliyor. Bu sıra- diğinl söyleyince, uşak kapıyı açtı ı:e 

da Baronun metTesi Flavi Mark Sas- kalbi güneşli olarak çekildi. 
tnu ile Nikole karp bir oyun hazır- Alis Bonbonun Hindi Çini mektuplan 
lıyorlar. Oda hizmetçisi Odet vası- gizli değildi. Roma biçimi bir mihver I 
tasiyle Nikole bir uyku ildcı içirtivor- içine atılmıştı. Flavi bunları rahat rn
lar ve .Mark gizlice Nikelin odasına bnt okudu. Bilhassa sonuncuları onu 
giriyor. Bir müddet sonra doktor olan alakadar ediyorlardı. Bunlar okunma~a 
fı'ransuvaz kız kardeşinin hdmile ol- değerli şeylerdi. Yüzbaşı hakkında bu
duğunu göriiyor. Y:ilzba_şı Dansit bu tün bildikleri alt üst olmuştu. Mu~~- 1 

sn·ada vahim yaralanmıştır. Flavi Ba- kanın yan resmi muhafızı olan Alısın 
ronla evlenmek maksadına l:avııgmak teessüf ettiği tam bir istihale ... 
iizcre oldu§unu sanıyor. llk önce uzak şark sihrinden masun 

kalmıs olan Jerar da sruıki nşk kederi .. 
Bu sahneden sonra Flavl artık zafe- yüzünden buna nihayet kapılnuşlı. Ni-

rin yakında tecelli edeceğinden hiç şUp- kol, uzaklığa tahanunül edemiyen bir 
he etmedi. Mazisinin en utandırıcı leke- Parisli hafif mcşrepliğinden başka bir 
sini affetmiş olan Baronun aşkından ar- şeye atfedilemi}·ecck bir sebeple ona 
tık emindi. Bu noktada zaferi tamdı. mektuplarını kesmişti. Jc.rar bundan çok 
Danyel her şe)d öğrenmişti ve istikbal- müteessir olm~tu. Fakat mağrur oldu
de hiç bir sitemde bulunamıyacaktı. ğu için muhabereye tekrar girişmek 
Hayatı fırtınalı olarak geçmiş bir kadın- üzere ilk adımı a~ı. Zaten. aklı 
la evlenmek fikrine yavaş yavn:ş al~~- başka yerde olnn bır genç kızla nışan
caktı. Buıiunla beraber güzel tışifte he- ianrtlayı teltr.ır ynmnlamaklarıSa büsbn
nüz tanuuniylc memnun değildi. Jerarın tün bozmak müreccah değil miydi? Fla
Nikol ile muaşakasının ne hale geldiği- vi kendi kendine: 
ni 1ıe Overnyada Koruklar villasında - Benim de fikrim bu, dedi. Bu Ba-
olup bitenleri öğrenmek istiyordu. yan Alis pek akıllı bir şey. 
Fransuvazın babasına gönderdiği Mektuplan okumağa devam edince 

mektuplan oku}·ordu. Bu mektuplarda öğrendi ki ağır yarası geçince Jerar peri 
öteberiden bahsediliyordu. Bu ela dok- masallarını andıran bııhçclerin orlasın
tor kızın gizlenecek bir ~yi olduğunu da nefis bir k~ kiralamıştı. Orada kü· 
gösteriyordu. çük bir Çinli rakkase ile tam bir A....ya 

Yüz.başı hakkında Flavi Piyer Lclıort- hayatı sürüyordu. A~ ve afyon ez.vakı
tnn biraz hakikati öğrenebileceğini :smıı- na kendini teslim edıyor .ve hem u~ut
yordu. Atölyede poz aldığı zaman Hindi yükten kurtulmak he\-csıyle bu çıfte 
Çinl damgasını taşıyan mektuplar gör- mak, hem de a.,curı gelmeğe başlıyan bir 
müştU. Ressam :intizamlı değildi Hiz- zehirlere sinesini açıyordu. Bu tatlı ve 
metç1si sersem Zizi ise bu kelimenin ustaca bir intihara benziyordu. Alis 
manAsını bile bilmezdi. Bütün bu ask şöyle yaz.ıyordu: 
ro~ı açık zarflar içinde şurada bu~- «Acınacak şey, hayatını rehavet ve 
da silrükleniyor olmalıydı. Bir gün onu zevk içinde geçiriyor. Onu nezaret al
okuyacaktı. Şimdilik ressamı kendi tında tutturduğum için ı•aptığı bütün 
cSaray> ına bağlamıştı ve Baron ve cleliliklcri biliyorum. öğle uykusundan 
Markla birlikte onu da arkasından sü- uyanır U)•anrnaz, odanın bir köşesinde 
rUklüyordu. Her tarafta onlara tesadüf bir hasır tize.rinde uyuyan Çinlisini ça
edildiği için şöyle deniyordu: c Bayan ğırır. Minderine daynnarnk der ki: 
de Mlrey ancak ihtiyar şövalyesi, res- < - Ey etten bebek, gözlerimin '\·e 
samı ve ayak boyaytCJSl ile birlikte do- kalbimin zevki için hayfl danset. 
laşzyor.> Bu son sıfat Marka aitti. Zirn tÇinli kadını inkıyatla itaat ettiğini 
bu adam dalına .F1avlnin ayaklanna ka- sanırsınız, belki. liat.ü, az.izim. O bila-
p:ınır vaziyette idi. kis tenbcl ve nazlı davranır. 

Flavl suç ortağına az alaka göstcr:i- c - Bırak ta daha uyuynyım ... der. 
yor, Barona koca muamelesi ediyor bü- c- Uyuudğun zaman ırkının bütün 
tün tevcccUhünü ressama saklıy~rdu. kıtlarına benwrsln. Rakscttiğin zaman
Bununla beraber kndının bütün kedilik- sa bir :ılihe gibi güzelleşirsin. Etten be

bek, haydi rakset. lerine, tcbessUmlerine ve flört t~ebbüs
ierine rağmen ressam sır tevdilne yanaş- «- Canımı sıkıyorııun. Yoruyor beni 
ınıyordu. Flnvinin bu noktada kendini raksetmek. 
mağlup saymağa razı olabilecegine «- P.ak et. Sana n... istersen verece-
hükmetmek için onu tanımamak lazım- ğim. r 

dır. Mademki cilve muvaffak olmuyor- c:Vc • ncak ı.-fuıcllcr :mukabilinde inkı
du. o dn hile ve kurnazlık kullanacaktı. yat ediyor. Bir türlü sonu gelıniyen bir 

Pi}-er bütün cuma günleri öğleden aç gözlülükle yoluyor aşı'kını. Onu el
sonrn ressamlar kulübüne giderdi. FJavi I maslnra, kıymetli kwnaşlara garketnll§-

mm evi önünde bir taksj içinde tir. Fakat Çinli kaduı bundan minnettar
bckledL Otomobilin radyosunu dinler- lık duymamaktadır. Hattil beyaz etü 
ken evi gözetliyordu. Zizinin geldiğine '\; ücudundnn ikrah ettiğini ) üzüne .-u
hükmedince, şoföri.in pal'asını verdi ve rncak kadar ifori gitmektedir. O ise her 
ııtö1ycyc girdi. Zizi onu müteheyyiç 1 şeye 1ahaırunül ediyor. Ma1n..olmuştur 
bir kurba~a bak~c;.iylc karşıladı FJavi 1 artık. Onu kurtarmak: için ne yapmalı? 
ona: 1 - Bi edi -

? a ayı • --- ......... ...._...~. ... ---
Dün gece Gazi bulvarında B. Ahme- raflar yckdigerindcn du"3Cı olduklarını 

(lin öşedcld büyük kahvehanesinin bildirmiş'lerdir. 
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: ...... ~ MANJSADA ÜZÜM BAYRAMJiu•u•: 
: ~ ................................•..........................•••...•.... : : 
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Bağcılara itaben 
eyanname neşredil • 

ı 

;::;:;;:::_:=r-~=:.--:-:-"r"~~...--::ı-:~ 4 - Yaş üzümü koyacağın sepeti din-

1 

kilosu dn nşağı cinsten olsun. 

Manisada üzüm baynunı yrc 
Bugiin Manisada, üzüm mahsultl

müze karşı dahili istihlak ve rağbe~ 
arttırmak üzere üzüm bayramı yapıl -
caktır .• Ozüm . l:iay:ramına Manisa kör
lüsü ve civar vilAyetler, kıı'.znlar luJlc.ı 
davet edilmiştir. Şehrimizden de bir 'ço'k 
zevat davetlidir .. Ozüm hayrami Ilf'Una
sebetiyle üzüm komitesi. bağcıla.~ hi
taben şu beyanameyi, neşretmi~tir =.ı 

SAYIN YURDDAŞ.. , 

den gddiği kadar asma dallar ve yap· 
J raklnriyle süsle ki köyünün onuru art
sın ve köyün öbür köyler arasında aıağı 
kalmasın. 

5 - Sizin ve baoka köylerin getire· 
ccklcrl ibu üzümlerle Halkevinde bir 
üzüm sergisi kurulacaktır. 

6 - Burada hangi köyün üzümü bi
rmcı. ikinci, üçüncü gdirac o köylere 
iyi ve değerli hediyeler verilecektir. 

7 - Getireceğiniz üzümleri Halkc
vinde sizi bekliyen ziraatçı Cevada tes
lim edin, ve sepetinizin üstüne hangi kö
yün üzümü olduğu belli olsun diye bir 
kağıt yazıp yapl§tıno. 

8 - Bayram 22 ağustos pazar günü 
öğleden bir ııaat ııonra baıdıyacağından 
ona göre yola çıkın. 

9 - Bindiğin arabayı çıplak getirme 
ki köyünün şerefi art.sın. Öteki köyler 
içinde utanma arabaları y~illik ve bay
raklarla donatın. 

10 - Bayram için bütün Manüa köy· 
leri davetlidir .. Hepinize yemek daveti· 
yesi göndercmediğimiu çok acıyoruz. 
Her köyt ancak üç kişilik yemek davc· 
tiyesi gi)nderebiliyoruz.. Bu davetiyele
rin Lifi mu'htara, öbürü Parti başkanı
na, Üı~Üncü'Sü de ;nzin aygun göreceğiniz 
·arkadnp.; mahsustur. Akşam yemeğine 
bu davctiyi:.lcr dinde olanlar girecektir. 

1 ~ ı....... Yemek orta mektepte verile-

: ...... ~·E::··llAKAlviMiZiA .. HAs81iiAi·~ ..... 
: : ...............•.••••••.......••..•......•..•.•••••..•.•............••. .. 
• . 
• . . . . . 
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Gösterilmek 
,yüzde altmışı 

istenilen varlığın 
gösterilebilmiştir 

Vekil, İpar yatını bizzat idare ederek Kar 
şıyakaya gitti. Şarpi yarışlarında bulundı 

~arpi varışlannc?an bir görii11üı 

BAŞT ARAFI BlRlNCl SAHiFEDE'. Ieri kotralarına davet etmiştir. 
bilmiştir. Gelecek •ene fuarına ~aşta doktor ~~Y Hüseyin Hul~i 
başlanılırken ilk iş sergi sarayını dugu ha1de şarpıcıler ko.trnda ve~ıl t 

inşa etmek olacaktır. Bununla ra~ın~an k~rıılanmışlar, .ızaz ve ıkra 
·· t ·ı v lıg"'ın yüzde doksanı edılmışlerdır .. Vekil denız sporculan gos erı en ar ... . . . k d·t 

..... · kuvvetle umuyorum. verdıgı çay zıyafetı esnasında en ı 
ge,ecegını . .1 ·r b 1 ·h · ç1 
Ekonomi bakanımızla hashihal rıne ı tı atta u unmuş. ı tıya arını s 

CELAL BAYAR KARŞIYAKA muş, lzmirde deniz hayatına harc:k 
DENlZ y ARIŞLARINDA.. vermek üzere yapılması gereken i 

1k.t k·ı· · B C l"ı B etrafında tavsiy~lerde bulunmu~ur. Sayın ısat ve ı ımız . e aı n· , . . . 
1
.. fi . 

Bay Tabir Vekıhmızm utu an dün akşam saat on sekiz &uların· 
~:r· biz.zat idare ettikleri Jpar kotrasiy· Karşıyaknda inşasına ha lamın kap 

1 - Ağustosun 22 inci 
0

paz~r gÜnü eelttir .• 
k h b 'ld'~· 1 relnkatlerine '\'alimizi, belediye re· üzüm bayramıdır., Bu bayrama köyu- Yeme zamanı a er verı ıgı zamnn e. 

,havuzun yakında ikmal edileceği 

bu suretle gençlerin kapah bir saba 
deniz faaliyetlerini teksif edcbileeekl 
rini ifoae etmi~tir .. Vekile verilen izah 
arasmda dört kotranın inşasına baif ıı 
aığı, hunun yakındn yirmiye çı'kan1ııca 
zlkredilmi,tir. 

d V b d · 1 · ·· isimizi alarak Karşıyakaya gcçmişler-nüzü davet ediyoruz., l-Iepİ~izin 'b~ da- oraya gi iniz. e u avetıye erı gostc-

ı · d _ı·ı · rerek Halkevinin çorbasından iriniz. dir .• ff anınmı!I bir deniz sporcusu ola.(l vete gc mesinı can an aı crız. 
1 

:r 1 1 w 

l 
1 1 ve.kilimİ7.. havanın :rüıgar ı o ıuasına .rag--2 - Köyünüz üzüm 1'öy'ü: bayra· 12 - Cclitkcn köyünüz.ün davul zur· 

mımz: uz:üm bayramıdır .• Buncl~~ 0do· nMfnı , :e iyi 'Zeybek oynıyan kızlarını ge• men k<>trayı rçok iyi jdare etnıiııler ''C 

layı Mani ya bayr~ma celirlten uç liı1o tiriniz. çünkü gece yansına kadar Mani- Karşıyaka açıklıımıda demirlcmiılttdir. 
kuru üzüm bir sepette yaş· üzüm alıp gel· ııada çalq> oynanacak ,büyük ~nlik1er Karfıyaka gençlerinin şarpi birinci· 

'- vapılncnktır. liklerini seyreden '\tekil,• B. TahiriA r~ meıı;.. ı dak 
3 - Kuru üzümlerin bir l:üosu en iyi Oziım bayramı komitesi ba~1'anı pisinin ilk gün neticeleri hak.kın ra-

cinsinden. bir kilosu orta cinsinden bir Mektupçu : ŞEVKt BtRSEL porunu dinlcmiı ve derece alan şarpici-
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .•........•........•...•.....................•...••................•...................... 

ın 

enkten ve ışıkta yapı m ş efsanevi 
zara arze bir • 

ıyor 
•• e ze a 

Fuarın gece giirünÜ§Ü 

Vekil, kotrada . bulunan liman işle 
umum miidürÜ' bay Haşmete' denizci! 
riıi himay:esi için lıaz.ı i~aret1erde bulu 

' ' ,, 1 ı - \'_ •-·'' 1 d muş, şnrpilerin dynlnrlll': riır memur 
laletiyle Naldökendeki tcnmnede m 
hafazasını eınretmi:Jtir. ' . . ' 

V~kil ifoc1c)eri arnsı,nd~ Ayvalık 
. . ·..ı·"' ı. "f 1 l..l• d 1 ·1 F~thiyedc ve 'ı'ıger yerıen;ıe cnı..zcı 

ğe k~r§ı büyük ,,alaka başladığını. bunl 
rın 'faaliyetlerini arttıracaklarını müjd 
lcmişlerdir .. Vekil geç vakte kaclar Ka 
şıyakada kalmışlar ,,.e bu sabah ynp 

lac~k deniz birindliklerini 
0

takip ed 
eeklcrini vaacletmişlerdir. 

BUGONKO PROLın.IMl'I 
Jktısat vekilimiz bay Ce.lfıl Bayar b 

sabnh dokuzda kotnılariyle Kar ıyakA 
ya geçerek lzmir yiızme ve Ş::ırpj birin 
ciliklcrinin ikinci gün safahatını taki 
edeccklcrdir. 

Vekil öğleden sonra &aat 16. 30 d 
Kültürpnrkn gdet" it Parasut kulesini 
açım törenini yapacak.tardır.. Progmlll 
göre meranme istiklal marfiyle baıl 
nacak, Valimizin nutkuna vekilimi 
mukabele edeceklerdir.. Bunu mü~ ki 
Ankaradan gelen muallim B. Anohini 
nezaretinde para.şutla atlama tecrüb 
leri yapılacaktır. 

Bay Celal Bayar açım 
.sonra Mnnisaya giderek 
bir arada üzüm bayramını geçirecc1d 
ve bir ihtimale göre bu gece verilece 

suvarcde bulunac.aldnrdır . 
Vekil pazartesi günü k.otrasiyle lı• 

tanbula hareket edeceklerdir. ._ 1raç.asında ortalığı altüst eden büyük bir Faknt iş mahkemeye aksedince mese
arbedc :vuku: gelmiştir. Hadise .şudur: le tamamile değişmiF. Sanki bu h&-

YD.hya adında sabıkalı bir adam. tra- disenin suçluları kendUeri değillenniş 
çaya çıkmış ve üç kadınla bJrlikte otu- gibj ıhakhnin sunline ka.rp Yahya: 
rurkcn; kadınlardan birisi; beri tarafta - .Beni kim ym-aladı bilnıiyo.ruın. 
kağıt oynaınaktıı olan on kişilik bir ka- Davam yoktur. 
fileye lfıf atmış, Yahya kendi masasında Suçlulardan Ahmet: 

F:ua.rd geceler cidden müstesna bir yetle cidden iyi ibarumıuıın bilen bir 
fevk ve ne.re.ket içinde geçiyor .• G.cce-, polis memuru ecnebi ziyaretçiye kolay· 

!eri kalabalık o hdar artıyor :ki kİ1clcrılık 
1 

göat~riyor .• Cebinden çıka~~.ığı b:ı 
m.üracaatleri mü külatla karplıyor. llk kuıufll k1'CYC uzatanılt. fuarı gomıege 
&eeo fuan ziyaretlerin yckUn.u :ııazan gdcıi bu zatın içeri gİrmcsim temin edi· 
itibara almusa. c:lalilı:ada 166 ki,ıiıaia J'Or. 

- cAmerikahlar buhranı kolaylık.la 

yenmesW bildiler .. Amerlk.ada buhran 
yoktur .. Bu memleket halıianıoıza en :bü
yük mÜ§teridir .. Kendileriyle ticari mü· 
nascbetlcrimizi genişletmek Jazun .. 
l·~bbüs ediniz. muvaffak olursu
nuz .• 

kösesini tetkik ederlezken : 
- Ben Didim harabelerini ziyaret 

ettim .• Çok ımükcmmcl. turizm b.akunın· 
dan ehemmiyetlidir .. Ptı\')'Onunuula tı.ı• 

rizme geniı :yer vermeniz çok iyi. :ınıs• 

vaffakıyete .giden bir teşebbüstür, de· 
mişlerdir .. oturan bir kndmm karşı masaya laf al- - Bir kavg;ı oldu amm&a. kim kimi 

masını muvafık bulmtyarak, oturduğu vurdu anlayaınadun!. 
iskemleyi eline alıp bu lmfilenin üzeri- Diğer Ahmet: 
ne fırlatmıştır. lşte bundan sonra, orta- --Ortalık \:anttı.Ben lcenara bçıunl 
lık karışmış ve herkesin elinde birer is- Diğer Sıtkı: 
kemle olduğu halde rastgelenin kafası- - Bir şe~ler otdu nmma. hiç farkına 
na ~tılmıştır. 

Hadise o kadar ani, o kadar şiddetli 
olmuştur ki; :kahvehanede nrbedccilcr
dcn başka klmse kalmamış ve kah\·c 
müsteciri B. Ahmet, bunları ayırmak 
kaygısiyle nraların:ı girmişse de, r.aval
lı adam da kolundan ağır surette ya -

· lanmıştır. Hadisenın yatıştığı sırada 
Yahyanın kafasının p:ılladığı; Ismailin 
parmaklarından yn:ralandığı ve bazıları
nın da vücudlannda iskemle darbeleri-

in Lsarı görülmüştür. 
Zabıta tarafından cürmü meşhudu ya

pılan bu hadisenin sekiz kişiden .ibaret 
kahramanlarından bazılaruun muayene
leri ve pansınıanlan yapılmış "·e mild
deiumumilikten aynlıncay: · dnr, ta-

\."nramadıın! 

Peki... Bu :kafayı kim patlattı. Kah
\'ecinin kolunu kim kırdı. .Ahmed.in par
maklan neden pnralandı! ... 

Suçlular hiç oralnra yanaşmadılar, da
,·aJarııruz. l oktur, deyip ~ altmış .altıya 
bağladılar ... 

Bu vaziyet karşısında haklın ltcstirim 
bir karar verdi: 

- Davadan vazgeçildiği için funme 
davasının sukutuna ve Yahyanın rezalet 
çıkaracak derecede sarhoşluğu anlaşıla
madığından onun da beraetine ... 

Bir saat evvcline kadar birbirine ye
yccck :ehi Lab:ın bu file :kalını.mani n: 

- Allah ömürler versin! 
Di3:erek salondnn nynldılar. 

fuarı %İyuet etmek üzere bil4!tle h.pıcLın Şüphe edüerncı: ki ha bq knnışlak 
girdilderi anla~ılır. fedakarlığın minası çok üstündür •• Hal· 

Fuar geceleri umumi görünü.§le. renk- kırnmn ve memurlanm.ız:ın bm.i.riıı zi.. 
ten ve ışıktan yapılmıı efsanevi bir yaretçilcrinc Ye fuara karp bissiyatm.a 
geceyi andırmaktadır.. ~arın şc.msi· bir delildiT. 
yeler içinde kap lı kalmasa fuara loşluk 
vermekte ise de, bu vaziyet arka yol
larda sakin dakikalar Geçirmek istiyen
ler İçin belki de istifadeli oluyor. Dün 
cece insan, hareketin manasını böyle 
toplu bir şekilde, bir saha Üzerine tek· 
sif edilmiıı g°örünce halkımızın memle· 

ketin umumi havasında neşeye ve eğ
lenceye gösterdiği inhimaki daha vazlh 
olarak anlwor.. Gecelcri aat onda uy

kuya yntan bir şehir halkı, eğlence yer
lerini bulunca cecenin sant iki.!ine kadar 
ayakta kalıyor. 

Fuann Lozan kapısı .• ltalyan turisti 
olduğu anlaşılan bir :uı.t kişeye. değiş. 
tinnek üzere halyan parası uzatıyor. 
Memur ıbunun mümkün ol mıyac ğını 
söyleyince. vuifcsini milli bir hasusi 

VEKIUN iNTIBALARI 
lktısııt Vekilimiz fuardaki pavyon· 

lan gezerken milli sanayiiınizin hima
yesi !>akımından cidden güzel müjde-

ler vcrdilt":r .. Bir halı müessesesinin teş

hir ettiği nümuneleri gözden ce~rcn 
vekil şunları söylediler : 

-cHalı ihracatını arttırmak husu -
unda müspet kararlar almak isteriz .. 

930 dan beri halı ihracab durmu§tur.Ba· 
na. buhrandan bahsedildi. Süs eşyası 
sayllnn hahlanmmn r.ığbctten düştüğü 

bildirildi .. Buhranı yenmek içln tedbirler 
ıılınmı tır . Amen1cn lnı.hlarımınn mü~-
tcrisidir.> 

Sayın Httuat vekili Ametihcla buh. 
ran olduğunu llÖYJi~ bir zata bitap 
ederek 1 

Vekil bir pavyonda tqlıir edilen 

mallan gördüğü zaman : 

- Bunlar çak güzel. Jedi_ Fakat 
yürüdüğünüz :>·ol yanlıştır.. Si% sattı

ğınız malı biliyorsunuz. iyi yapıyorsu-

nuz .. .Şu heyle etler ne kadar güzel.. Ben 
bcycndim.. Baskalan da beyenirse bit· 
tabi müşteriniz olur .. Reklama ehemmi-

yet vennek lazım. Mütemadiyen reklam 
yapınız .. Tı.wsiye ederim .. Reklam m\ı
himdir.> 

Vekil, Omega pıwyonunda bay Fnzlı 
Ali Saibe ~unlan söylemi~erdir : 
-Amerikalı !irmalann fuannn:z:cla ken

di fimuı.lerını teşhir etmeleri, ceniıı mik
y st tcşhiroe bulunmnlan hizi çok 
memnun eder.. Bunu lütfen fabrikaya 
yaz.ınız, kendilerine teşekkür ettiğimi 

bildiriniz.• 
Vekil b..mir vilayeti pavyonunda 

uzun müddet k 1ıı.rak 1'er k* ile ayn 
ayn meşgul olm~udır. Vekil turizm 

Ayni pa\-yonda Jiınan hnrckctlerinİ 
tetkik eden ve mütchıuısi. olan vePJ 
gnz:etedlere Dtınları söylem~erdir : 

- c T'.ahmi] ve Tahliye §irketi meaı· 
leket iktısadiyatma büyük darbe vıır

du, diyenler vardır .. Bu işi tebarüz eui· 
rin .. Bu iş fat \'e mavuna .işi değildir. 
mekanik i,idir .. lhtiy.ı:ıca modem ,·asıta· 
larla cevap vermek luzım.> 

.il.ay Celal Bayar Cfadeleri arasınd~ 
llursadaki Merinos fıı.brik..nsının en )'enL 

verimli fnbribtımmızdrm biri olac•· 
ğım, bu rene Cümhuriyet :bnyramınn ye· 
tişeceğini müjdelemişlerdir. 

11.:tuınt '·ekilimiz Manisa pa,.")oı:ııııı· 
da da uzun müddet me§gul olarak M•· 
nisanın ,ok değerli 'alisi doktor ~a1 
Lütfü .Kırdardnn iaıhnt al~. l\f Q.DJs•· 

d bu yıl geni3 m1kdarda üretilen Ak•· 
la cinsi pamuklarla ııliıkndar olrııut-
a.ıı • ,. • el • • t spor ... ınıı.nısa vaıısuı e.n yenı ınsaa • 
hası, kapalı havuz hakkındaki izah1aT• .. 
deria hfr dild:.atle cllnleuüılcr.dir. 



YENIASIR S&hife 3 

Niçin oş 
ir ikimin 
hatıraları 

nır ? Bir kü.rek kaçağı bütün 
Amerikanın sempatisini 

itasıl kazandı? 
Kürek mahkumları bu yer yüzü cehenneminde, 

ayakları zencirle yere bağlı, taş 
üzerinde yatıyorlardı 

Gene kadın diyor ki : 

Kuru dallara can veren 
allah nelere kadir değil ki. 
Çocuğumuz oldu ıse 
allaha şükredeceğine 
benden şüphe ediyor 

Amerikada ''kal
dırım hatipliği,, 
aç kalmış insan-
lar icin bir ka-• 

zanç yoludur 
Atlan ta 

1 ı . · rart :uç te 

dı .. 

cınayet mahkemesinin ka
Burnsun İ:itediği karar olma-

Altmışını çoktan aşmış ve yet- amma .. Ştmdı pişmanım .. Kafama İşte bay B:ırkn• bu menfi c~vap· Amerikad.J. h.lkimler, suçluların ce· 
mişe merdiven dayamış o ihtiyar bu kurd girdi .. Bır türlü çıkmıya- !ara dayanarak genç karısı aleyhine miyetın bozuk dezenlerinden, kanunla· 
adam hala gözümün önündedir. cak. Ah. Ne diye evlendim de dert- ıhanete rr:ı•,tenit ve canlı vesikaya rın haksız ve yersiz hükümlerinden bah· 

Saçlarında bir tek kara tel bu- siz başımt dertlere soktum.. dayanan bır boşanma davası açıyor. ııetmclerini isternezler .. Bu itıbarla At· 
lanmıyan buruşuk yüzlü başını mah- Adamcağızın ( derd ) dediği de Kendi ismet ve iffetinde emin lanta cinayet malıkemesi de Burnsun bü-
kemede öyle derin ve manalı bir şu.. olan genç annenin bu ağır itham tün bir tal:.katla yaptıi:ı müdafaasını 
tevekkül ile sallıyordu ki haline act- Genç kadın, günün birinde, b:ı- karşınsıdaki ıstırabını bir düşünün. dinlcdıkten sonra onun hakkında, hat· 
mamak elimden gelmedi. bası, hatta dedesi yerinde olan koca- Ve bu vaziyet karşısında benim nasıl ta ildnci hayduda verdiği cezadan daha 

Benim onume gelen boşanma sının boynuna sevinçle atılarak şu bir karar vermekliğim lazım gele· ağırını verdi. 
davalarının barışma safhalarında müjdeyi veriyor : bıleceğini tasavvur edin. - Ben haydut değilım .. Haydut ol-
pek az muvaffak oldum. Boşanmak _ Baba olacaksın.. -tlf::rt< mak istemiyorum.. Benim hayatımı kır-
istiyenler içinde, aralarında anlaş- Bay Barknenin gözleri fal taşı [~arar vermekte acele etmedim.. mayın .. 
mazlığı izale ederek barıştırdıkla- gibi açılıyor. - Durun bakalım, dedim,, Bir Diye yalvaran adamı on sene küreğe 
rım parmakla sayılacak kadar az... Baba mı olacak~ müddet bekleyin.Çocuk doğsun.Me- mahkı1m etti. 
Bu ihtiyarın iti de bu az olanların seleyi o zaman tekrar görüşüriiz. Burna için artık talie küsmek ve kü-
içinde .• Fakat onun tekrar boşan- Bu yaştan sonra mı~ Çocuk doğdu .. Kan muayensi rek hayatına katlanmaktan baıka bir ıey 
ma davaaı açacağı ve yine bir gün Bu nasıl olur~. Maamafih karısı- yaptırıldı .. Gerek çocuğun yüz hat- kalmıyordu .. Fakat o, mahkemenin bu 
benim yerime gelen hakimin karşı- na ~üphe ve endişelerini hiç belli !arı ve gerekse kan tahlili onun ba- karanna içinden, ruhundan isyan etti .. 
sına geçeceği de muhakkak.. etmıyor" Meseleyi bir de doktorlara basının oğlu olduğunu İspat etti.. Kendi kendine :: 

Evvelce de söylemiştim .. Evlilik danışmak istiyor .. Parise gidiyor.Bir Hele bay Barknenin sol kolunda - Hayır .. Hayır .. Dedi .. Onlar beni 
hayatında öyle yaralar vardır ki, çok icadın ve erkek mütahassıq dok- bulunan bır cilt lekesinin ayninin zorla haydut yapmalı: istiyorlar.. Bana 
bunlar artılı: kangren olmuşlardır. torlara baş vuruyor .. Hemen hep•i çocuğun da sol kolunda bulunması haydutlar içinde iıkence hayatı yaşa. 

Üstün körü tedbirlerle geçiştirme- de ona : ışin hallini büsbütün kolaylaştırdı. ıacaklar .. Ben kürelı:te kalmıyacağım .. Bir 
ğe kalkışmak doğru değildir. Fa• - Senin çocugun olamaz. Kan koca, g~nç anne ile ıhtiyar yolunu. kolayını bulup kaçacağım. 
kat ne yaparsın iti kanun adamıyız. Diyorlar •• Yalnız içlerinde bir ta- baba, bu netic 1en memnun, barı- Bu düşunceler Bumsun kafasında 

ilk vazifemiz ayırmak değil. nesi, her kaidenin bir istisnası ola- şarak aynldılar .. Fakat eminim ki adamakıllı yerleşti .. Ve o bu fikirle kü-
barışttrmaktır .. Ben, bu ihtiyar ve bileceğini ileri sürerek bu işin pek ıhtıyarın kafasında hala büyük bir rek mahkumlarının yaşadıkları cehenne· 
zavallı kocaya : ala kabil olabileceğini bildiriyor. şüphenin kocaman bir istifhamı ya- me gönderildi 

--Sen ya,ını haşini almıı bir adam- Bildiriyor amma .. Ne çare ki ek· şamakta idi.. -((f::rt< 
sın .. Senin nene gerekti yirmi ilci ya- seriyetin cevabı menfi.. Acaba L Amerikanın dahıli idare bakımından 
şında. terütaze. kant damarlartnda •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

cıvıl cıvıl kaynıyan ~eytan çekici gi- Kamyonla Ç 
bi bir lcızla evlenmelt.. eşmeye 

Nasıl derdim.. e e O 
Maamafih bu davada genç kadana da kabahatli bulamam. Fakat bu ka- ______ ım _________ _ 

~ı~ r:!;~:0~:~~~;rm~7ı!:ıi: Bakınız yolculuk nasıl yapılır 
uğrıyacalttar. 

~ğil=~=·~onra bu esasen yaşı bunu size anlatalım ..• 
geçkin adam seksen yaşına basarak 
tam bir moruk olacalc .. Genç ise otu-
7unda ve büsbütün ateşli bir ka
dın .• 

Netice ? 
Herifin mezara girmesini bekle

mek veya beklemeden mezara sok
mak .. 

Bunun bir üçüncü şekli de böy
le işlere bile bile lades demek .. 

Kadın, bütün safiyet veya kur· 
nazlığı ile karşımda çırpınıyor, ağ
lıyordu •. 

- Bana iftira ediyor bay hakim, 
diyordu., Ben çok temiz bir kadı
nım .. Kocamı da, ihtiyarlığına rağ
men severim .. Ona ihanet tmek as
la akltmdan geçmedi ve geçmez de. 

Allah büyük. Kuru dallara bile 
can verir .. Çocuğumuz oldu ise onu 
veren Allaha şükredeceğine benim 
kalbimi kırması, benden şüphe et
mesi revayt hak mı~ .. 

Meselenin mahiyeti şu .. 

- Allo, allo, orası Çeşme otobüs .• 
- Evet .. 
- Bir yer istiyorum. Kaçta kalkacak 1 

Kamyon mu) 

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

Şehir hududu geçi
lince kamyonlar 
üzerine cuvallar , 
yığılır •. Ve zavallı 
yolcular endişe için

:de buna göz yumarlar 
'············································ .~ "' 

' ' t' 

~~--~~-'--'"-·:~ ... ol(.. 1 

sonra bir faaliyettir başladı. Yüklerin haftırlar. Bir An evvel gitsinler de, nasıl 
yerleri deği~ti.. Kamyonun Ustüne bir 
kaç nereden geldiğini bilmediğim, çuval 
daha ili.ve edildi. , Meğer işin içinde iı 

varmış: .. 

olursa olsun .. Bu onlarca müsavi .. 

mü3takil olan eyaletleri, adli kanunlaı·ı ~ Ve çok garip olarak köpekler ona 
ve ceza u.sulleri ile birbirinden ayrı ve ldtrmadılar.. Blli.kia. aa.nlc.i onun ma
bazan da ayklrı manzara arzederler .• sum olduğunu biliyormuş gibi etrafını 

Bunların içinde en korkunç ceza tatbik alarak yaltaklanmağa başladılar. 
eden, en İnsafsız usullere ba, vuran Burns bu suretle tehlikeli mıntaka• 
eyalet Jorjiya eyaletidir. dan uzaklaştı .. Bir dere kenarında, de-

Küreğe mahkı1m olanlar Sendi Sprinı: rede yıkanan bir adamın elbiselerini ala• 
ve Kampbel havalisine gönderirler.... rak kaçta .. Arkasındaki kürek mahküm· 

Kampbel kürek yerleri İçinde en kor· !arına mahsus hususi elbiseleri bu elbi· 
kuncudur.. .eterle değiıtirdi .. Yolda rast geldi~ biı 

Burada kürek mahkumlan çiftlik oa· kamyonla Ohyoya .. Oradan lndiyanayı 
hiplerine bir esir gibl icar edilirler. geçti ve nihayet Şikagoya geldi., 

Vakıa onlardan bir kaç para alırlar. Oh A ık -'---.. rt oen.aotti. 
fakat aldıkları bu para emirlerinde ça· 
lııtıkları adamların inoaf ve merhamet· 
lerine kalmıştır. 

Çalııma deyince hatrrınt.Za öyle aer
best ameleler gibi çalışmalı: gelmesin. 

Kampbel hakikaten yer yüzünün bir 
cehennemidir.. Mahkilmlarm ayaklann· 
da demir halkalar vardır .. Bu hallı:alar 
uzun adım atmağa ve koımağa meydan 
vermemek için kısa ve kalan bir zenclrle 
birbirlerine bağlanmı,tır .. Alqama lı:adar 
kızgın günct altında bu vaziyette çalı· 
pn zavallılar aktam hapishaneye dö
nerler.. Burada her biri iç.in ayn ve dar 
hücreler vardır. Ayaklanndak.i zenciri 
hücrenin zemininde bulunan bir halk.a
ya bağlarlar.. Mahkum , bağlı olduğu 

halde yerde, taş üzerine yatar. 
Pranga .. Onların ayağına buraya gir

diği gün geçiri.lir. Ve eğer ömürleri vefa 
eder de müddetlerini bitirirlerıe tah
liye edilecelı:leri gün çılı:arılır. 

itte Burns .. Böyle bir hayat içine ıo
kuldu.. Fakat o,kafasına lı:açmağı lı:oy-
muştu. 

o ana kadar buradan kimlerin na..! 
kaçtığını, kimlerin muvaffak olup hangi
lerin ne sebeplerle muvaffak olamadık· 
lanm araştırdı. Ayağındaki demir halka· 
ları, her gün bir parı;a olmak üzere eli.
ne geçirdiği bir demir parçast ile eğe

ledi.. Bu işi belli olmaaın diye çolı: ağır 

yapıyordu.. Nihayet halkalar kesildi .... 
Fakat Burns onları çıkardı. Kesik ol
dulı:larını belli etmeden daha bir müddet 
bu itlı:ence hayatına katlandı .. 

Nihayet bir pazartesi günü.. Tarla· 
da, güneş altında ta1 kırarken aye.iın .. 
dalci prangayı çıkarıp kaçtı., Arkasın· 

dan köpekler ko;u,tular .. 
Burns durdu.. Köpeklerden kaçacağı· 

na onlara karşı koydu .. 

Artık cehennemden kurtulmuıtu. 
Kurtu1muttu amma bet parutE 

yapacaktı.. 

no 

Sokakta avara dola11rlı:en bir takını 
(Kaldınm hatipleri) gördü .. Bunlar, et• 
raflarına bir takun halkı toplıyorlar. na• 

tıkalan ile gÜnÜn her hangi muhim bir 
meselesi üzerinde on bct yirmi dakiko 
konferans veriyodar, sonra da para 
toplıyorlardı. 

Burn•, baktı ki bu iı kolay bir fCY· He
men o da bir lı:ötc batında alelade bit 

mevzu üzerinde bir konferana verdi .• 
Soz ııöylemeaini biliyordu .. Nat.lr.ıuı( 

lı:uvvetliydi.. Amerikalılann ne gibi feJ'• 
!erden hoılandık.lanna vakıftı. 

Kurelı: kaçkınL allı:ıılar araaında pp. 
kastru çık.ardı, parsa toplamağa giri,tl.. 

O gün on dolar toplamııtı. 
Derhal bir lokantaya girdi .. Evvel' 

adamakıllı karnıru doyurdtL. 

Geceyi tle bir lı:abarede geçirdL 
Artık itin lı:olay tarafını bulmutttL 

Kaldınm haıipliğı yapmak auretiylo 
bir müddet geçindi. Her gÜn baılı:a 

ba:ılı:a ve cazip mevzular buluyordu., 
lstemiı oloaydı günde bet. altı yerde beı 
altı konferana verirdi .. Fakat o timdi· 
!ık tek bir konferanola iktifa ediyor, toı>
ladıJı para ile gününü gün etmeğe ça .. 

!ışıyordu. 

Muhasip aranıyor 
Bir sigorta şirketinde idare ve mu• 

hasebe işleri ile meşgul olacak bir 
muhasibe ihtiyaç vardır. 

Talip olanların lzmir 64 numara• 
lı posta kutusuna müracaatleri ilan 
olunur. 1 3 ( 1565) 

Birinci 
SINIF SAA TTIR 

T. C. 
Devlet 

idaresinin 

Demiryollan 

kullandığt saat 

Bay Borkne, eskiden çok iyi gün
ler geçirmiş, eski terbiye mahsulü 
bir ihtiyar .. Gençliğinde ufak tefek 
bazı çapkınlıklar yapmış amma ... 
Bunların adedi yaşının senesi kadar 
az.Altmış yaşına kadar evlenmemiş. 
Düzgün bir bekar hayatı yaşamış .. 
Bretanyadaki çiftliğinde, vaktini 
kümes hayvanları, atları ara~ında 
ve avlanmakla geçirmiş .. 

Hayatı içinde (Aşk) macerası hiç 
kaydedilmemiş .• Hatta böyle bir his 
duymamı' bile .. 

- Saat on mu 1 Teşekkür ederim. 
ilci yıl önce Barut v.ı. gibi hanlardan 

kalkan otobÜ• veya kamyonlar, artık 

hep Ba•mahaneye yakın handan kalkı
yorlar.. Ne olur, ne olmaz zihniyetiyle 
saat dokuz buçukta hana varmış bulu
nuyordum .. 

Belediye, kamyonun durmuş olduğu 
bu yere karışmaz değil de. buralarda me
mur bulundurmaz.mış-.. Darbımesel yine 
kendini belli ediyor: .. Kedi bulunmadığı 
yerde fareler hora tepermi,.. Ne de 
doğru .. 

Hatta. anlatddığına göre, adamın bi
ri Çeşmeye gitmek ister .. Kamyonda 
i.>e hiç yer yok .. Dahiyane bir bulut ile 1 

~~för'. mü~teriyi, eşya haline sokmak l lzmirde satış yeri : MORENO D. GABA Y Yolbedesten 59 
:?·~.hır çuval içine ıokar ve kamyonun ~·--··•••a•••••••••••llil'" ."WP 9 

Fakat gunun birinde, kırkından 
sonra saz çalanlar gibi o da altmı
şından sonra azmış. Yirmi yaşında 
güzel. fingirdek bir kızla evlenmiş. 
Bir müddet, dört üstü murat üstü 
yaşamışlar. 

Adam, kendi ifadesine göre, ka-. 
rısına karşı daima bir (Baba) r.ıu
habbet ve şefkati gôstermiş .. Oda
ları ayrı İmiş .. Buluştukları zaman 
pek seyrek oluyormu, .. Hani ayda 
ytlda bir .. 

Bay Barkne diyor ki : 
- Ben bu kıza acıdım .• Yetim 

ve kimsesizdi .. Uzaktan da akraba
ığımız var.. Bakıma da ihtiyacım 
olduğundan hem iyilik hem de se-

- vap olsun diye onu aldım .. Aldım 

Saat on olunca gidecek vasıtanın ne
rede bulunduğunu aoruşturdunı. 

- Benzin almağa gltti, cevabını al
dım. 

Ne denebilir) Benzlnılz kamyon yü
rumez yat. 

Bir .Yarım eaat daha geçti .. Sorduın. 
Hani kantyon) /\. bayım. ne acele edi
yocsun.. Nasıl ol 'Sa yola çıkacağız. Ha 
blr saat evvel. ha sonra .. Ne olur ki) Di
ye bir cevap ahnca) Boynumu büktüm 
ve ıustum .. 

Nihayet lı:amyon geldi .. Bir ııaat rö
tar ile yola çıkmış bulunuyorduk. Asıl 

alem Güzelyalıdan nra batladı.Tay
yare hangarları ôniınde durduk.. Az 

Benim asıl tuhafıma ı:iden nokta, 
şoförün vermiş olduğu randevudur.Ho.l· 
kı istif gibi kamyona dolduran toför, 
bu kalabalıkla tehirden geçemiyeceği 
ıçın müş:terileri.ne burada randevu ver
mı~ .. O, baylar da istifi tamamlamak için 
tr mvaya binerek buraya kadar gel· 
mişler .. Tam dört kişiler .. 

Haydi Molz, sen otur burada.. Ben 
az önde bir yer arayım. O şoföri.ın yanı· 

na giderken. öteki kıvrak kıvrak gül
mekte ve sen beni. aldatmak istedi.o, 
bana fena yed verdin, fak.at sen bunu 
bıle bulamıyacaksın der gibi hır hali var· 
dı 

Ya kendi vatandatlarımız, pelı: tu• 

ustune bağlar •• Güzelyalıda, bir beledi- k • k t 1 d "t · · · ·arpuz yo a zmır en go uruyor. Şimdi karpuz hiki.yeaini unutturacak 
ye memuru kamyonu durdurur. Tesa- Ş ta h b k b' d S lı:' d b. ·ı lı: k d'L O 
d f 

- u ma a a • ıra er.. an ı e ır manzara ı e ar~ı arşıya i i.al.. 9 
u en çuval az oynayınca, memur şüp- A ·k l l • k k [jk 

h 1 
. mert aya yo cu uga çı ıyor. İşi. · küçük bir otomobil yol kenann"' 

e enır .. Çuval açılır, komediyi artık siz - Kalkalı beri zaten hep duruyoruz. da durmuı .. Bir köylünün elinde ola~ 
tahmin edi.n .. 

Düıtü i.., düşsün .. Değil karpuz, adam bir kaç keklik için pazarlık ettikleri mu• 
Kamyonun hangarlann önünde epey. düşse artık durmak yok.. hakkak gibi.. Kamyonda bulunan e.k{ 

ce beklediğ[nd;n olacak, bir sea ' Bu keşmekeş içinde ıoför, ilk frene bır avcı dert yandı ı 
- Gidelım artık, bu ne kapazelik 1.. yapışmak istemiş ise de kararından vu - Hey gidi yeni avcılar hey .• Satııı. 

Sonra yanındaki arkadaşına dönüp 
kamyonda bulunanlara hitap eder gibi.: 

geçmİ$ gibi görünüyordu .. Kamyon 40, ahr kekliği, sonra fıyaka ıatar ben vur• 
45 kilometre ile yoluna devam ediyor~ dum diye. 

<Bu dünyada bağırmak laz lm ki d u .. 
işler bitsin* Karpuz sahibi yanında oturanlardan 

Nihayet tekrar yol almağa ba,ladık. medet ummakta idı.. Buradan bir şey 
Arkadan Mu&evi vatandaş:ın sesi yük· çıkmıyacağını anlayınca, ıoföre hitaben: 

oeldi : . 1 - Dur, ıoför, b14ıın dö~dü, inece
- Şoför.. Dur.. Allaıkına .. Benım ğim bir dakika • 

çuvaldan bir karpuz dü~tü.. lllı: aırada oturanlardan bir bay : 
Bu «dur• ıözü kırbaç tesiri yaptı.. - Görüyor musunuz t Karpuzu dü-

Her lı:afadan bir ıea çıkmağa bafiadL ıünce herif hemen hastalandı.. Olur 
- Olur adam deiill .. Sanki Çqmede adam cle~il .. 

Nihayet, Çeşmenin düz bir hat gib( 
ULanan yoluna vann.12 bulunuyorduk.-. 
Pek az ıonra otellerin önünde idik ..• 
ŞoEöre seksen be, adet kuruşu bayılır• 
ken zevk duyuyordum.. Çünkü, ya bıı 

yolculuk daha bir aaat sürüncemede lı:al• 
aaydı, dar kamyonda turşuya dönel( 
ben, az daha ekşimek tehlikesine ma• 
n&Zdum muhakkak .. 

MEHMET OSTEll. 
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Avusturya Greta Garbosu Ann Şirley idman yapııyor 
Güzel yıldız Pola Vesely mikropla 
nasıl tehdit edildiğini anlatıyor 

Sinemanın çok sevilen genç yıldızı 
neşesini jimnastiğe borçludur 

Salzburg ··Jt~ 
biı· söhretlerini • cok dünya 

• 
arada toplıyan en kalabalık bir· 

turist sehri olmustur . ' 
Avusturyanın bu şirin kasabası son ı Salzburg festivalinin masrafına yardım 

bir kaç sene içinde dünyanın en çok tu- olsun diye bırakmıştır. Bu yardım öyle 
ti"1 ve ziyaretçisini toplayan bU: mevsim küçük bir yardım değildir. Salzburg
oayfiyesi olmuştur. Hele her sene bu !ular Toskaniniyi her gördükleri yerde 
mevsimde verilen fcsti,·al Salzburgun bir kahraman gibi alkışlamaktaclırlar. 
ıöhretini bir kat daha yükseltmiştir. Toskaniniden sonra meşhur Al:nan 

Bütün şehir tıklım tıklım doludur. bestekarı Bruno Valter de burada. . L;;IW;f;i.;;...iii.i;;.i 
Pola Vesely 

Dünyanın her tarafından gelen binler Muzik şöhretlerinin güzel eserlerini 
ve on binlerce ziyaretçi arasında yine halka ve ziyaretçilere ayrı ayrı tattır
dünyaca tanınmış en yüksek şöhretler mak için konserleri bu iki üstad müna-
vardır. vebe ile idare ediyorlar. 
Bunların ekseriyetini sanatkarlar teş· Toskanini i~in bu seneki Salzburg {es-

li! ediyor. Müzik, tiyatro, sinema sa- tivali iyi bir fırsat da temin etti. Bura
natkarları, üstadlarının sayısı, insana da Amerikalılarla bir kontrat imzala
oayıyı şaşırtacak kadar çoktur. dı. Italyan sanatkarı 10 konser vermek 

Müzik üstadları içinde ve en başta üzere Amerikaya gidecek ve iki buçuk 

!ar bu otomobillerin önlerindeki numn
ra plakalarında yazılı harflerden gelen
lerin milliyetlerini teşhise çalışıyorlar .. 

- F ... Fransa ... 
- Cs yazıyor. .. bir Çekoslovak oto-

mobili. 
-H ..• Macar; HL. Hollanda; 

Ingiltere .. 
Çeşit çeşit markalı otomobiller birbi

rini kovalıyarak geçiyorlar .. 
Avusturyanın çok sevilen yıldızı Po

la Vesely de burada ... Pola. Avusturya
lıların Greta Garbosudur. Festival mü
nasebetiyle verilen temsiller için bura
da bulunuyor. (Faust) operasında Mar
garit rolünü yaşatıyor. 
Boş zamanlarında yakında başlıyacak 

olnn ve Avusturyada büyük bir merak 
uyandıran davasından bahsediyor. 

Bu dava, güzel sanatkarı cüzzam has· 
talığı mikrobu ile aşılama tehdidi altın
da para koparmak isteyen biri hakkın
dadır. 

- Ben, diyor, ilk önce bir mektup 
aldım. Imzasız bir mektup ... Bu mek
tubu bir ikinci, bir üçüncü ve başkaları 
takip etti. 

.. 

11 ı ~ırley
0

in 1111ıhtelif po:lart 
Ann Şirl€y, /\\•rup~da olduğu kader güstl:-n"~ı ve kenCi hatalarını ayncı:dc 

Atlantik denizinın öte kıyısında ela c;ok gürrrek düz~ltmesi için çok litzımdır 
sevilen genç bir sanatkardır. BeFZ per- Eller Y'·nda bır kaç kere topuk kaldır
dede g~ründüğü 2an1an. dai'.na alkış. \·e j m~k s:ur<:ti~le Yli'ısık diz bükme. çö:ne

sempotı toplayan Ann Ş.rlc~' bu mu,af- !ip hn::rıa hareketi yapar. Diz bükerken 
fakıyetini daha rocukluk rnfıyetınden 

~ kollarını y~na vrya ileriye sertçe ı:.za-
kurtulmamış m5sum bakışlarına ve kör-

ki
. . tır. 

pe vücudunun zindegisin~. çeYi ığın.e 
B..ı bıttikten sonra ho~.:.sın 1 n kar~ı~ı-

borçludur. Onun bu çeviklik ve gençli- na geç<r, a\'UCU hooasınuı avuçları için· 
ği, senelerin ilerleınesi kar~ıs1nda daima 
muhafaza edebilmek ve füsunundan bir 

de, sağ ayağı öne doğru yarım adım at
mı:ı vaziyette bir müddet hocasıyle çe· 

~ey krybetmemek için baş \'urduğu tek 
çare jimnastiktir. kişme idmanı ~·apar. Bu, onun kc!Iarı-

Her gün, muntazam saatlerdQ ve be nın kun•ct bulmasına yarar. 

den tErbiyesi ho~~sının nezareti .:.!tında 
muntazarn idn1anl.:r yap.:- .... Bu idMan
lar ~ok sadedir ve her hs ;·apabilir. S'z 
de tecrübe edcr.senız çok fayda!'ını gö
rürsCnüz. B'-kıntz. Ann Şirley nasıl ld
n1an yapar. Ev·ve15. b:r ;!ynanın kar~ı
sına geçer. Bt~, ona y;.ptığı harE!Let1eri 

Sonr~ ;,:Uzü koyun yere yatar Bacak
larını arkaya dogru kn·ırır. Koll rı ıle

riye uzat1r. Bac<tkları indirip k!vırmak, 
~yni zanıanda da kolları uzatıp ctkme 
hareketlerini on, on be.o:; defa yapar Bu
nu bı:.§ka bir h<.reket takip erler. Bu ha
reht ı;üç gi!A göriinüycorsa da tatbiki, 

alıştıktan sonra kolaydı:·. T.ı...wmer, 

ger"İn olacak vücut yere yalnız üç nok
tadan temas edecektı.r. Bu iiç nokta da 
bir <ıyağın topuğu, diğtr c yağın ucu ve 
diz kapağıdır. Resimde görüldüğil gibi 
Ann Şirley yana açmak suretile gergin 
tuttuğu kollarından birini ileriye atıl
mı' ayağın ucuna uzatıc. Sonra ayale 
değiştirmek suretiyle bu haı·eketin aksi
ni yapar. 

Jimnaftik dersi sıkı bir nıusaj1a sona 

erer ... 
Jimnasti,kten •onra .'\nn Şirky bütün 

yorgunluklarından kurtulduğunu, i<ti· 
hası açıldığını, ne<esi arttığını söylemek· 
tedir. 

Ann Şirley glizd neşesi içinde daiıııa 
kalmak veya böyle bir ne eye sahip ol· 
mak istiyenlcr · in bu basit idman ha· 
reketlerini tecrübe etmek hiç de ı;ıig 

değildir. 

•••••• 

Mektuplarda, eğer elli hın Avusturya 
şilini vermiyecek olursaın zchirlenece
ğimi, cüzzam mikrobu ile a~ılanacağımı 
),'azıyorlardı. Yemek yemez, su içmez 
oldum. Her hangi bir suretle zehitlene

ceğimden korkmağa başladım. Sıhhati

mi, neşemi kaybettim. Sinirli oldum. 
Uyku uyumuyordum. Nihayet kocam 
zabıtaya haber verdi. Mektup yazanla
ra. istedikleri şekilde hareket ederek 
g~ete ile parayı vermeğe hazır olduğu

muzu bildirdik. Muayyen günde ve 
mukannen yere, kırık bir çömlek içinde 
parayı bıraktık. Yarım saat sonra bisik
letle genç bir adam geldi. Parayı ala
cağı sırada yakalandı. Evindeki araştır
malarda tüpler içinde bir takım hasta
lık mikropları bulundu. Bunların hangi 
hastalık mikropları olduğu tahlilden 
sonra ve mahkemede anla.cılac(' k ... 

Güzel Pala Vesely, korkunç bir ka
bustan kurtulmuş gibi seviniyor. 

••• 
Salzburgun bu eğlenceli \·e her mil· 

nnabellr Londrada Pattl Lttkasla Çevırdiği •Stiküt kalesi> filminde !etten büyük bir kalabalık toplayan mu· 

Fransız stüdyolarının bu sene 
yaptıkları en 2üzel bir filimdir 

Toskanıni geliyor. Salzburg, Toskanini- milyon frank para alacak... h' · · h' · · ıtı ın."ana şu ıssı verıyor: Avustw·ya 
yi fahri hemşeriliğine almıştır. Hakkı da Sokaklar her gün muhtelif istikamet- vakıa bugün siyasi hayatta ve milletler 
var. Çünkü Toskanini bu sene muhte- leı·den gelen hususi otomobillerle dolup konserinde birinci keman rolünü oyna-
lif yerlerde verdiği beş altı konserin ha- taşıı·or. . f k d · ( 'h' 1 h yor, a at o aıma sı ır i alvet) in sa-
gılatmı tamamen Salzburg belediyesine, Cadde kenarlarında sıralanan çoouk- hibi olduğunu gururla iddia cdebilır 
····················~··········· ... ····:································································································ 

Komıkler yıldızı Gazetecilerin filmi 
Amerikada gazetecilik bam başka 

Luı• beyaz perdeden bir şeydir. orada bu işin hem §antaj hem 
dalkavukluk , hem eğri, hem do~ru ta-
raflarını tercih eden ceı.eyan ve kuv· 

k • 1 • • vetler var .. Yani bir kelime ae gazete· çe ı ıyor ve mı- ciliğin iyi ve kötü taraflarını Amerika-
da en büyük örnekleri ile bulabilirsi· 

Zah muharrı•rı• oluyor niz .. Gazeteciliğin bu şekildeki iç yü· 
zunun halka gösterilmesini faydalı bu· 
lan bir sinema kumpanyası, (Amerikan 

gazeteciliğinin ters tarafı) adı altında bir 
filim çevirmeğe başlamıştır .• Filmin mcv· 
zuu gizli tutulduğu İçin Amerikan mat· 
,~atı şimdilik bu filim hakkında ne 

müspet ne de menfi bir oey söyleme
mektedirler .. Filim meydana çıkınca ga

zezeteler arasında kıyametin kopacağı 

umulmaktadır. 

Se~iz sınemanın gUldürücü cephc-
oinde dört büyük komiğin 'adı iri harf
lerle yf'r almıştı .• Bunlar, Faty, Buster 
J(eaton, Şarlo ve Harold Lüidir. 

Faty, haklı veya haksız olarak adı 
.>İr cinayete kar1ştıktan sonra öldü. 

Buster Kcaton çıldırdı.·. Timarhaneye 

girdi .. Bir müddet orada kaldı. iyi olup 

Ancak son günlerde ortaya çıkan bir 
haber Lüinin de sinema hayatından te
melli olarak ayrılmağa karar verdiğini 
bildirmektedir. 

Lüi, son çevirdiği (Dikkat 1 Profe
sör .. ) isimli filmi bitirmiş ve bundan son· 
ra beyaz perdeye kat'i surette veda etti· 
ğini yerini, yeni yetişen genç istidatlara 

çıktığı zaman ise eski şöhretini ve aer- J bıraktığını. bundan böyle mizah muhar- .... (/ ,CAZLL/ L7.7../'L/.../J.1li/...LZZ7...:t:ZZJ 

vetini kaybetmiş bulunuyordu .• Şimdi ri~li~i yapmağa karar verdiğini söyle- ı ~ Satılık m o tör 
ikinci derecedeki filimlerin ikinci ve mıştır. 

Az müstamel 25 beygir kuv-

.: < 

cMatmaz.el Ma f\1-er, filmi bu sene 
stüdyolarında hazırlanan filimlerin en 
güzelidir.. Fransız gazeteleri bundan 
bahsederken diyorlar ki :<Matmazel Ma 
Mer • Annem mahnazel* bir filim değil, 
bir hrlınadır .. Bu fırtınayı yaratan Dan· 
yel Daryüdür. 

Bu yüksek •an' atklir filimde rolünü 
yaparken feryat ediyor, çırpınıyor., aglı
,,..0r gülüyor ve bütün bunlara rağmen . , 
kendi san'attna kudretle h8kim olarak 
rollerindeki tenev"·üle bir kat daha fte
':imli görülmekten hali kalmıyor. Şim. 
di Hollp ood yolunu tutan Danyel Dar· 
yü acaba Holivudun metodlarına uya. 
cak mı? Zaten mükemmel bir artist olan 

lbu kadın böylece en büyük bir aktris üçüncü derece rollerini bile kabul edi- - Benim, demiştir, elimde i,lenme-
miş. mütemadiyen bakir ve çok oriji- vetinde dömi Dizel Rosten olabilir .. 

yor .. 
Şarl Şaplen, ancak beş altı senede nal elliden fazla senaryo var. Şimdi bun· 

bir filim çeviriyor .. 
filimlcr lıe güldürücü. 

Çevirdjği diğer 

olmaktan ziyade 

düşündürücü ve biraz da üzücü mahi

yctte. 

Kala kala elde bir Harold Lüi kal
mıştı .. Beyaz perdenin bu (Gözlüklü 
adamı) Amerika da olduğu kadar /. v-

ları mizah hikayesi haline koyarak neş
redeceğim .. tik yazacağım hik5ye, ln
giltcredc Britanya saltanat hanedanı 
içindeki son buhrana aittir. Ancak si-
yasi mahzurlan dolayısiyle aansör edil
memesi için hikiye kahramanlarının ad 
ve hüviyetlerini değiştireceğim. 

Lüi, mizah hikiyelerini Amerika 
nıpada da k~çükler ~e büyükler tarafın- ı mağazinlerinde neŞTedecf'ğini de aöyle-
clan çok sevıJmektedır. mektcdir. 

Horaley markalı mazot motö· !11atmazd .Ma Me" Lui Vernöyün 
rü ve ayrıca gazojenle kulla-

1 
bir komedi•inden alınmıştır. Filmin mn-

S nılabilmek için tertibatı muh- zuu şudur : 
tevi, ayrı, ayrı veya hep bir- 1 Zengin n kaprisçi bir genç kız fe,· •. 
den satılıktır. isteyenlerin: kalade güzel olmasına rağmen babası
T &fçılar içinde demir tüccarı 1 nın bir yığın nişanlı namzetlerinden kur

~ Gördesli Bay Hüseyin Avniye 1 tulmak için elli yoşında bir adamla ev· 
S veya yeni tuhafiyecilerde dok- ' ıeniyor.. Aralarında yapılan . anla~ma 

tor Hulusi caddesinde 68 nu- 1 mucibince her ikisi de tam bir hürriyete 
marada tornacı Bay Mehmede ımalik olacaklardır. 
müracaatleri. (1-8) (1538) Le turne adını taşıyan bu e!J;lik ada-

-·./~/Z.-...&~7~~ ..... z:~z~z~<"YZZ2"'..._.,.'6J."'K""<~~~~'"""""'"'""'~ bir "°"' 

mın Jaklin adını taşıyan genç kızla e'-'· 
!ilik hayatları belki çok sa.kin geçecekti. 
Eğer araya Le turne· nin yirmi iki ya~· 

larındaki oğlu J orj girmemiş olsa idi ... 
Jorj babasının harekô.tını takbir ediyor, 
Jaklin ve Jorj birbirlerinin dü§manı gibJ 

görünüyorlardı.. Hakikatle ise gizliden 
gizliye aevi§mekte idiler.. Bir tesadüf 
gözlerini açıyor, Le turne kendi hatasını 
anlıyarak oğlunun saadeti için ortada" 
kaybolmağı tercih ediyor .• Bu sureti~ 
matmazel Ma mer yani anne matrnaze 
olan sevimli Danyel Daryü Jakla e"le• 
niyor .. Mevzu çok tatlı bir surettlt".: c311

• 

landırılmışhr. _.....;... _____ _ 
Muharrirliğe heves 

eden artistler co~ald! 
Beyaz perdenin zeki, ;empatik " 

genç pldızt Röne Löfen muharrirl~i~ 
heves etmiş ve ilk eserini yazmıstır. 11 · haya nema artistinin ilk eseri kendı 
üzerine yazılmıştır. bıJ 

(Hayatımın filmi) adını taşıyan ırı· 
eserde sevimli ve kudretli sanatkar, eli 
ce bir zeka ve keskin bir görilşle )<el<~-. 

ın::ı. """ 
hayatının bir panaromasmı y•P. ; ya• 
acı, tatlı bütün bir mazinin hayallfl 
§•makta \'e yaşatmaktadır. 



Hammal olmakla şa- ı ... lzmir Sü:ili Ticaret Memt.ırlu-

h .dl .k ? gandan: 
l 1 yapamaz mı. (Ak9ehir tic~et evi Fazl~ oğlu 

Bazı kimseler vardır ki, ister müşteki Mehmet ve Halıl Akkent) tıcaret 

.. ..-:mııll!!l ....... Ull .. lllml ....... 
ister suçlu, isterse şahit olsun, ma~kemc 1 unvaniyle 1-~~~r~e zahire J.>~r
huzuruna çıktıklan zaman, pek laubali sasında her turlu tıcaret ve komıs
oluyorlar .. Mesela şunun gibi : yoIKulukla uğraşan i'bu şirke-

••••••••••••••••m::;;c=:::::zıoıcm:::!Cs:z:ı:::m::İ:l•ıc:::=~ Kollarının birini, veya ikisini arkası· tin ticaret unvanı ve şirket mu-
- 86 - na götürmek, kollannın bir veya kisini h:avelenamesi ticaret kanunu hü-

Yazan: Mlşel Zevako 

B k d k 1 ı w " ak T f d k ı· 1 h'" knlralarınn bag~lamak, sııg~n veya sola kümlerine göre sicilin 2068 numa· 
u ann ın • ın ıgı uç pıırm · vnr- ı nrn ımz nn o unmnsı ll%lm ge en u- " k 1 d dı. Klod demir çubuklan sökebilmi~ küm nkşııma kadar hazır olmalıdır. mütcmndiyen kımıldanmak, hakim ta· rasma ayt ve tesci e ildiği ilan 

' 

olunur. 
olsa bile knnndı yokedebilmek için bir Mnhkumlıı.r Metr Klod ile.. rafından kendilerine sual tevcih edil- ] : Şirket mukavelenamesi 
ay çalışmalı idi .. Klod bu defa gözlerini - Şu bizim cellat mı} 

1 

meden lafa karışmak veyn taraflardan lzmir Sicili Ticaret Memur-
kapıya dikti.. M~ laıpının arkasında - Kardinal Farnezdir.. birinin sözünü kesmek .. luğu resmi mührü ve 

F, T enik imazası. daha ağır ve do.ha kalın bir kapının ka- - Ne!.. Bizim Kardinnl hal . Bu misalleri bir parça daha uzatnbi-
pntıldığını işitti. - Farnez bize ihanet etti. 1 foydi liriz .. Boğuk boğuk sesler çıkararak inle- çabuk hareket edini:t.. Verilecek ce 1 Bugün bin dokuz yüz otuz yedi za Fnknt yapılan bu hal ve hareket ve yılı agu-stos ayının dokuzuncu pa· 
meğe bn§ladı.. Ateşler içinde yanıyor, ceza diğerlerine bir ibret dersi olsun. d hal h vaziyetler, hakimin ihtariyle er a- zartesi gu"'nüdür. 
cinnet alumetleri gösteriyordu. Hayatı· Kardinal sarardı. Çünkü Favstanın 
nn kendi eliyle ııon vermek için belin- Yerdiği bu emir blı idam kar:m idi. F 1 li tabiisine irca ediliyor, mesele orada Türkiye cumurluğu yasala-
deki hançerini nrndı .. Onu da almış· kat Roveni heyecanını belli etmiyer:~ lcleğildir.. rına dayanan ve örneği tasdikli 
lardı .. Kardinal dn kendisi gibi silahsız- kendisine uzatılan kağıdı aldı. Malüm olduğu üzere( muhakemeler. afağıdaki mühür ve imzasını kul
dı .. Kardinal Fıırnezin nnlnttığı şekilde Favsta, Farnezin işini böylece yoluna bir usulü muhakeme tabi bulunmaktadır. lanan lzmir ikinci Noteri Meh
ölmek mukadderdi. Kaçmıık imkansızdı. koyduktıın aonrn Viyolettayı düşün· Bir tarafın sorgusu ynpılırken, diğer met Emin Erener, Bahçeliler ha
Adcta canlı olarak bir mezara gömül- t meğe bnşbdı.. Kız mutlaka Barc sQka· 1 tarafın sorguya müdahale etmesi, usulü nındaki dairemde ve itimin bafın
müş bulunuyorlardı .. Her ikisi de birer ğında hulunuyor .. l'nkat kiminle bere- 1 muhakemeye ve muhakemenin cereyan da iken saat on yedi buçukta ya.-
köşeye çekilerek gözlerini yumdular.. ber L Şüphesiz Pardnyanla.. ! tarzına menafidir. nıma gelen, adı ve sanı lzmirde 

Dah 
ı. b"l ki · · d~ Şö ı Zahire Borsasında Simsar Mu•ta-ıı .... ııç s:ıat yaşıyn ı ece· ennı u- va ye onu olüme götürülürken Kaldı ki usulü muhakemeden bihaber " şünmeğe daldılar. muhafızlar elinden aldı, genç bir do • 1 hn k fa Çömezoğlu ve Tilkilikte Ah-s- ı oıanlardnn bazıları, bu tür ü re ette dullah efendı" mahallesı"nı"n Ka-

VIYOLEIT ANIN EVLENMESİ tuna vererek oıaya geinderdi .. Favsta 

1 
bulunmnkla gfıya davayı lehine çevirt- meriye sokn<Yında 46 numaralı ev-

1-1· disc.lerin cereyanını güderek Knr· bunlnrı kendi gCizüyle r;örmüş gibi idi ed l d "' ~ tirmek yolunu ihtiyar iyor arsa a de oturan Ak•ehı'r banka•ı Mu-
dinal ile Klodu hapsedildikleri yere 1 Pardnynnın. masukasımn yanında B~ T " '--d k b b k l ık Ş 1 d L I d çok nldanmı' bulunmaktadırlar. hasebec,_· ·ı· l•maı"l Eren adlı •ahı"t-
IUl ar ta i e mec ur ·n d .. öva ye de -re sokafiın a u un uğun hükmeylc 1 " "' Y 

P rd D 1 d h k 1 a
: Mesela dün cürmü meşhudu yapılan lerle belli olan lzmirde Gazi Bul-

a a) an h iniyer ote ın e mu asara imi ti.. Şimdi büvii tuvvctl"' Bare sok altında, Viyoletta ıle Şarlı da Bııre so- ığına giderek Pard:'l.yan ile macıukasım bir lı:ıkaret hadisesinin duru.~ması sı- v:ıı-mda 53 numaralı evde oturnn 
knğındaki evde bırakmış idik. de geçirmek lazımdır. ırasında tnraAar dinlenmi~ ve şahitle- sabık lzmir Aktehir bankası mü-

Bare soknğı ile Sen deniz caddesi Favsta kararlnrınd çoh kat"i olan rin yoklaması yapılmışken. suçlu bay dürü Halil Akkent ve ayni evi 

---

daha sonralan çok mühim rol oyruya- bir kadındı. Hemen icap eden emirleri Fnik, dııha şahit, sehadetini ikmal et- ıkametgahı kanuni ittihaz eden 
cağından, bu noktayı böylece tebarüz vermek üzere çekici masaya vurdu. içe- 1 medcn : llş;m tüccarından Fazlı oğlu Bay tltirerekb~k~$dc~d~edöndi~ ~e g~~upk~n~b~~tın~p~W- -Buphit. mü~e~ninhamal~ul. MehmetE~em.ha~an~aiı~r~ ------------------------------~ 

Yani Klodun Grev meydanına ba- tuyordu .. Üzerinde de bir mektup var~ Diye- müdahalede bulunmu~ ve nö- fımdan yazılmak üzere anlata. 
kan evde yakalıındığı dakikaya ka- dı. betçi h "ıkim de : cakları gibi bir mukavelename 

ll<"' apm ı~ımı ıs e ı •••••• yasanın dar celladın arkasını bırakmıyan ca- Dük de Gizin ubitlerinden biri tara· ..._ Hamnlı olmakla --'1.itlik- yapma. y akl w • t d" 
susu takip eyliyclim. fından getirilen mektubu Favsta ala- mnsı mı lizım gdir, sırası gdioce söy- aradığı gibi kendilerini ve şahit-

Klod sıkı sıkı bağlanıp evden çıka· ra açtı 'e okudu.. Mektupta şu satırlar lcrsin? !erini ergin ve olgun gördüm. ls-
tıldıkton sonrn casus, doğru Favstanın 1yazılı idi : 1 Diye ihtarda bulunm~. fakat suçlu teklerinin ne olduğunu sordum. 
yanına ko~tu.. Prensese tevkif badisesi-1 - «:Madam, mel'un Pardayanı ya-1 bu. iht~':' rnğmen müdnhalesi~ t_emadi Müttefikan benim ve fa}ıitlerin 
nin tafsilatını .,, erdi.. kaladllc. .. Sendeniz sokağında Diviniyer eltırmıştır .. işte o zaman bay hi.kım : yanında &Öz aldılar ve dediler ki: 

Şimdi Viyolettanın hem babası Fhr- otelinde bulunuyor.. Otelı" her taraftnn 1 S b" k d f d" "h .. - ann ır ·aç e a ıus, ıye ı tar- At"dek" . d • • d • 
nez, hem de ona babalık yapt•<>ından kuşattık .. Hayvan tuza;;,a dü.,tii .. Yakal 

1 ı teraıt aıresın e ve tı-- <• .,, a- 1 da bulundum, dinlemedin~ Diyerek sa t J hk,. f'k 
dolayı kıılbinde manevi büyük bir sev- dıg-ımız dakikada sizin de hazır bulun ~ care canunu a amına tev 

1 
an · I ld.hiyetini istimal etmi~ ve jandarma ne- a d b" • k k"l 1 d'k 

.. i be liyen Klod Fa\·stanın esirı· ı"dı·- manızı isti ... ·oruz. Bu m-ktubu getı·r--k ramız a ır ftr et tef ı ey e ı : 

.. J ... ...~. zaretine göndermiştir. 
ler. olan sadık ndamlarından Morever sı· ı Haknretin mahi}eti itibariyle dosya 1 - Sirketin nevi kollektiftir. 

Verilen emirlerin tamamen verine ze av "erine kadar refakat c~·liyecekti 2 - Şirketin unvanı «Akşehir 
J J J r. asliye ceza mahkemesine tevdi edil- T" 

getirilmesinden dolııyı Favsta memnun Mektupta :~e imza ne de mühür vard ' ıcaret evi Fazlı oğlu Mehmet ı miştir. H l Ak 
rnu idi~ Bunu kestirmek pek mümkün .Fakat Fıwstn dük De Cizin yazlSmı ve a il kenb dir. 
değildi .. Çünkü onun asıl hedefi Viyo- tanımıı;tı. l ~'77/.ZO:..TZZZZ/ZYJ./77ZL/J..ZJ~ 3 - Şirketin merkezi Ticareti 
lcttayı de geçirmekti. Prenses casusu - Bu zatı buraya getiriniz. Kız ve Erkek ~ dlzmirde ve merkezi muamelatı 
çok ince suallerle sorguya ~kti. Emrini verdi.. 1 ~ a iz.mir Zahire Borsasında Mus-

Casus her ne kndar yalnız Klodu Favstnnın daha evvelki düşı.inceleri ög"" retmen lere: ~' tafa Çömezoğlu yazıhanesinde 
gördüğünü söyliyorsa da aldığı cevap- nltüst olm~tu .. Demek şövalye B:ıre ' bulunacaktır. lleride görülecek 
lardan Viyolettıının Bare şakağındaki sokağınd \'iyol ttn ile birlikte b· lun~ 1 ~ Fuar münasebetiyle lzmire ~ lüz ma göre şeriklerin ittifakıy-
evdc bulunduğunu Fnvsta nnlamıı;tı. mıyordu .. Pardnynn Sendeniz sokağında zelecek kız ve erkek ı...~ le Türkiyenin baska mahallerin-

Bir •retle casusu d13Ul çıkartarak dü- Gizin ad ml n lnrafınd n çevrilmiştı. öğretmenler ~ de de 'ubeler nç~bilecektir. 
ıunceye daldı .. Her ~eyden önce Far- More,~r içcri)'e girince ~ır P knldı .. I ''Ku .. [tür lı·sesı· ' 4 - Şeriklerden her biri tirke-
uezin hesabını .. o··nn~ae ,._nr~r ··erdı"... p ) ı 1 b 

1 
'' • .. -... & " • ren e ~~ı aşacağını umar. ir kadın ~ tı alakadar eden her hususta imza. 

Kardinal Roveni çağırdı .. Bir kaç sani- göreceğini beklerken Lorcn ho.ncdnmna Yatı dairelerinden istifade "' yı şirketi kullımarak münferiden 
ye içinde gelen Kardinal yerlere kadar mahsus armah uş k elbisesini v,eymi, edebilirler ~ şirket namına imza edebilecektir. 
eğildi .. Fnvstn hiç bir mukaddemeye lü- birisiyle karşılaşınca hayrch: düşmü~-ı.a;ır..L7..7~.ZZZ-..LZZZ7..2&'9117'Zi 5 - Şirketin mevzuu her tür-
z:um görmeden derhal sordu : tü .. Fılhnkika Fnvstn Grev meydanına ~ lü ticaret ve komisyonculuk ile 

- Romadan geliyorımnuz değil nıD !giderken geymi' olduğu uııak elbisesini ÜİŞ Hekı·mı• lftİgalden ibarettir. 
- Evet .. Bu sabah geldik. Emrettiği- )hrıla sırtındnn çıkarmnm~tı ·. 1 

niz on iki pcskopos ile beş Kardinal da 1 p d 1 1 .. b 1 d l~ 6- Şirketin sermayesi «40000» 
beraber .. iki saatten beri buradayız. rc:1s:. .. er ~n. :oze d!l~-aDı :G" .. ı ~ulla~ Nacı' kırk hin Türk lirasından ibaret 

R d h b 
, - n u yo, sıu :1.1ana uır; e ız gon· olup bunun ({32000» otuz iki bin 

- oma nn ne eri' ld d" d w•t ·~ 1 - Sıkskent Fransnda.. er 1 cgı mı lirası Fazlı oğlu Bay M~met ve 
- (,•et madam.. 1 

- Bıliyorum.. Morever Gizin sevgıli i oldugu· na dair «SOOOJ> sekiz bin lirası Halil Ak-
- Vermeg"'i taahhüt cttı"g-ı· nlhnll\n ' kent tar .. fında kd t onun hanedanına mahsuo; alnmeti taşı- HORTA"~U "" n na en ve ama-

tes!im etmeden Giz le bir defa cörüş- VV men lı:onulmuştur. 
Jl)ek l'~•cmı·.._ yordu .. Favstayı ~imdiye kadar hiç gör- H •-'--- B • I 7 .... .... ı asuuu.rmı \rınci Bey er H l 1 k f · kA 

memi .. ti .. Yalnız ismen tnnı ... ·ordu .. Bu - ası o aca sa ı ar ve-
- Biliyorum . .. J ' k 35 i h k k k d h d b 

1 
d f soını numarda lcabul eder. ya zru-ar eri i s,eri arasında ya-

Fnnt gözlerinden kıvılcımlar saçar- n ının ur.urun n u un u;;unun ar- 1 t kında de<.;ldi .. Bununla ber~bcr tekra Sabnl1 9 - 12 rı yarıya taksim olunacaktır. De-
ken Kardinal takdir hi!llerini ifade ey- ... r ı ledi : etti : öğleden sonra 3,30 _ 6 ''4l1:1ı ~irketin safi karı, umum ma-

- Efendimizin her şe,den haberleri - Madam, dedi. Duk dö Giz mektup Rnndevü için telefon ediniz. sarıf Ve zararların tenzilinden son 
,ar .. Diğeri lcr yolunda gidiyor. Yeni- muhteviyatını teyit mnksadiyle beni si·' TELEFON: 2946 ,: ra kalan mi!ı::tnrdan ibarettir. 
den üç Kardinal, yedi pcskopos, iki yüz ze gönd rdi. Pardayan tuzağa düşmüş ~ 8 - Şirketin başlangıcı 9 A-
pnp<ıs bize iltihak etti. Zamanı gelince bir tilki gibi yakalnnmak üzeredir. Ejcr -:. - ~ frustos 937 ve nihayeti 9 Ağustos 
Romnyn ko mağa hazır bulunuyorlar. hu eglenccde bulunmak isliyorsaıtız, " Kulak, Boğaz, Burun ~alık- 942 olup bu suretle i~bu mukave-

- Bunun dn yakti yaklaştı Kardinal. lutfcn acele ediniz, benimle geliniz. Zi· ~ ları mütehassısı lenrune be~ sene müddetle mer'i 

Bir parça olup bitenleri size anlatayım. ra ben orada bulunmağa can atıyorum. D k t o •• ve muteber olacaktır. Siksı Katerin De Mediçi ile konuştu .. Ka- Favsta, Morovcr ile karşılaştığı daki- 0 Or perator 9 - Şirl·etin müddetinin hi
tcrin, onu hitnraf kalması için sıkıştır- kadan itibaren herifin bütün harekatı- s tamında muamelata filen devam 
dı .. Nıhnyet Sikst Gizin kendisine ihanet nı tetkik ediyor, onun karakteri hak· a m 1 K r t olunduğu takdirde şirket gayri 
eylediğini ispat ederek bitaraf kalmasını h .. mdn fikir edinmeğc uğraşıyordu. Bu 1 u a ÇI muayyen bir zaman için temdit 
temin eyledi.. kadının ilk karşılaştığı ndaının kabili- edilıni., a.d ve itibar olunacak ise 

Silı:st Fransa tahınıda dini bütün bir yeti keşü yolunda cidden fevkalade bir de mezkur tarihten sonra bir müd-
kral görmek isterken, birden bire Hanri zeknsı vardı. Tahminlerinde çok az nl-ı M det tirketin filen devamı halinde 
Dö Beama dönmcğe mecbur oldu. Din .. danırdı. uayenehane: Birinci Beyler 
izlerle birleşmenin kendisini büsbütün Morover söziloü bitirince, karşısında- No: 36 Telefon 2310 f~ri~lerden her hangi biri şirke-
-L d kinin nlelflde bı"r pos•-cı olmaktan çok E tın evamını arzu etmediği tak-

mwıve eceğini düıünemedi .. Giz ise ""' vi· r~_._ t cadd d d 
zak b 

• uozıepe ramvay e- ir e diöer terı'ke go'"nderecegw ı' 
.. büyülı: bir tereddüt içinde.. Onun pli- u ulunduğunu, halta kalbinin müt- • 992 e nı Hanri De Valovanın ölümünü hiş bir kin ve intikam ile dolu olduğu- 11 

' Telefon: 3668 resmi bir ihtarname ile firketin 
beklemek .. Halbuki biz ise vekayii sür- nu anladı. f 1-26 ( 481) derhal feshini talebe salahiyettar 

- DE.nU.TİR 
KELViNATOR iki defi d~ha Ü işWiil 

haJcl• a1nı randöman e1de editen yeclne soluk hn-a dolaplliİf 

18 Ay Veresiye ~atış 

SAHiBiNiN SESi 
ARTHUR VETTER 

1ZMIR - Saman iskelesi (Büyük Kardiçalı Han) 
AYDINDA : Mehmet Gürer - öDEMlŞTE : H. Avni Güler 

MUGLADA : Ahmet Sabri AcarM>y ••••• 

Teknik Okulu müdürlüğünden: 
1 - Nafıa vekaletine bağlı olan «Teknik Okulu» mühendis 

ve fen memuru yetistirmek üzere iki kısmı havidir. Her iki kı
sımda sim dilik: A «ln~aab> Yol, demiryol, su işleri, yapı i,Ieri » 

B «Ma..ltine. 
Şubeleri vardır. Her iki şubede mühendislik tahsili dört, fen 

me_'llurlu~ tahsili iki senedir. 
2 - Orta mektep mezunları imtihanla, olgunluk imntihanı 

vermiş lise mezunları imtihansız alınır. 
3 - Kayıt müddeti 1 - 30 Eyliildür. Kayıt muamelesi lstan

bulda Yıldızdaki Oh"'lll binasında her gün saat 9 dan 12 ye ka

dar yapılır. 
'1 - isteklilerin 22 ya"ınd n büyük olmamaları ve istida, hü-

viyet cüzdanı, mektep şahndetname veya tasdiknamesi, 12 adet 
Viktorya ebadında fotograf, tam t"ekküllü bir hastaneden he
yeti sıhhiye raporu, aşı ve hüsnühal lcağıtlarından ibaret evrakı 
kayıt müddetinin sonuncu akfamma kadar okul müdürlüğüne 
'\'ermeleri veya işbu günün akşamına kadar okul müdürlüğüne 
vasıl olmak üzere poata ile iadeli taahhütlü olarak gönderme
leri lazımdır. Postada vaki olacak geçikmeler mazeret olarak 

kabul edilmez. 
5 - Birici te,rin ba,langıcında yapılacak duhul imtihan gün· 

leri ayrıca ili.n edilecektir. 
6 - Daha fazla bilgi edinmek isteyenlerin vilayetlerde Nafıa 

Müdürlüklerine, lstanbulda Okul idaresine bafvurmaları.c5362:ı> 
22-10 2901 (1578) 

atlendirmek mecburiyetindeyiz. Hepi- RZZ7..T...c=nc , ~ - olup batkaca bir merasime hacet 
• c_ 'a ı•a>.:ZV'~r7.ZJ"Z7.7',,....D.14 kalmaksızın t•'rket mu-nf-ih ad-

nız W<llere dönmcğe hazırlanınız..Hanri ,V ~· De Vnlova oradadır .. Madam ki Hanri 1 .n..okusuz, cfumansız, tufumbasız, sessiz dolunur. Ve itarname tarihinden ıünü arasındaki müddete tamil· zim olunarak hazır olanlar yanm-

De Valovanın ölmesi lazımdır .. O halde~ mavi alevli Ve harareti pek kuvvetli ~ itibare~ feshi talep eden şerik dir. da açıkça okundu. Meal ve miia-
o mutlaka ölecektir. j için fesıh hükmü cereyan eder. 12 - Her ne suretle olursa ol- derecabnın arzularına tamamea 

- Fakat Fransa kralını öldürmeğe 1 HELDENı• A. ' 10 - Şüreka kendi ev muraf- ıun 'irketin fesih veya infisahı ha- uygun olduğunu kabul ve il;:rar 
ı im cesaret edecek? ı ları için mahiye azami <el()(),, yüz linde muamelei tasfiyesi ticaret ettikten sonra alhnı hepimiz ::m-

- Bunun için elimde vasıta var!... lira k d b" ah h a ar ır parayı t si eıap- kanunu ahkamı dairesinde yapıla- za ettik ve mühürledik • 

Dine bir hançer verdiğim papas bu işi 1 b k arına orç aydolunmak sure- cakhr. G 1 8521 ö l 8/11 
görecektir .. Bu hançerin çok iyi bilenmiş tiyle tirketten alabilirler. 13 - lt:bu mukaveleden ene sayı :z:e sayı olduğunda şüpheniz olmasın. Buna bir Mazot k b ı S "h T mü- Bu mukavelename suretinin kadını memur ettim ki kat'iyyen işte en oca ve so a arı k~ne nkı ayetinde bu paraların tevellit her türlü ihtilafatın halli dairede sa lı 9 Ağustos 1937 ta-
k ye unu endi ki.r hisselerinden üçük bir aksaklık olamaz. i;in merci 9irketin merkez mua- rih ve 7963 genel sayılı aslına uy-

Mevcut vaziyete nelince, ,.;mdı"lı"k ga soba e ocakları" mahsup edilerek kapatılacaktır. 1"' b 1 d - hal dl" .. ,.- Z V 11 ş k me atının u un ugu ma a ı· gun olduğu tasdik kılındı. 1937 

mağlubuz .. önümüze çıkan bir kaç adam - ir etin senei maliyesi yesidir. her •ene k.... • • "d senesi Agu~ stos aynın yirmi birin-

'4savvurlarımızı altüst etti. Bunlardan " anunosanı ıptı aıın-
ik 

· d b 1 ak k.... l 14 - işbu mukavelename 937 cı cumartesi günü. 

isi imdi elimde bulunuyor .. Onlımn 
2 

AT an af ıyar anunu evve ni· 
>nukadd.,. cemiyetimize kaq• ;,lediklc<i 1 JTO. Pavyonda teşhir ve lha!etinde hitam bulur. Ancak ııe- senesi aiustosunun dokuzuncu.... T. c. lzmir ikinci Noteri 
cinayeti., '" k&i•tt• yauh bulunuyo« perakende satılır 1 ne'. ..aliye, itbu mukavelename zartesi aünü tanzim olunmutlur. resmi mührü ve E. Erener 
Şimdi mahkeme heyetini toplayınız.. 1 tarihiyle bin dokuz yüz otuz yedi Diye beyan ve ikrar etmesi üzeri- imzası. 

sen · k .... esı anunu eTVelinin ıonuncu ne bu mukaTelename resen tan- ~19 



Sahıfe 8 

· iz.mir Sicili Ticaret Memurlu· 
'fundan: 

lzmirde Kazımpa,a bulvarın
Cla ticaret yapan Aliotti biraderler 
Giuzeppe Aliotti ve şürekası şir
ketinin 31/8/937 tarihinden iti
baren fesih ve tasfiyesine ve şe
riklerden Nikola Manuso ve Gui
do Aliotti ve Remo Aliottinin tas
fiye memuru tayinine mütedair 
beyanname ticaret kanunu hü
kümlerine göre sicilin 2069 nu
marasına kayt ve tescil edildiği 
Uan olunur. 

1 : Beyanname 
lzmir Sicili Ticaret Memur

luğu resmi mührü ve 
F. T enik imazası. 

BEYANNAME 
Bin dokuz yüz otuz yedi yılı 

temmuz ayının yirmi üçüncü CU· 

ma günü aaat on bir raddelerin
de lzmirde Mareşal Fevzi bulva
rında kain Bahçeliler hanındaki 
dairesinde vazife gören lzmir 
ikinci Noteri M. Emin Erenerin 
mazereti hasebiyle mumaileyhe 
niyabeten ve vukubulan talep ve 
davete binaen ben aşağıda imza
ıı bulunan Daire Bafkatibi Raif 
Giray, davet olunduğum lzmirde 
Kazımpaşa bulvarında 25 numa
ralı ticarethaneye gittim. Orada 
hazır bulduğum ve mahalli mez-
kurda ticaret eden Guiseppe Ali· '!VJJ2.x.;u..z7:LTLZ7JJ.7..ZZZZZZZZ7:.D'J ) • u·· su· .. 
otti namına dairemizce resen ya- Kiralık ev aranıyor Cümhuriyet K z ENSTIT .... 
zılıp tasdik edilen 20 Mayıs 1937 Basmahane, Till:ilik, Gazi bul-
tarihli ve 4684 umumi numaralı varı civarında 3 - 4 odalı küçük Göztepe 
vekaletname ile ve Guido Aliotti bir ev aranmaktadır. tdarehane-
namına da yine dairemizce resen mizde Kemalettin Şükrü adına 20/8/1937 tarihinde kayıtlara. başlıyor. Muamele saatleri her 
yazılıp tasdik edilen 17 Temmuz ,müracaat. ~ gün ıaat 9-12 dir. 
1937 tarihli ve 6970 umumi nu- U:ZZZ.:7J..L7..ZZZ7.7-7Z72.7.27.7J~SZZZJ Orta okulu bitirenler için Enstitüde hususi bir ıınıf vardır. iki 
maralı vekaletnameye müstenİ· •-••1P.1ınm,_'!ll!l"--"'~~~~l!llJ!l!l!!l!!l .. lll ıenede bunlar EnstilüyÜ bitirirler. 
Clen bilvekale hareket eden hu· -DAHlUYE MOTAHASSISI Kayıt için lazım gelen belgeler: 1· Tahıil belgesi, 2- Nüfuı hü-
ıuaatı atiyeyi ifaya izinli ve vekil- DOKTOR viyet cüzdanı, 3- Resmi doktordan ııhbat raporu ve yeni çiçek 

leri lzmir avukatlarından Nuri Ce A 1 rt. ın aflSI belgesi, 4- 6 adet 4 ı. 6 boyunda fotoğraf. 
Fettah Esen ve ayni yerde mu- AKŞAM KJZ SANAT OKULU 
kim Remo Aliotti ile Nikola ]'lla-
nuso da kendi namlarına asaleten G • B J N 24 
davetimin aebebini sordug ... umda azı u varı o. 

lzmir Memleket hastanesi Da-
anlatacakları gibi bir beyanna- hili Hastalıklar Seririyatı Şefi 
menin resen yazılmasını istemele-. Pazardan maada her gün ha.sta-
rı üzerine mecliste tahit sıf atiyle 
hazır bulunan memleket hasta· lannı muayene ve tedavi eder. 
nesi arkasında Damlacık cadde- Muayenehane: 2 inci Beyler 

· d 30 aokağı No: 65. 
aın e numaralı evde oturan 
S R . Telefon: 3956 ervet ızn ve lzmirde Birinci 
K d d N "k Evi: Götepe tramvay cadde-

or on a arı Pansiyonunda 
mukim Vahral ffsezen huzurJarın- si No: 1018. Telefon: 2545. 
da arzuları suaJ olundukta mu
maileyhim müttefikan söz ala
rak lzmir Oçüncü Noterliğinden 
tasdikli 28 T etrinievvel 934 tarih
li ve 13937 numaralı mukavele
name mucibince tetekül ve mü
seccel Aliotti Biraderler Giusep· 
pe Aliotti ve Şürekası unvanlı kol
lektif 9irketimizi 31 Ağustos 
1937 tarihinden itibaren bir'riza 
f eah ettiğimizi ve tirketi mefıu
hanm bilcümle muamelatını tasfi
ye etmek üzere türekadan Nikola 
Manuso ve Guido Aliotti ve Re
mo Aloittiyi tasfiye memuru ta
yin ettiğimizi ve mumaileyhim 
tasfiye memurlarından her han
gi ikisinin 31 Ağustos 1937 tari
hinden itibaren hali taıfiyeye gi
recek olan 'irketi mef auha namı
na mÜf terek en imza edeceklerini 
ve bu suretle içlerinden ikisinin 
imza.siyle tasfiye muamelatını 
müttefikan ifa edeceklerini ve 
tirketi mefauhaya ait bilcümle em
vali menkule ve gayri menkule· 
yi müzayedeli ve müzayedesi:z: 

münasip görecekleri fiat ve şera
itle perakende veya toptan sat
mak hususunda tasfiye memurla
rına salahiyet verdiğimizi beyan 
ederiz. Demeleri üzerine bu be
yanname resen yazılıp hazır bu
lunanlar yanında açıkça okuna
rak tefhim ve münderecatının 
talep \'e it' arı vakıa mutabakatı 
kabul ve tasdik olunduktan sonra 
ziri hepimiz tarafından imza edil
di. 

lzmir ikinci Noteri M. Emin 
Erener mührü reami ve . 

ımzıuı. 

Genel sayı 8334 Özel sayı: 
ltbu beyanname suretinin dai

rede saklı 23-7·937 tarihli ve 8249 
numaralı aslına uygun olduğu 
tasdik kılındı. Bin dokuz yüz 
otuz yedi yılı ağustos ayının on 
yedinci salı günü. 

lzmir ikinci Noteri M. Emin 
Erener mührü resmi ve 

Türkiye 
Kızılay Kurumu 

Böbrek, karaciğer rahatsızlıkları
hazımsızlığa karşı en iyi ve 
şifalı maden suyudı ~,: 

e b0

ri e ye • 
ı 

arda • • ç nız • 

TELEFON : 2067 

1/9/1937 tarihinde kayıtlar başlıyor. Muamele saatleri her 
gün saat 14 • 17 dir. 

Ak4am okulu için ae yukarıda yazılı belgeleri getirmek mec .. 
buridir. 17, 19, 21, 23,, 25, 27 vııı. 2846 (1544) 

Otel SADIK AKSEKi 
Tilkilikte Telefon 3206 

Sabık T evf ikJ>at:ı Oteli 

Yeni temiz 

mefruşat 

Banyo 

Bol hava 

Ucuz fiat 
lunirin en haııadar yerinde ve denize karşı fevkalade latif man· 

:aralı ,ok temiz ve emniyetli yegane oteldir. 
~ .. - . ~..... .. - , 

· En 

Kudreti 

Daimon Elektrik pilleri dünyada tanınmış pillcrdir. Daimon 

pili kullanan hiç baıka pil kullanmaz. 

Umum depoıu : Sulu han civarında 28 - 9 HOınü Vz; 

Ôdemiıli. 

Fabrikaları ' 
Şehitler 

anonim Şirketi 
Caddesi Makara Sokak 

Posta Kutu u 12& lzmlr 
Tek ve müteaddit kath pamuk iplikler, boyamr, 

lenir, katlanır kırmızı ve mavi boyaların çe itleri. 
FIATLERIMIZI iSTEYiNiZ 

kastcr-

Bütün 

. . 

rz7J77Z7-7.:7.L/; C7ZZ.Z7.TL.777ZZZ77.17.Z7.7....7..ZZ.zzzz77...ZZ:C/7..Z7ZZZJ 
En küçük bir kırıklık koruduğunuz gibi dif, haf, 

anında bir kafe Gripin romatizma, sinir ve adale 
almakla kendinizi ıoğuk al- ağrılarını da sür'atle teskin 
gınlığı, nezle, grip, bron • etmit olursunuz. 
'it ve emsali hastalıklardan Günde iki kate alınabilir. 

Gripini tercih ediniz 
fZZ!ZZZ777Y.ZZZZZZZTL:O 2 iZ/.ZzZZZLT...zT,,,GZ'TZZi '7'.L7.7JJ.Z7..:t:zz 

------1~ 
Umum Pamuk 

Nazarı 
Fabrikatörlerinin 
dikkatine 

PLATT 
Fabrikasının Namdar 

ÇJKRIKI .ARINI ve bilcümle YEDEK AKSAMINI 
UMUM ACENT ASINDAN bu sene temin edebilirainiz 

ADRES: 

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

Singer diki" makinaları kumpanyası karşıaında 
Telefon: 2413 Posta kutusu : 234 lZMIR - ~ . . . ~ .. .... . . 

BRI S TOL 
Be yoğlunda 

OSM AN • 
1 YE 

Sirkecide 
r/.ZZZ7.7..7.r.~ 

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

Otellerinde misafir kalanlar, kendi evlerindeki rahatı bu· 
lurlar. 

Birçok husuıiyetlerine ilaveten fiatler müthit ucuzdur. 

• - '•.t.an•b•u•ld•a• b•ü•tu•·n- E• g•e• v•e• lz•m• ir•li•le• r• b•u• o•te•l•le
11
r•d

11
e•b• u•lu•'•u•rlila•r• . .... 

. lzmir Tramvay ve Elektrik şirke ... 
tinden: 

Huausi &ayaçlar bulunduran abonelere Eyliıl 1937 ıarfiyatin· 
dan itibaren timdiki fiatler üzerinden muvakkat bir :taman için 
tenzilat yapılacağı sayın abonelerimizce bilinmek üzere ilin 
olunur. 

1 - Ev elektrik cihazları bulunduran tenvirat abonelerine: 
Puant saatleri dıfında ıarfedecekleri kilovat saatler 10 ku· 

ruftan faturalanacaktır. 
il - Sınıfına göre tek batına asgari 1 ili 4 kilovat takatında 

iııtma 'Cihazları bulunduran abonelere: 
Toptan ~5 kilovat saatten yukarı aylık bir sarfiyat için, pu· 

ant saatlerı dıfında sarfedeceklcri kilovat saatlerden ilk 20 ki· 
lovat saati 7.5 kuruftan ve bundan ötesi 3.25 kuruıtan f atuta· 
la nacaktır. · 

111 - Sinemalara: 
Aıgari 4 kilovatla k'ullanılmıf takatın 750 istimal aaatindın 

sonra sarf edecekleri kilovat• saatler 8 kuru,tan faturalanacak· 
tır. 

iV - Otellere: 
Asgari 4 kilovatla kullamlmıt takatm 750 istimal saatinden 

sonra ıarfedecekleri kilo\'al saatler 8.5 kuruştan faturalana· 
caktır. 

V - Kuvvei muharrike abonelerine: 
Hususi sayaçlar bulunduran sanayi erbabına : 
a) 4 ila 25 kilovatlık bir takat için, asgari 4 kilovatla kull~· 

nılmış takatm 1200 istimal saatinden sonra sarfedecekleri kı• 
lovat saatler 6.8 kuruştan faturalanacaktır. 

b) 25 kilovata müsavi veya bundan fazla kullanılmış bir ta· 
kat İçin, asgari 25 kilovatla kullanılmış takatın 800 istiınal sa· 
atinden sonra sarfedecekleri kilovat saa tler 6.8 kuruftan fatu· 
ralanacaktır. 

Fazla mütemmim malumat için 4irkelimiz sayın halknnı:ıu1 

emrine amade bulunmaktadır. 


