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Fuarda 
Zengin 
eğlencelere 
ihtiyaç 
vardır 

• BAŞT ARAFI BIRtNCI SAHtFEDE • 
Tasını aylarca muhafaza etsinler, 
hemoeJırileri arasında en kuvvetli bir 
propaganda unaunı olsunlar. 

Dahu henüz vakit geçmemiştir.Fu
ar komitesi arzu ederse yine hazır
lanmak imkanını bulabilir. Her şey· 
den önce Fuara girerken her gece 
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UZUM PiYASASI 

Prof. Pean lzrnir ve Londra piyasalarında 
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Fuarı dikkat ile 
gezelim 

Yazan: Eczacı Kemal AKTAŞ 
Fuara kaç defa gitti isem pavyonlar 

etrafında durup esaslı, incellyerek teşhir 
edilen şeyin mahiyetine bakan ve göre
ne çok rastlamadım. llk göriiş satht 
olabilir. Esasen saha pek g~; pavyon
lar geçen senelere nazaran pek çoktur. 
Dikkatle görmek için vakit Lllımdır. 
Teşhir edilmiş en küçük gibi görünen 

h f 'f eserlerde bile görülecek. araştırılacak, a ı öğrenilecek ve dilşilnülecek şeyler çok-
tur. Bakmak ile görmek ayrı şeylerdir. 

tekrar edilen modası geçmiş bir kaç T •• k • ç • • 
plak kenara atılmalıdır. Oparlörle ı Ur ıye lnl bir fiat yükselişi var Bakıp görmeği tavsiye ederim. Sağlık 

pavyonu herkesi, hepimizi alakadar ede
cek mahiyettedir. Senenin kaç gününde dinletilen plaklar en son, en seçme lk • • J b kh 

plaklar olmalıdır . lzmirde plak satan ı asır gerıae ıra ' -------40,000 ton, Yunanistan 
20,000 tondur 

bir çok müesseseler vardır. Onlardan diyor 
her biri reklam için olsun 1 S " 20 Şehrimizde tetkiklere başlı yan Mi' 

rekoltemiz 
rekoltesi 

hastalıklar etrafında sorguları.mıı olur? 
Sırası gelince sıtmayı, firengiyi, vere
mi, mikrobu nasıl öğrenmek istiyoruz. 
Yerli yersız, zamanlı zamansız hekimi. 
eczacıyı yakalıyarak pek: çok sağlık sor
guları.mıı olmaz mı? Sağlık pavyonun-

plakı fuar komitesine vermekten çe- . . k · · 
ki 1 F 1 • • tab"• Jetler cemıyetı sıhhat omıtesı nez-

nmez er. uar gcccerırun 11 d' d k"Ç" hh P f C P E k 1 il h · f 1 1 ··k ld"•· bild" Ü·· · · 1 - l'I t I .. ili"' . . . . "h d"I . ın e ı ın mura ası ro . . ean ge üzüm re o tesin;n i c ta mın- iat erinin atı pens yu se ıgı ı- zum nızamnamesı atı ey u a-
ob_an ~~ke gını ıyı. ılntı ap e 1 mkış dün bazı ziyaretlerde bulunmuştur. ler hılafına yüzde 40 noksaniyle 40 rilmiştir. Kaliforniya üzümleri gibi rihinde meriyetc girecektir. Ancak 
ır muzı programıy e coşturma , p f .. f k . d .,. ·h d b 1 · d d ··k ı· h ı .. k 1 'h' · . I . le 1• d H"""-- f ro esor, re a atın exı mı man ar in ton olarak resmen tespit edilmi, diğer üzüm nevi erın e e yu se 11 üzüm ma su ünun ontro tarı ının da biltün bu sorgulara fili, temsili re-

zengın eştırme azım ır. uıasa u- D R . ld" h ld hl t .. 1 . d b"" · ·ı b" . k d d"l . . "k" b - '-ıl 1·· 1 
h kik

• b" f . I r. emzı o gu a e sı ı mu- oması, pıyasa a uyu c ır tesır yap- ay e ı mıştır. ı ı ay sonraya ıraııc ması uzum u 
arımız a ı ır estıva manzarası d '" 1..• .. .. E f h t · · . ı·k · .. d b . b d .. ·· ··ı ·· t.. K f" t hakk nda l lıd E . 1 1 k" I I ur ugunu, şre paşa as anesını, j mıştır. ı r n en en orsa a goz- YUNANiST ANDA goru muş ur. ey ıye ı 

simlerle cevap veriliyor .. Her resim, her 

levha ve her yazı önünde durmak ge
rektir. Derhal alakadar olacaksınız. a_ m~ . ır .. b~ınF 0 a ımd . .' ey enhceade- memleket hastanesini. Liman Bak- leri çelen bir hareket başlamıştır.. vekaletin kararına intizar ediliyor. 

rın ıyı tertı ı, uarın ıger sa a . l . . l"bo d · t B d 7 6 9 1 .. ·· k T " k f' ·· ·ıı· · · B 1 'h · · d h kaza clı" k • ff k terıyo oıı a ratuvarını, erı ve e- orsa a , ve numara ı uzum- Atinada i tir o ıs mumessı ıgı, u surete ı raç mevsımın e er 

1 
n. gı ve ~acagı __ mh.uva .a ~-l nasül hastalıkları dispanserini ziya- ler on para, on num3ralı üzümler 20 dün telefonla Ankara Türkofis bas- hangi bir aksaklığa meydan verilmi- •Terbiyesizden terbıye• öğren derler. 

yet en arttırmaga en mu ım amı .. .. . y . S l . · k .. .. h ı·· ·· k Hastalantnı§ ve hastalık sahnesi olmUJ labT ret etmiştir . para, l 1 numaralı uzumler hır kuru~ kanlığına unanıstan u tanıye yece , uzum ma su unun son ıs-
o Bı ır. .

1 
F k . . d b" Cin profesörü öğleden sonra, yükselıniıtir . üzüm rekoltesinin, ilk tahminler hi- mı kontrol edilecektir. vaziyetlerden de hastalanmamayı, lıas-

u v~dı ed huarb 01mıtesı~ en Fır refakatinde sıhhat müdürümüz Dr. j ihracat tacirleri dün fazlaca müba- lafına 20 - 21 bin ton olacağını bil- Palamut mahsulü hak.kında ha- talanırsa çareleri hakkında bilgileri öğ-
temennı e a a u u113cagız : u- S -ı ld - h ld d · f" 1 1 hoı d l • k I'- d u alla 

1 B Cevdet aracog u o ugu a e yaat yapmıslardır dirmi•tir. Londra a tiziım ıat erinin zır anan nizamname wen ev et şu- renıne .... ım ır. Yer m r pavyo-
arın şpikeri kulaklara hoş ge en, kc- v· 1. B F l G"I · k 1 d j T·· k . '.. ·· . k t · · 40 b ' ' 
k 1 ed k b·ı . 1. b" a ı . azı u eçı ma am arın a ur ıye uzum re o tesının ın yükselmesinde Yunan Sultaniye re- rasında tetkik edilmektedir. 19 üzüm nu, Iş Bankası, Devlet Demir Yollan, 

e em en onuşa ı en sevım ı ır . b 1 P f .. b" d'" ..•.. 1 ·ı Al k 1 . d k" k 1 - d • · ı 1 "h k 1·· .. .. h . d 
1 1 d Nih ik 

zıyarette u unmustur. ro esor ır I tona uştugu ngı tere ve manya- o tesın e ı no san ıgın a amı o· ı racat ontro orunun epsı e en İngiliz, Yunan ve Rus endüstrisi çok en-
ses 0 ma 1 ır. ayet fP er mevzu d be · 1 k · · d • dak" 1 1 1 fi b ' ld' · ı · · d • la 1 k d l' d 
k 1 • d"" 1. ay an rı mem e etımız e yaotıg! 1 ı a ıcı ara te gra a ı ırı mıstır. ugu an şı ma ta ır. az ıse mezunu ur. teressandır. Arzettiğim gibi şöylece gö-

ıt ıgına uşmeme ı, zaman zaman k"kl d k d P .f K l"f . y . .. -.. Ü .. 1 t k t 1.. .. B h 1 lı d K d . .. .. ..h. h be 1 . . tet ı er en ço memnun ur. ro . a ı ornıya ve unanıstan uzum zum ve pa amu on ro oru ye- uma su yı n a ara enız mm- rülüp geçilmesi caiz olmıyan pek çolr 
gub~lmun mli,u ekıml~ scçlarme a r_ferını v~ Pean bir vesile : «Türkiye, büyük rekolteleri de noksandır. ti~tirmek üzere Ticaret odasında takasında yumurta ve fındık mahsul- pavyon vardır. 
re ı e r am ın zarı tertıp h 1 1 . 1 c· . "k" 'd b 1 da d 1 d ed"I 1 E k d .. .. edilmiş olmasına dikkat olunmalıdır. alem ebe_rıyke d~nı. ı ıT":sırl .gen_ e ı- LONDRADA açekılaned~ursNar 'ersderel evambahl ı - eri, ge mmta asın a uzum ve pa- Salhl görüşlere, üstünden bakışlara 

nEVKET BILGtN ra tı, ız. en ımıze_ . ur <ıyeyı ör- m t ır. azarı ers er sa_ arı lam ut mahsulleri standarize edilerek ,., kıymet vermiyelim. Hayatın her safha • 
.., nek alacagız,» demıştır. Dün Londradan üzüm fiatleri hak· 10.30 ile l 2 arasındadır. Ögleden ihraç edilmiş olacaktır. Bu suretle 

Fuar 
münasebetiyle 
BAŞT ARAF! BiRiNCi SAHiFEDE 
Bu grup fuarı ziyaret etmiş, öğleden 

sonra Selçuk harabelerini gönneğe git
miş, gece geç vakit şehrimize dönınilş
lerdir. Amerikalılar bugiln Bergama 
harabelerini ziyaret edeceklerdir. 

Dört gUnden beri hilkılmetimizin mi
safiri olarak şehrimizde bulunan cThe 
Natlonal Geographlc Magazine• mec
muası muharrlrlerindcn B. Rogers dün 
tetkiklerini tamamlam.l!l ve Pireye hare
ket etmiştir. Amerikalı gazeteci Izmir
den çok iyi intibalarla ayrılmıştır. 

Son blr hafta zarfında Izmire gelen 
turist. ekspozan ve ı;iyaretçilerin sayısı 
32304 tilr. Diln deniz ve kara yoluyla 
şehrimize gelenler bu yekuna dahil de
ğildir. 

Enternasyonal Izmir fuarının açıldığı 
20 ağustos tarihinden dün öğleye kadar 
fuarımızı bilet almak suretiyle ziyaret 
edenlerin sayısı 122,465 kişidir. Fuarın 

açıldığı gün, fuar komitesinin davetlisi 
olarak fuarı ziyaret eden zevatla, kar
neyle fuara girenler de bu yekilııun ha
ricindedir. Birinci ve ikinci sınıf otel
lerde yer vardır. Gelenler derhal otelle
re yerleştirilmektedir. Ransenyöman bü
rosu kolaylıklar göstermektedir. 

Kadın 
Sarhoş olunca 
Dün nöbetçi sulh ceza hakiminin 

huzuruna şık ve genç bir bayan çı
karılmıştır. Okunan kağıtlara göre, 
Şadiye aclıru taşıyan bu bayanın su
çu sarhoşluktur. 

Bayan Şadiye, dün gece Fuara git
miş, rakı içerek çakır keyif olduktan 
sonra, fuardan çıkmıştır. 

Şadiye, orada bulunan arabalar
dan birisine atlamış ve arabacıya : 

- Çek, biraz da kordondan do
laştır!. 

Emrini vermiştir. 
Arabacı aldığı emri yerine getir

miş, bayanı dolaştırırken arabanın 
içinden bir şarkı sesi işitmiştir. 

Bu sırada, bayan Şadiye elini ku
lağına götürmüş ve : 

- Yeşil renkli gözlerine vurul
dum .. 

Diye bir naara atmıştır. 
Bu sırada arabanın yanından ge

çen devriye memurları, bayan Şadi
yeyi Kemeraltı karakoluna götür
müşlerdir. 

Hakim suçluya sordu : 
- Cok mu İçtiniz ~ 
- Ben içkiye pek alışık değilim, 

biraz içtim a mma, fena tesir etti. •:b
miştir. 

Dinlenen şahitlerden arabacı, ba
yanın elini kulağına koyarak şarkı 
söylediği ve S3rhoş olduğunu söyle
miştir. 

Aslen öclemişli olduğunu ve yir
mi yaşınd.ı bekar bulunduğunu söy
liyen suçlunun nüfusunun ve sabı
kasının ödemişten sorulmasına ka
rar verilerek muhakeme t~hır edil
miştir~ 

Belcika takası 
• 

lktısat Vekalelınden şehrımız Türko-
fis müdürlüğüne gelen bır tahriratta 
Belçika - Türkiye takas ı hakkında şu 

malUınat var<lır : 

c Husus! takaslaı-a dair umumi mev
wata ve Türkiye - Belçika Klearing 
anlaşmasının hususi takaslar hakkında
ki hilkilmlerine göre Türkiye ile Bolçi
ka arasında her hangi bir hususi taka• 
muamelesi yap1labilıncsi için bazı for
maliteleri tamamlamak lazımdır. Evvel
emirde böyle bir muamele yapmak 
üzere Cümhuriyet M rkez Bankasından 
izin almak, ondan sonra da ;ş ın müteka
bilen takas tetkik heyetlerinden geçiri
lerek tekemmül etlirılmesi icap eder. 

h f. 1 d d d ' · · b"lf' "l ı..--la sında dikkatli olmak, her karşunıza çı-kında şehrimizdeki alakadarlara ge- sonra büyük i racat ırma arın a stan ar ızasyon ışıne ı ıı ~ n-
len bir telgrafta, Kaliforniya üzüm teknik bilgiler arttırılmaktadır. mış ve adım atılmış oluyor. kanın mahiyetine bir röntken ışığı gi-
••••••1•11"11•••••11"111•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••1•••1••••••••1••••••••••••••1••1••••••••••••1•••••••1111•••••• bi nüfuz etmek çok iyl bir şeydlr. Fua-

Gümrükte faaliyet var 
ingiltereye ihracatımız arttığı gibi 
ithalatımız da kabarmıya başladı 

serbest Ma!taya 
ödeniyor. 

dövizle sattığımız malların 
Belçika hububat al•yor 

bedeli 

rımız sahasını 24 ay evvel gözilmüzün 
önüne getirelım: Geniş yangın yerlerinin 
yıkık duvarlariyle, sönmüş bacalarını 

görüyor gibi oluyor musunuz? İşle o 
baykuşlar yuvasına bu gUnkU yeşil, su· 
lak, aydınlık ve parlak fuar kuruldu. 
Ben bu sahada pek çok iş görüldUğ!lne 

kaniim. Yaşasın sebat, metanet ve gay
ret .. . 

Orta Anadolu 
Bağcılığı hakkında 

tedbir alınacak 
Genel ıthalat rejiminin tatbik mev-,diğer bir memleketten memleketimi-

Gödence köyü kiine girmesinden sonra lzmir itha- ze ithalat yapılmasıdır. Bundan çok 
lfıt gümrüğünde faaliyet artmıştır ... ! iyi neticeler elde edilmiştir. 

cinayeti ~imdiye kadar ithalat yapmaclığımız 1 Mesela Maltaya yaptığımız serbest 

lemin etmemiştir. Aradaki farktan 
bazı büyük eller istifade etmektedir
ler. 

Bu kararnamenin başka bir fayda
sı da, umumi buhran yıllarından ev
vel bizden mal alan memleketleri 
tekrar kazanmağa başlamamızdır.ln
giliz piyasalariyle aramızdaki iş ge
nişlemiştir. Bugünlerde lngiltereden 

memleketimize fazlaca mensucat \'e 
manifatura eşyası girmektedir. Bu
nun karşılığı olarak memleketimiz
den lngiltereye diğer maddeler gön
derilecektir. 

Eylı'.ilün üçüncü günu Ankarada, 
Ziraat vekaletinde mühim bir top
lantı yapılacaktır. Orta Anadoluda 
mahsul ekimi mevzuunun tetkikine 
medar olacak olan bu toplantıya iz· 
mirden garbi Anadolu bağcılık ens• 
titüsü şefi B. Mübin Onaran, garbt 
anadolu haşerat enstitüsü direktörü 
B. Nihat Eğriboz ve bağcılık müta• 
hassısı B. Şemsi davet edilmişlerdir. 
Bu zevat pazar günü Ankaraya ha• 
reket edeceklerdir. 

Urlanın Gödence köyünde Bn. Mele.{ı memleketler lzmir piyasasında hisse- ı dövizli ihraca~a .mukabil, Hindistan
öldürmckten suçlu Bn. Eminemn Ağır J dilir derecede mal göndermeğe bas- dan seıcbest dovızle, malın tutarı ka
Cezada devam etmekte olan muhakeme- lamışlardır. ' lar ithalat yapılmağa başlanmıştır .• 
si neticelerunişlir. Dünkü celsede suçlu- Bu kararname devletleri dörde 3u suretle Maltaya zahire, bilumum 
nun müdafaası yapılması icap etmekle)'- ayırmaktadır : 'mbubat maddeleri ve bilhassa bakla 
di. Bn. Melek hastalandığı için ınüda- A) Bize sattığından fazla mal ihracatı~ız, şimdiye kadar rastlan-
faası geri kalmıştır. alan devletler. (Amerika, mıyan bır dereceye çıkmıştır. Bu 

memleket alclığı malın tutarını der-

Besi çifti iği 
Dikilide tesisine karar verilen vi

layet Besi çiftliğnin bir an önce faa
liyete geçmesine vilayetçe te;ıebbüs 
edilmiştir . Ziraat şe iş bankaları, bu 
çiftliğin tesisine yardım edecekler
dir .. Çiftlikte meydana getirilecek 
inek ve domuz ahırlarının planları 
vilayete gelmiştir . ----
işçilere radyo 

Üzüm kurumu, i>nümüzdeki mah
sul yılında yapacağı ihracat için 
mahsulü bağından itibaren takip 
etmeğe karar vermiştir .. Önümüzde
ki yılla soğuk hava depoları da ye
tişecektir. 

Üzüm kurumu tarafından meyda
na getirilen işleme hanında İşçilerin 
istirahat zamanlarında istifade etme
leri için radyo tesisatı ilave edilmiş
tir. 

At koşuları 
1 2 eylı'.il tarihinde başlıyacak olan 

at yarışları hazırlıkları devam ediyor. 
Muhasebei hususiyenin üçüncü haf
ta koşu programında, yarış ve İ!lah 

encümenince tadilat yapılmıştır .. 
Üçüncü hafta koşuları altı yerine 

beş olacak, saf kanlı İngiliz tayları
na konulan 300 lira, 600 liraya çıka
rılacaktır. Bu suretle İştirak edenler 
daha iyi bir şekilde ko~ulara teşvik 
edilecektir. 

Muallim maaşları 
937 yılı vilayet bütçesine göre lıa

zırlanan muallim kadrosu cetveli he
nüz tasdik edilmemiştir. l /9/937 ta
rih inden itibaren zam gören öğret
menlerin maaşları, cetvel tasdik edi
linceye kadar 936 yılı kadrosuna gö
re verilecektir. 

Mısır, Suriye ve Filistin.) hal serbest dövizle ödemektedir. Ev-
B) Türkiye ile ticari münasebet- velce Maltaya sattığımız malın bede· 

!erinde yüzde yirmiden fazla tiyle yalnız Maltadan mal satın alır
serbest döviz veren memle- ken şimdi başka memleketlerden de 
ketler. ( lngiltere, Fransa, mübayaat yapmamız, biz de güm-
Hollanda ve Belçika ) rük kayıtlarını hafifletmiştir. 

C) Yüzde yirmiden noksan dö- Bu hadise derhal takas primlerinin 

Son günlerde Belçika ile bilhassa 
zahire üzerine iyi işler yapılmıştır ... 

Belçikanın hububat ihtiyacını mem
leketimizden tedarik etmek istiyece

ği gelen haberlerden anlaşılmakta
dır. Belçikadan ithalatımız da art-

Orta Anadoluda boğcıların ihya· 
sı, floksaraya karşı mücadele gibi 
mühim mevzular etrafında konut• 
malar cereyan edecek ve kararlar alı• 
nacaktır. 

,. '1 •• 11 • 

Delikanlı viz veren memleketler. (A- kıymetini düşürmüştür. Mesela ser
vusturya, Japonya, Bulgaris- best ithalat kararnamesinden evvel 
tan, Macaristan, ltalya.) Hindistandan yapılacak ithalat için mıştır. Aklını başına al 

D) Aramızda her hangi bir tica- yüzde elli beş nisbetinde takas pri- Milli sanayii himaye için yüksek 
ret anlaşması olmıyan mem- mi ödenirken şimdi bu nisbet yüzde gümrük resmi ödiyerek giren, altı se- "Bir daha gelirsen 
leketler.. otuza inmiştir. Bu suretle ithalat ta- neden beri gümrüklerimizde muame-

Y eni kararnamenin başlıca fayda- cirleri yüzde elli bir fiat noksaniyle le görmiyen ipekli mensucat ve lüks cezan artacaktır,, 
1 d b . · 1 k · · h" 'th l't • ba 1 1 d eşyalar piyasada pahalı fiatle satıl- I arın an ırı mem e ete gırmıyen ıç ı a a yapmaga ş arruş ar ır. _ . • Dün gece Karantinada Halep i 80' 

bir mal bırakmamak ve anlaşmamız Ancak, bize verilen malumata gö- maga başlan~ıştı_r. Bu ha~eke~ mıllı kağında ortalığı altüst eden bir h&• 
olmıyan memleketlerden her hangi re aradaki fark memleketin ithalat sanaynmızın ın~ışafın~ hıç ·hır $U· dise olmuştur. Mesele şudur : 
birine yaptığımız ihracata mukabil -,şyası üzerinde henüz bir ucuzluk retle sekte vermıyecektır. Belali oğlu Ekrem adında .bir fil• ........ Gi$~;;,;~[;;· ............... M;kt;pİ~;d;·· .................. B~···c;;~·i'f '''''''"'" t:k:Oğ~ç;~;e Y;:;:,:rak, bu eo· 

' Kı k k Mezunen lstanbulda bulunmakta Bazı mahalle çocukları, alay ol· Nazım vapuruyle Bulgaristandan z enstitüsü talebe ayıt ve a- sun diye : 
Urla tahaffuzhanesine getirilen bin but muamelesine başlanmıştır. Ak- olan vali muavini bay Cavit gelerek _Sarhoş geliyor, sarhoş geliyor. 
altı yüz göçmenin sağlık yoklamaları şam okulunda kayıt muamelesine dün vazifesine başlamıştır. Diye bağırmışlardır .. Çocukların 
ve dezenfekteleri yapılmı~tır. Göç- eylı'.ilün ilk günü başlanacaktır. Er- bu alayına sinirlenen Ekrem, yerdeP 
menler bugün vilayetin muhtelif kek Ertik okulunda kayıt muamele- Ag" ır cezada aldığı taşları çocukların arkasından 
yerlerine gönderileceklerdir. leri dün akşam kapanmıştır. atmağa başlamıştır .. Az sonra da ay• 

rz:z7.z7XXZ!T" .. /!77'Z'Z"Z'ltz::zZ7.L:z:ZZT'"_.t:ZT'...t:z=7zz:zzr.rcr~ Menemenin Kumt pe rnevkiinde Emi- kak l ka ni so ta oturan eniştesi i e "' .. 
Ozel Yusuf 

• 
iLK okulu 

Riza ANA ve 
direktörlüğünden: 

ANA ve iLK kısımlar için talebe kaydına bir Eylı'.ilden 

itibaren baflanacaktır. 

Müracaat saatleri: Her gün sabah dokuzdan on yediye 

kadardır. 

Kestelli caddesi: No. 76. Telefon: 2914 

Not: Uzak semtler İçin çocukları mektebe götürüp getir-

mek için hususi otobüsleri vardır. 
1 ıs 

ni öldürmekten suçlu Bell Mustafa ile gaya tutuşmuştur. 
arkadaşlarının muhakemelerine dün Kavga o kadar şiddetli olmuştur 
Ağır Cezada devam edılmiştir. DUnkü ki, birbirlerine sarılan kayın birader 
celsede okunan ehli vukuf raporunda ve enişte, bir top gibi sokak ortasın• 

d 1 la b "da• s hı ekili yapılan keşfe itiraz etmiş a yuvar anmış r, za ıtanın mu • 
uç v .'. . . halesiyle ayrılabilmişlerdir. 

ve şunları ililve elmıştır: M h t ·· .. 1 t fik · ddis . eş u curum ere ev an, ı 

c Keşif raporunda Mehmet Eminin makamına getirilen müşteki dava· 
atıcı olduğu tasrih cdilm~lir. Ancak sından vaz geçmiş ve amme hukU· 
cAtıcı• tabiri kullanıldığı halde, atıcının kuna taallukuna binaen, sarhoş!~ 
mahareti nazarı itibara alınarak 250 hadisesinden dolayı suçlu nöbetçı 
metre dahilinde uzun çaplı -bir siUhla mahkemeye gönderilmiştir. 

. . , 
1 1 

Duruşma yapıldı.. Şahitler dinlen· 
hır adamın vurulmasına ımkan o up o - d" S b" .... 

1 
d dolayı 

ı. a ıt goru en suçun an 

izah etsinler.• ·ıd· 
verı ı. 

Mahkeme, ehli vukufu t~kil eden ze- Hakim suçluya hitaben : 

madığı kaydedilmemiştir. Bize bunuı Ekremin bir gün hafif hapsine karat 

vatla bazı şahitlerin celbi için talik edıl- - Bir daha gelirsen cezana arta· 

h•••••••••••••••••mmmmmm•m••I ıniştir. caktır, aklını başına ali demiştir• 
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Fratelli Sperco 
Vapuru Acntası 

N. V. 
W. F. H. Van Der 

Zee & Co. 

Olivier Ve Şü. 
LıMITET 

Vapur acentası 
BİRİNCi KORDON REES 

BiNASI TEL. 2443 
Lllerman Lines Ltd. 

• 0;
1 

.. H_e_k-im-i~ı .......... Daima Radyolin • •••••••••• 

ROYALE NEERLANDAIS 
KUMP A.ı.'lY ASI 

RHEA vapuru 18 Ağustosta Anven. 
(Doğru) Rotterdam, Amsterdam ve 
Hamburg limanları için yUk alacaktır. 

GANYMEDFS vapuru 5 Eyl()lde Rot.. 

terdam, Aınsterdam ve Hamburg li

manlarına hareket edecektir. 

DEUTSCHE LEV ANTE LINIE 
G. n. b. H. 
HAMBURG 

LONDRA HA TII 
ADANA vapuru 25 ağuatosta bekle- BORODINO vapuru 28 ağustosa ka-

niyor. Rotterdam, Hamburg, ve Bremen dar Londra ve Hull için yük alacaktır. 
için yük alacaktır. ADJITTANT vapuru 28 ağuatosta ge-

CAIRO motörü 6 ey!Glde bekleniyor. lip 1 7 eyliile kadar Londra için yülr. ala-
1 2 eyliile kadar Rotterdam. Hamburg caktır. • 
ve Bremen için yük alacaktır MAL VERNIAN vapuru f O eylulde 

GANYMEDFS vapuru 22 Eyltllde ANKARA .... 21 1; 1d b ._
1 

gelip 17 eyliile kadar Londra ve Hull 
motoru ey u e ex. e- · · ülc" ı ~ '-t • .. ıçm y a acaA. ır. Burgas • Varna ve Köstence limanlan 

için yUk alarak hareket edecektir. 
nıyor .. 28 eyliile kadar Rotıerdam,Ham- MARONIAN vapuru eyliil iptidasın-
burg ve Bremen limanlarına yük ala- da Londra, Hull ve Anversten gelip yük 

A~~ulla~ Naci 
HORTAÇSU 

Hutalannı Birinci Beyler 
sokak 36 numarda kabul eder. 

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

TELEFON: 2946 

SVENSKA ORlENT LtNlEN 
ca.kt.ır. çıkaracaktır. 

AMERtCAN EXPORT UNES UVERPOOL HATTI rin ortasmda Leith ve Nevgastel için yük 
BARDALAND motöril elveyın liına- The Es.,ort Steamabip Corporation OPORTO vapuru ağustos sonunda alacaktır. 

nımızda olup 12 Ağustosta Rotterdam, EXPRE.SS vapuru 2 eylulde bekleni- Livcrpool ve Svanseadan gelip yük çı- DElTfCHE LEV ANTE • LINIE 
yor N k · · "'k k b l ed ._ . karacaktır. MlLOS vapuru eyliil iptidasında Ham-

Hamburg ve lskandinavya limanları için · ·· evyor ıçın yu a u eceKtır. OPORTO K d · 1 burg, Bremen ve Anversten gelip yük EXMOUTH ... vapuru ara enız ve 9 • 

Y
Uk alacaktır 1 . N ~ap~~u I ~keylulde bek- tanbuldan avdetinde Belfast. Liverpool çıkaracaktır. 

. enwor.. evyor .. ıçın yu kabul ede- cı . · .... ı '"t NOT V 1 ... 23 k . ve asgov ıçın yuo. a aca" ır. : ürut tarih eri, va• 
V1K1NGLAND motıöru Ağustosta ce tır. Briıtol, Leith ve Nevgaıtele hatlı .. 

Rotterdam • Hamburg ve tskandinavya ':'XIRlA vapuru eyliil sonunda bek- 3 JOHANNE vapuru eylul ortasında purların isimleri ve navlun Üc· 
I 

1 
h k t d ktir Lnıyor.. Nevyork için yük kabul ede- doğru Bristol için yuk alacaktır. · retlerinin doğiıikliklerinden me• 

iman •rına are e e ece · cektir. • ARBlAN PRINCE vapuru birinci te~- auliyet kabul edilmez. GD.YNlA motörü 2 Eyhllde Rotter- Tlıe Esport Steamslıip Corporation -------•-ra:--ı:iıio----DINC1ıi:imm-iiıiııim-IEl'!ı:11 
Pire Aktarmalı Seri Seferler , 

dam - Hamburg ve İskandinavya liman- EXCAMBION vapuru 27 ağustosta 
!arına hareket edecektir. Pireden Boston ve Nevyork için hare-

SERVICE MARITIME ROUMAIN ket edecektir .. 
ALBA JULIA vapuru 16 Ağustosta EXCHORDA vapuru 1 O eyliilde 

l Marsil limanl h k 
Pireden Boıton '~ Nevyork için hare-

Ua ta ve ya arına are et ket edecektir .. 
edecektir. EXCAUBUR vapuru 24 eylUlde 

SUÇEA VA vapuru 7 Eylo.Ide Malta Pireden Boston ve Nevyork için hare
ket edecekfü .. 

ve Marsilyaya hareket edecektir. EXETER 8 1 · · d vapuru cı teşnn c 
Yolcu ve yUk kabul eder. Pireden Boston ve Nevyork için hare-

ket edecektir .. 
SEYAHAT MODDETI 

Pire - Boston 16 gün 
Pire • Nevyorlı: 18 gün 

t!B.ndakl hareket tarihleriyle navlun-
!ardaki değiıjiklerden acenta mesuliyet 
kabul etmez. SERViCE MARITtME ROUMAIN 

BUCAREST 
DUROSTOR vapuru 29 ağustosta 

da FRATELLI SPERCO vapur acenta- bekleniyor. Köıtence. Sulina, Calatz ve 
lığına müracaat edilmesi rica olunur. Calatz aktarması Tuna limanlanna yük 

TELEFON: 4142/4221/2663 kabul eder. 

Daha fazla talsi!At için tkincl Kordon-

• 

teaınden diplomalı 

oı, tabipleri 

Memlellt hastanesi di$ tabibi 

Mumffer Eroğul 
VE 

Kemal Çetindağ 
Ha•talannı her glln sabah 

1aat dokuzdan bathyarak 

Beyler - Numan zade S. 21 
numaralt muayenehanelerinde 
kabul ederler. 

Telefon : 3921 

STE. ROYALE HONGROISE 
DANUBE MARrrtME 

DUNA vapuru 6 eyliilde bekleniyor. 
Belgrad, Novisad, Comarno, Budapeş
te, Bratislava. Viyana ve Linz için yük 
alacaktır. 

JOHNSTON V ARREN LINES Ltd. 
UVERPOOL 

INCEMORE vapuru 29 ağustosta bek
leniyor .. Liverpoot ve Anvcrı limanla.
nndan yük çtkaracalc ve Burgaz, Var
na, Köstence, Sulina, Calatz ve lbrail 
limanlan için yük kabul edecektir. 
DEN NORSKE MIDDELHA VSUNJE 

osw 
BOSPHORUS motörü 28 ağuatoı

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

BAALBEK motörü 2 3 eyliilde bek
leniyor .• Dieppe, Dünkcrlı: ve Norveç li
manlan için yük alacaktır. 

Her işte kullanılan 

ZONGULDAK. 
Maden kömürü 

Her cinı klSmllr perakende suretile rekabet kabul et
mez fiatler dahilinde satılmaktadır. 

Adreı ı Kestane Bardakçılar sokak numara 12 
PERPINYAN 

En Parlak 

Kudreti 

Daimon Elektrik piUeri dünyada tanınmıt pillerdir. Daimon 

pili kullanan biç batka pil kullanmaz. 

Umum deposu Sulu ban civarında 28 - 9 Hüsnü Uz: 
Ôdemiıli. 

lzmir Kadastro komisyonundan: 
lsmetkaptan mahalleıinde eski panayir yeri içeriıinde dört 

tarafı 642 ıayılı kanunla belediyeye İntikal eden yangın yeri ile 
mahdut ve eskiden kutu fabrikası namile maruf 260.50 murab
ba metresinde fabrika arsası Antuvan Boskoviç vereselerinden 
Anna, Mari ve Petro ve Mariya ve Adda ve Alekıandır ve Arini 
ile Yunanlı lpatya ve Katerina'dan kalma olarak Maliye hazi
nesi adına kadaatrolanmıftır. Bu yerle alakadar veya bu yer 
üzerinde ayni bir hakkı bulunan kimse varsa ili.o tarihinden iti
baren iki ay müddetle ellerindeki tasarruf veıikalarile birlikte 
lzmirde Saçmacı Hamam sokağında 20 ıayılı binada lzmir Mın· 
takası Kadaıtro Komiıyon veya müdürlüğüne müracaatleri ili.o 
olunur. 2989 1 11 

TURAN Fabrikaları mamulAtıdır. Aynı zamanda Turan 

tuvalet sabunlarını, traş sabunu ve kremi ile gllıellik krem

lerini kullanınız. Her yerde ıatılmaktadır. Yalnız toptan ıa· 

tıılar için Iımirde Gazi Bulvıırında 2S numarada umum acen

telik Nef'i Akyazılı ve j. C. Hemıiye mllracaat ediniz. 

Posta Kut. a•4 Telefon e;4S& 

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

Taze Temiz Ucuz ilaç 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat • 
eczanesı 

Başdurak Büyük Salepçioğlu hanı 
Karşısında 

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

F,UARI GEZERKEN 
MUTLAKA 22 NUMARALI 
«9 Eylül Baharat» deposiyle «Filbatt• «Türk çamatır çividiıt 

pavyonunu ziyaret ediniz. 

Çünki 
Bütün çeşitleriyle. kıymetli hediyeleriyle, satıf yapacak olan 

9 Eylül Baharat deposu herkesi memnun edecektir. 

Acele ediniz 
«Filbatııt «Türk çamafır çividi• nin ikramiye kartlarını he

rüz almamıt iseniz derhal depomuza ve Fuardaki pavyonumu· 
za müracaat ediniz. Bu Türk firması dahi size nadide hediye
lerini lzmirin kurtulut günü dağıtacaktır. 

Çünki o sizin hem dişlerinizi hastalıklardan hem 

paranızı yabancılara gitmekten kurtarmışbr 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

, 

, 

Daima 

RADYOLiN 

• 

Müstesna bir fonnülle ve 
azami itina ile yapıldığ• ve re
kabet kabul etmez bir fiatle 
satıldığı için yurdda ecnebl 
mamulatının hMclıniyetinl ol'o 
tadan kaldırmıştır. Kazandı· 

ğı bu rağbet sebebiyle elde hi9 
stok bulundurmadığından da 
mütemadiyen taze ihzar olu-
narak piyasaya çtkarılır. 

Radyolin kullanınız; sacl,1 
dişlennizi temizlemek, koru
mak ve güzelleştirmekle kal• 
mazsınız, verdiğiniz para d~ 

kendi cebinizde kalmış olur, 

RADYOLiN 
C?!:"Ei:!~-·~lllllll:::dlm::J~·a;llll::!!:mlmıii'll'Kı•ıll;?~lilm .. !!lll!!lll .............. ... 

Dima sabi~ daima tabii 

""'?· 
Juvantin saç boyaları 

INGILIZ KANZUK eczanesi laboratuarlarında hazırlanan Ju· 
v:mtin saç boyaları muzır ve zehirli maddelerden tamamen Ar! 
olup saçlara tabii renklerini babıeder. 

juvantin saç boyalarını kumral ve siyah olarak iki tabii renlt 
üzerine tertip edilmiştir. Gayet tabii ve sabit olarak temin edi· 
len renk yıkanmak, terlemek batta denize girmek suretiyle dı 
çıkmaz. En ciddi ve emniyetli markadır. 

Eczanleerde ve ıtrıyat mağazalarında arayınız. 

Telefon No. 2422 

ZAFiYET 

KANSIZUK 

VEREM 

ISTIDADI 

ROMATiZMA 

VE 
ADEMi 

iktidara 

FEVKALADE 

EYi TESiRi 

YARDIR 

M.Depo S.Ferit Şifa eczanesi 
Devlet Demiryollarından: 
Alaancak Şehitler Y adigi.r sokağında 11 kapı ve 50 harita nu. 

maralı eski helva fabrikası denilen depo 6/9/937 pazartesi günil 
ıaat 15 te lzmir Alsancak 8 inci ı,ıetme komisyonunda açık artır• 
ma ile kiraya verilecektir. Bu deponun muhammen üç ıenelik kira 
bedeli 432 liradır. 

isteklilerin % 7,5 muvakkat teminat yatırmaları ve aranılan ve
sikalar ve ite girmeye manii kanuni bir halleri olmadığına dair be
yannamelerle muayyen vakitte komiıyona müracaat etmeleri l&
zımdır. Şartnameler komisyondan parasız alınır. 
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On Günlük Muharebelerin Neticesi 

Ci·nliler Tiençine Yürüyorlar 
Cenupta Bütün Çin sahilleri abloka edilmiş bulunuyor 

Açlık ve susuzlukla Şang
hay teslim olacakmış 

V oosunga ihraç hareketi esnasında 
( 5000 Japon askeri imha edilmiş 

Şanghay, ı6 (Radyo) - Çin top
culan Han Kaodaki Japon mevzile
rini bombardıman ettiler. Japonlar 
hiç mukabelede bulunmadılar. 

ŞMALI ÇINDE VAZIYET 
Tokyo, ı6 (Radyo) - Japon hü

kümeti Şimali Çindeki vaziyetini bu
günlerde teapit edecektir. Yani Ja
ponyanın nasıl bir hattı hareket ta
kip edeceği, muharebenin hangi he
i:leflere doğru inkişaf edeceği anlaşı
lacaktır. 

ON GÜNLÜK MUHAREBE 
l..ondra, 26 (Hususi) - Röyterin 

verdiği malumata göre Japonya ile 
Çin arasındaki muharebeler on gün
den beri devam ediyor. Bu sabah tes
pit edilen vaziyet sudur : 

1 - Şimalde Çinliler Tiyençin 
üzerine yürüyüşlerinde devam edi-

yorlar. Çin başkumandanlığı Tiyen
çinin istirdadı için en büyük gayre
tini sarfetmektedir. Japonlar Çinlile
rin Tiyençine kar41ı tecavüzlerini 
durdurmak iç:n büyük ga} retler sar
f ediyorlar. 

2 - Cenupta Japon donanması 
bütün Çin sahillerini abloka etmiş
tir. 

3 - Şanghayın ~imal garında, Ja
ponların devamlı tarruzlarından son
ra Çin askerleri müstahkem mevzi
lerine çekilmişlerdir. 

RESMi BiR ZiY ARETÇi 

Tokyo, 2S (A.A) - Eski harici
ye nazırı ve eski Çin sefiri Arita bu 
ayın sonunda Çine gidecektir. 

MisHııisi gazetrsi bu seyahatin res
mi mahiyette olmamakla beraber A
ritanın Çin ve J apon ricaliyle olan 
münasebetleri dolayısiyle eski nazı
rın Japon)'anın Çin siyasetine müte .. 
allik mühim bir vazife ile tavzif edil
diği kanaatini verdiğini yazmaktadır. 

AGAZAKi 
<AA) - Knra vP. 

f Çin ordu•u müsıedilere kar§ı 1.crekeıe çağırılıyor 

deniz askeri makamları Çin tayyare
lerinin Nagazaki üzerine akın ettik
leri hakkındaki haberi tekzip etmek
tedirler.· 

Şanghay, ıs (A.A) - Domei 
ajansı bildiriyor : 

Dün saat 21 ,30 da Nankin üzeri
ne sekizinci defa olarak şiddetli bir 
bombardıman daha yapılmış ve §Ch
rin mahallelerini ve merkezin tay
yare meydanını bombardıman ede
rek bir çok Çin tayyarelerini tahrip 
etmişlerdir. 

Londra, 2S (A.A) - Japon se
firi Nankinden aldığı malumata isti
naden Voosunga yapılan ihraç ha
reketi esnasında SOOO Japon askeri
nin imha edildiği hakkındaki haberi 
tekzip edebileceğini söylemiştir. 

:Şanghaya japon askeTlerinin ihraeı 

200 bin Çinli arasında açlık tehlike
sini yaratmakla kalmamış ayni zıı
manda Çin ordusunun açlık yüzün
den mukavemete imkan bulamıya
cağı ümitlerine yer vermiştir. Asa
hi gazetesi diyor ki : «Çin askerleri 
aç kalınca silah ve mühimmatlarını 
bir lokma ekmek için satarlar. 1932 
de Çin ordusunun umumi ric'at ha
reketinden evvel de böyle olmuştu.» 

ZAFER KAZANMADAN GE
RILEMIYECEKLERMIŞ .. 

lngiliz planı üzerinde gazetelerin 
şiddçtli tenkitleri kesilmiş değildir .. 
Japon kara ve deniz orduları meha
filinde mevcut olan kanaate göre, 
Japonya Çinde kat'i zaferi kazanma
dan bugün giriştiği harpten vaz ge
çemez. Sovyetlerin Çine yardımda 

• 

ÇIN ORDUSUNA KIYMET VE- bulunmaları ihtimali üzerinde resmi 
RILMEMESI HATADIR mahafil beyanı mütalaa etmemekle 

Tokyo, ıs (A.A) - Mısimisi ga- beraber bunu muhtemel görmekte-
zetesi halkın endişesine ve Çin ordu-ldir. ilk Sovyet tayyarelerinin Çine 
suna kıymet vermiyen askeri eksper- vardıkları haber alınmıştır. Çinin si
leri tasvip etmiyenlere terceman ola- pari~leri muntazaman temin oluna
rak Kabineden hükümetin Çinde ta- caktır. 

kip ettiği siyasetin hedefi hakkında JAPONLARA GöRE ŞANG-
hakikati söylemesini istemektedir. HA YDAKI V AZlYET .. 

Bu gazete bu münasebetle Şang
haydan gelen bir mülazimin beyana
tını ne~retmektedir. Beyanatta, Çin 
kıt'alarının cesaretinden ve taarruz 
kabiliyetinden sitnyişle bahsedilmek
tedir. 

AÇLIK VE SUSUZLUK 

Tokyo, 26 (A.A) - Domei ajan
sından : 

Şanghayda vazi:Şet Japonların le
hine inkişaf etmektedir. Japon kıt
atı üç noktada Çinlileri mevzilerin
den çıkarmışlar ve ric'ate mecbur et
mişlerdir. Karaya ihraç edilen kıt' at Tokyo, 23 (P.S.) - Şanghayda 

muharebelerin kat 'i bir muvaffakı- Çinlileri Şanghayın sanayi mm taka-
sından tardetmişlerdir. yet temin etmeden devam ettiği bir 

sırada Tokyo matbuatı Şanghaydan Tokyo, 26 (A.A) - Şanghaya 
su ve erzak kıtlığı hakkında gelen gelen bir haberde Mareşal Çang Kay 
haberlere büyük ehemmiyet atfedi- Şek Voosung civarında karaya çık
yorlar. Erzak sevkiyatının inkıtaa mış olan Japonlara karşı koymak 
uğraması l:eyfiyeti yalnız Şanghayın üzere birinci ordudan iki fırka gön
ill'tİyazlı mıntakalarına iltica eden dermiş olduğu bildirilmektedir. 

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

Santander şehri de 
teslim olmuş mudur? 

Dün gece şehir karanlıkta idi 
Cümhuriyetçiler şehri terkettiler 

Santander deki 1ıarp cepheleri: Frankocu!ar siperlerde .. 

Roma, 26 (Radyo) -Santander- tuk iradederek bu şehrin merkezinde kullanılabilecek yegane şimendifer 
de bir kıyam baş gösterdiği ha- «ltalya» adını taşıyacak olan aza- hattını kontrol altına almışlardır. 
beri teeyyüt etmiştir .. Asi askeri metli bir park kuracağını, parkta bi- MUSSOLINININ BERLIN 
kuvvetlerin yaklaşmalarkı baüzerine ri ltalya,diğeri Almanya ve bir üçün- SEY AHA Ti.. 
şehirde büyük bir pani ş gös- cüsü Portekiz adına olarak şükran 
termiştir. Santander 48 saatten beri abideleri diktireceğini söylemiştir. Berlin, 26 (Hususi) - Musaoli· 
susuz ve elektriksizdir. Şehir dışın- ninin Berlini ziyareti ihtimalinde,.. 
daki su depoları ve elektrik santralı MADRID NE DiYOR ) şimdi daha kuvvetle bahsediliyor.Al-
asilerin elindedir. Madrid, 2S (A.A) - Evvelki ge- man siyasi mahafili bu ziyareti aa-

Santanderde kumandanlar ve §Cf- ce saat 12 de asi topçuları hükümet hırsızlıkla beklemektedir. Çin - Ja
ler askeri tayyarelerle şehri terket- merkezinin mahallelerini bombardı- pon harbinin görüşülecek mevzula
tiklerinden sağ cenah unsurları şeh- man etmeğe başlamışlardır. Yarım rın en ehemmiyetlilerinden birini teş
rin muvakkat idaresini ellerine al- saat kadar obüsler sür'atle birbirini kil edeceği kanaati vardır. Mussolinl 
mışlar ve şehrin harpsiz teslimi için takip etmiştir. Hasarat mühimdir. Alman manevralarını takip edecek 
asi ge~erallerle mutabık kalmışla~- Cümhuriyet topçu kuvvetleri de olursa büyük erkanıharbiye reisi ma
dır. Ası ~skerler bu akşam §Chre gı- ayni şiddetle mukabele etmişlerdir .. reşal Badoglio kendisine refakat ede-
receklerdır. Yirmi dakika kadar gürültü kulakla- cektir. 

Santanderin teslimi beklenmiyen rı çınlatmıştır. Berlin, 26 (P. S) - Gazetelerin 
bir haberdi. Bundan sık sık bahsedil- Her zaman olduğu gibi bu sefer de verdikleri haberlere göre Mussolini 
diği halde Bilbaonun veya diğer · Is- ilk mermiler düşer düşmez halk Nürenberg kongresinde hazır bul11· 
panyol şehirlerinin teslimi gibi harp- ah l 'it' tmı" • ld - 'ç'n nursa bu kongre «Sulh kongresi » 

1 - k . s m zen ere J ıca e y o ugu ı ı d k b 1 B' Jile sız o mıyacagı anaatı vardı. on .. 1 I . ikd da old ki a mı taşıyaca , u unmazsa « ır . hı·-. d S d h . . o en erın az m ar u arı zan- k . d h f d kt' ası te ıgın e antan er şe rının tes- d'l kted' ongresııı a mı mu a aza e ece ır. 
lim olmak arzusunu izhar ettiği bil- ne 

1 
me d ır.2S (AA) H Maamafih bütün tahminler ve intİ· 

diriliyor. Cümhuriyetçilerin tebliği . Sanlan er,h b' . b'.ld' .- avas zarlar hilafına olarak Mussolini Nü-
de Santanderde vaziyetin pek va- aıansının mu a ırı 1 ırıyor : renberge veya Berchtesgadende Hit-
him olduğunu kabul ediyor. Asi kuvvetleri Santanderin on iki !eri ziyarete gelmezse ilk fırsatta bu 

kilometre cenubunda çadır kurmuş- ziyareti yapacaktır. Maamafih Nü
lardır. Kumandan bu kıt'aların per- renberg kongresinde bir çok ltalyan 
şembe günü Santandere girecekleri- şahsiyetlerinin ve ezcümle ltalyan 

BILBAODAITALYAN 
DOSTLUCU .. 

Roma, 26 (ö.R) - Bilbaonun ni tahmin etmektedir. propaganda nazırı Dino Alfiyerinin 
yeni belediye reisi dün akşam bir nu- Asiler Santanderin tahliyesi için hazır bulunacağı muhakkaktır . ...... r;~kY~ ........ ;~~~~;·;ı~;;~·<l~·~ ...... ~.~~;·; ..... 

Misafir Mkerl heyetler Geliboludan uğur!anırlarken 
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FUAR TURNUVASI 

Müessif bir 

Kaçakçılar mahkeme koridorunda bile yeni 
teşebbüslerinden bahsederler j 

Yaş olsun, kuru olsun, Devlet or- suçlulannın,sanki hepsi de birle~miş- 1 
manlarından ağaç kesenler hakların- !er ve sözleşmişler gibi, mahkeme 
da 3116 numaralı yeni orman kanu- huzurunda, yakalanan odunların ha
nunun hükümlerine tevfikan zabıt ziran yani yeni kanunun tatbik mev
varakası yapılmakta ve suçluları se- kiine girdiği bir haziran tarihinden 
ri usulü muhakemeye tahi tutularak evvel ormandan kesilmiş olduğunu 
derhal mahkemeye sevkedilmekte- iddia etmeleridir. 
dirler. Bu kanunun bazı maddelerin- Halbuki, orman fen memurlarının 
de, bu işlerle uğraşanlara çok müsa- verdikleri raporlara göre müsadere 
adekArane davranıldığı halde, kanu- edilen odunların kanunun neşrinden 
nun bu hükümlerinden istifade et- sonra, yani bir kaç hafta evvel ke
miyen yine bir çok kaçakçılara rast- silmiş olduklarına dairdir. 
!anmaktadır. Kaçakçılık ta bir illettir. Dün du-

Mesela, odun kesmek, kömür yak- ruşmaya gelen suçlulardan ikisi, da
mak memnudur. Şu şartla ki, aıt ha mahkemeye girmezden evvel ko
olduğu daireden ruhsatname alın- ridorda şöyle konuşuyorlardı.: 
dıktan ve Makta yeri belli olduktan -Bu defa beni zor yakalarlar, Ti
aonra ağaç kesmek veya kömür yak- re kapısı caddesinden geçmektense 
mağa müsaade edilmektedir. Beştepeler tarafından dolaşınm !. 

Bir rençber kendi ihtiyacı için elli Öteki : 
kantar odun yapabilir, bu takdirde - Benim kaç tane hazırlanmış 
vereceği harç yalnız yetmiş beş ku- evim var .. Kapıları her vakit açıktır, 
ruştan ibarettir. kimse görmeden, çarşıyı dolaşmadan 

Keza bir rençber, satmak için elli evlere indirir, gizliden gizliye sata
kantar odun yapmak isterse, verece- rım !. 
ği harç yalnız üç liradan ibarettir. Bu adamların akıllanacağı yok ga-

Böyle ufak bir harcı vermekten liba .. Merkepleri, hayvanları bile el
çekinen kaçakçılar ise, yakalanmak- !erinden gittiği halde, hala kaçakçı-
ta ve kanun hükümlerine göre mer- lıktan vaz geçmek İstemiyorlar am
kepleri, hayvanları satılarak bedel- ma, kazın ayağı öyle değil, birinci 
!eri emanete yatırılmakta ve aynca defa hafif bir cezaya çarpılanlar, sa
para veya hapis cezasına çarptırıl- bıkalı addedilerek ikinci ve üçüncü 
maktadırlar. defasında ayni suçu irtikap ederlerse 

• nNtASIR 

Akdenizdeki taarruzlar 

etti 

Ata·tür Günü 
Sevinç içinde kutlandı 

1 

Sahife 3 

lnönü Ailesi 
Acılarını paylaşan
lara teşekkür ediyor 

lstanbul, 26 (A.A) - Bir evli.· 
dını kaybeden lnönü ailesiyle va• 
!idesi ve kardetleri teaelli aileıi 
IUtüfki.r taziyetleriyle acılarını 
paylafan dostlarına Anadolu A· 
janıiyle tefekkür ve minnetlerini 
sunarlar. 

11 • • • • • 1 

Hava yarışını ka
zanan ltalyan 
tayyarecileri 

Roma, 26 (A.A) - Diln akşam sevinç 
içinde coşkun bir halde bulunan halk 
!stres - Şam - Paris yarışını kazanmıt 
olan ltalya pilotlarını hararetle karşıla
mışlardır. 

B. Mussolini, B. Ciano ve general. 
Valle Licteur tayyare meydanında ha
zır bulunuyorlardı. 

Duçe, ~azıruna hitap ederek: 
-Vatana ve rejime li.yakatini:ıi mil·. 

keınmel surette lsbat ettiniz, dem~tir . • 

Mogolistan harbi-' 
ye nazırın1n ölümü 

• • • 
gemısını 

tahrip etti 
Zonguldak, 2G (A.A) - 26 ağusto alt.ı: yıl önce Zonguldağa ıeref verdikle- Nankin, 26 ( A.A ) - Sentral dukları zayiat 1 200, Çinlilerin 300 

Atatürkiln Zonguldağa ayak bastıkları rini ve makinelerimizi tetkik ettiklerini Nevs Çin ajansından : tahmin edilmektedir. 
kud~ gündiir. Bu yılın altıncı yıl dönil- anlattıktan sonra kömilr havzamızın o Japonlar Voosung önünde tahaş- HA YADA BiR ÇARPIŞMA 
mun~. Zo~guldaklilar ~oşkun heyecan gilnden bugüne kadar mazhar olan lnki- §Üt etmiş olan ve mikdarı otuza ba- Tokyo, 26 (A.A) -Şanghaydan 
lez.nhurlerıylc tesıd edıyorlar. Memle- şafıru bütün ııafhalariyle aydmlattı. !iğ olan harp gemilerinin kesif top· bildirildiğine göre, Dün öğleden son
ket baştan ~aşa bayraklarla ~onandı. Istikbalinl bütiin zenginliği ile gözler çu ateşinin himayesi altında salı gü- ra bir Japon deniz tayyaresi Şang· 

_Zonguldaga şeref verdiltlerı saat 10 da önünde canlandırdı. nü sabahleyin erkenden V oosung is- hayın üstünde iki Çin tayyaresi ile · 
hükumet erkan ve memurları, uray, S" ı y Atatürk gilnU ı tihkamatının yakınında bir kaç nok- muharebeye girişmiştir. Japon tay-
p r H ile • milli t kki!ll oy ev, aşasm ' varo • 

ar _ı. ve a e~ı, . eşe e~ ve sun Büyilk Şef sesleri ve dalga dalga taya ciddi bir ihraç ameliyesi yapma- yaresi iki Çin tayyaresinden birini 
cemı~etler, mali ve tıcarl, sınai miles- co an alk ı ı • d hl'" g" a te-bbüs etmi•lerdir. düşürmüş diğeri de kaçmı•tır. 

1 .. ili' kull talbesi ş ışar çıne '"'- r • , 
SCS<' er mumess erı, o ar e , J 1 y Ch JAPONLARIN T AARRUZL 
· il 1 k'' )il halk k"tl Buııdan sonra ıehir bandosu milli apon ar ensaopang ve ang-
ızc er, sporcu ar, oy ve u e- h 'd kk b" k Şa h 26 (A A) R""yt ı · c · h . d da to 

1 
marş çaldı Ve tören aona erdi c uapang a muva at ır ta ım ng ay, . - o eı 

erı um urıyet mey anın p arunış • · ff k ti ld t · 1 b ajansından : 
bulunuyordu. Zonguldaklılar Bilyilk önderimizin ~k~va ka dıyeb'er kae de e Jmış er vek u 

ha ı 1 no ta a in a O • Bugün muhasamat bilhassa Yangt· 
Şehir bandosu tarafından alınan is- vzanııza ayak bastıkları bu gilniin yıl . . . a~ P n as erı 

. • . .. ç dö ilm . .. . . . sahıle vasıl olabılmış ıse de beş saat se nehri üzerinde kain Liuho civarın 
tıkla! marşıyle torene başlandı. Leman n Unll büyuk hır bayram sevıncıyle d ed 'dd ti" h b 1 d da vukua gelmiştir. 
Aksoy bir söylev vererek Bilyilk Şefin ve hararetli tezahürlerle kutlulayorlar. evam ç· el~lşı e 1 muk are ele~ c;:n sonra ın ı er topçu uvvet erının Ordu namına söz söylemeğe sa· 

B M ı • • yardımiyle karaya çıkmış olan Ja- lahiyettar bir zat Japon kıt'atının ih· 
riand adası usso ını pon askerlerini imha etmislerdir. raç edilmiş oldukları üç noktadan 

• Al Müteakiben Çin batary~ları ateş- muntazaman ilerlemekte olduğunu 
l lmi araştırmalar man ordusunun ma- !erini Japon harp gemilerine tevcih söylemiştir. 
laboratuvarı oluyor nevralarında hazır etmişler ve bunların üzerine temer- Bu üç nokta şunlardır: 

küz ettirmişlerdir. Bu ateşin tesiriy- Voosung, Liuho ve Chapoo. 
Paris, 26 (Hususi) - M. Lindberg bulunacakmış le bir- torpito muhribi yanmış ve bir BiR GENERAL öill( 

Britanyada milteveffa Aristid Brianda Berlin, 26 (A.A) - Siyasi mahafil, diğeri de harp edemiyecek bir hale Tokyo, 26 (A.A) - Sunkinden 
ait olan kilçük bir adayı satın almıştır. B. Mussolininın B. Hitleri ziyaret etıne- gelmiştir. bildirildiğine göre, bir Mançuri kuv· 

Dün sulh ceza mahkemesinde yedi üç ay hapis ve aynca iki yüz liraya 
tane orman davasına bakılmıştır ... . kadar para cezasına çarpılacakl:ırdır. 
Bunların hepsi de Cumaovası, Pınar Dün görülen, yedi orman davasın
başı ormanlarından ruhsatsız olarak da, zabıt varakalarını imza edenlerin 
kesilmiş ve satılmak üzere lzmire celplerine karar verilmiş ve muhake
getirilmiş yaş Çam odunlarına aittir. meleri birer hafta sonraya bırakıl- • 

Orada ilini araştırmalar laboratuvarını si ihtimalinden bahsetmekte berdevam- Diğer bütün ihraç teşebbüsleri ta- vetine kumanda etmekte olan gene· 
kuracaktır. dır. Bedinde dolaşmakta olan şayiala- mamen suya düşmüştür. Bu hareket ral Fuji Çin kıt"atının tarassut eder-

z.2'1•mıımımrzımcııııı ra inanmak lhıın gelirse Duçe, Alman esnasında Japonların uğramış ol- ken bir Çin obüsünün isabetiyle te-

~.'///L./J./7.J. -----------"------.-.----------------...;_--------------....:.----
ordusunun son bahar manevralarınd3 

Da k ti 1 o aranıyor hazır bulunmak üzere önümüzdeki ayın 
Taliplerin Akseki Tiaret sonlarında Almanyaya gelecektir. 

Bankasına müracaatleri. Milas belediye-
1-3 (1616) 

ilk fındık mahsulü 
Törenle ve halkın coşkun tezahür
leri arasında Giresondan sevkedildi 

işin tuhaf olan cihetj. bu dava, mıştır. 

1 
Misafirleri 

zzza; sinde yangın 
Geldiniı: ..• 

Güzel fuarımızı, şirin İzmirimiz.i gezdiniz, gördünüz. 
lzmirden size bir hatıra olsun diye bir şey haber verelim, 
lzmirde üzüm, incir meşhurdur, bu güzel meyvalardan 
hediye götüreceksiniz size daha makbul bir hediye haber 
veriyoruz: 

Hükümet 
Hilal 

Caddesinde 
Eczanesi 

( BAHARÇiÇEGi ) adıyla bir kolonya yapar. Markası eczane
nin sahibi ( KEMAL KaMiL ) AKTAŞ markasıdır. Bilmem ama 
bundan daha eyi l<olonya kullanmamış olduğunuzu iddia edebili
riz. lzmir Kemal Kamil kolonyasiyle meşhurdur. lstanbullu misa
firlerimize bu iddiamızı daha kuvvetli yapabiliriz, Hilal eczanesi 
Gönül, Zümrüt damlası, Altınruya. Yasemin, Fulya, Son hatıra 
adh ayrıca esans ve losyon yapmaktadır. (Hilal Eczanesi) 

Giresun, 25 (A.A) - Yeni fındık kütlesinin iştirak ettiği bu törene ban 
mahsulilnden ilk parti fındık bugiin bil- donun çaldığı istiklal marşiyle başlan· 

yilk törenle Aksu vapuruna yiiklenmiş- mış ve Ticaret Odası baş sekreterinin 
tir. Başta vali, komutan ve belediye re- b' hitabes" d 'pek]" k rd il . 
. kili" u· ·u d . "d'' b ır ın en sonra ı J o e ~· 
ıs ve ve gı aıre mu ur ve aş~ . .. . 
kanları, yerli ve yabancı milessesatı ma- çıçeklerle silslenmış atlas çuvallar mav• 
!iye ve ticariye direktörleri, bütiin Gi- nalara yilkletilerek coşkun teıahürat 
resun tüccarları ve kalabalık bir halk arasında vapura gönderilmiştir. 

Rumen kurmay başkanı 

Milas, 26 (Hususi muhabirimiz
den) - Dün belediye dairesinde çı
kan yangının kaza eseri olduğu an
laşılmıştır. Yangın, müfettişlik oda
sında unutulmuş olan bir sigaradan 
çıkmıştır. Odada yagın çıktığını açık 
pencereden sızan dumanlardan anlı
yan belediye reisi kapalı kapıyı kınp 
içeriye girince müthiş bir infilek ile 
karşılaşmıştır. infilak, afeşin sirayet 
ettiği dinamitlerden olmuştur. Bele
diye reisi yüzünün muhtelif yerle
rinden yanarak yaralanmıştır. Bu
gün tedavi için lzmire gitmiştir. Be
lediye binası ve evrak kısmen yan-

:~!,sJ~z==~r. Dün tayyare ile memleketine döndü 
~ M h b • Istanbul. 26 (Husus! muhabirimizden) hareket etmiş ve Genel Kurmay Yaı-

U ase ecı -Trakya manevraları milnasebetiyle ve başkanı Tümgeneral Veysel Univar il• 

aranıyor 

Muhasebe usulünü iyi bi
len bir muhasebeciye lüzum 
vardır. Taliplerin Akseki 
Ticaret Bankasına müraca
atleri. 1.J (1615) . 

vaki olan davet üzerine manevralarımı- Istanbul Merkeza!Kodmutanı Tuğgeneral 
1 

• •• . Ihsan Ilgaz tar ın an uğurlanmı~tır, 
zı takibe geJmış olan dost ve muttefik U" J d bir k i k t' 'ht' • . . gur anma a as er ı a ı ıram 
heyetlerden Rumen askerı heyetı reısl . tır 

resmı yapmış . 
ve Romanya o~d~su genel kurmay baş- Rumen askeri heyetini teşkil eden ıll
kanı general Sikıtyu bu sabah saat 7,30 ğer azalar yarın Romanya vapuriyle ve 
da hususi bir tayyare ile Yeşilköy hava Köstence yollyle memleketlerine döıı• 
meydanından Bilkreşe müteveccihen ceklerdir. 
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~HİKAYE~ . -•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

ÖLDÜREN AŞK 
Fuarda Trakya pavyon 

llık bir bahu gecesiydi Akdenizin 
•erinletici meltemleriyle okşadığı Isken
rderiye sahillerinde, bilyük ve şirin ağaç
ların kapladığı geniş bir sahada bulu
nan kraliçenin muhteşem sarayında rnu
tad ziyafetlerden birisi veriliyordu. 

Yazan: H. N. C. -Puşkin' den inti1141 

tn böyle bir aşk kahramanını tarassut 
etmesi takip etti. 

Kraliçe siyah ve ateşli gözleriyle bU
tün salonu silzüyor; hala, binbir ihtiras 
alevlendiren dilber tebessilıniyle ayakta 
bekliyordu. 

Trakyanın bütü~ kalkınma eserlerini 
ekonomik ve sosyal çalışmalarını 
canlandıran güzel bir eserdir 

Palmiyeler ve keskin kokulu Mısır çi Alpullu Şeker Fabrikası 
çekleriyle silslenmiş geniş ziyafet sal<>- Kalabalık arasında bir dalgalanma gD
nunda, Kleopatra, Mısırın o meşhur aşk rüldü. Ta arka sıralardan bir insanın çı
ve ihtiras kraliçesi, kendisine mahsus kışıyle bu kalabalık yarıldı. Bu çıkan 
ınuhtcşem tahtına oturmuş, içtiği şara- adam, hcnilz dudakları ilzerinde taze 
bın tesiriyle mahmurlaşan gözlerini, sa- .. 1 b lir . akış klı geniş 

......... BURADA ······························= • 
Geçen yılın verimli çalışmaları- ~ 

. tuy er e mış, ge11ç, y ı , 
nı gösteren grafikler, satış koo- ~ 

• 
lonu dolduran yiizlerce yakışıklı ve genç uz! H ül ·b· b' delikanlıydı. 

k k da tlil . . Uz . d .. d.. .. om u , erg gı ı ır 
er e ve erının erm e yuz uru-

! kinin b fi vtal k 
Metin, cesur ve pervasız adımlarla rne-

fOr; ç re ap ve a ara arı- . .. .. k 1 ıan rekkase ve muganniye seslerinin ar- lik~ye doğru yaklaş!'.. :urur en, .. a eş 
sulan gıcıklıyan kuvvetli nağmeleri gıbı parlıyan, aşk ve ıhtıras dolu gozle-
lçlııde, aşk ihtirası ile kıvranıyordu. rini melikeye dikmişti. 

Davetliler, muhteşem ve güzel kadı- Salonda merak ve heyecan son haddi
ıun visaline !rişmek cinneti içinde çır- ni bulmuştu. Herkes, göğsünü gererek 
pınarak, bu aşk ve ihtiras dolu hava ıçin- ve gülerek ölüme, yani melikeye doğru 
de raks ve musikinin ahengiyle mes,;:,l- yaklaşan ve işte şimdi ta onun iki adım 
ınuşlardı. .:.nünde dimdik duran bu pervasız gen-

,, ci. takdir eden, kıskanan veya acıyan 

+ Ansızın, kraliçenin yanında bulunan gözleriyle takip ediyordu. Gencin kuv-
bUyUk altın tasa bir darbe inai. Kubbe vetli ve tannan sesi işitildi: Tro.ı<yo. pavyonu 

ye kemerleri dola~an bu müthis madeni c- Ey Mısırın güzel melikesi! Dedi. Geçen seneki fuarda ince bir ihti- r 
ııes bir llnda salona hakim oldu. Şimdi Heyatım, eğer secin bir gecelik aşkını marnla hazırlanan Trakya pavyonu, 
herşey susmuş, muhteşem salonda en kil- ödeyecekse, o. senin olsun!. .. > bütün ziyaretçilerin dikkatini çek- 1 
çiik bir sada bile işitilmez olınw;tu. Her- Mağrur kraliç,, kendisine mcltun ola- mi~ ve umum~ ~~iri ~azanmıştı.~u ı 
kes korkulu fakat aşk dilenen gözleriyle rak yaklaşanı yakan mahveden bu katil yıl da, umumı mufettış general Ka- ı 
kraliçeye bakıyor: şiddetli bir merak ve aşk dilberi, yeni ku~banını tepeden tır- z'.m Dirik'in himmeti ile ve yine eski 
heyecan içinde çıkacak iradeyi bekliyor- nağa kadar dikkatle silzdil. Bu milthiş bınasında hazı1 rlanan Trıık?'a pa''.fl.ko-

la d 
_ . nu, geçen yı a nazaran cazıp yem ı -

r ı. gözler karşısında da pervasızlıgını, ıs-

1
1 · "h · k ed" 

d Kl zl 
. . .. 1•. h'" haf en ı tıva etme t ır. 

O an a eopatra ayakta bir atene tekli gö erının gu uşünil aıa mu aza p ·· 1 T k d · , . . avyon, guze ra yanın aıma 
mabudu gibi dimdik durmuş. fakat bir edcbılen bu gcnoı o da sevdi. Ve sonra b" b h ·b· d ·ıı·-- · . . .. · 1 taze ır a ar gı ı uran yesı ıgını 
Venils gibi sol elini çenesinin altına ıla- gözlcrını yava' yavas yukarılara, gokle- h t 1 t bol ·1 b' .k .. • d'k · ı . • 1 a ır a ıcı, ve yeşı ır ışı ıçm-
~·am••, gözleriyle ayaklatıııın pek az ile- re dogru 1 ~reK d ·· k d J .., e goze çarpma ta ır. 

ıi.<inde belirsiz bir noktaya bakıyordcı. . •-:- .Ey '""!d.:r'.n. :rr.•sı ~~~Us'. And j Yurdun zen~n ve mahsulda~. ~İr 
Altın tasa indirdiği gümüşlil topuzu- ıçerım .. sana, mı. lı~.1 öormedigın hır şe-!Parçası olan Trakyamızm bu tun 

nu hii!A sağ eLnde bulunduruyordu. k,lld-" hızrnet edeceı:ım; Bu gece; bu ge~- ürün çeşitleri burada göz alıcı bir 
Sonra ağır ağır başını kaldırdı. Işıklı cin kollan arasına sat:Iınış hır carıye gı-jşekilde teşhir edilmi~tir. Buğday, ar- "" ..,-

. . 

peratiflerinin geniş faaliyetinden · 
örnekler, Alpullu fabrikasının şe
ker çeşitleri, üzüm, şarap, sabun, 
peynir numuneleri, süngercilik, 
tavşancılık, turizm köşeleri, 
Edirne ve Çanakkalenin el iş ve 
işlemeleri 

••••••••••••••••••••••••••••••• VARDIR ••••••••• 
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ye mahmur gö1.lerlyle etrafını •üzdü. bi girece~irn. Sabah şafak sökene kadar, pa, mısır, ku~ yemi, pirinç çeşitleri · ..,;': · )I' 
Gülen ih~.ir;ıslı \'e kıpkırmııı kızıl du-ı ar~ularım_ı hilknH>d~ni tallı ihlir"'.'.Iarla 1 il.': sınai n_e~~lardan ~eker pancarı, Edirne E!Jitnıenler kursu 
daklarınl o;:nattı. Ve derhal salonun h~r doyuracagını. Butun esrarlı a~k huner- 1 fıg, Ay çıçegı, soya Fasulyası, ke- Derisi pek bahalı ve kürkçülükte hip ve kendisine mahsus orijinal bir 
tarafından, gönülleri ask ve ha.,yetle ti!- l ri il<! ve en l~ziz bir rehavetle onu yo-, ten kenevir, ~cz_acılıkta k?ll~nılan ve makbul olan Şen jilla, beyaz Ankara, san' atı olan kokulu sabunları ve ne-
reten ~vebaz bir kadın sesi ~itildi: racugır;ı. T~akyada. ekı~~ne hususı bır ehem- Viyana mavisi, Siyah tavşanlar bu- fis badem ezmeleri de ihmal edilme-

«-Hepinizin, saadeti benim aşkımda Fakat.. S•bah .olunca, kızıl güneş mıyet venl;n ılaç.otlarmdan hardal racla canlı olarak görülmektedir. miş, şöhretlerine " layık bir şekilde 
aradığınızı biliyorum. Işte ben de aşkı- ışıkları do,:!a ·ken. yemin ederim ki, j tohumu, ~ınt yagı tohumu.. . keten ARICILIK KöŞESI feşhir edilmişlerdir. ' 

" • 'i 
.. , .. tt b !tas" ' bu bahtı-car b·ş yuvar tohumu pıre otu ıhlamur gıbı mah- Trakya, arıcılıg"a büyük ehemmi- Edirnenin kaşarı ve nefis Edirne 

ını sat~orum. Içinlzde benim bir gece- o Ulu a ıy.e ; ~ -, iı ' , d"kk r ı;,·. . . k d" Mod 1 -lik aşkımı hayatı pahasına satın alacak lanacak .• · su _e
1
re ayrı adyrı ve ı . 1 at_ı . ır ıtı- Tyetk. verınedte ır. ekrn arı1cı ıgı beyaz peyniri hi~ unutulur mu?.On- l:dinıede Çocıı)dıı ... lkaıııpı ı 

;varsa çıksın! .. .> . na tarafında sallanan uzun saplı yel- na ı. e pa.v~ on a yer ven mıştır. ra :ı:~mız. a yapa~ arı ovan arın- !ardan da güzel örnekler var. nın, tarihinden başlıyaralt Trakya 
· · pa,cl"r.'n çıl<ardı1ı.ı hafif meltemlerle .. ' TüRK GELDl ÇIITLIC.1 .. 1dan .. guze.l bı.r k_olleksıyon pavyonda ' TURiZM KÖŞESi hakkında aranılan bütün malumatı 

Şimdi bu muh!eşem ziyafet salonunu, " ' - 1 T T H h T k h k h ed b b ) ıık ip~kli hafif erınMıni clbiscsinın katları Lu eburgazda bu yıl kurulan ( urk I teşhır edılmıştır.Bu kovanların rak- iç şüp esiz ra ya, tari 1 ve f'S i i tiva en u roşür ya mz mer • 
yalnız korku, aşk ve ihtirasla çarpan k k ~. d t geldi) devlet üretme çiftliğinin ka-

1 
yadaki sayısı beş bini aşmış bulun- eserleriyle çok zengin bir yurd kö- la görülecek değil, dikkatle okuna

kalplerln milthiş heyecanı doldurmuştu. ıvranara ' ar>«'.lSın a uza>•an uzun e c-1 k k 1 1 d 1 ba k" d p d K S k b" d k d E bol •. . 
11 

. d t "k' .. 
1 

. vun, arpuz. pamu , yu af, fasu ya makta ır.Kovan arın şiarında ciy- şesi ir. avyon a, mimar oca i- ca. ır eğer taşıma ta ır. ser, 
Birkaç saniye devam eden bu sükunet gın'. e .. •~"nde "ıai•hytan 'ha' guzekl carıdye- gibi mahsulleri de ayrı bir kısımda lüyü refaha kavuşturan ve gittikçe nanla diğer üstat mimarlarımızın resim ve grafiklerle' süslüdür. 'Bun· 
lnında gizliden gizliye duyulan ;•lı' sının CJnun C', ın sanıa arın anı .. k d 8 .. · · Ed d k 1 h 1 ) d ba k F J J ·ı ' • .., - . .. . . . . . . .. .. ı goze çarpma ta ır. u kısımda teş• şohretı artan Trakya balları da gcis- ime e i ö mez şa eser eri o an an ş a · ran.ızca ve ngı izce 
yaklarla can ve başlarının kı~metini hır guverrın . gıbı ı~:lı. Genem <mund:n 

1 
hir edilen örnekler bize (Türk geldi) tcrilmİ§tİr. Bu kovanları görmek cid- Selimiye, Oç şerefeli, ikinci Bayezit Edime rehberleri, T rakyada modern 

karşılaştıranların müthiş aşk ve ölüm gcç~rkcn'. d~ıma gulen ve e~rafına .. şıd- 1 çiftliğinin Trakya ziraat hayatında den istifadelidir. camileri gibi nefis ve eşsiz Türk arıcılık, köy eğitmen kursları, on ae-
dilşilnceleri, derinden derine iç çekme- detlı n~k ıhtıra" ve arzu dagıtan go7Je-; büyük bir inkılap yapmağa namzet • EL iŞLERi abidelerinin, Meriç, Tunca, Gazi kiz mart köylü bayramları, gibi kü-
leri, ihtiraslı nefes alışlar hüküm sürü- riyle ona baktı. Hususi dairesine, altın olduğunu mü"delemektedir. Trakya ve Çanak.kalenin zengin Mihal gibi yine Türk eseri olan Eski çük broşürlerle duvar afişleri·Trak· 
yordu. odaya doğru olan yürilyüşünü durdur-

1 
GRAFiKLER el işelri çeşitlerini ayn bir camekan- köprülerin fotoğraflarını ve Trakya- yanın propaganda vadisindeki neşri· 

Sonra bu sükı'.l.neti, bir yerden ya- madan i:;veli bir eda ile; Pavyonda T rakyanın ziraate ve da görmek imkanını da bu seneki nın güzel manzaralarını gösteren yat ve çalışmalarını bize göstermek· 
ı>ılıın hafif mırıltılar ve gözlerin etraf- - cGcl! . .> dı>dL sınai sahada geçen }'11 yaptığı çalış- Trakya pavyonu bize vermiştir. Ge- zengin bir türizm köşesi de yapılmış- te ve takdir kazanmaktadır. 

Fuar gazinosunda 

Orta kazançlı insan
ları da düşünmeli 

ma hamlelerini ve istihsal mikdarını çen yıl. Ankarada açılan küçük san- tır.. lzmir Enternasyonal fuarını ilk 
gösterir çok güzel grafikler de var- atlar ve el işleri sergisinde takdir Ayrıca bir T ruva köşesi de var .. kuran general Kazım Dirik, bu fua
dır. ilk bakışta bu feyizli ve zengin gören ve mükafat kazanan bu san' at- Bu köşede Truva harabelerinin bü- rın Milletler arası ekonomik ve sos
yurd köşesinin kuvvetli verimlerini karane işlenmiş kadın el işleri, T rak- tün dünyaca tanınmış eski esrlerini yal mevkiini göz önüne alarak ora
rakkamla gösteren bu grafikler, atıl- ya kadınının da ev hayatında ve ça- görüyoruz. Pavyonun Turizm kö- da bir Trakya pavyonu kurmağı dü· 
mııkta olan büyük adımın genişliği- lışma yolunda erkeğinden hiç geri şesi hakikaten çok cazip ve fayda şünmüş ve bu pavyonda T rakyanın 
ni İspat edecek kadar kuvvetlidir. kalmadığını ispat etmektedir. verici mahiyettedir. bütün varlığını halka ve cihana teş-

SATIŞ KOOPERATiFLERi Bir köşede Trakyanın gayet güzel NEŞRiYAT hir etmeği ihmal etmemiştir. 
T rakyadaki ziraat ve sınai kal- kereste örneklerini ve maden nümu- T rakyamız, geçen sene olduğu gi- Pavyon, geçen :ınl olduğu gibi bu 

kınmada çok büyük rol oynıyacak nelerini de zengin çeşitleri He görme- bi bu sene de zengin bir neşriyat kol- }'11 da fuarımızın en güzel eserlerin-
olan zirai satış kooperatifleri de bu- niz kabil.. leksiyonu ile fuarımıza iştirak et- den biridir. Ve haklı olarak ziyaret· 
rada, büyük bir kontr plak üzerine EDiRNE SABUNLARI miştir. (Trakya broşürü) adeta bir çilerin üzerinde çok iyi tesirler bırak· 
yapılmış haritada gösterilmiştir. Edirnenin çok eski bir şöhrete sa- ansiklopedi gibidir. İçinde, Trakya- maktadır. 

Yine ayrı ve büyük bir harita üze- ••••••••••••••••••••••••••••••••--••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Sa}'ln Bay.. na ziyaretçi celbi için elden gelen rindeTrakyanınihracatkapıları,ser- Kadın yu·· zu·· nden Sınaya' da 
Açık mektubuma gazetenizin bir kolaylıkları gösteriyor. Buna devle- giler ve pana}'lrların yerleri de göa-

küçük sütununda yer verirseniz bir tin bir çok kolları yardımdan geri terilmiştir. 
yurddaşınızı sevindirmiş olacaksınız. kalmıyor. Devlet demiryollan azami Gelibolu sardelyaları, Marmara Topfaaaca k K ÜçÜk 

Fahiş bir liste karşısında kalan 
ziyaretçinin haklı şikayetleri 

Saygılarım. . . . . !tenzilatlı denizyolları mümkün ola- denizinin sünger çeşitleri sergide, y• b• • ld Antant konferaa.sı 
Zevkle dolu bır saatlık gezıntıden 'ni yapıyor. Lakin gelen misafir kar- ekonomi bakanımızın da takdirini ıne ır cınayet o u 

yorulan bacaklarımı dinlendirmek şılaştığı şu hal karşısında ürkmez kazanmış güzel bir köşe teşkil et• Prag, 26 (Husus!) - Resınt mahfiller 
• d F mektedir. Sinayada toplanacak olan Kilçük An-
ıçin gir iğim uar gazinosunda se- mi~ 

ALPULLU ŞEKER FABRiKASI AŞT l d H !ant konferansı hakkında miltalaa yUrU-
rinletici bir şey içmek arzusiyle eli- E • izci • ·mizi yeyip yal • B ARAF! BiRiNCi SAHiFEDE 1 tanınmış bir delikan ı ır. asan iki gün 
me aldığım liste bende derin bir akis bir yv:gunİuykemdinlegeı ndimıek için nih~ T rakyada ziraat, ekonomi ve ba_- hika.ycsini andıran tarafı vardı. Meğer' önce Ha ticeye rers yilz gösterince bunu tüyorlar. Gazetelerin yazdıklarına göre 

d !ık bak d k b"" ··k b H b 1 1 h d h l Ha bu toplantı çok mühim olacaktır. Tet-yaptı. En ehven şey kahve 
0 

da ( 25) . d d • F . yın ır ımın an ço uyu ır atıce, enden önce Çoban Mehmet Ali fırsat bi en Me met, er a ticenin 
kuruf. Memleketin ha"atını, ya"""'" dtıyaç uyk ug~muzk .hu~ gazdınosul n- unsur olan Alpullu şeker fabrikası- ile dostmuş. Bu Mehmet Ali bana iyi yanma gidiyor. Halbuki Hatice Mehme- kik edilecek meseleler arasında şunlaı 

, .,..., ., a yeme ve ıçme ı tıyacm a o an k . 1 . f b "k f 1· 1 d d" H • il. l'k d ı . B d f k vardır; tarzını, çalışma ve kazanma kuvve- . . . . . • nın şe er çeşıt erı, a rı anın aa ı- muame ~ e er ı. alice e a a a ar dı evden kovmuştu. t1 e a so ak or-
m.ısafı_r e.v. sahıbı vazıyetınde .o.lan .. yetini gösteren mukayeseli resimler olduğumu ög"renince rengi attı: ta•ında kızı tehdide başlıyan Mehmet 1 - Roma imparatorluğunun tasdiki 

tini düşündüm .. Garsonun önüme b 1 k- ked yük! 1 · getirdiği siyah renkli bulanık suya . ız en şı ayete ıev en fU u ve yine bu fabrikamızın idare ettiği - Demek sen Hatice ile konuşuyor- kızı, çarşamba günil Ll\le sinemasına gD- mcse esı. ·· 
(25) kurut kıymeti değerinden çok lıstVe ka~ş~sınd~ aca~ ne du.yar? Sarmısaklı çiftliğinin mamulatı, pav- sun. Onunla kat'ı alaka edeceksin. tilrüyor. Kız sinemaya gidinceye kadar m~n:e~~~:i ~~e~:ı:;;. memleketlcriniı• 
fazla , pek fahiş buldum. esaıtı naklıye, sınema, tıyatro ve yonun zarif ve enteresan köşelerin- Buna razi olmadım, olmadım da ne Mehmede inanmış gibi görünüyor. Fiı-

sairede kazanç ve kudret farkı göze- den biridir. oldu. Beni yaraladı. Şimdi işin yoksa kat sinemada Hasanı görünce tavrı de- 3 - Kilçilk Antant ilP Polonya ara· 
can- 1 F O h sında teşriki mesai mesl'lesi. 

ti erek ayrılmış yerler varken uar ZOM VE ŞARAPLAR astane köşelerinde süriln. Belki de ğisiyor ve çehreyi asıyor. 
1 k b 

Romanya bilha~sa bu ~onuncu 111c~·.-Ie-

. . . 
gazinosunda da böyle bir kolay ı Vatanımızda nefis sofra uzumü ö Ur dilnyaya giderim. Kısmet neyse o lşte bu yilzden evvelki gün iki rakip 

Gözümün önünde bir yazı 
landı. 

B h B ] ah bal de en fazla ıncsai s.arfedecektir 
ur an ~. genın sey at ıntı ~- yapılamaz mı? Epey masrafla mey- yetiştiren Bozcaadanın çavuşları ile olur.> arasında çıkan kavga az daha bir hadi- Nasyonalistler Son· 

tandere giriyorlar 
rı arasında Lubn~ndan bahseden hır dana geldiği muhakkak olan ilave Tekirdağı ve Bozcaadanın nefis,zen- HASAN KIMDffi? seye sebebiyet verecekli. Bu ınilnakaşa-
yazısında okudugum şu satırlar : k 1 d k 1 ki .. 1.• I gin şarap çeşitleri bu yoldaki ilerle- Düıı sabah saat on sularında işlenen nın sonu kolaylıkla alınmıştır. 

Kısmen mobilyalı, kısmen mobil- dısım afr h~· 1? tu '.:' vebasus u ybe~)~r- me ve çalı•maların genı'şlı"g" ı"nı· kolay · f hikıl · b d Y 1 · d d DüN SABAH 1 oda! k" lık B" e şu a ış ıste goze tmıya 1 ır.. • cınaye ın yesı u ur. ara l ım a ı 
yasız. ev .er ve ar ıra hr. ır .• anlaşılacak bir şekilde göstermekte- sıhhi otomobiliyle Memleket hastanesi- Çoban Mehmet, ç2rşamba gilnkil sine

ma hadi•esinden hıncını alamamış ola

Santander, 26 (A.A) - Nasyonafül 

mevsımlık kıra - paramızla - 20 lira Fakat dıger taraflarda orta halk ta- dir. ne nakledildikten sonra uzun milddel 
ile 3S lira arasındadır. bakasını düşünüp daha insaflı ve her 
Düşündüm ki şu fark, §U para fa- keseye elverişli bir liste yapılabilir 

kir ve zengin her tabaka halka Lüb- sanırım. Belediyemizin ve diğer ala
nanın bütün güzelliklerinden istifade kadarların nazarı dikkatlerini celbet
etmeği mümkün kılar. Belediyemiz menizi dilerim. 
güzel lzmiri bir kat daha süsliyen ve Daimi okurlarinizdan 
bin bir emekle meydana gelen Fuarı- B. DiKEL 

TAVŞANCILIK ifade verememiş, ancak akşam üzeri 
Trakyada taammümüne çalı~ılan Müddeiumumi muavini B. Nadir tara

ve beslenen çiftçiye tüyü, derisi, eti fından ifadesi alınmıştır. Halit oğlu Ha
ile kazanç ve faydalar temin eden ve san Adapazarın Kabaklar köyilndendir. 
dnyaca tanınmış olan dört cins tav- 28 yaşında bir delikanlıdır. 
şan da pavyonda teşhir edilmekte- ÇOBANA GEL!NCE 
dir. Çoban Mehmet Alı ise ~uhitinde iyi 

kıtaat şehre girmeğe baş1amı~lardır 

cak ki diln sabah Tepecikte Hasanı bu- !anınca kendisinden geçmiş, hadise yeri
luyor. Evvela sopa ile dövmeğe başlı- ne yetişen zabıta memurları derhal ya
yor. Hasanın boş bulunmasından istifa- ralıyı hastaneye nakletmişlerdir 
de eden Çoban Mehmet bir aralık bi- Hadiseyi müteakip firara muvaffak 
çaj(ını çekerek sağ böğrilnden ağlr ıu- olan Çoban Mehmet aranmaktadır Ya
rette yaralıyor. kalanması yakındır. Yaralının ahvali 
Yaralı kanlar içert.inde yere yımar- sılıhiyesl dün akşam kötüleşıniııür. 



için boşanır ar? Bir kürek kaçkını 
Bir Hikimin 
Hatıralari 
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Rir kadın, rüyasında 

başka bir erkekle sevişir
se ve sayıklarsa kocası 

onun hakkında ihanet ve 
boşanma 

lir mi ? 
davası açabi-

Vücudu kocasında gön
lü başkasında olan kadın 
ihanet mi etmiş olur ? 

• . . .. 
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Bütün Amerikanın 
SEMPATİSİNİ 
nasıl kazandı? 

. ................................................................ .. . 
• • • 

ı: Amma o bir bar kadını 
imjş... Ne zararı vardı-. 

Değilmi ki kalbinin ka
dını idi.. Ve sevmediği 
karısının hoşluğunu dol-
duracaktı.-

Şimdi bütün meaele iıi 
karısına açmakta, onu kan
dırmakta kalmıştı. 

• • • : • • • • • • 

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

- 11 - kalbinde, mutlaka bu tatlt strnn bir kikat yaparak anlamış •. Öyle oiduğu - 6 - 1 büsbütün sevemezdi. dü .. 
Erkek, bir mali müesses~e ba~ arka'daşa açılması icap eder. halde onu çtldtrasıya seviyor .• Rüya- Aradan bir kaç ay geçti. 1 Onun huzurundan, onunla bafba-ı Bir müddet klza tetkik etti. DW"U" 

~ontroldü. Kadmm da samimi bir arkadaşı larmda hep onu görüyormuş. Pino Paçeko, sevgilisini artık büs- şa fazla kalmaktan kurtulmak için fU, otuNfU, balat• ~ok hoıuna 8İttl. 
Çok çalı§İyordu. Sabahlari erken vardı. Ona içini açmak suretiyle der- Hep onunla meşgul oluyormUJ. bütün avucu içine aldığına emindi. sabahlan çok erken evden çıkıyor, Caraona IMlendı : 

Vazifesi batma gider, öğleyin yeme- dmi hafifletmek istedi. Bütün duy- Adamcağız düşünüyor .. Son za- Madam ki sırrına vakıf olmu!tu, akşam geç vakitlere kadar, işi olma- - Bu bayana çağınr mısınaz) 
~e eve gelir •. Ancak bir saat kalır, gularım anlath : mantarda karısının tabiatinde hasıl o artık ondan ayrılamazdı. Şimdi dığı halde mecmuanın idarehanesin- Bayan, kibar bir re.eramla aeld~ 
'<>nra yine gider, alc,ama kadar ma- - Bilsen, dedi .. Onun için çıldırı- olan değişiklik, hoşlanmadığı toplan- işin en mühim tarafı onun nikahı al~ de kalıyor.davetler, ziyafetler, iş ran- Burnıun muuana oturdu. 
&ası başında çaltşardı. yorum .. Her gece rüyamda. Her gün ı tılara karşı gösterdiği alaka, yapılan tına girmekti. devuları bahane ederek sık sık gece Bums bir pmpanya getirtti. 

Geceleri de mesleğine ait kita.,. iter saat onu düşünüyorum. Çok sev- ihbara hak verici bir mahiyette. Bir kerre bu oldu ve bir de çocuk yanlanna, sabahlara kadar dıfanda Genç kadarun ada Lllyandı. 
ları okurdu. diğim kocam artık gozümde bir si- Karısına bir şey söylemiyor. Fa- dünyaya getirdi mi artık bütün emel- kalıyordu. Evvela turdan bun:lan konufllla• 
Kansına çok seviyordu. Hatta ağır nek kadar yok .. Sevdiğim adam evli kat uykularım tetkike başlıyor. lerine kavuşmuş olacaktı. 1::rtrtf ğa bafladılar. Konu§tukça Burnaua• 

Ve acele işleri arasında bile günde hem de mevkii büyük •. Bu aşkımm Kadın bir gece ykusunda sayıklı- işte bu emele bir an evvel kavuş- Bir akşam. bu bar kızına lcarfı alakası artıyor· 
İ~i üç defa telefonu açar, kaneı ile ümi~siz o!~u~u~~· nslô. onunla birle- yor : mak ve bir un evvel Burnsun kansı işi bittikten sonra idareden çıkmiş du. 
bır kaç saniye konuşur, hatmnt so- şemayecegı~ı .bılıyoru~ .. Fakat ne - Oh .. P .. S .. Sevgilim .. Öp beni olmak ihtırası Pino Paçekoyu şan- evine geliyordu. Ounqu, oturuıu, bakışı gibi,. koı-
tardı. yapayım kı elımde degıl.. Onu rü- öp .. Bir daha Bir daha öp .. Ooh .. Se- taj yoluna sevketti. Gönlünde bir sıkıntı vardı .. Evin nuıuıu da tatlı ve cazipti. 

lyi adamdı. iyi bir yuva adami.. yamda görmek saadeti. ile iktifa edi- ni çok .. Çok seviyorum. Bir sabah dostuna : kapısının önüne gelince biraz durdu. Ertesi ve daha ertesi akşam Buma 
Evinden dışanda gözü yoktu.Ha- yorum .. Rüyama öyle giriyor ki. Rü- Kadının bu sayıklamaları, başu- - Artık evlenelim •. Dedi .• itiraz Şimdi yine bu sevmediği kadmm yine buraya geldi ve geç vakidere 

tıi bu zamanda pek az bulunur ide- yamda onunla öyle tath ve me.sut cunda duran kocasını tahrike kafi.. edeyim falan deme yine.Bu işin böy- coşkun ve taşkın hisleri ile karşıla- kadar Lilyan ile beraber kaldı. 
El! kocalardan biri idi. anlar yaşıyorum ki.. imkanı olsa hiç Hemen ertesi günü mahkemeye le uzun zaman devam etmesine da- şacaktı .• Onun boynuna sanlmalara- Ondan sonra dıtanda buluımalaı 
Kadın gençti.. Gençti dedimse ko- uyanmıyacağım.. baş vuruyor.. Boşanma davası açı- yanıımıyacağım .. Eğer nikahımı yap- na, canım, Ciğerim demelerine yi- başladı. _ 

tasından ancak beş yaş farkı vardı. İşin tuhaf tarafı, kadının sırrını yor. mazsan ben de seni ihbar ederim ... ne katlanmak lazım gelecekti. Lilyan kendisi ile konutan adamüt 
Biri otuz .. ötekisi yirmi beş ya- açtığı arkadaşı da için için politika- Kanun, vücudu kocasında ve kal- Yedi seneden beri aranan kürek kaç- Bugünkü sıkmtalı halinde buna Şikagoda çok sevilen mefhur mubar .. 

tında.. cıya aşık olan bu kadmın kocasına bi başkasında olan bir kadını, maddi kını olduğunu hükümete söylerim. nasıl tahammül edebilecekti. rir ve konferansçı olduğunu öğrendi-
. Kadın, devrin bütün kadmlari gibi aşıktır. delil olmadan nasıl m:lhküm edebi- Bu, müthiş bir tehditti. Eve girmekten vazgeçti. ği zaman çolc eevindi. Ona tamamem 
•di.. Bir kaç defa kaş göz etmiş, gül- lir } Bu tehdit. Burnsu tekrar kürek Gecenin serinliğinde biraz dola~- bağlandı. 

Hassasti .• Şıkti .. Güzelliğine mağ- muş falan etmiş ise de evine çok bağ- Rüyad.1 yapıbn ihanetler hakkın- cehennemine, zincirlere atardı. mak, hava almak istedi. Kürek kaçkını da kalbi için aracfi .. 
turdu. Çok roman okurdu .. Okudu- it ve ciddi bir adamm metin ahlakı ile da vazi kanunlar nasıl bir hüküm ko- Sevmediği bir kadınla evlenmek Bir saat .. lki saat dolaştı. ğı ideal kadını bulmuştu. 
~u romanlar aşki eserlerle polis ro- karşılaşmıştır. yabilirlcr}. ise hayatını başka bir zincire vurmak Ayakları onu, farkmda olmadığı Amma bar kadını imiş .• 
tnanlan idi. Şimdi karısınm böyle masum bir Ve böyle hayali ihanet bir cürüm demek değıl miydi. halde bir bar kapısına götürdü. Ne zararı vardı. Değil midi ki kal· 

Çok sinemaya giderdi.Gördüğü ve ıhanetini duyunca onu bu suretle el- ol bilir mi} Ortada iki zincirden birini aeçmek Barın rengarenk ışıklarla süslen- binin kadını idi .. Bir gün ona iti aç .. 
se\rdiği filimler hep macer ve sevda de etmek ihtimalini düşünüyor ve Bütün bunları adama anlattım.Or- lazımdı. miş kapısı ve içeriden gelen tatlı bir tı : 
filimleri idi. bir gün her şeyi anlatıyor : tad kendisinin kocalık şeref ve hay- Ehvenşeri ihtiynr etti.iki zincirden cazın ahengi çekici bir davet gibiydi. - Seninle evlenmek istiyorum ... 

Bununla beraber evini ve kocasını - Karınız, diyor, bana müthiş bir sıyetini kıracak mahiyette ve ağır bir en kolayı kmlabileceği tercih etti... Düşünmeden girdi.. Benimle yaşar mısın. dedi. 
•e\rerdi. sır tevdi etti. O sizi değıl.. (P. S .. )yi cürüm olmadığını söyledim .. Barış- Ve... Dans pisti, birbirine sarmaş do- Lilyan için bu teklif gökten düfell 

Velhasıl güzel güzel geçinip gidi- seviyor. tılar. Belki de kadın bilahare bu ka- Pino Paçeko ile evlendi. laş çiftlerle dolmuştu. bir nimetti. Hemen Burnsun boynu~ 
l'orlardı. - lmkanı yok •. Yalan söyliyorsu- ra sevdadan vaz geçti. f.fork'f:r Kenarda bir masaya oturdu .. Bir na atıldı. "*** nuz. Karım iyi bir kadındır. Sevdiği- Boşanma davalarında böyle garip Paçeko artık mesuttu. sodala viski ısmarladı. -Amma .. Ben evliyim •. Bir ka-

Cünlerde bir gUn genç kadın bat- ni söylediğiniz P .. S. de evlidir. olanlarına da rastladım. Fakat Burns betbahttı. Hiç sevmedi- Uzakta, bir masada genç, sanşm ram var •. Hiç aevmiyorum. Ondaa 
L b. k ld B b · -Biliyorum. Evlidir. Onu da tah- - BITMEDI - g~i kadını böyle bir şantaı'dan sonra mavi gözlü, ufak tefek bir kız go··r- ayrıldıktan sonra seni ahnm. Ayn-1\t\ ırisine aşı o u. u ba.,;ka in, 

1 •••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••• •••.• ••••••• •• • • ••• •••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••• •••• •••••••••• •••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• lıncaya kadar da seninle beral>er ya• 
~ itika adamlarından biri idi. Hem Uç sene evvel bır cinayetin faili B o Adi" H t seniz bir adli hata irtikap etmi~ olur-
<>yle gölgede kalmış politikacılardan olarak mahkemeye sevkedilen bir 1 r 1 a a ounuz. şarLı~I· b kl'f' d · l kaL .. ı 
d "·ı K lb .. .. h · l d b' .. ·· · . . . . . ı yan u te ı ı e sevmç e UU1 ttgı .. a ur ustu şa sıyet er en ı- ge,?ç, butu1! .. ma~unuyet ıddaalarına Fakat bu sözlerın tesm olmıyor etti. 

.. ragmen katı dehller karsısında on ve Jül üç sene evvel on ıeneye mah- ş· d' 1 l •. p· P---L 
L Onu ilk defa sinemada, siyasi bir seneye mahkum edilmişti: kum ediliyor. ım 1 ksı desek •t bk~ ~eh 
fladisenin akislerinin gösterildiği be- Aradan üç sene geçtikten sonra Masum b • k f 'f d • Valyan ailesi, evlerini mateme bo- yüak a~ma k• o~ lan o Y 1 ve ~--; 
}'.... d d .. ..Q •• .. •• b · · Ih k'k' f ·ı· d lT gene, Q l ıye On .. 1 .. 1 .. b" "k b. k. besi 1_ esızce urtu mamn yo unu QUl'" ""' per e e gormu~ ve gorur gor- u cınayetın ası a ı ı aı ı mey a- gan u ıçın uyu ır ın eme11.- ak 
tl\ez d~. vurul~~ştu. na çıkıyor ve masum ik~n mahkum mahku"' m edı'fml~Şfl• tedir.O kadar ki bütü nJül adına la- m tı. _ BITMF.Dt _ 

.. o gunden ltıbaren artık hep onu edılen genç te kurban gıttiği insan- Seneye net etmişlerdir.Hatta kızlan Jülyeti 
duşünüyordu. Roman okumağı bı- ların adaletinden hi.ırciyetine kavu- bile hem bu menfur isim benzerliğin- yere hapiste yatıyor. 
tak~ı~, g~ete okumağa başlamı~tı .. şuyor. Nişanlısını öldürdü diye mahkum edilen bir den kurtulmak hem de ölen kıilan- Bay Valyan, büyük bir vicdaa 
Nıçın mı) Vak

0

a şudur : k ld k mn hatırasını yatatmak üzere Hanri- azabı içinde Antuanm akraba oldu• 
.. Gazetelerde ondan bahsedildiğini MESUT NiŞANLILAR genç, ÜÇ sene hapiste a . ı tan sonra asıl yet diye çağırmaktadırlar. ğunu falan düfiinmeden keyfiyeti 
~0rmek, on~n adını,sö!ledi~i .. nutuk- Fransada Viljuva kasabasında, ha!- katil bulundu. Gene, şimdı öldürülen nişan- SEFiH BiR YEôEN polise ihbar ediyor. 

rı, gazetecılerle yaptıgı mulakatları km sevgi ve saygısını kazanmış bır l k k k' J • ·1 l Valyan ailesinin bir yeğenleri var- Antuan yakalamyor .• Biraz edUt-
okumak için.. • Valyan ailesi vardır.Bu ailenin debi- ısının ÜÇÜ araeşı l e ev eniyor . dır. Bu yeğenin adı Antuandar. bnlınca üç sene evvel işlediği cina-
. Eskiden resmi törenlere, resmi ge- ri 17 ve diğeri 19 yaşında Hanriyet ğün.. Bütün şüpheler genç mühendisin Antuan, çok sefih ve aarboş bir yeti itiraf ediyor. J 

Çıtlere ' siyasi ziyafetlere gitmez, ve Jülyet adlı, birbirlerine çok ben- Hamiyet çok mesut .. Jül de öyle. üzerinde toplanıyor. gençtir. Evvelce bir kaç defa Hanri- Bülbül gibi her fCYİ aöyliyor. : 1 
kocası götiireyim dedıkçe itiraz eder. ziyen iki kızlan var. Jülyet için de Hamiyetin gelin Nişandan sonra düğün ve nikahı yeti İstemişse de Valyan ailesi, kız- - Hanriyeti istedim, bana ver-
-Ben merasimden sıkılırım.Böyle Büyiik kız Hamiyet, dört seneden elbisesine benzer beyaz bir elbise ya- bin bir bahane ile bugüne kadar uza- larmı bu sefih akrabalarına vermek mediler, diyor .. Bunun üzerine Jüle 

rcrlerde İnsan kendi hüviyetini giz- beri Jül c.:lmda genç bir mühendisle pılmış .. O da bir gelin gibi süslü ..... tan o değil miL Nihayet zorla nika- istememişlerdir. tehdit mektuplan yazdım .. Tabii 
.ı~tnek ve protokola uymak zorunrta nişanlıdır. ikisi de birbirlerini çok Evin içinde herkes neşeli.. ha razi olmuş ki .. Tam düğün gü- Antuan şimdi de Jülyete musal- imzasız .. 1lkönce korktu. Düğün vo 
;ı .. Ne diye sıkılacağım rere gide- seviyorlar. Yalnız nikah ve evlenme ÖLÜYORUM .. YETtŞtN.. nü, kızcağızı zehirlemek suretiyle lat olmuştur. Ana ve babasının kü- nikahı gcciktinnesi bundan olacak.: 
~ırn .. Derdi. meselesini, her ne sebeptense J ül Birden, yukarı kat odalardan bi- kurtulmak istemiş.. Hanr.iyetin fer- çük kazlarım da vermekten istinkaf Sonra nedense cesaret etti. Düğün 
.. Şimdi ise hep böyle yerlere gitmek uzatmaktadır. rinde acı bir çığlık kopuyor. yadına koşanlar kızın yam ba~ında edeceklerini pek iyi bilen Antuan kı- günü Bisülfat dö Merkai aldım. 

1Çın vesıleler arıyordu. Çünkü bura- Kızm ebeveyni bu hususta ısrar Bu ç.ığlık.. Jülü bu.Imadılar mı) Bundan daha zı kaçırmağa teşebbüs ediyor. Jülyet Hanriyete bir bardak nane şerbeti 
l:<ltda gönlünü kaptırdı~ ı adamı ya- ettıkçe delıkanlı : - Ölüyorum .. Yetişin.. kuvvetla ne delil olabilir ~ razi olmayınca işi t hdide döküyor içinde götürdüm. Nane suyudur. f-e... 

1ndan görmek ihtimalı vardı. - Dah biraz bekliyelim. Çoğu 1 Diye feryat eden Hanriyetin çığlt- Daha kuV\•etli ne deJil mi} Jütün ve sarhoşluk haliyl" ağzından şu ke- rahlık verir. Biraz iç dedim .. lçti vo 
Hele bir defo bir yabancı sefarette gitti, azı kaldı, demektedir. ğıdır., Koşuyorlar ve zavallı gelini, cebinden çıkan bir sülfat dö Merkün limeler dökülüyor:. zehirlendi •. ZehiP şi~ini de kataba-

\·~rilen baloda onu pek yakından Nıhayet üç sene evvel, 1936 yılı~ elbiseleri ile birlikte odanın bir köşe- şişesi.. - Eğer benimle beraber kaçmaz- ltktan ve kargaşalıktan istifade ede-
~0ttnüş, hatta bir kerre de dans bile nın sonJanna doğru mühendis Jül sine yıkılmış, kıvranıyor bir halde KATiL KiM } san seni de ablanm yanına gönderi- rek Jülün cebine koydum. 
~ltnişti. Fakat hislerini bu adama hiç müstakbel kaynata ve kaynanasına buluyorlar. Genç mühendis bu küçük zehir rım.. Mahkeme Antuan hakkında he-
Q~har etmemışti .. Etseydı neye yarr- mujdeyi veriyor : ı Baş ucunda da daha evvel yetiş- şişesinin cebine nasıl ve kimin tara- - Ablamın yanma mı } nüz bir karar vermemiştir. Fakat ma-
' 
1 ki .. Kt·ndı, evli bir kadındı. Sevd'- - Nikah muamelesini yaptırma- miş olan nişanlısı Jül vardır. fından konulduğunu bilmemekte ve - Evet .. Onu bana vermediler .•. sum olduğu halde üç sene hapis~ r rtdamm da karası vardı. Hem yap- ğa başlıyabiliriz . Herkes ne olduğunu anlamadan masumiyetini iddia etmektedir. Ben de onu mühendise yar etmedim. yatan jülü derhal tahliye etmiştir. 

,1tdığ1 tnhkikat , karı mı çıldırasıya Nıkah muamelesi yapılıyor. Ka- Hamiyete yardıma koşuyor. Fakat Hamiyetin anası, babası ve kız Sarhoşlukla söylenen bu sözler Valyan ailesi bu namuslu gence 
Vdığin~ gostermişti. ğıtlar askıd n iniyor. Kızın gelinlik bir iki dakika içinde Hanriyet ağ- kardeşi Jüle dehşetli hücum ediyor- Jülyeti hayrete düşürüyor. Keyfiye- kar ı, vaktiyle onu katil diye telakki 

~ B~nunb beraber bir hirll.i kalbine tuvaletleri hazırlanıyor ve nikah gü- zından bir söz çıkmadan kas katı ke- lar. jül mahkemede göz yaşı döke- ti hemen annesine, babasına söyli- ederek yaptaklan hücumdan çok 
b~gın vuramıyor, onu duşiınmekten ni.t geliyor. sılerek ölüyor. rek yalvarıyor: yor. mahcup ve müteessir olduklara için 
•r türlü vaz geçemiyordu. lki tarafın da aileleri, akrabaları, Biraz evvel bir saadethane olan ev - Ben katil değilim .. Hanriyeti Bu beklenmedik itiraf, Valyan- kimsesiz olan delikanlıyı yanlarına 
~Böyle şiddetli sevdalar insanların eşleri dostları Viljuada toplanıyorlar. şimdi bir matemhaneye dönüyor. çok seviyordum. Sevdiğim bir kim- lar üzerinde müthit bir tesir yapıyor. almışlardar. Hanriyetin boş yerini 
U l~Ierinde gizli kalmazlar. İster Öğleden sonra belediyeye gidilecek. Celın zehirlenme neticesi ölmüş- seye nasıl kıyaram .• Bu işin içinde Şu halde katil.. Antuan.. ona vermişlerdir. Hatta Jül ile Jül-
tnıtli, ister ümitsiz olsun, ister ka- Oradan kiliseye geçilerek dini mera- tür .• Bu muhakkak .. Fakat kim ze- bir dütman parmağı var .. Hataya Peki ya JüL. O muum.. yetin nipnlandıklan bile eö~aııek .. 
l\ kalbinde yer bulsun. ıster erkek sım de tamamlanacak, akpm da dü- hirledi.. düıüyoreunuz .• Beni mahkUıa 

• 
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Beyaz perde
nin tanınmıf 5 
•ımcuı: 

1 - Floran• 
Mille•. 

2-LinaCo.-
11alyeri. 

3 - TINlma 
ToJJ. 

4 - Grda 
Garbo. 

5-Ann Poı:
low. 

Sanat hayatındn olsun, siyaset ha~·a
lında olsun, §(>hretlerin i1st basamakla
nna çıkını~ yıldızlan seven, '>n1ann ar
kasından göz yaşı döken, kendilerini 
belli etmeden ~klarını kalplerine g(;me
rek için için eriyen, sönen n~ıkfar eksik 
'.değildir. 

Bu beyaz sevdalı!... Hayal İlŞıkları 

için yegane teselli, sevgililerini sadece 
uznktnn, sahnede veya beyaz perdede 
&ijrebilmek, kablhe uzaktan seslerini 
duymak, resimlerini taşımak ve en bU · 
)'ilk saadet te onlara ait mendil, pudra 
btusu, kalem gibi §ahsl eşytıların biri
Jlf hatıra olarak ele geçirebilmektir. 

Böyle hayal Aşıkları arasında meşhur 
aahnc ve dans yıldızı Florans Mi11s'e 
ifık olan adamın vak'a~ oldukça en
teresandır. 

13NUMARALIKOLTUK 
Bunu bizzat sanatldir şöyle anlatıyor: 
- Dilşüniln bir kere ... Bütün temsil

lerlmde ne zaman sahneye çıkacak ol
um karşımda 13 numaralı koltukta da
imn ayni adnmı görüyordum. Paristen 
Ccneveyc gittim. Bu adam yine bura
da ve 13 numaralı koltukta ... Viyana
ya geçtim ... Onu yine 13 numaralı kol
tukta gördüm, altı ny mütemadiyen şe
hirden şehre, memleketten memlekete 
dolaşmak suretiyle büyük bir turneye 
çıktım. : Her gittiğim yerde bu adnm 
karşımda idi. Sahneye çıkar çıkmaz göz
lerim gayri ihtiyari 13 numaralı koltu
ğa çevrilirdi ve onu ... Orada ... Hep ora
da görürdüm. Elli yaşlarında, korkunç 
bakışlı, monoklu, soğuk bir adamdı. 

Adeta insana korku veriyordu. Sinir
lenmeğc lmşlamıştım. Bu ndamm bir 
Alman prensi olduğunu ve siynsi vazi
fesi bulunduğunu öğrendim. Bir gün Mi
lfınoya çağırıl<lım. Muka\"ele yaparken 
artımı koştum: 

- 13 numaralı koltuk dalına bir ar
k:ıtlaşımn tahsis edilecek. 

Tiyatro ~hibi itiraz etti: 
- Du koltuğu büyük bir adam nnga

je etti. Kaç para isteyecek olursam ve
recek ... Size onun yerine on, yirmi kol
tuk tnhsis edeyim, 13 numaralıdan ''UZ

gcçin ... 

Ben, soğuk herifin suratını göre göre 
.~1.ık hasta olmu.-tum.. Israr ettim. 

- Şartımı kabul etmezseniz muka\'C
leyi imzalamam. Dedim. Nihayet tiyat
ro sahibi teklifi kabule ını.:cbur kaldı. 

O gece ilk d~fo 13 numarada o yok
tu. Onun yerin&:? genç, yakışıklı bir 
genç oturuyordu. Derin bir nefes aldım. 
Ve zannederim altı aydanberi ilk defa 
ne eli bir holde .şarkı ~öyledim. 

Ertesi günü -belki hatırlarsınız- biltün 
r. wteler bu Almnn prensinin odasında, 
elinde benim resmim, ölü olarak bulun
duğunu :'> nzdılar. Az dnhn bu ol~ .} ,._ 
ıeJc ine beni de karıştıracaklardı. ~..ın

rad:ın anlaşıldı ki bu prensın sUlafosın
de k·m .. q·e :zarar Vl'rmivf'cck bir cinn t. 

e 
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r 
v 

oy acagı ro pe ır ______ .._ ____ ...,. ____________________ ,..,, .... 

Haya •••e•••••••ıııeıııııaııı 

···································~ 
••••••••••••ııııııııaııa 

Aşıkları 
Şöhrete yükselenlerin 
etrafını saran aşklar 

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

•••••••••••••••••• 

13 N.lu koltuk - Kibar soför - Lina .. 
Kavaf yerinin aşıkı - Acıklı bir aşk ve 
veda mektubu - Telma Todd'a aşık -
Greta Garboya aşık - Paalovaj'nın aşı
kı - lzıdura Dunkan kilisesi. 

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

Bu h::ı!ta hava tntbik<ı.tı yapıldı. Sa
atte 279 mil süratle uçan 1ngilterenin 
en siiratli bomba tayyarelcrinde rtısıd 

olnrnk bulundum. Tnyyaremiz Brcstol 
Blenhcim modeli idi. Bulutların arasına 
karıştığını ve aşağıda toprak üç mil 
uzakta bir halı gibi göründüeü zaman1 

bu silratli sil~hın h<'definc varmndnn 
tahrip edilme ine nasıl imkan bulunur? 
Diye düşündüm. 

Bu Blcheim' de bundan sonra yapı
lacak daha sürntli tayyarelerin bir müj
decisidir. 

Bütün sehirler yilksek infilaklı ve 
patladığı zaman 3000 santgrat hararet 

' htisıl l'derck yangın çıkaran bomb::ılar 
için gayet açık Ye geniş hedeflerdir. Bu 
yangın bombalarından bir kısmı da düş
meden parçalanırlar. O zaman her par
ca ayrı bir ynngın çıkaracağı için altın
da bulunan şehir, hemen cehennem man
wrnsı alır. 

Tarihin her askeri devrinde bir silah 
bulunmuştur ki layıkiylc tatbik ve isti
mal edildiği takdirde o devrin harple
rindeki mukadderatı tayin etmiştir. 

Bu devrin o ti.irlü silahı da bomba 
tayyaresidir. 

Evvelce, boml;a tayyaresine karşı em
niyeti vücuda getiren şey hava idi. Bü
yük harpta hava şartları yüzünden bir 
çok tayyareler havalanamamış, yerde 
kalmı~lardı. Fakat bu pürüzü ortadan 
kaldırmak için 20 seneden az bir müd
det kMi gelmiştir. 
Şimdi körü körüne uçma aletleri ve 

otomatik pilotlar sayesinde tayyareler, 
bulutlar ve sisler arasında açık, güneş
li havadaki kadar güzel uçabilmektedir. 

Gece uçuş yapabilmek için ay ışığına 
ihtiyaç duyulan devirler artık geçmiş
tir. 

Kombria eski büyük tayyarenin 11'
landadan yeni dünyaya yaptığı son uçuş 
modem tayyarenin nelere kabiliyeti ol-
duğunu göstermiştir. 

irsi ~ekilde me\'cutmuş... başıma sizi düşilnmeğe gidiyonım.> Bu tayyarelerin kumandanı olan yüz-
KIBAR ŞOFÖR Mektubunu mütces~ir olarak okudum. başı Po,·el karanlıkta yağmur altında 

Lina Kavalyer'nin de başından baş- Küçiik kutunun içinde de çok kıymetli 1 
ve bulutlar içinde ve rüzgara karşı tam 

ka türlü bir vak'a geçmiştir: bir pırlanta yüzük çıktı. Yüziiğil bala'. sekiz saat, hiç bir şey olmaksızın uç-
Bu güzel artist Foli-Berjer'den Pari- ve değerli bir hatıra olarak ~klarııp. O muştur. 

sin yüksek sahnelerine kad2r çıkmış, za~~danbe.ri ~.ab.~rini alamadığım asil ı ~çuşun ne demek olduğunu. bilenler, 
Pariste, Mo~ovada, Londrada, ltalyadn şo!oru de hır turlu unutamıyorum. bütıin bu şartlara karşı gelmenın ne o1a-
çok muvaffak olmuş, alkışlar toplamış, TELMA TOD'A AŞIK cağını tahmin ye takdir ederler. 
bilhassa Fedora, Monon, Tais operaları Ed\'~r~ Şiffert orta h_alli.bir.ban~a me-ı Havada yağmur vardır; tayyarenin 
ill' c:öhretini temelli temin ebni.~tir. muru ıdı. Daha gençti. Yırım sekız yaş-, ışığı bir odada yanan Himba gibi durur. 

Llna Kavaliyer de başından geçen hırında idi. Bu adam bir gün sararıp Hiçbir tnraf göz.le görülmez. Bütün fır-
vak'ayı şöyle anlatmaktadır: solmağa başladı. &ıı.;lan beyazlaştı. Ba- , tınalı ve ıslak sahne içinde müvazcnc 

- Floransada idim. Mukavelem mu- kışları aptallaştı. Z~yıfladı. Kanbur- halinde bulunan iki kanat ... 
cibince burada altı ay kalacaktım. Bir I:ıştı. Az znman içinde elli altını~ yaşın-! Sonra bu uç·ışun telsiz yardımı da ol
villa tuttum. Otomobilimi c!e getirtmiş- daki ihtiyar gibi bitkin "e solgun bir ınaksızın yapıldığını hatırlayınız. 

tim. Yalnız bir ~oföre ihtiyacım vardı. hal aldı: . .. . .. . . .. 1 Okyanusun iki Uırafında bulunan rad
Gazete ile ilan ettim. Pek çok kimse mü- Kendı kendınc soylcnır. Gozlerını bu 

1 
yo istasyonbrının hiçbir ynrdımı ol

r.ıcnnt etti. Içlerinden kibar tavırlı bir noktaya saplar, uzun zaman dalar ka- m:ıksızm Kaubrianın kaptanı, 1200 mil-
genci seçtim. Bu genç Fransızca ve In- lırdı. lik bir mesafeyi uçmuştur. 
gilizceyi çok mükemmel biliyordu. Istc- Bekürdı. Tek bir odada yaşıyordu. üç sene önce böyle bir uçuş imkansız 
diği para ela çok birşey değildi. Hatta Odasına kimseyi nlmıyorclu. Kimse ile 

1 
sayılırdı. Bu kadar kısa bir devre için

onun kadar bilgisi olmıyanlar onun is- konuşmıyordu. F.clvard Şiffertin bir sırrı ide uçucului'.,run ne kadar terakki ettiği
tediği ücretin bir misli fazlasını istedi- vardı ama bu sırrı öğrenmek kabil de-

1 

ni düşiinünüz! 
lcr. Beni en fazla onun kibar tavrı ve ğildi. Onun böyle gen~ yaş~~da sararıp Ressamlar, mühendic;ler, alimler ve 
bilhassa lisan bilmesi memnun etmişti. solması boş ve scbepsız degıl her hnl- , üstad pilotlar, bir asırlık rüyayı ne ka-
Her halde kibar tavırlı, bilgili bir şofö- de.·· dar çabuk gerçekleştirdiler! 
rü olmak bir artist için iyi bir şeydi. Güzel yıJdız Tclma Todun feci ölümü 1 Dir sivil tnyyarenin başardığı işi, as-

Şoföre, villanın üst katında küçük bir bu adamın &ırrını meydana çıkardı. A_:-
1 
keri bomba tayyaresi de, t;ıbiatiyle, ba-

oda verdim. Orada yr.tıp kalkıyordu. tistin ölümünün lıaber alındığı günun .şarncaktır. 
Uşaklarla hiç konuşınıyor, onlarla ye- ertesi günü Şiffort de odasmda ölü bu- Bununla beraber bomba tayyaresini 

mek bile yemiyordu. Yemeklerini hep lundu. Bu odanın heı· tarafı, du,·arbrı askc i bir silah olarak kullanmak isti
şehirdc yerdi. Hizmetinden çok mem- ve tavanı, bir yer boş kalmamak üzere yen bir kimse, gi.ik yüzünde neler yazı
nundum. Bans karşı büyük bir saygı 

1 

hepsi Telmn Todun muhtelif pozlarda lı olduğunu hesaba katmamazlık edc
gösteriyordu. Her sabah saat on birde fotograf ve resimleriyle dolu idi. Bir de mez. Tarihin hiçbir devresinde ondan 
otomobili hazırlnr •ve "illfunın önünde hntıra defteri bulundu. Bu defter, Şif- önceki harp sanatını bu kadar dcğişti
beni beklerdi. iki ay geçti. Bir ilkbahar fertin Tclma Toda karşı olan yamnn ne:- ren bir inkişaf olmamt§tır. 
günü idi. Saat on bir ... Otomobil mey- kını gösteriyor, bir defa bile karşı knr-

d::ında yok... Şoförü arattım. Buldura- şıya gelmediği halde nasıl bir kuvvetle Eski tccı·übelere bakarak istikbali he-
madım. Uşaklardan birini garaja yolln- onu sevdiğini gösteriyordu. 
dım. Otomobil garajda idi. Uşak içinde GRETA GARBOYA ASIK 
bir mektup \'C bir de kutu bularak ge- Greta G::ırbonun vatandaşı olan PC'teı· 
tirdi. Haberfild Stokholmde yasar zararsn: bir 

Mektubu açtım ve şu satırları oku- nelidir. Onu Isveçte bilmiyen yoktur. 
dum: Bu adam Greta Garbonun bir manke-

.rtfo.dam! 
t.Sizi çok seviyordttm. Yantnızd!ı ı:e 

yakınınızda bulunmak için §oförlüğiinii
:::ü kabul ettim. Giizelliğ:nizle kalbimi 
esir etmiştiniz. Kendimi de emrinize ver
dim. Bir jırsat bulup !!İzinle konuşmak, 
kendımi tamtmak t•e sizin tc!rajınızdan 
seııilmek imkanlarmı araştırmak istiyor
dum. Hey1ıat Iki aylık lJir tecrübe 
böyle bir iirııidin ne l:adar boş oldııyu
mtı iıcına anlattı. V c anladım ki siz yal
nı= Yalmz sanatınızı scuiyorS1ınuz ve 
sanatını.: için yaşıyorsunıı= 

D:ik Rct•naud'tm ( btırada diikün ha
kiki aile tıdt ya=ılıyclı. Bu ad, onun 
Fransa asalet tarilıindeki biiyük ye
rini gösteriyordıı. ) Yalnız otomobili
tıizin değıl. kalbiııizm de şofifrii. olmak 
ısıcdn ı. Alc1anmı.sun. En tatlı niyalanm
la bcrabC1' otomobilini=i gara;a bırakıyo
rum. Küçuk kutunun içinde hayatınıza 
bir mudd t karırmış o1an bir «köle> <ttİ

Zt , fak 1Jiı hatırasını bulacaksınız. Ben, 
1 asta kalbi t ı cbed· ~Jkiıtu içinde tek 

nini yaptırmıştır. Daima onu yanı başın
dan aymnaz. Onunla beraber yemek 
yer. Onunla yatıp kalkar. OnW11a konu
şur. Gelenlere onu ~karım• diye prezan
te eder. O cinneti içinde mesuttur. 

ANNA PAVLOVAYA AŞIK 
Meşhur dnns yıldızı Anna Pavlova bir 

knç sene ev·vel Felemenkte bir tume es
nnsında ölmiiş ve birçok pere~iişktırla
rını mnteme boğmuştu. 

Artistin ölümünü haber alan Praglı 

fakir hir talebe de odasında ölü bulun
du. Bıraktığı mekhıpta şöyle diyordu: 

•Paı:ola cliinya giizelliğiııi de beraber 
yötürdii. Giizelliği kalmıyan dünyamn 
da artık uıdı kalmadı. Diinyayı ço1~ ~·ir
kin görüyorum. Kaybolan giizelliğin pc
§İ sıra koşmak. çirkinler 1:e çirkinlikler 
içinde kalmaktan çok daha güzel > 

IZIDORA DUNKAN'A AŞIK 
Izidora Dunkanın öliimü de onu çok 

sevenler'n hayatlarını m::ıteme çevirdi. 
Bu hayali a~ıklar nrnsında bir Amerika
lı zc-ngin ona o kadar kuvvetle Aşık ol-

muştu ki öliıınünden sonr; kendi mali
kfmesindc güzel artiste ait bütün hatı
ral:ırı topla~·arak Izidora Dunkan mü
zesi kurdu. Ayni zamanda yine burada 
Izidora adınn güzel bir kilLı;;a yaptırdı. 
Kifüede dualar hep muazzam orglarla 
ve Şubcrtin, Bahc'ın besteleriyle yapıl
maktadır. 

TINO ROSI'NIN AŞIKLARI 
Tino Rosi kadın değil, erkektir ve sağ

dır. O, güzel, şen sesi ile bütün radyo 
meraklılarını teshir etmektedir. Evlidir 
de ... Karısını çok sever ... Buna rağmen 
her gün genç kızlar ve kadınlardan yüz
lerce aşk mektubu almaktadır. Bu 
mektuplarda sanatkardan bir hatıra ola
rak kirli mendil, çorap, gömlek gibi şey
ler isteyenler <le vardır. Radyo başında 
onun se~ini duymak için heyecan çeken
ler, sesini duyunca da ayılıp bayılanlar 
çoktur. IIA YALI AŞIKLAR 

KULüDü 
Amerikada böyle aşıklar için bir lm

lüp kurulmuştur. Bu kulübün, kadın 
erkek yüzlerce fızası vardır. 

Kulübün duvarları erkek kr-dın bin
lerce nrtist resimleri ile Eüslüdür ve bu 
resimlerin her birinin ayrı ayrı fışık

ları vardır. Bunlar burava gelirse viski, 

saplıyan askeri kumandanlar, mukad
deratını ellerinde bulundurdukları mil
letin emniyetini tehlikeye koymnmaza 
gayret etmelidirler. 

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

Tayyareleri 
harpte neler 

yapar? 
•••••••••••• 
Deyli 

Herald'dan: 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Allaha şükür ki henüz büyük ınillet-

lerjn havada çarpı~tıklarını görmedik. 
1914 den 1918 e kadar tayyareler, kara 
kumnndanlariyle amirallerin ihtiyaç ve 
kumnndnlarına verilmişti. O zamanlar, 
tayyare ufak harplerde bir silah olarak 
kullanılmıştır. 

Bununla beraber Habeşistanda, Ispan
yada ve Çinde tayyare vaziyetinin al
dığı şekil üzerinde müessir olmamış mı
dır? 

Politik her hangi bir tarafgirliği ber
taraf ederek konuşalım: Hücum eden
lerin muhasarasına kuvvetle mukavemet 
eden Bilbao, acaba tayyare bir hücum 
ve taarruz silahı olarak kullanılmasaydı, 
düşer miydi? 
Eğer Japonlar, tayyarelerini te;ed

düt etmeksizin derhal harekete geçir
miş olmasalardı, acaba şimal Hopeide
ki hareketleri bu kadar çabuk inkişaf 
edebilir miydi? 

Tiençinde de Japon tayyarelerinin on 
beş dakika içinde harekete geçmeleri 
Çin askerlerinin kendilerini toparlama
sına mani olmuş, şehir yer yer harap 
edilmiş ve Çinliler çekilmeğe mecbur 
kalmışlardır. 

Bazıları da bana şu suali soruyorlar: 
- Mademki bomba tayyareleri bu ka

dar tesirli idi; neden Ispnnyadaki harp 
şimdiye kadar bir neticeye varmadı? 

Bunlara vereceğiın cevap şudur: 
- Ispanyada bir tarafa kafi derece

de bombardıman tayyareleri veriniz; 
harp hemen nihayet bulacaktır. Habe
şL<;fanda olduğu gibi. .. 

Ispanyadaki tayyarelerin çoğu avcı 

ve rasad tayyaresi tipind~dirler. 
Avam kamarasında temmuzun on do

kuzuncu günü söz söyliyen Sir Henry 
Page Croft general Franko tarafından 
şimdiye kadar Ispanyaya getirilen tay
yarelerin 239 tane olduğunu bildirmişti. 

Bunlardan ancak 37 tanesi bomba tay
yaresidir. Geri kalan 202 tanesi ise ra
sad ve avcı tnyyareleridir. 

Azami netceyi elde edebilmek için 
bir bomba tayyaresi gayet iyi bir suret
te cephane ile techiz edi1mel1dir. 

Alman askeri muharrirlerinden albay 
Rudolf Von Ksilander'e göre Madride 
yapılan ilk hi.icumlarda 100 librelik bom
balar kullanılmıştır. Bunlar, toprağa üç 
kadem boyunda nüfuz etmişlerdir. 

Madridi gayet iyi tanıdığım için bu
nu takdir edebilirim. Çünkü şehrin bir 
çok sokakları, hafif bombalara karşı bü
yük bir mukavemeti olan granit taşla
riyle döşelidir. 

ne kadar işlemiş, yine bu bombn1ar d~ 
mir ve betonla yapılnn beş kntlı evlel"i 
delip geçmişlerdir. · 

Böylece bir hava harbında istenen ne· 
ticeyi elde edebilmek için ehemmiyeti 
gnyet büyük olan iki mühim nokta göz 
önünde bulundurulmalıdır: 

1) Muayyen bir teşebbüse girişilirken 
bomba tayyarelerinin sayısı kafi derece
de olmalıdır. 

2) Bunlar hedef ve maksatlarına göro 
icap ede>n büyüklükte bombalar taşıya· 
bilmelidirler. 

Bomba tayyaresi bir tarzda kullanıl· 
dığı takdirde muv~.ffakıyet muhakkak· 
tır. Bunun sebebini anlamak da güç de
ğildir. 

Süratle harekete geçmek hususunda 
bomba tayyaresi, mevcut sUahların hep
sinden üstündür. Bunlar, hava kumnn-' 
dnnının istediği yerde hem kara, hem 
de deniz kuvvetlerine hücum edebilir: 
gemilerin yaklaşmasına marn olabilir. 
Kıt'aların ilerleyişini durdurabilir. 

Topçuyu harp safı dışına çıkarabilir. 
«Oynıyan parmak yazar ve yazdık· 

tan sonra da harekete devam eder.• 
Gök yüzünde yazılı olan şey de bu· 

gün gözü o1an herkesin görebileceği ka· 
dar meydandadır. • 

Bomba tayyaresinin harp gemilerin« 
de, oı:ıdan başka birçok silahlara da Us· 
tUnlüğü böylece sabit olduktan sonra 
diyebiliriz ki: En kuvvetli bomba Uıy· 
yaresi filosuna sahip olan memleket, ya• 
rının harbını kazanacaktır. 

...-r 

(BORSA] 
OZOM 

Mikdar Alıci Fiat 
289 inhisar idaresi 1 ı.so 12.so 
156 M. j. Taranto 12. ıs.75 
ı46 Pateraon 14. ıs. 
59 K. Taner ıJ.50 16.52 
59 D. Arditi 13.70 15.70 
56 Horuran O. 15.50 ıs.so 
53 j. Kohen ı3.50 15. 
53 M. lzmir 12.50 ıJ.125 
48 A. H. Nazlı 13.50 14.50 
47 M. Arditi 14. 15.50 
47 A. R. Ozümcü 13.70 17. 
54 c. Alifan 13.25 ı1.15 
30 A. ve H. Sarraç 1 ı .50 1 ı .50 
29 H Güneı 12. 13. 
28 Ş. Remzi ı2. 14. 
34 H. Alberti 14. ıS.25 
19 P. Paci 12.50 12.50 
ıs AJ Bayrak ıs.2s ıs.25 
ı3 K. Akyiğit ı5.20 ıs. 
9 G. Abdullah t3.25 1s.sc 

1243 Yekfın 
6920 Eski yek\ın 
8163 Umumi yekUn 

iNCiR 
Mikdar Alıcı Fial 

841 Tütsü ile T. in. 7. ı2. 
827 Ş. Remzi 8.50 9.25 
319 B. Alazraki 7.75 9.37 
ı34 A. Muhtar 6. 10. 
ı29 S. Bayazit 8. ı2. 
74 lzzi ve AL 8.75 9.75 
40 M. j. Taranto 9.875 9.875 
34 F. Solari 8. 8. 

2398 YekUn 
8865 Eski yekUn 

Halkın şikayetleri 

ı 1263 Umumi yekfın 
ıf''2'L;<v,•_,,...LZY7273 

Fakat dnha sonra 550 librelik bom- ~ZT/77.77.7.Jr/:7.77.7..ZZ,.Z 

balar kullanılıınca tesir ve nüfuz. büs
bütün farklı bir şekil almıştır. Altı katlı 
binaların üstüne düşen l:.ombalnr, zemi-

kokteyl içerler ... Dertlerini birbirlerine 
dökerler. Mektuplarını burada yazar
lar. Geçenlerde bir hadise oldu. Mae 
Veste tişık iki kişi, sen fazla seviyorsun, 
ben fazla seviyorum diye birbirlerine 
girdiler Tabancalar patladı. Bu hadise 
az daha kulübün kapatılmasını icap et
tirecekti. 

SEVGILISINI YEDI SENE 

Hacı Mustafa soka-
ğından şikayet 

Eşrefpaşada oturan bir kariiınizdc11 

aldığımız mektuf>ta: 
c Eşrefpaşada eski pazarın kuruldu~ 

yerde Hacı Mustafa sokağı vardır. J3
1 bu sokakta oturuyoruz. Pazarın kuru ' 

c.luğu cesin1 boşluk, gitgide bir mahnll• 
]<ıı· halini almış, yalnız Hacı Mustafa SO k 

ğının önünde küçük bir yer arsa olarıı 

kalmıştır. hat 
Arsanın vaziyeti çok tuhaftır. Tu 

di ·e 
BAHÇEDE BEKLIYEN ADAM olduğu içindir ki; kimse görınUyor ) 

Hayali aşıkların aşkları yalnız parlak· önüne gelen, burasını bir tebevvülbn~: 
şöhretlere karşı değildir. Böyle sevda- yapmış ve etraftaki oturanların çoğıl 
]ar alelade insanlar ~rasında da görül- bu arsayı süprüntülUk olarak kuUanJllB" 
müştür. ğa başlamıştır. . • 

Nevyorkun kenar mahallelerinden bi- Fakat, pis ve ağır kokular etrafa ı;a 
rinde Rişar Marten adında biri, sevdiği tişar ettikçe, bu sokakta otumınğa 
bir dul kadının evinin karşısındaki park- imkfın kalmamıştır. 

1 
ta, bir ~ıra üstUn<le tam yedi sene otur- Nıısılsa, pek kuytu bir mahalle rııstğ,. 

1 u . 
muş ve beklemiştir. Dul kadın güzel ve lıyan bu sokakta, kontrol da ihma c 

d. clul" 
zı>ngindi. Fakat aslfı merhameti yoktu. radığından, bu vaziyet devam e ıp 

Adamcağıza en uf ak bir iltifat bile gös
termiyordu. Yaş, kış, yağmur ve kar 
altında tam yedi sene onun iltifatını 

bekliycn .IVIarten nihayet burada, bu sı
ra üzerinde bir kış gecesi ölmüş bulun
du. 

Erişilmez bir a§ka kendilerini ve ha
yalleı'lni bağhynn bu zavallılara gülmek 
değil, acımak lfı.zımdır 

muştur. . . şıı 
Mıntakn amirinden çok ricn edcrız, ı. 

• d faCl" 
Hacı Mustafa sokağından bir e tJdlc· 
geçsinler ve arzettiğimiz arsayı • ~c . dtı 
ten geçirsinler, eminiz ki, dilegınüZ ,

6 
hnklı olduğumuzu tasdik edecekJer:nl'c, 
bumsını temizlettirerek, sokak sakı a-

k "hl .. knzaO rinin bihak ın tcveccu erını 

caklardır.> denilmektedir. 



Yazan: Mlt•I Zevelo ,! ________________________ ..... __ ~ 

Mazot ocak 
soba 



Sahife t.. 

limit Sicili Ticaret Memurluğun
dan: 

T eacil edilmi§ olan Hclvetia harike 
kar§ı Javiçre sigorta §irketinin İzmir 
umumi acentalığına bu kerre tayin 
kılınan Ahmet Besim ve Asım ts
maile ait vekaletname ticaret kanu
nu hükümlerine göre sicilin 2071 
numarasına kayıt ve tescil edildiği 
ilin olunur. 

Jzmir Sicili ticaret memurluğu 
mühürü resmisi ve F. T enik . 

ımzası .. 
1 : Vekaletname .• 
2 : Beyanname .. 

HELVETJA 
Harika kar§ı lsviçre Sigorta §ir
keti Şark müdüriyeti mahsusası 

Telefon : 44672/1 

Vekaletname 
Merkezi lsvi~ede Sen Gal ıeh

rinde kain İsviçre tabiiyetini hiiz ve 
Türkiyede icrayi muamele için lldı
aat vekaletinden verilen mezuniyete 
haiz Helvetia Harika kartı İsviçre 
sigorta tirketinin Türkiye umumi 
vekili ııfatiyle haiz olduğumuz aali
hiyete müsteniden mezkUr tirketin 
İzmir, Manisa, Aydın, Denizli, Muğ
la, Burdur ve Isparta viliyetleri 
umumi acentalığına, lzmirde Kardi
çalı hanında mukim Baylar Ahmet 
Besim ve Asım lsmaili nasp ve tayin 
ve kendilerine ita olunan veya bila
hare ita edilecek olan talimata tevfi- D. D. Yolları 
kan ve dairti vekaleti aahiline mün- ... .. .. 
huır olmak üzere Harik tehlikeleri- 30 agustoks 937 gdunu Dumlupı- Otel SADIK AKSEKi 

Tilkilikte Telefon 3206 
ne karıı sigorta teklifatını bu bapta narda Bat uman anlık meydan 
tayin edilen ve edilecek oİan badlar m~arebes~nin 15 inci yıl dö~~~ü 
dairesinde kabul veya redde ve bu munasebetıyle yapılacak buyuk 
bapta mukavelename zeyilname ve törene muhterem halkımızın da Sabılc Tevfikı>at:.ı Ote!i 
tecditname ve indelh~ce muvakkat bu fırsattan istifade ederek ittria- y . . 
sigorta ilmühaberleri imza ve itaya kini temin için 29/8/937 gilnü sa-ı enı temız 
ve ledelicap sigortaları kısmen veya at 19,55 tc lzmirden hususi bir 
tamamen feshe ve sigorta ücurat ve tren tahrik edilecek ve ertesi gü- f 
teferrüatını tahsile ve makbuz ita- nü lzmire avdet edecektir. 1 me ruşat 
sına, yangın zuhurunda tirket me- Bu trenle gidecek yolculara gi
nafiinin muhafaza ve. vikayes!. zım· dit dönüş bileti almak tartiyle 
nmda makamab resmıyeye muraca- .. tarifenin gidiş dönüs üc- B any 

0 h ahd•t ki . . • umumı . 
ate ve asarın t ı ve ten sı ıçın ti · ·· erinden 010 80 tenzilat ukt . d b. . . ih . re erı uz 7< 
muh ezı ~e a ırıh1.ıtht "baz ve ~craya, yapılacaktır. 2997 (1608) 
m ammın ve e ı ı re tayın ve 
azline, sigorta sahiplerinden her ne- B J h 
vi malumatı ve vesaiki talebe ve ah- IZMIR SICILLI TiCARET ME- 0 a Va 
zu istimaa, ve hasar tazminatını tes- MURLUôUNDAN: 
viyeye ve dairei vekaleti dahilindeki 
§ehİr ve l:asabalarda tali acentalar 
tayin ve azline ve anlara icap eden 
salahiyetleri itaya ve balada muhar
rer hususata müteallik her türlü mu
ameleleri ifaya ve marüzzikir mua
melelerden dolayı tevellüt etmiş ve 
edecek bilcümle ihtilaf at ve devaiden 
dolayı muhakim ve devair ve me
c:aliai resmiyenin her bir kısım ve 
derecesinde müddei ve müddeialeyh 
ve ıah11 salis ve müteriz sıfat ve su-

lzmirde Kilimciler çarşısında 
27 numarada hırdavatçılık yapan 
ünvanı müseccel Bohor Şantolun 
12/8/937 tarihinde ölmesi üzeri· 
ne varisi Sazbana Şanşol tarafın
dan verilen terkini kayıt beyanna-
mesi ticaret kanunu hükümlerine 
göre sicillin 2072 numarasına ka
yıt ve tescil edilmit olmakla esas 
kaydı terlcin kılındığı ilin olunur. 

2998 (1612) 
retleriyle hazır bulunmağa ve mu- ±Cl!!l __________ _.mı!Wl'!m 

Ucuz fiat 
lzmirin en havadaT yerinde ve denize karşı levkalade latif man· 

zaTalı cok temiz IJe emniyetli yegane oteldir. 

MiLLi EMLAK MODORLOôONDEN : 
car No. 
223 Tepecik Kağıthane Cad. 644 No. lu ev 
224 Karantina Mızraklı Dede sokak 21 /2 No. ev 

Lira 
90 

6 
227b Karfıyaka Bostanlı mektep So. 118 yeni No. lu 

dükkan. 30 hakeme ve muhaaemeye tebliğ ve . .. lın 
t L -ıı-... h · f kkin" tal remıze mubrez as a ve dosyasında eue uge acız vaz ve e ı e- h f dil .. b . . . h · 228 
be t t k "d "t ı ze en mu rezınm ımzasını avı , pro es o eıı e ve cevap ı asına .. .. . . 229 

Darağaç Avci sokak 13 yeni No. tarla 20 
(Hasan Hoca Ma. Kara Osman Oğ. Han içinde 2.8/6 

ve kendi ihzariyle her nevi evrak nus~asına mu!~bakatı ~ik ~lın-
ve müstediyat ve levayihi bitanzim dı.Bın doku~ yu~ ot~z ~~· .?'1lı ag~
ve itaama istihsal edilen ilin ve ka- tos ayının yırmı dorduncu salı gu-

rarlan icraya vaz ve tenfi%ini tale- nü .. 24/8/1937 . . . . . 
be, hakem ehli vukuf ve avukat nasp T. C. tzmır ikincı Noten M. 
ve tayin ve azline velhasıl yukarıda Emin erener imzası 
yazılı muamelelerin ifa ve ikmali T. C. 
için lazım gelen her türlü busuaatı lktısat vekaleti 
ifa ve icraya mütedair her türlü aali- lç Ticaret umum Müdürlüğü 
hiyetleri ita ve tevkil ettik. Ancak ANKARA Eki 
mumaileyhima gerek namımıza, ge- Sayİ : Genel Özel 

rekae kumpanya nam ve hesabına Beyanname 
bono veya havalenameye ve yahut 
her hangi tııahhüdatı mutazammın Türkiyede yangın sigorta qiyle 
senedatı vazı imzaya salahiyettar de- çalı§mak üzere l<anuni hükümler da-
ğildir. iresinde tescil edilerek bugün faali-

KIUŞE yet halinde bulunan Helvetia sigor-
. H E. L V. E T t. A ta tirketinin Türkiye vekili umumi-

J-!arıka kaJ:~ı .~s:--ıçr~ Sıgo~ fır~e- si haiz olduğu salahiyete binaen bu 
ta Şark mudurıyetı umumıyesı kerre müracaatle tzmir, Manisa, Ay-
BURKHARD GANTENBElN dm, Denizli, Muğla, Burdur ve tı-

VE Şs. parla vilayetleri acentahğına şirket 
. . 1MZA : FlSTER. namına yangın sigorta iıiyle meıgul 

M~allın~e okunup anlatı~~ bu olmak ve bu işlerden doğacak dava
umumı vekaletname altındaki ımza larda bütün muhakemelerde müddei 
"!li§e, §ahıs ve hüviyet~ d~ece ~a- müddeialeyh ve üçncü §ahıs sıfatiy~ 
lum bulunan ve Helvetıa sıgorta fır- le hazır bulunmak üzere Ahmet Be
keti namına harekete salahiyettar sim ve Asım lsmaili tayin eylediğini 
bulunan B~~KH~RD GA~N- biJdinni§tİr. Keyfiyet sigorta tirket
BEIN ve Şsı. §ırketı namına vazı un- )erinin tef ti§ ve mürakabeai hakkın
zaya mezun olduğun dairede saklı daki 25 haziran 1927 tarihli kanu-
936/ 2679 sayılı sirkülcrden anlqı- nun hükümlerine muvafık görül
lan bay FtSTER'in olup bizzat me- müt olmakla bu beyanname verildi. 
murum yanında imzaladığını tasdik lktısat vekili N. 
ederim. CAHtT KERtM 

Bin dokuz yüz otuz yedi yılı ha- İmzası 

No. mağaza) 50 
230 Bumava Kürt Ömer ıokak 12 taj No. lu dükkan 18 
231 Murabit çarfıaı Çuha bedesteninde 114/116 eski 

No. dükkan 
232 Alsancak Halk ıokak 16 eaki No. lu ev 
233 Halkapınar Çatalçeşme Kağıthane Cad. 2.84 No. ev 
235 Alsancak Demir Mehmetçik sokak 7 eski No. arsa 
236 Karfıyaka Alaybey Sürcü sokak 88 yeni No. ev 

1. 9376 
113 

24 
148 
55 
20 
27 

Yukarıda yazılı emvalin senelik icarları 15 gün müddetle açık 
artırmaya konulmuştur. ihaleleri 13/9/937 tarihinde pazartesi 
günü saat 15 dedir. Taliplerin yevıni mczkurde Milli Emlak Mü-
dürlüğüne müracaatleri. 2994 (1613) 

-· Türkiye Mensucat 
Türk anonim 

Fabrikaları 
Şirketi 

Şehitler Caddesi Makara Sokak 
Posta Kutusu t2e lzmlr 

Tek ve müteaddit kath pamuk iplikler, boyanır, 
katlanır kırmıll ve mavi boyafar1n ·çeşitleri. 

kaster· 

FIATLERIMIZI iSTEYiNiZ 
H. 1. Ç. 

~: . . . , . .. ' . - . . . 

Afyonkarahisar Belediy~ Reisliğin
den: 

ziran ayının yirmi ikinci aalı günü.. 24 temmuz 1937 1 - Yapılacak intaat Afyonkarahiıar Belediyesine ait yeni be-
22 Haziran 1937 T. C. lediye binası intasıdır. 

Resmi mühür tktıaat vekaleti 2 - Bedeli ketfi 49166 lira 63 kuruttur. 
Beyoğlu altıncı Noteri İsmail Kun- İç Ticaret umum müdürlüğü 3 - Bu intaata ait fenni tartname eksiltme fartnamesi, resim, ke ... 

ter .. lmza. t. Kunter Resmi mühür ve imzası tif evrakları 225 kuru' mukabili Afyon Belediyesinde .t verilecek- . ı 
Bu örnek dairede dosyasında ıakh Genel sayı : 8626 tir. 

22 haziran 937 tarih ve 4693 sayılı Özel aayı : 2/94 4 -Bu İnfaat 17 /8/937 tarihinden itibaren 7 /9/937 tarihine 
aslına uygun olduğunu tasdik ede- İ§bu beyanname suretinin daire- rastlıyan salı gününe kadar yirmi bir gün müddetle ve kapalı zarf 
rim. Bin dokuz yüz otuz yedi yılı ha- mizde mübrez aslına ve dosyamız- usuliyle eksiltmeye konmuttur. 
'ziran ayının yirmi ikinci salı günü .. da hıfzedilen mübrizinin imzaaını 5 - ihalesi 7 /9/937 tarihinde salı günü ıaat 15 de Afyonkara-

22 haziran 937 havi nüsha.sına mütabakati tasdik hisar Beldiyesinde Encümeni Belediyece icra kılınacakhr. 
Resmi mühür kılındı.Bin dokuz otuz yedi yılı ağus- 6 - Teklif mektupları mezkur saatten bir saat evveline kadar 

Beyoğlu altıncı Noteri hmail toı ayının yirmi dördüncü aalı gü- behemehal Encümene verilmit olacaktır. ı 
Kunter. İmza : t. Kunter nü.. 24/8/937 , 7 - Muvakkat teminat miktarı: 3687 lira 50 kuruttur. ~ · 

qenel sayı : 8627.. T. C. lzmir ikinci Noteri resmi mü- 8 - Taliplerin en ataiı otuz bin liralık yapı iti yaptıklarina dair 
tize) sayı : 2/95 . ·• hürü M. Emin Erener imzası Nafıa Bakımlığmdan alınmıt ve ,ehliyet yeıikUını haiz · buluoa-
!ıbu vekaletname auretmm Dai- 2995 _(1614) _ c:aktır. ~~ 27, 31 . 4 --~b11 •• ,., .. ;,,e . ~4 : .!1G07t 

• 
Z7 ACUSTO! CUMA 1931 

Bütün ıztırapların panzehiri 

GRiPiN 
!Z/.77LZZ7/://7Wlal'7/"LL<//f/.YY7T..&T../.7'..T'.17~,.z;z;r/.,7T.7.2J>D~.2Ja 

En küçük bir kırıklık koruduğunuz gibi dit, haf, 
anında bir kate Gripin romatizma, sinir ve adale 
almakla kendinizi soğuk al- ağrılarını da sür'atle teskin 
gınlığı, nezle, grip, bron • etmif olursunuz. 
fİt ve emsali hastalıklardan Günde iki kate alınabilir. 

Gripini tercih ediniz 
o:zz77222ız4222;zzr-~222z.zrı74zz7Z1'2;24 

, ..................................... 1. 
Umum Pamuk Fabrikatörlerinin 

Nazarı dikkatine 

PLATT 
Fabrikasının Namdar 

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

ADRES: 

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

Singer dikit makınaları kumpanyaaı kar~mnda 
Telefon: 2413 Posta kutusu : 234 IZMIR , ................................. _ 

lzmir Tramvay ve Elektrik şirke
tinden: 

Hususi aayaçlar bulunduran abonelere Eylul 1937 sarfiyatın
dan itibaren şimdiki fiatler üzerinden muvakkat bir zaman için 
tenzilat yapılacağı sayın abonelerimizce bilinmek üzere ilin 
olunur. 

1 - Ev elektrik cihazları bulunduran tenvirat abonelerine: 
Puant saatleri dışında sarfedecekleri kilovat saatler 10 ku

ru,tan f aturalanacaktır. 
il - Sınıfına göre tek batına asgari 1 ili 4 kilovat takatında 

isıtma cihazları bulunduran abonelere: 
Toptan 55 kilovat saatten yukarı aylık bir sarfiyat için, pu

ant saatleri dışında sarfedecekleri kilovat saatlerden ilk 20 ki
lovat saati 7.5 kuruştan ve bundan ötesi 3.25 kuru4tan fatura
lanacaktır. 

Jll - Sinemalara: 
Asgari 4 kilovatla kullanılmıt takatın 750 istimal saatinden 

sonra sarf edecekleri kilovat saatler 8 kuruştan faturalanacak
tır. 

iV - Otellere: 
Asgari 4 kilovatla kullanılmıt takatın 750 istimal saatinden 

ıonra İarfedecekleri kilovat saatler 8.5 kurut tan f aturalana
caktır. 

V - Kuvvei muharrike abonelerine: 
Hususi sayaçlar bulunduran sanayi erbabına: 
a) 4 ili 25 kilovatlık bir takat için, asgari 4 kilovatla kulla

nılmıt takatın 1200 istimal saatinden sonra ıarfedecekleri ki
lovat saatler 6.8 kuruştan faturalanacaktır. 

b) 25 kilovata müsavi veya bundan fazla kullanılmış bir ta
kat İçin, asgari 25 kilovatla kullanılmıf takatın 800 istimal sa• 
atinden sonra sarfedecekleri kilovat saatler 6.8 kuruftan fatu
ralanacaktır. 

Fazla mütemmim malumat için 4irlcetimiz sayın halkımızın 
emrine amade bulunmaktadır. 

Hava Yolları Devlet işletme ida· 
resinden: 

Devlet Hava yolları ihtiyacı için 60 ton 74 oktanlık tayyare ben· 
:ıini alınacaktır. Mecmuunun tahmin edilen bedeli 18,600 liradır. 
Eksiltme kapalı zarf usuliyle eylulün 9 uncu pertembe günü öğle· 
den sonra saat 2.30 da Ankarada Hava Yolları Devlet ltletme ida· 
resi merkezinde yapılacaktır. 

Şartname ve projeler sözü geçen idare merkezinden be~elıiz 
olarak alınabilir. 

isteklilerin 1935 liralık muvakkat teminat veya banka mektubu 
ile ve icap eden belıelerile eksiltme zamanından bir saat evvel tek· 
lif zarflarını Komiıyona :vennit olmaları ilin olunur. 

25, 26,_ 27._28 . - 2877-2906 (1594l. 


