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Türkiye için 

1300 
700 

Hariç ıçın 

2800 
1300 

TELEFON : 2697 

• Fuarı 7 günde 

128,805 
kişi gezdi 

Fiati (5) kuruftur Cumhuriyetin Ve Cumhuriyet Eserininin Bekçisi, Sabalı&an Çıkar füyasi tiazetedir 

1 
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Otobüs tarif el eri . ~ .. 
Belediyemiz kendisini 

müdafaa eylemek 
mevkiindedir 

Perrol ve benzin fiatlerinin ucuz
latılması kararından halkın tam ve 
kamil bir §ekilde istifade ettirilmesi 
için hükumetimizin gösterdiği has
tıasiyet ve alakayı hepimiz biliyoruz. 

Hatta bu mesele bir devlet işi ha
line gelmiş, hükumet merkezinde, 
f stanbulda komisyonlar teşkil oluna
l'ak çok esaslı tetkikler yaptırılmış

~ır. 

Üzerinde bu kadar titizlikle duru
lan ucuzluk kararından, her neden
se lzmirde işleyen otobüsler istisna 
C'd. mi tir. İzmir Belediyesi b~nzin 
fbtler"nin tesbitinde cidden takdire 
şayan bir hassasiyet gösterdiği ve bir 
müddet doğrudan doğruya benzin 
satısını belediye teşkilatına yaptırt
mak suretjy]e şirketlerle mücadeleyi 
kabul eylediği halde otobüs tarifele
ri işinde mutlak bir hareketsizlik 
içinde kalmıştır. 

Şehirde taksi tarifeleri indirilmiş
tir. Civar kazalara işliyen kamyon 
tarifelerinde tenzilat yapılmıştır. El 
sürülmiyen bir tek iş kalmıştır ki, o 
da otobüs tarifeleridir. Bütün İzmir
lilerin kalbinde bu mevzu bir ukde 
teşkil eyliyor. Her kes bunun ma
nasını anlamak için uğraşmakta ve 
bir türlü kanaat verici bir cevap c1de 
edememektedir. 

Buna ilaveten yeni bir hadise ile 
karşı karşıyayız. Elektrik ve trnm
vny tarifelerini tesbite memur olan 
komisyon Güzelyalıya işliyen tram
vayların bilet ücretlerini tenzile ka
rar vermiş ve bu karar tatbik mev
kiine konmuştur. 

Rekabet yüzünden menfaatleri
nin haleldar olacağını anlayan oto
büs sahipleri kendi aralarında bir 
toplantı yapmışlar, Güzelyalıya işle
yen otobüslerin bilet ücretini beş ku
ruşa indirmişlerdir. 

Düne kadar Kordon üzerinde çalı
§Bn otobüslerin tarifelerine nazaran 
esasen ucuz bulunan bu kısım ücret
ler bir kere daha ucuzlatılmıştır. 

Belediyenin hiç bir müdahalesi 
olmaksızın yapılan şu tenzilat gös
termektedir ki, otobüsçüler kafi de
recede kazandıkları için tramvay re
kabeti karşısında kazançlarının bir 
kısmını fedaya rıza göstermişlerdir. 
Şu halde karşılarında rakip bulun
madığı ve belediyenin müsamaha ve 
himayesine sığındıkları için Kordon 
üzerinde, Buca ve Burnava hatların
da isleyen otobüsler göz göre göre 
halktan fazla para almakta ve ben
zin ucuzluğundan bu kısımdaki halk 
i tifad ettirilmemiş bulunmaktadır. 

ı~in diğer bir cephesi daha vardır 
ki, bu cihet yalnız ihmal kelimesiyle 
ifade edilemez. Çünkü halk benzin 
ve petrol ucuzluğunun bütün saha
larda tesirlerini gösterdiği hfllde oto
büslerin bundan istisna edilmesinin 
sebebini şu suretle tefsir eylemekte
dir: 

1 - lzmir belediyesi otobüs sipa
ı-iş etmiştir. Yarın kendi otobüsle
ri gelince fazla kazanç temin eyle
mek maksadiyle bugünden tarifeleri 
yük.,ek tutmakta, indirmek isteme
me-ktcdir. 

2 - lzmir belediyesi, şehirde ça
lışan otobüsçülere, şehrin bir kısım 
yollarını insa ettirtmek suretiyle mü
kelJefiyet tahmil eylediği için bunla
ra kar~ı tarifelerde müsamaha ile 
hareket eyliyor. 

Hakikaten umumi ucuzluk kara
l'ından tek bir irin istisnası dolayısiy
le ileriye sü:ı;ülen bu mütalaalar va
rit görülmcğe cok müsaittir. 

Devlet, ucuzluk kararını. hiç bir 
nıüessC'seye fazla kc:.wnç ve gelir te
nıin cvlemek hısdiy]e vermis değil
dir. Belediyemizin otobüs işletme
sini hararetle müdafaa edenlerden 
biri de biziz. 

Fakat bunu )aparken, belediye
nin bu işi daha temiz, daha ucuz ve 
daha emin bir şekilde basara~t ır;.: 
tımamk ortava atılmıstık. Daha oto-
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Türk dostluğu kıymetlidir 
Fransız gazeteleri Türkiye Şarki, 
Akdenizetamamen hikilndir, diyorlar 
w;' -m ~ ~ lıtanbul, 27 ( Huıuıi muhabi-
1 · · 1 rimizden) - Kara mlarımızın 

Tevfik Rüştü Aras 

emniyeti ve Marmara deni:zind~ 
bir tahtelbalıirin şüpheli mevcu
diyeti üzerine Cümhuriyet hükü-

f metimizin, elçileri vasıtasiyle dev
letlere verdiği notaları ecnebi 
matbuat takdirle karşılamaktadır. 

J Fransanın Tuluz fehrinde çı
kan e~ki Fransız bllfvekili Alber 

, Saronun Depechcs gazete::i ba, 
1 makalesini Türk do&tluğuna tah-

sis etmiftir. Makalede, Türk - .--~_,.,.,...,,,.. 
Framız dostluğu tebarü:::. ettiril- ı-ıııv,;• ...... r.:ı!!.ı.'. 
dikten sonra şöyle denmektedir: 

- Türkiye, ,arki Akdenizdc 1,1 ~ 
vaziyete tamamen hakimdir. Tür
kiye ile dost olmak Fransa için, 
lngiltere için olduğundan daha 
lüzumludur. 

Diğer gazeteler de Türkiyenin (fj;I("':~~ 
Akdenizdeki sulhtı koruyucu ha
reketlerinden sitayişle bahsedi- ı.a~~·;._.ı'""-~-~-~..;._""'· 

yarlar. Alber Saro 
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iz mir Ticaret Li o 

esı 

.Serbest ticaret hayatına katılacak 
• . 
• . . . . . . . . . 
• 

elemanları çok iyi yetiştirecek 
ihdas Edilen 

•••••••••••••••••••••••• 
Akşam kurslarına me-
murlar, ticarethane

lerde çalışanlar 
devam edebilecek 

Kültür bakanlığı, Izrnirin mektep ih
tiyacını nazarı itibare alarak diğer orta 
tahsil müesseselerinin yanında Izmir Ti
caret Lisesini de takviye etmeğe karar 
vermiştir. Izınir gibi başlıca bir ticaret 
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Köylüler şehirlere inememekte 
şehirliler işleri için hükümet 

dairelerine girememektedirler 

Istanbul, 26 (Hususi muhabirimiz- Işlcrini takip edemiyorlar. Şehirlerde ise 
den) - Hatayda fumyişsiz.lik ve emniyet- şahsi işler için hükümete başvuranlar, 

sizlik son haddini bulmuştur. Antakya- hükümet dairelerinin içerisine sokulamı-
da tedhiş ve tazyik günden güne artmak- 1 C t d" t · · · ı L. .. • 

1 
A k yor ar. esare c ıp e, ıçerı gıren er ... v-

tadır. Koylerle nehır er ve nta ya - . .. 
I k d d h b t k sil kif ediliyor. Mahalli hükümet bUtun s en erun arasın a mu a era e -
miştir. NakHynt ise tamamen durmuş bunlara göz yummaktadır. Vaziyet kor-

gibidir. Koyliıtcr, şehirlere inemiyorlar. kulu ve kasvctlidır. 

Fuarda 
Dün akşam 

Gürbüz Çocuk 
Müsabakası yapıldı 
- YAZISI iKINCt SAHiFEDE -
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u SONU DORDUNCO SAYFADA 
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Ticaret lisesi dalctilo!]Tafi dersine deı.-a.m eden talebeler 

UL 
6 ç !#' 

Hz ,, 
ır rtu.luş Bayramı 
~~~~~~---..-

Bu sene büyük manasını canlandıran 
bir hususiyetle !<utlan3cal< 

Bu yıl Izmir büyük kurtuluş bayramı I öğretmen B. Ziya bir nutuk söyliyccck
fevkalade mcrnsimlc h.-utlulanacaktır. tir. 
Seçilen ihtifal komitesi, kurtuluş bay-ı Bu merasimden sonra saat on birde 
ramıınız için zengin bir program hazır-

1 
bir heyet Karşıyakaya geçerek Soğuk

lamıştır. kuyuda, Izmirin Büyük Kurtnrıcısı Ata-
Kurtuluş bayramımız münasebetiyle tUrkU dünyaya ge!1ren büyük ananın 

civ:!ı· vilüyct ve knznlardnn heyetler Iz-
1

1 
lrnbri ününde merasim yapacaktır. Bu 

:n.ire gelecektir. Merasim progrnmında, meı·asiınde kız iiğretmen okulu ö&rret
[1.mirin mesut istirdat hadisesinin bü-lmenlerinden Bn. Vedide Kemal bir söy
yük mfmasını canlandıran hususiyetlere lev verecektir. 
yer verilmiştir. öğleden sonra çelik ordunun işlirakiy-

Sabahle~ in sehitlıl;te yapılacak mera- le ynpılacnk büyük tören ve geçit rcsmi-
5İme başta valimiz olmak üzen~ komu- nin halkımız tarafından kolaylıkla, iz
tanbr, askeri ve mülki erkfın, cemiyetler ı dihnmn mahal kalmadan seyredilebilmc
mümcssillcri iştirak edeceklerdir. Adsız si için icap eden tedbirler alınmıştır. 

kahramanlar adın::ı ) npılacnk merasimde J - SONU iKiNCi SAHiFEDE - ~anglıaydan bir manzara 

Londrada 
1214 •ie sq 

Büyük bir heye
can vardır ... 

lngiliz sefirinin bir Japon 
mermisi ile yaralandığı 

anlasılmıstır . ' 
Başvekil k,-alla görüştü kabine 

fevkalade olarak toplandı 
Londra, 27 (Hususi) - Şanghayda lngili:z bü

yük elçisinin ağır surette yaralanması neticeıini 
veren hadiseden sonra Forayn Oliıte büyük bir fa. 
aliyet vardır. Başvekil Sir Neville Chamberlain kra· 
lı ziyaret ederek kendi•iyle uzun boylu görüşmÜf· 
tür. Hariciye nazırı B. Eden de müteaddit defa
lar başvekille temaı etmiştir. Bu gece nazırlar 
mecliainin le:.>kalade bir toplantı yapacağı, vazi
yetin ehemmiyetle müzakere edileceği haber alın· 
mıştır. Maamafih bu ıon hadise üzerine /ngilte
renin nasıl bir vaziyet takip edeceğini kestirmek 
mümkün değildir. 

Londra, 27 (Huauıi) - Sanghaydan bildirili
yor: 

Büyük Britanyanın Çin hükümeti ne:ıdindeki bü
yük elçiıi M. Hoh Anderıonun ağır mrette yOJ"a

- Sonu onuncu ıalailetle -
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Otobüs tarif el eri 
Belediyemiz kendisini 

müdafaa eylemek 
mevki indedir 

• BAŞTARAf1 BIRtNCI SAHiFEDE -

büsler gelmeden belediye tarifeleri 
yüksek tutmak sevdasına kapılmış 
bulunuyorsa, vaziyet çok hazin olur. 
. Eğer otobüsçülere yol yaptırttığı 
için tarifelerde müsamahakar davra
nıyorsa bu vaziyetin manası da da
ha çok ağırdır. 

Devletin ucuzluk kararı istismar 
edilerek başka maksatlar istihsaline 
çalışılıyor demektir ki, belediyemizi 
hiç bir gün böyle ağır bir töhmet al-

Suriyeden 
tında görmek İstemeyiz . T • İ k f"( • 

Binaenaleyh, yukarıda halk tara- UrJS a ) eSl 
fından ileri sürülen mütalaaların va-
rit olmadığını göstermek için beledi- geldi 
yemiz kendisini müdafaa eylemek Dün Suriyedcn fuarımızı ziyaret et
mecburiyetindedir. Ya tarifeler der- mek üzere iki turist kafilesi gelmiş, ran
hal makul ve mantıki bir hadde in- senyöman memurları tarafından karşı
dirilmeli veya indir~lme~ ~kam lanmıştır. Şehrimize gelen yedi Ame-
y oksa bunun aebeplerı delıllerıyle ve ika! f ·· kim dün. B ga F r ı pro esor ve yager er -

Makale • 2 • . h l -oas maya giderek Bergama kalesini ve &
açıkça ~u~ı efkara. ıza 0 unma- klilapyonu ziyaret etmiıjlerdır. 
Iı?ır. Çunku ortada ızaha muhtaç Dün kara ve deniz yollariylc şehrimi
bır dava var~r. . . . ze gelenlerin sayısı 3127 ye balığ olmu.ş-

~aalesef 'ımdıye kadar ızah ~~- tur. Bu suretle gelenlerin yekı1nu 35 
lemıyen bu davadan en ço~ ~arar go- bini aşmıştır. Evvelki gece fuarı ziya
ren, ucuzluktan en fazla ıstıfade et- ret edenler 10.296 dır . Bu suretle yedı 
tirilmesi matlup olan fakir halk ve gu .. nde 128 805 k. · f · t tın · 
T 

·· le • il "d · · ışı uarı zıyare c ış 
ur ışç erı ır. oluyor. 
Zannederim ki, varlıklı vatandaş

ların istifade ettik1eri otomobiller 
ucuzlatılmış iken işçilerin, fakir hal
kın bindikleri otobüslerin hala ucuz
latılmamış bulunması, aynca vicda-

Vilayetler 
Kazalar hakkında 

YEN ASlR 

P~rtide Dünkü Toplantı 
•• 

Borçlu 
Borcunu 

ödemeyince 
Alacaklı üzerine atıla
rak yanağını .ısırmış .• 

Dün Türk pazarında bir Mel~ <ılın.ut. 
Avram adında bir musevi: lsak •dmda 
diğer bir mmeviyi y•nağından çolt alır 
aurette UU1Illfbr. 

. Hadise tudur: Uzüm ve incir işleri fiat durumları 
Avram ve !sak mahalle-;;-alarında b;;; 

•ıd • ıiıe toplamakla geçinmektedirler. Suçlu 
verı l Avram, dün oldukça kafayı tütaülemit tetkik edildi. Faydalı kararlar ve Türk pazarında müşteki !saka rutlı· 

Navlon işleri tatbik~tındaki müphemiyet de izale edildi 
p Dün sabah saat onda, vali ve ı maldir ve normal şartlar altında in
Parti re~si ~·Fazlı Gül~.çi~ riy~setin- kişaf istidadı göstermektedir. Nete
de Partı bınasında muhım bır top- 1 kim dün üzüm piyasasında 25 san
lantı yapılmıştır. Bu toplantıya Tür- tim yükseliş kaydedilmiştir. Buna se
kofis müdürü B.. U;_~a~ Ziya, Tıca- bep havanın bulutlu geçmesi, yağ
ret Odası umumı katıbı B. Mehmet mur tehlikesinin baş göstermesidir 
Ali ile bazı tüccarlar iştirak etmiş- . . 1 
1 d . O ·· · · · 1 · f• d Şehrımızde bu unan mebuslar er ır. zum ve ıncır ış erı, ıat u- .. .. . . d ·• dd 1 

1 1 • d·ı k baz f dal uzum, ıncır ve ıger ma e er etra-
rum arı tel "'" e ı ere ı ay ı f d k·kı ktad la Sa 
k 1 alı t 

ın a tet ı er yapma ır r. y-
arar ar nmış ır. 

MEBUSLARIN TETKiKATI lav B. Rahmi ve Hüsnü dün Türko
Öğrendiğimize göre, gerek incir 

ve gerek üzüm fiatlerinin düşmesine 
makul bir sebep yoktur. Piyasa nor-

fise giderek ofis direktörü B. Cemal 
Ziyadan lzmirin iktısadi durumiyle, 
her ihraç maddesi hakkında ayrı ay· 

rı izahat almışlardır. 
NAVLUN iŞLERi 

Geçenlerde, kontinental limanla· 
rına vapur işleten acentalarla vapur 
r.avlunlan işinde hükumetimizin 
noktai nazarının kabuliyle tecelli 
eden anlaşmanın tatbikinde bazı 
müphemiyetlere rastlanmıştı . Tür
koSis müdürlüğnde ecnebi vapur 
acentalarının iştirakiyle yapılan mü
zakerede, tatbik şeklini alakadar 
eden hususatta da itilafa varılmıştır. 
Bu suretle navlun işleri kat'i suret
te halledilmiştir. 

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

Kesim müsaadesi veriliyor 

yaralı:.: 

- Şu borcunu verecek misin, verml· 
yccek miıin} " 

Diye sormuştur. 

Mütteki. yanında parası olmadığın• 

dan bir kaç gün içinde verebUeoeiinl 
sl!ylemİf, fakat Avram. müttekinin bu 
talebini reddederek küfür etme§e batla
mtŞtır. 

Küfürler kartılıklı devam ederltenı 
iki taraf birden bire ka'ı>ıımıtlar Ve Türk 
pazarını allak bullak etrnitlerdir. Zabt
lanın yardımiyle taraflar ayn(m11. bu 
aralıkta lsakın ool yanağından kanlar 
akmağa başlamışbr. Bu hadisenin cür., 
mü meşhudu yapılarak, mİİfteki, ouçlu 
ve şahitler nöbetçi mahkemeye göndem• 
mişlerdir. 

Duruşması y'apılan valt'anın ·müşteki.si. 

hAdisenin mahiyetini anlatta.ltaıı sonra; 
sözlerine ilAve olarak: 

ni ııtırap verici bir mesele olmaktan bir tamim p d k d K k 
kurtu-lam_az_._HAKKI__,.,_ OCAKOOLU bi~=~:t~~~~~:~·:ev~:::r!c~: iyasa a ömür var }f. ömür, ireç 

- Bayım.. Bu ıw;lu ın: dü~manıdır, 
Geçen gün evime gelmiş: gelinlik lazt< 
ma tasallUt etmek istemiştir ••• O zaman 

kendiaini şiltiyet etlik. zabıta tahlı:ikab· 

nı yaptı. Şimdi benden öfkesini çıkar
mak isliyor ... Şu yanağmıa balı:ınız:ıüze• 
rime fırladı ve dişleriyle yanakJarunı ya~ 
raladı ..• demiştir. 

9 EYLÜL ~ee:i~;i~:.z'.:::in;:;a:te~~~~- fiatlerinin yükselmesine sebep yoktur 
1 • k t [ • Ögrenildıgıne gore vekalet, vıLlyet ve 1 
zmır ur u uş kazalar hakkında muntazam kayıtlar B l d k .. .. .. b h l ., 1 kk d 
bayramı tutmıya başlamıştır. Vilayet ve kazala- U Yl 0 UD QffiUfU U faill 0 acagt na 10 a Filhakika müştekinin bu iddi.uını te

yit eden tahitlerin ifadesinde de auçlu
nun müştekinin üzerine atıldığı ve Y• 
nağını yaraladığı. anlaşdmıştır. 

rın tabü ve coğrafi durumları, iklimi, 
BAŞTARAFI BiRiNCi SAHiFEDE nüfus durumu, mali ve iktısadi işleri , ta- rıkarılan haberler dog" fU deg" ildir 
Cümhuriyet meydanında, Atatürk hey- rım faalıyeti, bayındırlık ve yol duru- ~ 
keli l!nünde yapılacak merasim esnasın- mu, sağlık işleri tetkik edilerek vekô
da ilk tedrisat müfettiş! B. Asım Kliltilr !ete bildirilecektir. 

Yeni orman kanununun tatbikine 
bu mevsimde bilfiil başlanacaktır. 
Yeni kanuna göre hazırlanan orman 
idaresi kadrosu vilayete gelmiş ve 
alakadar daireye tebliğ edilmiştir. 

bir söylev verecektir. 
Kurtuluş bayramımızda bulunmak 

üzere yurdun dört köşesinden davetli 
olarak gelecek heyetler merasimde bu
aunacak bandoları teşkil edecek gençler 
için lise ve orta okullarda yer ayrılmış
tır. 

At koşuları 

lstanbul - lzmir 
h 

, Yeni teşkilata göre orman baş mü
a Va sef erleı l dürlüğü, mıntaka orman baş mü-

s. il h f ı · · 1 E l·'ld b hendisliğine kalbedilmistir. Mühen-
ıv ava se er erının y u ::? aş- d. I l . · 

l ğ h kk d h .. h . . d k. ıs ere muavın ve kondoktörler, 
ıyaca ı a ın a enuz Şf' rımız c ı 00. l f. .. 
l''--darla 1 bl. t ılın t B ge şe • unvanını almışlardır. a ö.&a ra e ıga yap amış ır. u- O 1 · · · 

l b L- c dak. . il h rman arı koruma vazıfesını der-nun a eraOL"r um:ıovasın ı sıv a- ... 
lıanga d · t il 1 . t' B' uh te edecek muhafaza teskilatı ey-

1 2 eylulde başhyacak olan at ko- va .. ikrınala .ı~a 
1 

elr cmkl.'itadır. T ır lulün ilk gimünden itibar~n vazife 
1 1 l an once m ı ıçın ça ışı ma ır. ay- .. k I • 

şu arının programı ıazır anmıştır. 
1 

. . •. h .k 
1 

. gorece ve orman arımız asken teş-
llk k ·· d k. ı · yare erın ınecegı sa a ı ma edılmek . • . 

oşu, uç yaşın a ı yer ı yarım 
1
.. dir B lG OOO 1. sarr· I kılat tarafından, mutlak bir dısiplin 

k 1 ·ı· k d tk· . k uzere . uraya . ıra ıy e . . d .d d . l k . , 

!inden yapılacak kat'iyat ve hariçten 
lmzire getirilecek kömürler. lzmir 
şehrinin ihtiyacına tam olarak cevap 
verecektir. 

DAiRELERDE. 
Askeri idare ile resmi dairelerde, 

mekteplerde odun kömürü kullanıl
mıyacaktır . Maden kömürü kullanıl
ması için şimdiden tertibat alınmak
tadır. Bu suretle odun kömürü ve 
yakılacak kereste ihtiyacı azalmak
tadır. lzmirde, maden sobası sarfi
yatı son iki yıl içinde yüzde yüz nis
betinde artmıştır. Bu artış, halkımı
zın maden kömürüne göstermeğe 
başladığı rağbeti çok güzel göster-

mektedir. 
KAÇAKÇILIK DURDU 

Yeni kanunun mer'iyete girme
sinden sonra kaçakçılık meselesinin 
önü alınmıştır. Bu sahada tenakus, 
y(izde yetmiş beş nisbetindedir. Ka
çakçılığı sanat ittihaz edenler şiddet
le takip edilerek bu kötü İşten vaz 
geçmeğe ba~lamışlardır. 

KiREÇ FIA TLERI 
Mahrukatın azlığı veaile ittihaz 

edilerek günden güne artmakta olan 
kireç fiatlerinin önüne geçmek üze
re tedbir alınac3ktır. Bu iş iki hafta 
içinde ha lledilecektir. Kireç fiatleri 
60 kuruştan 90 kuruşa hrlamıştır. 

Avrarrun tevkifine ve kat'i: raporun 
verilmesi İçin Müddeiumumiliğe tezltero 

yazılmasına karar veril~tir. 

Fuar 
Tenis müsabakaları 
Romanya tenisçileri çarşamba 

günü şehrimize geleceklerdir. Ayni 
gün Ankara ve lstanbul tenis ekip
leri de şehrimize gelmiş olacaklardır. 
Karşıyaka kortlarında yapılacak te
nis müsabakalarına lzmirin tarunmı~ 
tenisçileri iştirak ettirilecektir. an ngı ız oşusu ur. ıncı oşu b. d . il h . b. ıçın e ı are e ı ece tır. Karakol tes-

3 dalı ka k . 1. f ır e sıv ava ıstasyon ma.sı yapıla- . • b h • ve a yu rı yaşta ı yer ı ve sa k kılatı u afta tamamlanmış olacak- •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
kan arap hayvanları koşusudur. ca tır. tır . Sürek Üçüncü koşu 3 ve daha yukarı yaş
taki saf kan lngiliz hayvanlarına 
mahsustur. Dördüncü koşu 3 ve da
ha yukarı yaştaki yarım kan lngiliz 
atlarına mahsustur. Son koşu safkan 
lngiliz atlarına mahsustur. ikramiye
si 1800 liradır. 

Dört kumarbaz 
Zarla kumar oynar

ken yakayı ele 
verdiler 

Dün dört kişiden mürekket bir 
kumarbaz şebekesinin cürmü meş
hudu yapılarak nöbetçi mahkemeye 
gönderilmişlerdir. 

Mehmet, Osman, lsmail ve Ah
metten ibaret bu kumpanya; dün 
gündüz, yeni Bitpazarında çimento
lu düz bir dükkan önünde oturmuş
lar ve zarla kumar oynamağa başla
mışlardır . 

Bir aralık kumarbazlardan Arap 
Ahmet ayağa kalkmış ve polisi gi>
rünce kaçmak istemi~e de muvaf
fak olamamış ve polis Ahmedi ve 
Mehmedi yakalıyarak yalnız olma
sı itibariyle Osman ve İsmail kaçma
ğa muvaffak olmuşlardır. 
, Fakat iki saat sonra, bunlar da 
yakalanmış, bir zar, bir miktar da 
para ile birlikte, dört suçlu nöbetçi 
mahkemeye yollan mı ılardır. 

Sorguları yapılan suçlular lıep bir 
ağızdan : 

- Biz kumarbaz değiliz; biz na
muslu adamlarız! 
Demişlerdir .. Hadisenin canlı şa

hitleri dinlenmiş ve bu dört kum •r
bazın yalnız dün değil, her gün, h~r 
zaman için bu mevkilerde kumar oy
nadıklarını söylemi şlerdir. 

Mehmet, lsmail ve Ahmedin ku
mardan ve saireden bir çok sabık:ı
brı da vardır. 

Hakim düşündü : 

Balıkçılar 
Bir kooperatif 

kuruyorlar 

KERESTE IHTIY ACI 
Yeni kanun mer'iyete girerken 

kat'iyat yapılmıyacağı, mahrukat 
zorluğu çekileceği hakkında çıkarı
lan haberlerin aslı olmadığı anlaşıl
mıştır. Vilayetin dahili kereste ihti
yacı için peyderpey müsaade veril
meğe başlanmıştır. Yapılan müra· 

Avında ölümlü 
kaza oldu 

bir 

Izmirde yeni bir balıkhane irışa.>ı için caatler üzerine orman keşfiyatı ik
yapılan tetkikler ilerlemiştir. Bu husus- mal edilerek kesim müsaadelerine 
ta bir de proje hazırlanmıştır. Yeni ba- ait mukaveleler hazırlanmıştır. 

ödemişin Mursallı köyü civarında sü
rek avı eşnasında müessif bir kaza ol
muştur. Bu köy halkından Ibrahirn oğ
lu Hasan ve Salih oğlu Kadir Çatak de
resinde avlanırlarken Hasanın tüfeği 

ateş alarak Kadirl al\ır surette yarala
mıştır. Kadir hadiseyi müteakip hayata 
gözlerini yummuştur . 

lıkhancde modem tesisat, soğuk hava KöMOR IHTIY ACI 
depoları meydana getirilecek, balıkların 
daha uzun müddet bozulmadan muhafa
zaları mümkün olacaktır. 

Şehrimizdeki balıkçıların bir koope
ratif etrafında toplanarak çalıştırılma
ları, sayleri derecesınde müteneffl ol
maları temin edilecektir. Bize verilen 
malılmata göre Izmirdel<l dalyanlar, bu 
kooperatifler tarafından işletilecektir. 

Balıkçılar, iklısat v~kAletinin bu husus
ta verdiği kararı memnuniyetle karşı

lamışlardır. 

-··· ııa;: 

Fuarda 
Gardenparti 
Eylı1lün dördüncü cumartesi günü ak

şamı Fuarda, Kızılay kurumu menfaa
tine valimiz ·B. Fazlı Güleçin himaye~ 
sinde bir gardcn-parli verilecektir. Gar
den· partinin, mevsimin en güzel ve en 
parlak bir toplantısı olmasına çalışıl
maktadır. Hazırlıklara şimdiden baş

lanmıştır. 

4 Eylı11, Fuarımız için sayılı günler
den biri olacak, garden-parti de misafır
lerimize ve Izmirlılere unutulmaz bir ge
cenin hatı.rasım taı;ıyacaktır. 

Mekteplerde 

Hazırlanan plan ve raporlara isti
naden, kesim mevsimi olan ilk teş
rin ayı sonunda kömür ve odun me
zuniyetleri verilecektir. Bu yıl mah
rukat buhranına meydan verilmeme· 
si hakkında Ziraat Vekaletinden 
şehrimizdeki alakadarlara emir gel-
miştir. 

Yapılan tetkiklere göre piyasada 
mühim miktarda kömür vardır: Bu 
itibarla kömür fiatlerinin beş kuruşa 
yükselmesine, bu mevsimde hiç bir 
mana verilememektedir. Bir çok 
tüccarlar kömürlerini daha pahalıya 
satmak için poyasaya çıkarmıyorlar. 
Bize verilen malumata göre, bu yıl 
piyasaya fazla miktarda kömür çıka
cağı için, kömür gizliyenler kar yeri
ne zarar edeceklerdir. Vilayet dahi-

Göçmen evleri 
Vilayet dahilinde inşa ettirilecek bine 

yakın göçmen evinin inşa işleri pazarlılc 
suretıyle yapılacaktır. Bu yil inşa edile
cek evler, geçen sene vilayet dahilinde 
yerleştirilen göçmenlere tahsis edilecek
tir. 

Tirede 
Bir ev yandı 

Tire kazasının Bahariye mahal
lesinde İbrahim Gedizlinin evinden 
büyük bir yangın çıkmış, ev tama
men yandıktan sonra söndürülmü~
tür. Maddi zarar 1 100 liradır. 
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•• 
Ozel Riza ANA ve 

direktörlüğünden : 
Yusuf 

okulu İLK 
ANA ve iLK kısımlar için talebe kaydına 

itibaren ba9lanacaktır. 

bir Eylulden 

Müracaat saatleri: Her gün sabah dokuzdan on yediye 

kadardır. 

Kestelli caddesi: No. 76. Telefon: 2914 

Not: Uzak semtler için çocukları mektebe götürüp getir· 

mek için husuıi otobüsleri vardır. 
1 ıs 

Dün akşam Fuarda 

Gürbüz çocuk müsa
bakası yapıldı 

lzmir Çocuk Esirgeme kurumu- iki yaşındaki çocuklardan Retit 
nun gösterdiği büyük alaka ile dün Piroli birinci, üç yaşındakilerden 
akşam fuar gazinosunda ve muhte- Güngör birinci, Semiramis ikinci, 4 
lif yaşlar arasında bir gürbüz çocuk yaşındakilerden Süzan Maltas birin• 
müsabakası yapılmıştır. ci, sekiz yaşındakilerden Taşkın De

Bu münasebetle fuar gazinosun- mir birinci, dokuz yaşındakilerden 
da bir çok aileler, beraberlerinde gür- Ayhan Tayman birinci, on yaşında
büz ve neşeli yavruları olduğu halde ki çocuklardan Aslan ikinci gelmiş• 
erkenden yer almış. gerek kendileri !erdir. 
ve gerek yavruları heyecanla mü- Müsabaka sonunda birinci vo 
sabaka saatinin yaklaşmasını bekli- ikinci gelenlerin resimleri aldıklari 
yorlardı. hediyelerle beraber grup halinde çe

Bu maksatla Çocuk Esirgeme ku- kilmiştir. 
rumu, bir çok aileleri davet etmiş ve Kurum başkanı, kendisini gören 
bu müsabaka etrafında mümkün bir arkadaşımıza şunları söylemiş
olduğu kadar fazla alaka uyandır- tir: 
mağa çalışmıştı. « - Kurumumuzun bu müsaba-

Hakem heyeti, kurum başkanı B. kayı tertibindeki maksat ve gayesi 
Dr. Fikret Tahsin, B. Dr. Sami Sa- yeni yetişecek neslin mümkün oldu
lih, Ziraat Bankası Kambiyo şefi B. ğu kadar sıhhatli ve gürbüz olması• 
Mitattan mürekkepti. nı teminen ve başka memleketlerde 

Hakem heyeti, çocuk doktoru Dr. olduğu gibi teşvik müsabakaları ter· 
Sami Salih marifetiyle saat tam do- tip ve bu müsabakaları her sene tek· 
kuzda çocukların umumi vaziyetini rar etmektir. Bundan böyle her yıl 
kontrola başladı. Çocuklar birer bi- ayni yerde ve yine fuar zamanında 
rer muayeneden g~çirildi ve hakem tertibini kararlaştırdığımız bu mü
heyeti hepsine birer derece verdi. sabakalara anne ve babaların çocuk
Bunun hitamında gazinonun kırmı- !arına daha büyük bir ihtimamla ba
zı salonundan büyük ve umumi sa- kacaklarına ve onları gelecek yıllar 
lona geçildi. Burada; muhtelif yaş- müsabakalarında kazanacak hale ge
larda birinci ve ikinci gelen gürbüz tireceklerine )cuvvetli inanını var .. ıt 
çocuklara ku rumun hazırladığı he- Gönül arzu ederdi ki, gelecek yıl• 
diyelerin tevziine başlandı. !ardaki gürbüz çocuk müsabakal~ı· 

Birinci ve ikinci gelenler sırası ile na lzmirin yüzlerce annesi, ellerın· 
ve isimleri okunmak suretiyle ha· den tuttukları ve yüzlerinden kan 
kem heyetinin bulunduğu masanın can fışkıran yavrulariyle gelsinler V~ 
önüne davet ediliyordu. Çocuklar, müsabakanın bu yılkinden daha çok 
ebeveynlerinin refakatlerinde masa- alakalı olmasını temin etsinler. 
nın onune geliyorlar, hediyelerini Bu güzel ve ilk teşvik mü"8ba.ka• 
alarak alkışlar arasında ortada yer sını hazırlıyanlan candan trbrilı. et· 

Bu sabıkaların infaz edilip edil
mediğinin sorulmasına karar vere
rek muhakemeyi 3 eylule talik etti. 

DWı erkek sanat okulunda leyli mec
cani talebe kabulü için yapılan imtiha
na 108 talebe girmiştir. imtihan evrakı 
vekalete gönderilmiştir. Liselerde ve or
ta okullarda leyli mcccanl imtihanı per
~embe günü yapılacaktır. ikmal imtihan
ları 7 Eyluldedir. 

·-------------------------.. alıyorlardı. meyi borç biliriz. 
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Bir Japon tebliğ resmisinde 

Ja onl e 
Çi ayya es~ a r 

t'ENIJASIR 

[(ömür iş'in _yeni 

? ozluda 
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rn ı 
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at 

muvaf fakı yeti 

rulan 
e a 

mo
adı 

e l erını} ıa e ili orlar nın Kozluda kurduğu Kömür iş şirketi- ilk defa vücud:ı. getirilmiştir. tt• ki • • • dd• Zonguldak, 27 (A.A) - iş Ba:'"k~:

1
.~;'ktir: Bu şekil maden tesisatı havzaC!iı 

---------- J nin yeni yaptığı tesisatın nçılma töreni Bu münasebetle sosyete genel direk· 
Nankin, 27 (A.A} - Japon tayyare- JAPONLAR ZEHIRLI GAZ çok knlabalak davetli ve binden fazla törü Ihsan Soyak bir söylev vererek bu 

-'- · d b' k KULLANIYORLAR halk • . · · · k' 1 ı d tesisatın istihsaldeki tesirini izah etmi§-Jeri diln gece şı:.urin üzerm e ır a ·m ve ışçının ıştıra ıy e yap ı ı. 

yaparak birkaç bomba atmışlar ve muh- Nankin, 27 (A.A) - Şang Kay Şekin Zait 27 den tahtelarz 100 rakamına tir. 
iş Bankası tarafından havzada kurulan 

telif yerlerde yangın çıkarmışlardır. Si- karargahından bildirildiğine göre, Ja- 'ınen bu kuyudan bu teçhizat sayesinde 
madeh kömürü şirketlerinin kuruluş yıl 

vil ahaliden birçok kişiler yaralanmış- pon kıt'aları N:ınku önündeki muvaf- .. d 1 r.00 •enede 550.000 ton ko-mu··r k b 1 T' k-gun e u .. dönümü olma - münasc etiy e ür ış 
tır. fokıyetsizlikleri dolnyısiyle S!l uncu Çin ı' .. .. • 

1
. d ~ 

k k b k mur ınsan e ı egme 10irkctinde bir garden parti tertip edil-Tokyo, 27 (A.A) - Amiral makamın- fırkasına karşı Ağustosun 24 ve 25 inci çı acc ve u 0 
• • - ,.. 

dan neşredilen bir tebliğde, 14 den 25 günleri zehirli gaz kullanmışlardır. 1 den lavvara kadar otomatıkman gıde- miştir. 

Erzurum güzelleşiyor 
Ai,'llstosa kadar geçen zaman zarfında Tokyo, 27 (A.A) - Ş:ınghaydan gc
Japon bahriyesine mensup tayyarelerin len bir Japon telgrafına göre, Japon harp 
110 Çin tayyaresini tahrip ettikleri, alt-

1 
gemifori dün akşam Yuangtse nehri üze

mış altısını düşürdükleri ve 25 hangar 

1 

rinde Ş:ınghayn takriben yüz kilometre 
tahrip ettikleri... bildirilmektedir. lik bir mesafede Cuju ismindeki Çin l)"' _J _J / l 

Japonlar 16 tayyare kaybetmişlerdir. gambotunu batmnışlardır. Gambot iki .1. eni Caaue er açı ıyor, modern biı, 
caddelere 

Hankov geçidi, 27 (A.A) - Domei Japon gemisine ateş etmişti. l 
ajan.~mın muhabiri Japon kıt'alannm Diğer cihetten Tsingtaodan bildirildi- Otel yapı lYOT, ana 
dün Hankov geçidine 8 mil mesafede ka- ğine göre, Japon general konsolosh~nesi 
in Pataling şehrini işgal ettiklerini haber dün akşam bütüıı Japon tebaasının tah- asfalt döşeniyor 
vermektedir. liyesini emretmiştir. Konsoloshane ıne-

Erzurum, 2 7 ( A.A) - Erzurum un BeleCliye de yeni açtığı caddelere par-Ç1NL1LER HAZIRLIKLARINI ınurlnrı l ı-:yllılde şehri terkedeceklcr-
BtT!RMEK ÜZERE dir. imarı faaliyeti büyük ba§llrılarla devam ke dö~emektedir. Ana caddelerden bir 

etmektedir. Merkezden telgrafla gelen kısmı· ıısfalt olacaktır. Şanghay, 27 (A.A) - Gece sükunetle Tsi~toa heledi~·c reisi Japonlnr tara-
, kl b' · tahsisatla ctrnf ı açılan ve şehir meydanı Şehrin elektrik ihtiyacı için yakında 

geçmiştir. Çinliler haz.ıru arını ıtır- ı fından lcrkedilecek cmiakiıı muhafazas1-
' 1 haline konulan büyük Mimar Sinanın öl- esasla faaliyete başlanacaktır. Bu yıl mo· 

mektedirler. Muntazam Çin kıta arının ı nı deruhte etmıstır. . d b. . l LlJA dern bir otelle süslenen imar birliği şi-
tamamiyle Şanghny civarma çckildıkleri Tsinghai, 27 (A.A) - Jnponlar dün mez cserlerın en ırı 0 an apa§a c~-

. · b' · . . . . . .. · trafı süslenmekte ve modern hır fala ılıcn sulan için yeni yapılacak bü-Ye ımtıyaz mıntnkaları hududunun ın j Tsınp,hmyc gırmııılcrdır. Çınliler 500 mıının e 
]maktadır yük tesisat hazırlanılmaktadır. metre ilerisinde müstahkem bir mevzi telefat V<'rmişlerdır. Bin kadar da ya- çeşme yapı · 

~~~~~~~~~~;~ ~tl~ı~ı~J~~~ 00 ~~~,---~~-~~~~-~n-n~ü-.t~t-e_f_ı.-k~~-~~K-a~r~d~e~ş~~~~-~-~~~ 
Şimal istasyonundaki bütün mevziler tul düsmuı-.. \'.! iO k~i yaralanmıştır. Dost, lYJi ve 

milislerin işr,ali altındadır. Bunlar mü- Japonl.ır, l\1:ınkounstsun mıntakasın

~emmel surette müsellahtır. V c nef~1e- dl' ki Çinlileri ml vzılerindl'n çıkarmış- ~ 

~ine itimatları vardır. lardır. r a ve ey erı 
Siyasi mahf ellerin kanaatine göre 

Hukukan Çinde hali 
harp mevcut değildir 
Çinir, ablokası gayrı meşrudur 

Londrn, 2 7 (1\.A) - Siyasi mahfel-1 Londrıı mahfilleri, hali harp mevcut 
ler hukukan Çinde hali harbin mevcut olmadıkça abluka teşebbüsünün gayri 
olmadığını ve yoldan geçen bir sivil ar<l-

1

1 me~ru Lir hareket sayılacağını ,.e her 
banın bombardımanı mazur görülecek . . . 
b . h"d' 1 d ~ h . 1 k ı ahluknnın ıcalmtından olan gcınılerı ara-

ır u ısc o ma ıgını e emmıyet e ·a:r-
1 aetmektedirler. ma hakkının hiç bir zaman japonlara 

Diğer cihetten japonların Çinin ce- 'ı' crilmiyecc~ini beyan etmektedirler. 
nubu garbi ahilini abluka etmek fikrin- Bu haber teeyyüt ettiği takdirde lngi
de oldukları hakkındaki haber Londra- ıliz ricali meseleyi tetkik etmeğe başlwa-
da nahoı bir tesir uyanclırmıştır. caklardır. 

Faşizm aleyhtarlar.ı 
Anıeı·ikada 

bayraklı 
Japon sefareti önüne 
nöbetçiler: diktiler 

Vnıington, 2 7 (A.A) - B. Cordcll I de vahimleştirmeğe yarayacağını söyle
Hullun davetine rağmen harp ve faşizm miştir. 

yarı e 
İstanbul, 26 (Hususi muhabirimi zden) - Hükumetin daveti üzerine 

Trakya büyük manevralarında hazı 'r bulunmak üzere gelmiş olan dost 
ve müttefik lran ve Afgan askeri he yetleri yarın Karadeniz vapuru ile 
izmire hareket edeceklerdir. Kardeş devletlerin heyetleri lzmirde Enter· 
nasyonal fuarı gezeceklerdir. 
~-----------------~~~--~-----~ ........ ~~~~~~~~ 

Koca tepe • • gez ısı 
Afyon halkevinin 

gezt bu yıl da bu 
her sene yaptığı 
mükemmel oldu 

Afyon, 27 (A.A) - Halkevinin her 
yılki Kocntepe gezisi bugün yüze yakın 
atlının İştirakiyle yapıldı. Kafile ıimdi 
Kocatepe eteğinde Kalecik köyündedir. 

Kocatepede merasimi Halkevi başka
nı Galip Demirer güzel bir söylevle açtı. 
Bayrak selamlandı. Hatipler heyecanlı 
ve kuvvetli özler söylediler. 

Büyük Kurtancının namı ve eserleri 

saygı ile nnıldı. Atamıza bnKlantı ve 

saygı cluyguları telgrafla arzedildi. 

Kalecik köyünde Halkevi kafileye bü

yük bir yemek verdi. Bütün köy heye

can ve neşe içinde bu ulusal bayramı 

kutlulayor. Milli oyunlar oynanarak, 

halk §arkıları söylenerek bayram şenlik
leri yapılıyor. 

Dubrovnik'in lstanbul ziyareti 

Türk - Yugoslav dostluğunun yeni 
bir tezahürüne vesile teşkil etti 

nleyhtnrları cemiyetinin azaları japonya- I Cemiyetin Nevyork §llbesi sekreteri 
nın Çindeki faaliyetini protesto etmek memlekette bulunan bütün japon konso- Belgrad, 27 (A.A) - Yugoslav gaze- kruvazörü tarafından yapılan bu ziyare
maksadiyle Japonya sefaretinin önüne loshanelerinin öni.ine nöbetçiler ikame ltelcri, Dubrovnik adındaki Yugoslav tin Türkiye ile Yugoslavyayı birbirine 
bayraklı nöbetçiler ikame etmişlerdir. edileceğini beyan etmiştir. kruvazörünün Istanbula muvasalatı hak- bağlıyan dostluğun ve iki memleket bah-

8. Rooseveltin talebi üzerine hariciye R!77X//7Z7/J7...,'!!l!il!!l!Y.Z/.,,,r7/LZ7.7:LJ kında birçok haberler neşrebnekte ve ·yeler· · ekdiğ . t d k d 
N D k · ı 1 n ını y erme rap e en ar eş-

nazın Hull, Uzak Şarktaki ••aziyetin ne· N a ti O aran J y Of 1 bilhassa Türk sivil ve nskert makamatı lik h' l . . .. .. . .
1 

k · · ·ı · .. k · t "b ~ .1 1 b 1 1 lk ta af d y ı ı.s erınm tezahurune bır vcsı c teş-u etını ı en surcre cemıyet en no et- T . . • . I ı e stan u 1a ı r ın an ugos a~ . . v • • 

c;ilerin kaldırılmasını istemiş ve bu suret· alıp!erm ~sekı T~caret zabitan ve efradına gösterilmiş olan iyı kil etmış oldugunu ilave ctmektedırler. 
le nöbetçi ikame etmenin nnzık bir saf- ~ Bankasına muracaatlerı. kabulü tebarüz ettirmektedirler. N -
haya giren vaziyeti düzeltmekten ziya- ~V:.07·7 ı.3 (1616) 1 Gazeteler ayni zamanda Dubrovnik amık Kemalin oğlu 

"°''-'..-:..T ""'""7.ZJUJ3"7 /h'Z7/7.//////h 
~ .. . .. . ,.':.·.· .. ·•-~; ... ~ ... ~ ... · ~'(· ....... '~ -·~:::. 

lzmirin Sayın Misafirleri Geldinit ... 

Güzel fuarımızı, şirin İzmirimizi gezdiniz, gördünüz. 
İzmirden size bir hatıra olsun diye bir şey haber verelim, 
lzmirde üzüm, incir meşhurdur, bu güzel meyvalardan 
hediye götüreceksiniz size daha makbul bir hediye haber . 
verıyoruz: 

- Hükümet 
Hilal 

Caddesinde 
Eczanesi 

Ali Ekrem 
öldü 

Istanbul, 27 (Hususi muhabirimiz-

den) - Namık Kemalin oğlu Şair 'Ve 

eski darülfünun müderrislerinden Bay 

Ali Ekrem, tutulduğu kanser hastalığın· 

dan bugün vefat etmiştir. Ati Ekrem, 

70 yaşınd:ı idi. ölümü ilim ve edebiyat 

alemimizde büyük teessürle karşılandı. 

Cenazesi, tnkdirkurları arasında kaldırıl

dı ve Zincirlikuyu mezarlığına defnedil-

di. Merhumun vasiyeti mucibince cena

zesine çiçek ve çelenk gönderilmemiştir. 

Sahife~ 
» 

ISTANBUL TELEFONLARI 

el facias 
Anıasyantn Gümüş nahiyesini 

seller bastı 180 ev yıkıidı -·-·-·-Istnnbul, 27 (Yeni Asır - Telefonla)- Amasya vilayetine tabi Gümüş Hacı 
köy kazasının Gümüş nahiyesinde korkunç bir sel fıfctıı olmus~ur. lki gün~ 
dcnberi fasılasız surette yağan y:ı.ğmur ye doludan nnhıyen n kô) lerini su
lar basmıştır. 

Şimdiye kadar 180 ev yıkılmış ve tarlalardaki harmanları da sular alıp 
götünnüşti.ir. 

Maddi zarar kat'i olarak kestirilemcmekJe beraber yüz binlerce liraya da· 
yanmaktadır. 

Nüfusça zayiat, şimdiye kadar tesbit edilmiş olanlar 2 ölü ve blr gaipten 
ibarettir. 

Istanbul - Bükreş 
Hava yolculu~u ay sonunda haşlıyor 
Istanbul, 27 (Yeni Asır - Telefonla) - Devlet hava yollan idaresinin sa· 

tın aldığı 14 ldşilik yeni yolcu tayyaresi eylul nyı içinde IstanbuJa gelecek· 
Ur. Hava yolları Bükrcş ve Istanbul arasında sclcrlcr yapmnğa karar ver· 
miştir. Ay sonunda Bül"Tcşe ilk yolcu tayyaresi, Yeşilköy hava meyda· 
nından hareket edecektir. Profesör Bn. AfeUe Bolu mebusu B. Cevnt Alr 
bnsın eşi ilk yolcu olarak Bükreş seferini y:ı.pacaklardır. 

Meçhul denizaltı. 
Ortadan kayboldu. Bir daha görünmedi 

Jstanbul, 27 (Yeni Asır - Telefonla) - Bugünkti gaz.eteler, Marmara açık· 
l:ırında faaliyette bulunan ve son birkaç gün zarfında da ortadan knybolnn 
hüviyeti meçhul denizaltı gemisinin Bandırma açıklarında yakalandığını 
yazmışlarsa da, bu haber resmen teyit edilmemiştir. Alakadarlar, Kadiks 
adındaki Ispanyol vapurunun batırılmasından ve Armora adındaki lspanyol 
gemisinin de karaya oturmasından sonra bu denizaltı gemisinin bir daha 
görUnmediğini söylemektedirler. 

lngiliz filosunun manevraları 
Yunan denizinde yakında başlıyacak 

lstanbul, 27 (Yeni Asır - Telefonla) - Ingiliz filosu cylul ve teşrinil'vvcl 
aylarına kadar devam edecek büyük deniz manevralarına Yunan suların· 
d:ı yakında başlıyacaktır. Ingiliz filosu tarnf ındnn bu mnnevralar esnasın· 
da bnzı Yunan sahillerine asker ihracı hareketleri de yapıhıcaktır. 

Bulgar ordusunun manevraları 
Istanbul, 27 (Yeni Asır - Telefonla) - Sofya gazeteleri Bulgar ordusunun 

eylCıl sonunda büyük manevralara başlıyacaklarını yazmaktadırlar. Bu mn· 
nevralara Balkan ntaşemiliterleri ile Almanya, ltalya \'e Yugoslavyad::m bi· 
rer askeri heyetin davet edileceği bildirilmekf<'dir. 

Pire muhteliti yarın Galatasaray 
Beşiktaş muhtelitile karşılaşıyor 

Istanbul, 27 (Yeni Asır - Telefonla) -Şehrimizde iki maç. Izmirde de ikl 
maç yapacak olan Pire muhtelit takımı bu sabah buraya gelmiş, sporcular 
tarafından htıraretle karşılanmıştır. Pire muhtcliti ilk maçını yarın Gala
tasaray - Beşiktaş muhtelitiyle yapacaktır. lzınirde de lzmir \'e Ankara 
ile karşılaşması mukarrerdir. 

Dubrovnik gemisinde ziyafet 
Istanbul, 27 (Yeni Asır - Telefonla) -Linıanımızda misafir bulunan Dub· 

rovnik Yugoslav mektep gemisi kumandanı, bugün gemide bir çay ziyafeti 
vermiştir. Ziyafette Istanbul merkez kum~nd~nı ile askeri erkan ve matbu
at mümessilleri hazır bulunınuslardır. Dubrovnik yarın limanımızdan Pi· 
reye müteveccihen hnrcket edecektir.' 

Almanya ile ticaret müzakeresi 
inkıtaa uğramış değildir 

Istanbul, 26 (Yeni Asır - Telefonla) - Alınon):ı. ıle hükümetimiz nra· 
sındaki ticaret müzakerelerini idareye memur B. Faik Kurdoğlu şehrimize 
gelir gelmez iktısat vekili B. Celal Bnynrı ziyaret etmiştir. B. Faile Kurdoğ· 
lu, müzakerelerin gidişi hakkında vekile izahat vermiş, ondan sonra B. C.e· 
lal Bayarla birlikte olarak Başvekil Ismct Inönü tarafından· kabul edıl· 
mişfü. B. Faik Kurdoğlu hu sabah Ankaradan tayyare ile gelen Türkofis 

ilcinci reisi B. Nihatla bir müddet birlikte çalışmıştır. · 
Alınnnyadaki müzakerelerin inkıtaa uğramadığı ve B. Faik Kurdoğlunun 

bazı talimat nlmak iizcrc geldiği anlaşılmaktadır. 

Yunan 
Askeri heyeti 
Dün Istanbuldan 

ayrıldılar 
Istanbul, 27 (Hususi muhabirimiz-

den) - Büyük Trakya manevralarında 
bulunmak üzere gelmiş olan dost ve 
müttefik Yunan askeri heyeti bugün ele· 
niz yoliyle ve Celya vapuru ile Yuna
nistana avdet etmiştir. Misafir askeri 
heyet Galata rıhtımında komutanlaı·ı
mız ve askeri merasimle uğurlanmışlar· 
dır. 

Yugoslav yada 
Başvekili ziyaret 

ettiler 
Belgrad, 27 (A.A) Bled'den 

Şam da 
Bir çarpışma 

Polislerle esnaf ara, 
sında silahlı bir car-, 
pışma oldu bir ölü, 
bir çok yaralı vardır 
Istanbul, 27 (Hususi muhabirimlı., 

den) - Suriyede karışıklık gittikçe art· 

maktadır. Sansörün şiddetinden etraflı 

malumat gelmiyor. Kabinenin ne za• 

man istifa edeceği henüz belli değildir. 

Şamda polislerle esnaf arasında bir çar· 

pışma olmuştur. iki taraf da birbirlerine 
ilah kullanmışlardır. Bir ölü ve bir çok 

da yaralı vardır. 
~~J'~ 

Muhasebeci ( BAHARÇiÇEGi) adıyla bir kolonya yapar. Markası eczane
nin sahibi · ( KEMAL I<aMiL ) AKTAŞ markasıdır. Bilmem ama 
bundan daha eyi l<olonya kullanmamış olduğunuzu iddia edebili
riz. lzmir Kemal Kamil kolonyasiyle meşhurdur. Jstanbullu 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) 

bildirildiğine göre, Naibi hükumet 
prens Pol, başvekil ve hariciye mı-

E d b d zırı B. Stoyadinoviçi kabul etmiştir. aranıyor 
rzurum a uğ ay Diğer taraftan B. Stoyadinoviç Muhasebe usulünü iyi bi-
Ve arpa mahsulü Alman sefiri B. Van Heeren ile Tür- len bir muhasebeciye lüzum 

kiye sefiri B. Haydar Aktay, Ro- ' d T r l · Ak k" 
Erzurum, 27 (A.A) -Bu yıl buğday manya sefiri B. Cadete, Yunan sefi- VT~r ır.t B akıp erın .. se ı 

,, 
h 1.. k b k ı·d· ç·f · B R · A l k' l l ıcare an asına muraca· ve arpa ma su u ço ere et ı ır. ı t- rı . osettı ye mavut u masa- l • l-3 (1&15) 

çi ve köylü çok memnundur. hatgüzarı B. Shtilayı kabul etmiştir. g.!.:g: • w 
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lzmir vili yeti pa vy 

nunda bir te ki 

o 

-
Burada lzmir vilayetinin bütün hususi

yetlerini görmek kabildir 

Bu seneki Jzmir Enternasyon:ıl Fuarı tarileri köylerde bizler giyeriz, şu çcp
geniş ve güzel tarhlariyle, yeni betonar- kcnlcrlc kısa işlemeli şal\'arlarla dizlik
ıne stnnd ve pavyonlariyle ve buna ben- leri erkeklerimiz giyer, bunlar da 
r.er birçok gUzelliklcrlyle geçen seneler eskiden delikanlJlarımızın oyalı ye
fuarlanndan Usttin olduğu muhakkak- menili !esleri, bu gördüğilnüz. tanburn 
tır. ile tefler bizlere köylerimizde ne güzel 
Fuarın bu sene gözleı·imiz önüne ser- geceler geçirtmiştir. 

Ciiği yenilikler, her sene büyük farklar- Genç bayanın. gece geç vakte kadar 
la \'C hızla tekAmUlc doğru ilerlendiğini pavyondn uyJrusuz kalın~ olnıasın
anfatınaktadır. dan olacak uyku ac;kıyor ve ude-

Değetli başvekilimiz Ismet Inönü, Iz- ta gözlerini yumuyordu. lhtiyar köy
nıir Fuarı bütün Türkiye iktısadiyatı- lü bayana köylerde eskiden sık sık 
nın varlığını gösterebilir bir halde olma- vukubulan kız kaçırma hadiselerini ba
sı luzımdır, demişlerdi tırlatmnk maksndiyle latife yapmak is-

Kıym~tli iktısat ırekllimiz Celal Ba- tedim ve: 
far benimle kısa bir hasbıhalleri sıra- - Kız U) u~ror, kapıp kaçırıverirlerse, 
ı:ında Izmir Fuarında göstcrUwek iste- dedim. 
nilen varlığın yilzde altmış nisbetinde K~ylü ba~an bana dişi bir arslan gi-
gösterilmbt olduğuna işaret etmişler ve bi cevap vererek: 
bunun gelecek yıl hiç değilse ylizdc dok- - Onu mu, onu zor kaçırırlar, onun 
ımn nf.sbe~ioe çıkarılması için icap eden naha bak kapıda arslan gibi zeybeği var, 

YEN!XSIR 

Sabıkalı 
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• • 
ıca e e Ceza evinden ay

rılmağa gönlü razı 
olmıyan adam 

••• 
Rakıyı ağzına aldı mı 
kendini kaybediyor 
Boşnak C~mal, sarhoşluk suçundan 

atılacak Serbest ticaret hayatına 
elemanları çok iyi yetiştirece 

• . . . 
• . • • • • . . 

dolayı dün yine nöbetçi sulh ceza haki- BAŞT ARAFI BtRtNCl SAHiFEDE 
minin huzuruna mevcuden çıkarıldı. k . . d bcst ti,. ..... t h t ''-- . mer -ezımız e, ser ....... e aya ına 
Hftkim, do:ııyay~ tetkik etti ve 35 sautun katılacak clernanlann kültürlil, ticaret 
tul ve 22 santim arzında bulunan suç- ha t ~'- f l ki bil • t ··b · . . . ya ına vws.ı , mes e gı ve ecru esı 
lunun sabıka fışmı evrak arasından ayır- f--1 1 k t• ı de · dil kt . i.U.la o ara ye ışmes rpış e me e-
dı. Ve sayılmasına unk!n olmıyan sa- d" B · ld etmek ·· T" t 

ır. u gayeyı c e uzere ıcare 

bıkaları birer birer okumağa başladı. 1. . . kaclr 1 g ·~1et"ldiw• ·b- t 
w ısesının o arı eru:i' ı gı gı ı a 

Bu okunan sabıkalardan anlaşıldıgı- 1 b b · hakl d ilml..+" .. e eye azı yenı ar a ver '"'.ır. 
na gore; Boşnak Cemal yaralamaktan, T" 1. . n1 d'W 1· 1 .. . ıcaret ıscsı mezu arı, ıger ıse er 
sarhoşluktan muteaddıt defular mahkum 1 d d h f--' b" h kl ··k mezun arın an a a UL.J.a ır a a yu 
olmuş ve bundan on b~ gün evvel de k t k "k 1 kl · k b 1 d"l k se e nı , mes e erme a u e ı ece 
sarhoşluktan doksan günlük cezasını çe- lcri gibi iş hayatımızda verimli birer ele-
kerek ceza evinden salıverilmiştL man olarnk yetiştirileceklerdir. 

Htıkun, sabıka fişinin alt ve üst tara- ş· d' k d ta mekte le d 
ım ıve ·a ar or p r en me 

!ını dolduran sabıkaları okuduktan son- 1 • 1 t• t lise · k bull · zun o an arın ıcarc sıne a erı-
ra; fişİil bir tarnfmda yazılı şu kaydi de . k" .. ··ı . ordu D"" ktiıı·· 
ku 

ne ım an goru emıy . un ur 
o muştur: bak l .:ı-- 1 b" · ·· · an ıgınu.wı ge en ır emır uzcrıne, 

..,.. Muhtelif suçlardan daha on bir su- rt kte lan Tı"c t ı· · 
v o a mc - p mezun are ısesıne 

ç~ vardır. Fakat yaz:ıca:t :er kalmadıgı kabul edileceklerdir. Liselerden gelecek 
içın buraya şerh verılmıştır. talebeler ticaret lisesinde ilk senelerini 
Sabıkada emsaline rekor kıran Boş- t kn"k t d.ri tla g çır· ecekl "kin · . e ı e sa c er, ı cı se-

nak Cemal bu defa da Kemer caddesın- d'~ t 1 b l l bı'rlı"kte t d · ta d ne ıgcr n e e er c e rısa e-
de evlerine gitmekte olan bir karı koca- vam edeceklerdir. Yapılan ihzari teş- · 
~·a taarruz <etmiş ve sarhoşluk neticesi kiliit, ticaret hayatımızda lüzumlu ele
olarak elindeki şişeyi, Üzerlerine atmış manlann daha geniş bir şekilde lınzır
ve kavga çıkarmıştı. Hakim suçluya lanmasını temin edecektir. 
sordu: 

Liselerde yetişen talebenin vasati okı-
- Bu ceuıların hepsini çektin mi? rak yüzde altmış beşi ticaret hayatına, 
- Hepsini de çektim.·· serbest ticari mesleklere ve devletin ik-
- Demek ki senin uslanacağın y9k 

tısadi sahada açtığı iş yerlerine intisap 
galiba? 

- Ne yapayım hapın, benim kimseye 
zlyanım yok. Bu rakıyı da ağzuna değ
dirdim mi, kendimi knybediyorum. 

Bu hükümlerin hepsinin de infaz edil
diği anlaşıldıktan sonra, T. C. kanunu
nun 572 nci maddesinin üçüncü fıkra
sına tevfikan suçlunun sarhoşluğu iti
yat derecesine getirdiği anlaşıldığından 
yüz beş gün müddetle hafif hap
se konulmasına ve mevkufiyetinin de
vamına ,karar verilmiştir. 
Kararı sük<tnetle dinleyen Boşnak Ce

mal: 
- Allah ömürler versin .. 

. 
• 

Ticaret lisesi btnası 
ren tatbik edileceği bildirilmiştir .. Şehrl
miz ticaret lisesinde, bu gayenin cldo 
cclılmesi için icap eden tedbirler alırunış. 
tıı·. Muallim kadroları ve ders levazı 
matı tamamdır. 
Şimdiye kadar sabahtan ögleyinc ka· 

dar devam eden kız talebelere mahsw 

olan nk§run kursları, bundan sonra ye· 
ni bir programla ihdns cdılmiştir. Dev-

. let memurları, tahsillerini ikmai cdemi
ycn ticaret hayatı m:-nsupları, müe~e

selerdc çalışanlar ve her isteyen akşam 
kurslarına devam edeceklerdir. Işle-

bütün gnyreltcrin sarfedılcceğini iluve dedL 
buyurmuşlnrdı. Pavyond.ı en çok gözü çeken kısım !Demlş ve daimi meskeni olan ceza evi-

lik k d ne gönderilmiştir. 

rinden çıkan memudar muntazam bir 
sureµp, hi&bir \icrct öd,.ıneden bu mek
tepten iızami surette istifadf:' imk.Lmru 

Izmirin iktısadt hayatında mevcut tµris · öşe ir. 
kaynaşmayı arttıracak Izmidil~rin neşe- ,Birinci melhnlden.sonra loş bir kub-

0111e;.,.1•-~1 .. 14e'41 .. ı -.-• 

Hukuk mezunu 
katipler 

Izmir adliye kadrosuna altı hukuk 
mezunu kfıtip verilın~ür. Yeni katipler 
gelerek vazifelerine başlamıştır. 

bulaçaklardı.t. . 
AJ<ı.r;an1 kurslannda ınuhasebf. st.e,no

grafi, dn~tilogrnfi, ticari hesap, muhabc. 
rat, lfrnnsızcn, lngilizce dersleri verile· 
cektir. Istiyqnler akşam kurslnrında, 

yukarıda ,sayılan derslerden birine ve
ya bir kaçına istıı-.ık ~debilirlç.J-. Bun
lardan her birini ikmal ederek im,ti,han• 

slne neşe1 katacak olan Fuarı herkese hcniu altındasınız. Koy'u mavi :re.nkteki 
lLyıkıyle tanıtabilmek, bende yenilmez bu kobbeyi? tam ölçü ile dünya hari
bir arzu oldu. Bunda istediğim gibi mu- tası çizilmi~tir. Orada küçük küçük ve 
vııffak olursam çok sevinç duyacağım. yanda duran vitrinlerle çevreleniyorsu
Bu mabatl~ Fuarda her gün birer saat nuz. Bunlardan avcılık köşesi, deniz 
aolaşarruc r9portajlar yapmak, bunda, mahsulleri lzmirin Yamanlardan görü
mevcut varlığı gösterebilmek, noksanla- nüşü, lzınirin vapurdan görilniişü, hin-
a tcsbite, ekspouuılarm arzuları ve kar- terlanddaki astırı fıCiknnın temsili vazi- Amiral Harfi lardn muvaffak olanlara, bu deı-s zümre. 
§ılaştıkları milskUlleri dinlcmeğe çalışa- yelleri sizi saatlerce işgal etmeğe kllfi- Fizik derrinde talebclcı· 

1 
sini ~eş~ ed~n kuı:stan ~ezun o~duf.ru· 

.cağım. dir, Grafikler de çok canlı şclcilde ya- h f kf . . . . . . . .. .. .. .. . . . . nu bıldırcn bır tnhsıl vesıknsı verilecek· 
~e, Izmir pavyonlarından başlamanın pılmıştır. Bunlarda da bütün Egedeki Se ya Q e Çl l eltiklcrı ıçın, bu yıl Tıcaret lısesıne faz- umum muduru B. Rüştü. Izmırın ış ha- tir. Hepsini bitirenler ak,.-;aın kurslann• 

tiaha doğru olacağını zannettiğim için barabe1ere olan mesafeler gösterilmiştir. Budapcşte, 2 7 ( A.A) - Kral naibi laca müracaat yapılacağı aılla.şılmakta- yatında faal elemanların yarıda kalan dan diploma alacaklardır. Kültür ba· 
evvela IzınJr vilayeti pavyonunu geziyo- insan bu pavyondan o kadar güzel in- Amiral Horti hususi mahiyette bir seya· dır. tahsillerini tamamlamaları için teşkilat kanlığının bu yeni teşkilatı lzmirde çok 
rum. Bu yıl, tatlı bir kırmızı renge bo- tibalarla ayrılıyor ki tekrar gelmek bi- hatc çıkmıştır. S:ınıldığına göre Amiral AKŞAM KURSLA.RI yapılacağını vaad etmişti. iyi karşılanmıştır. Birçok kimseler btı 
)"anması ile güzel bir manzara teşkil le istiyor. Horti ltnlya, Avusturya, İsviçre ve Al· Geçenlerde şehrimizde tetkikler ya- Dün bakanlıktan gelen bir emirle bu kurslara devam için şimididen miiracaa. , 
eden Lozan meydanındaki Lozan ka- ABtDlN OKTAY manyaya gidecektir. pan Kültür bakanlığı teknik tedrisat 

1 teşkilatın, bu ders yılı başından itiba- ta başlamışlardır. · 

pısından içeri girilince gözünüzün önün- •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1••
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de iki geniş asfalt caddenin arasında ye- o ' k 11 • ı • v • 
l'e se~lmlş y~~nye~il bir secc~de gibi bul rta me tep mua ım ıgı 
senenUl yenılıklerınden genış tarh na-
zarlarınızı okşuyor. Soldaki as!alt cad- h 

1 1 
• 

iieden yii.z metre kadar ilerleyiniz. Bir I ı• mtı• an arının· netı• ce erı 
kaç pavyon geçtikten sonı:a şık bir bi-
nanın geniş nntresinde sağlı sollu otur
m~ arslan yapılı milli kıyafetleriyle iki Kü!tür bakanlığının ilk mektep mu- vaffnkıyet derecesi l'üzde 60 ı bulınak
:teybck ayak a~·ak üstüne almış oturu- allimleri arasında açmış olduğu orta tadır. Imtihanda muvaffak olan Izmir 
yor. mektep muallimHği yazılı imtihanlarını ve civar vilayetlerimiz muallim~erinin 

Methnlin Ustı.lnde koskoca harflerle ve kauµınnlar 17 ağu,stosta Ankarada bir adlarını, ders zümrelerine göre yazıyo-
lnsanın fıdetıı gözfine batacak kndar bü- sözlü hntihann tabi tutulmuşlardı. ruz: 
yük ~·azılarla (lzrnir Vilayeti) yazısı gö- Bunların sayısı 281 kişi idi. Türkçe -:fORKÇE VE EDEBIYATI'AN BIR 
rülüy-0r. edebiyattan i9, tnrih - coğrafyadan 93, SENE KURS GöRECEK OLANLAR: 

VilAyct pavyonu, vali B. Fazlı Gille- riy~iycden 54, fen bilgisi - biyolojiden Naci Tügcn (Deniili), Avni Uraz 

"Çocuğunuzu size ancak 
ben teslim edebilirim,, 

Bursalı Fabrikatör B. Mehmet 
refikası bu vaida aldandılar 

ve 

çin hassasiyetle ve başlangıcından bit- 34 kişi olmak üzere sözlü imtihanlara !~~lıkseirk) • Fevkiye dTa)ylaBnhr(~Miry~ın~ Evvelki gün, zabıta Bay Mehme- 1 diği müjdeye biraz da memnun ol- ııosuııa gidince orada GemÜin ya· 
mcsine kadar hemen her giln murakabe- 29 muallim girmiştir. up et Do uman (Ay ın ' a 1 a din refikası Bayan Beytiyeyi dolan- muşlardır. nında Recep ve Niyazi adında iki 
aindc inşa edilmiş bir pavyondur. Neticede imltihard nlara girenler üç (Izmir), Irfan Ka:,.7 a (lzmir). Hasan dırmakta olaiı üç kişiyi cürmü meş• Cemil. Bayan Beytiye ile Bay arkadaşının daha bulunduğunu gö-

Burada büyük bir :ımvkc- şahit ~1acn- gruba ayrılmışa ır. Bunlardan birin- Parlas (Burdur), Zeki ülke (Balıkesir), hut halinde yakalamıQtır. Mehmede demı'Qtı"r ki: 
F "d Alka ı ) M A "' .,. rüyor. Kadından yine masraf için ğımda asla §Upbeın yoktu. Biliyordum ki ciler, kazannnlar, ikinciler blr sene açı- crı un n (Muğ a . uammer t- Ha"'dı"s ·· l 1 t 

e şoy e o muş ur : - Bu akşam biraz kafaları du- para isteniyor. Bavan Beytiye evvel-B. Fnzlı GUleç işinde olduğu gibi bunda Iacak kursta okuyacak olanlar; üçün- kın (Izınir) Ihsan Altıntuğ (Izınir), • . . · J 

d 1 TARIK _ CO"RAFYADA MU""AF- Bayan Beytıye ıle zevcı Bay M.eh.- manlıyacağız. Bana, masrafıma me- ce taharri dairesini keyfiyetten ha-
a titizliğinin kendi kendine vereceği cüler de imtihanda muvaffak olamıyan- v -v B ah d Sad kbe ) be d 

ınükMatı burada yaratmış bir eser me'l•- lardır. FAK OLANLAR· met asm ane e ı Y ote ı cı- dar olmak üzere bir kaç lira veriniz, r ar etmiş ve çantasında bulunan 
.1 • vannda dola~maktalar iken adının d · t" C m"le ı.. __ ı· ·ı· b"t·· l J dana gctinniştir. Fılhakika pavyon ge- Türkçe edebiyat zlimreshıden imtiha- Hayri Alkut (lzmir) Ce .

1 
ld ~ ;ı- •• 

1
. h" ta emış ır. e 1 ~ ıra verı ıyor u un para arının numara arını tes· 

. . mı o ugunu soy ıyen, ır nı- ve bı·r mu""ddet ı·cı"n ~nlarından a""'t b"t ettı"rmı"s "k" t h · da tlldikten sonra Izmir pa\'Yonu bilhassa na girenlerden 3 muallim muvaffak ol- TARiH - COCRAFY ADA BiR SE- d kla b. l I cı: k l - .; - J • - ı _, ı ı a arrı memuru 
. . .. ma ı rı ır !::a ııs yan arına so u - lıyor gazı"no cı"vannda • t"bat al b turistik bakımdan buyük bir varlık muştur. 79 muallim yeniden, bir sene NE KURS GÖRECEKLER: k d"İ . · ,.er ı mış u-

ifade etmiş ve bunda cidden çok muvaf- kurs görecektir. 29 muallim de muvaf- Zeki Altan (Manisa), Şaziınent Al- muş vÇ·e e~ 1 erme: . cak Ertesi günl.i yanında Recep adın- lunuyordu. 
fak olunmuştur. fak olamamıştır. tan (Balıkesir), Burhan Saraçoğlu (D~ b -

1 
bT ~cugunuzb.u sız~ .:'n k beb ~ d~ biri olduğu halde tekrar gelen Ce- Bunlar para isterse Bayan derhal 

Pavyona girerken, sağda Mendres hav- Tarih - coğrafya zilmresinden imüha- nizli), Meziyet Günas (Izmir), Hüseyin leclu a 1 ı:ım. ve udnun ıçın 
1 

• ~ u mıl, bu defo da Bay Mehmede: verecek ve parayı verince elindeki 
zasının saatlerce tetkike değer kabart- 1na girenlerden 6 muallim muvaffak ol- Fırat (Aydın), Nazü Sayınen (Denizli),! ers~nız .sı~e yar ım ctm~.- ıstıyo- - Her şey yoluna girdi. Çocuğu 1bir paketi yere düşürecekti. Filha.ki-
ma güzel bir haritası vardır. Onun azı 1 muştur. 49 muallim yeniden bir sene Nezihe Erdemir (Balıkesir), Akile ül- ruB, em:~tır. kl'f k d alıp akşam saat sekizde yanınıza ge- ka Cemil diyor ki: 
ilerisinc1e zarif bir vitrin, içine, Kız Sa- kursa devam edecektir. 48 muallim de kü (Izmir), Ibrahiın Göçmen {Lo;parta), k ] u :arı~ te ı arşı~ın a şaşkıp tireceğim. İsterseniz ben de size Me- - Bu akşam iş sureti kat'iyedc 
nat enstitüsünün bir senede göz nuru muvaffak olamamıştır. Nüzhet Sazen (Balıkesir), Bedia Tigaz da a.n. drı oca ~andskrınç, ~~l e- nemene kadar ayrı bir otomobille halledilecek. On lirc:ı veriniz. Bu para 
dökerek el emeği snrfcdilerek vücuda Riyaziye ziiınresinden imtihnna giren- (Aydın). e.r lıçm e n~ye ugra k b arınh ı eme- refakat ederim. bu akşam yapacağımız toplantının 
getirilmiş nadide el işlerini almış bulu- !erden 9 muallim muvaffak olmuştur. RIYAZIYEDE MUVAFFAK OLAN- m.,!!!!" ve an aınıyara u şa sın ver- Bay Mehmet bu vaziyetten şüp- masrafı olacaktır. Kadın on lirayı 
nuyor. Sağda birinci vitrinde, kadın er- 29 muallinı kursa devam edecektir. 16 LAR: şat Taşel (lzmir), beleniyor: veriyor, elindeki paketi de yere dü· 
kek köylü kıyafetleri, eski silahlar ve muallim mm•affak olamamıştır. Halim Erkcr (Izmir), Nurl Beslen FEN BILGISI - BIYOLOJIDE MU- - Ben böyle iş istemem, cevabı- ~ürüyor. Bunu gören taharri memur· 
köy çalgı aletleri gözleri uzun müddet Fen bilgisi - biyoloji zümresinden im- (Izınir), Turhan Palamut (Izmir), Der- VAFFAK OLAN YOKTUR. BU nı veriyor. ları Cemil, Recep ve Niyaziyi cürınü 
meşgul ediyor. Burada biri genç biri ih- tihana girenlerden muvaffak olan yok- viş Ersoy (lzmir), Sıtkı Türker (Izınir). DERSLERDEN Bffi SENE KURS Gö- Cemil yine peşlerini bırakmıyor. meşhut halinde yakalıyorlar. Ozerle-
tlyar köylü kıyafetli ve hakiki köylü iki tur. 21 muallim bir sene kw-sa devam RIYAZIYEDE Bffi SENE KURS Gö- RECEKLER: Bayan Beytiyeyi bularak öğleyin ço- ri aranınca numaraları evvelce tes· 
bayan sorgularınıza çekinmeden ve pü- edecektir. 13 muallim de muvaffak ola- RECEK -OLANLAR: Irfan Ergülcn (Balıkesir), Neşet öz- cuk işini görüşmek ve uyuşmak üze· bit edilmiı olan paralarla bir biçak 
rüzsüz tnUı bir dille izahat veriyorlar: ınamıştır. Orhan lrgen (Balıkesir), Hakkı Men- san (Izmir), Turgut Kömürcüoğlu (u- re Şehir gazinosuna geliniz diyerek bulunuyor ve cümlesi adliyeye veri-

- Bu şalvarforla uzun ile etekli en- Bu vaziyete göre sözlil imtihanda mu- kü (famir), Kemal Taıun (Mu~la), Re- mir), Doğan Toker (Denizli). ayrılıyor. Bayan Beytiye Şehir ıtazi- Jiyorlar. 
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Niçin oş nırlar 
Bir Dikimin 
Hatıraları 

I· 
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ı 

- Sahife S 

açkını 
Bütün Amerikanın 
SEMPATİSİNİ 
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nasıl kazandı? . . . . . 
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Kadınla erkek arasındaki 
on sene yaş farkı çok değil
dir. Evli ve genç bir kadının 
genç kızlarla yapacağı sıkı 
arkadaşlıktan hem kendisi
ne hem de yuvasına zarar 
gelebilir. 

• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • 
Karısının ihbarı üzerine 

yakalanan Burns kürek ce
hennemini tekrar boyladı. 
Fakat bir sene sonra • 

yıne 

kaçtı. Bu kaçış 
retini büsbütün 

onun şöh
artırdı. 

()tuzundan_. sonra ayağı 
kayan bir kadın kolay 
kolay doğru yola döne-

• Şimdi bütün ı\.merika 

defa hu adamın üçüncü 
küreğe gönderilmesine 
yan -etmektedir. 

• 
ıs-

• 

mez ... 
............................................................ • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Erkek ile kadının arasında sekiz, 
on Yat farlı: v~ Bu da tabii bir fark
tır. 

Diyorlar ki erkek için kırk yaş, 
kemal yaşı .• Tam olgunluk yaşıdır 
$)tuz beş ile kırk arasında evlenen 
erlı:ekler iyi bir yuva adamı olurlar .• 
Bunu iddia edenlerin dayandık.lan 
esaslar şunlar : Yirmi sekizine kadar 
erkek lise ve yÜksek tahsil ile zama
nını geçirir. Ondan sonra da kendine 
cemiyet içinde bir yer ayırmağa uğ
raşır. Çapkınlık faldn gibi devreleri 
hep otuz beşine kadar atlatmış olur 
ve ondan sonra hakiki bir yuvanın 
mana ve mefhumunu anlıyarak ev
lenmeğe atılır. Ve ancak böyle olur
sa yuvanın temeli sağlam olur. 

Buna böyle iddia edenler ne dere
ceye kadar haklı, onu bilmiyorum .. 
Yalnız malum olan bir şey varsa 
umumiyet itibariyle erkeklerin ellide 
ve kadınların da kırkta hayat zevk
lerine paso derneğe namzet bulun
duklarıdır. 

Şu halde tabiat bile insanlara son 
dizgini, son freni dururken kadınla 
erkeğin arasına on yaş gıbi bir fark 
koymuştur. Şu halde otuz yaşındaki 
bir kadının kırk yaşında kocası ol
ması hiç ihtiyar bir kocaya düşmüş 
olması demek değildir. 

Amma gel gelelim bayan Didan 
için iş böyle değildir. O, kocasiyle on 
sene evvel sevişerek hatt:d ev inden 
onun evine kaçarak evlepmiştir. 

Çok iyi bir kadındı. Temiz, asil, 
kadınlığın bütün İnceliklerine vakıf, 
itaatlı, kocasını hem de pek çok se
ver bir kadın .. 

Kocası da karısı için bayılıyordu. 
Bir de çocukları olmuştu. Gül gi

bi, misk gibi geçinip gidiyorlardı. 
On sene içinde aralarında en ufak 

bir kavga.. Bir dırıltı olmamıştı. 
Günlerde bir gün, oturdukları evin 

yanına bir aile taşınmıştı. Bu ailenin 
üç genç kızı vardı. Kızların biri on 
beş, biri on yedi öteki•i on dokuz 
yaşlarında .. 

Üçü de şeytan çekici gibi şeyler .. 
Üçü de fıkırdak .• Oçünun de sık sık 
değiştirdikleri çeşitli aşıkları var ..•. 
Onlarla buluşuyorlar.. Görüşüyor
lar .. Sinemaya, öteye beriye gidiyor
lar, buluşamadıkları zaman da mek
tuplaşıyorlar. 

Atıklar, hele kadın olurlarsa, aşk
larını bir başkasına açacak, aşk ma
ceralarını ballandıra ballandıra anla
tacak kimse ararlar .. Bu genç kızlar 
da kendi maceralarını komşuları olan 
bayan Didana anlatmak~n zevk 
duymuşlardır. 

Bayan Didan evvela onların bu 
maceralarını alayla dinlemiş •. Bir kaç 
defa mektuplarını bile yazmış .• On
dan sonra sırdaşlık hududu ilerlemiş. 

Genç kızlar ebeveyinlerinden kor
karak dostlarından postlarından ge
len mektupları da bayan Dıdana sak
latmağa başlamışlar. 

Hatta bunların aşıkları bir iki defa 
bayan Didanın evınde randevu bile 
vermişler. 

Genç kadın, ilkönceleri alayla kar
şıladığı bu vaziyetleri sonradan ali
ka ile takibe başlamış .. Genç kızların 
sevgilileri de kendileri gibi genç .. 

Bayan Didan bunlara bakıyor, 
kendi yaşına, kendi yaşı ile genç kız
lar arasındaki yaş farkına bakmıyor 
ve kendinden küçük delikanlılara gö
nül vermeğe kalkıyor. 

- Ah .• Diyor .. Benim de neden 
yirmi beş yaşında bir sevgilim yok .. 
Neden kocam yirmi beş yaşında de
ğil .• 

Bu derdini yandığı genç kızlar ise gününü sen tayin et .. Vereceğin eli- - 7 - Sermayeyi ortaklaşa taksim etti- Karısının bir kahpeliğine uğramır 
ona : rektifler dairesinde hareket edece- Pino Paçeko, kocasının bir b3şka- ler. Fazla olarak da kürek mahku- tı. Pino Paçeko sırrını polise~ 

- Bunu bulmaktan kolay ne var. ğim .. » sın• sevdiğini haber alınca kuplere mu kansına haftada 250 dolar vere- vermiştı. 
Diyorlar. işte kocası bu mektupla mahke- bındi. itiraz etti. Ayıldı, bayıldı.. Ağ- cekti. Kadın beş yüz dolar istedi. itiraz etmedi. Polis müfettiıi ri 

işte genç bir kadının genç kızlarla meye baş vurmuş ve karısı hakkında !adı, sızladı. Mahkeme 150 dolara hükmetti. polislerle beraber komiserliğe gitti.. 
arkadaşlığı ona bu zararı veriyor. boşanma davası açmıştır. - imkanı yok .. Kendimi öldürü- Böylece ayrıiciılar.. Yapılan sorgulara kar§ı inkar yolu• 

Kızlar. Didana genç bir aşık bu. Kadın, yaptığı hareketten nadim- riım .. Falan gibi laflar söyledi. Burna sevinerek Lilyana koştu. na sapmadı. Her şeyi aÇ&kça itiraf 
luyorlar. dır. Mahkemede bu yola nasıl veni- Fakat Burns bütün tatakati ile O geceyi beraber ve buyük bir saa- ettı. 

Kadın memnun. Kocasının ise hiç çin düştüğünü ağlıyarak anlatmıştır. kadını iknaa muvaffak oldu. det içinde geçirdiler. j - Beni, dedi, haksız yere ve •UÇ• 

bir şeyden haberı yok .. Zavallı adam Fakat erkek affa yanaşmamıştır.. Ayni zamanda Pino Paçeko kü- Sabahleyin Bum• Griter Şikago suz iken mahkum ettiler .. Kaçtım. 
on senede en ufak bır lekesini bıle Bana on sene farkında olmadan kü- rek kaçkınının sırrını if,a etmiye- Magaı:!n .. idareh~nesine girerken ka-ı Şikagoda Burnsu her kes ııevecdi. 
görmediği karısının bu çirkin hale rek hayatı yaşatan bu k'ldınla artık cekti. p~nın o.nund_e d~r~ polıs memuru ıle I Gazeteler ertesi günü onun bir kürek 
düşeceğini hatırına bıle getirmiyor. yaşı yamam, demektedir. - Etmem, dedi. Sen beni istedi- hır polıs mufettışı tarafından karşı- kaçağı olduğunu yazarlarken hiç te 

Bir gün tesadüfen karısının çanta- Barışmadılar.. Belki sonradan ğin kadar sevme .. Ben seni seviyo- landı. aleyhinde neşriyatta bulunmadılar .• 
sında, onun el yazısı ile genç aşıkına uyu§muşlardır.Fakat otuzundan son- rum ve ölünceye kadar da sevece- Polis müfettişi nezaketle: Bilak's edi sene içinde namuslu 
yazılmış. fakat henüz gönderilme- ra ayağı kayan kadınlar pek o kadar ğım. O sır benimle beraber mezara .- ~ffedersin~. d~i. aza.cı~ ko- bir hay:t ~şıyan, kendine ,ercfli 
miş bir mektup buluyor. ve kolay kolay doğru yola dönmez- gırecek.. ~ıserlıge kadar gıdecegız .. Sızı bek- bir mevki temin eden, muhite çok 

Kadın hu mektubunda dostuna · !er. Burns memnundu. Şimdı ha!ledi- lıyorduk.. faydası dokunan bu adamın tekrar 
- «Sana kaçacağım .. Zamanını. - BtTMEOt - lecek bir para meselesi kalmıştı . Burns anlamıştı.. kurek hayatına atılmasının bir cina-

'"N•••••••••o••••••m•••••••••;d•••••••a••••••••••g•••••••e• ••••c•••••e••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••a••••••n••••·7·•••:;;.~::;~::~:~~::~~~;~::~ ... ;:~: Y.e~:::::n~::n:~~rd::';aka· 
ne zam e !~ık Işık·• sahıldeki bır ara 13ta..yon !andığını haber alan Jorıiya eyaleti 

telsızimızı duymuJtu adliyesi onu Şikagodan istedi. Eya-
WXY e .. ulaşamıyaca~ınız takdirde.. !etlerin idareleri müstakil olduğun• 

Bayan Anne L • db ''K l bulunduğunuz.. yerde kalınız. dıye ha- dan bir eyalet eğer İstemez.e bir f n erg oc a m a ber geldı. En. en nıhayet bir cevap. mahkumu eyalete teslim etmez., 
cNome' da .. gece .. ne .• zaman... ola- Şikago da belki Burnsu teslim et• 

dl k 
• b d cakh Meçhul ıel.ızcinin bu eorguyu miyecekti. Fakat Burns, Jorjiy uc, tum,, a ı ıta ın an Nome'a telsizledıği •ırada bir istirahati dliyesiönündemasumiyetinibirde-

devresı meydana geldL Bu aralık dışarı fa daha müdafaa için bizzat kendt 

ldıg.., ım bu t l k ki dır ~~rk::;,.e ~:~:!;~:~:::· ~:n~ v:e:~:~ llarzusuBile.~tl~ntaya gitti. hk" t a SQ ır ar C, 0 mera ı ne sırtımı çevirdıkten beri karanlık bıc . -. Menhı ka sız ~etrekma .. u.'." e. 

.1 • . kaç basamak daha tırmanmıştc Ben., D d. K d. • ·ı 1 b 
1 

ttntz. u a ememı e rar gorun .. 
Amerikalı tayyareci Lind- vap yok .. Etapmaıun kıvıkomlau '<ka

bergh'in gelecekteki /ıav:ı yolcu mızda, a•tan abu kaoanlokta Ş•m,ek 
halları için kefille b:ılunmak gıbı parlıyor. 
m_aksadiyle en k~a uçuf yolu .ta-1 Acaba gerçekten kar~nlık olacak mıy
kıp ederek Vtıfıngtondan Çıne

1
d,} Baker Lakeden becr, durmadan yedi 

yaptığı UÇUfa karısı Anne M. saat uçtuğumuz o akşamdan ben hoç ka
Lindbergh de, alelade bir yolcu ranlık olmamıştı. O vakitler, hatırladığ,. 
sılatiyle değil, lakal tel.iz memu- ma göre böyle bir zamanda uçmanın de
ru olarak İffirak etmiftir. Yukarı- !ilik olacağını duşunmüşıüm. Bıraz sonra 
ki yazı, Bayan Anne M. Lind- karanlık olacak. diye kendi kendıme aöy
berghin ııKocamla uçtum• adlı leniyordum ve geceyi. yabaru::ı bır ulke 
kitabından alınmı.ptır: üzerinde, aranız bir hava içınde, meçhul 

«Nome"da gece ne zaman olur}• Ko .. bir hedefe do!i"ru uçmak .. Bunu nasıl alc.. 
cam yaztlmı1 bır kii.ğıdı geriye. bana lımtza getirebilirdik. .. Gün ı~ığ1nı israfla, 
uzatıyor. Cece} Ben gece olduij:unu ıa .. bol bol sarfeden bizler bu kıymetli ı~ık
mamcn unutnluştun1. Bi.z her ne kadar hu tan bir saniye bile kaçırmamak İ.çin aa
devre bilhusa ağusto.:1 ayında aona var- bahleyin çok erkenden. saat Üç veya 
dığı halde gece yarıst bıle güneş batmı- dörtte kalkan ve sonra tayyare meydanı
yan ülke üzerinden uçuyorduk. Filhaki- na koşup motörleri ısıtan ilk gün ı,ığtn .. 
ka güneş batıyordu, fakat gök, uçuşları- da havalanmak ve vaktı zamanında. gün 
mız esnuında ne Baker Lakeden Akle- kararmadan hedefimize ulaşabılmek için 
vdce ve ne de Aldevikten Barrow" a ka- tayyareyi uçuşa hazır hır hale 110k.an biz
dar kararmıştı. Bugun ise vakit akşam ler için karanlık vartlacak yere çok geç 
saat oelr.iz buçuk olmalıydı. Işık, olduk- kalındığında bır tayyarecimn aklına. ka
ça çabuk kayboldu. Balan güneşin ışık- pıları ltapanmıt. demir parmaklıkları •ta
lan köy ve körfezlerin üzerini altın ren- ğı indirilmi~. ve etrafında girecek luç bir 
gine boyıyordu. Kap Barrovu bıraktık· yer bulunmadığı gıbi parmaklıklar alıın
tan sonra Alaskanın ftmal uçları etrafın- dan sıyrılıp kaymak kolaylı~mı da gös
da uçmuştuk.. Ve rotamtza. Behreng bo· termiyen bir yere gelındiğı du,uncesi ge
ağzında bulunan ve altın arayıcılarının ltr. 
oturduğu ufak bır şehirde, Nome' da ni- F aiaıı, Baker Lakedeki o ak13m biz 
hayet verecek.tik. Tanımadığımız bir timale doğru. gece yansı bale gund~ 
yol. bilmediğimlz hır hman: iniş yapabıl· gibi beliren ülke üzerinden uçuyorduk. 
memiz için ışığo. muhtaçtık. WXB .. WXB. c Büıün yol boyunca aydınlıkta uça
WXB ... Barcow istasyonundaki arkada'Jı- cağımtz gerçek mi)• diye şupheyle biri.
ma telsiz veriyorum. Nome'u bulmak için birimize soruyorduk .. (Bununla her her 
boşu boşuna uğraştım. cWXY (Nome) .. bunun böyle olacağını d:ı tabiatıyle bil
Veya WXW (Kotzebue) .. den bir.. duy. rniyor değildık.) 
(bır fey .. Nome .• d c:ece .. ne zaman.. ŞUphesiz. e~er siz böyle hır şimal ro
olacak• zayıf l,a.rctlerl :ıldımda. anla~- tastnt takip edcr5eniz hiç bir v k't kar n
maz i.zlec bırakıyor ve hemen kaybolu- ldc oln1az ..• Av korucusu, ba,. ile tasdik 
yordu. Botu boşuna bir iş.. Ben bu işa- etti : 
retleri halledemıyorum.Bunu bırakıp baı- o. BU.tun yol boyunca aydınlık.. -+ 

ka bir İp ucu bulmak mechuriyetindey· Sonu gelmiyen bil" gÜnUn bu meçhul 

dım. hul dunya. ına nüfuz etmek. t.landalı rıa-
cSt (Slzin). Sin(Sinyal.nızı) anlıya· irlerin yazdık! rı periler rnen1leketinin 

madtm .. NRUL (Northl .. nd)ı bulmağa g\irünnıiyen e'igini. giz!ıce aımak gibi 
uğra}tyorum .. • idi. 

Son işaretl de verdi.m. Kaybedecek Baker Lake'l terketti~intiz ıam3.n ak~ 
zaman hiç yoktu. T cl.>izle tekrar bir sine- ş.am olmuştu. fakat öyle hır akşam ki, 
ma yapworum. tNRUL.. KHGAL, W hiç bir vakit gece için olgunla~mıyan, as
XY. den .. bir.. duy (bir teY duyma- la ihtiyarlamıyan bir akşam. Ve boyle
dını).. ce; -günün bu açık, hudutsuz denizi içine• 
Nome'da. .. gece .. ne zaman .• olac~• ce .. korku duymadan yeni ·, serbeıttlik 

hi .. 1 ile sa<hoş bir halde, geceyı hoç bır b d . . .. 
1 

d .._ e ı. en ı ayagı ı e ge en U 
. un an gozumu ayormama •Y ım, yo .. s;ı d A 1 dl' · d • k. 

vakit yakalıyamıyarak daıma ve daım:ı I b '-( b ._ 'b' a amı t anta a ıyesı ogruca U• 

G . u. çocu"' arın asama&. oyunu gı ı. ya· k h · k · 
ıleriye doğru uçmağa başladok.. uneş k 1 k d k 1 cak F ._ 1 re ce ennemıne sev ettı. 

ın ara a ar so u a tL a~at. te sız 
batmıştı, karanlık. soğuk koylarda top· Burns yine zincirlere vuruldu. Yi-

alıcısı vızlayordu. Başım tekrar a~ğ1yJ. 
lanmış ve .....,. ovalar üstünde ardımoz- daldı ne işkenceler albnda yaşamağa baş• 
da sUrük.lenıyor fakat. bize asta ulaşa- ladı 

d G . d I «Adamlar.. Nome nehrine.. mcşale· K• . . b f d h -
mıyor, hızı geçemiyor u. ec.cnın a ga- . . açmaması tçın u se er a a Sl1 

f k h. b ' ler .. koyuyorlar> doye ceYap geldı. cHa- k edb• l l B • lan ardımozda toplanıyor, a at oç ır ı ı t ır er a ınmıştı. una ragmen 
._ I d ş· d va .. bulutlu .. ve.. ltaranlık .. basacak• ı B b. ik. . d f • 

zaman üstumüzU 1t.ap ıyamıyor u. ım ı '- b 
1 

d N urns ır aene sonra ınct e a yt• 
s nra te0<rar aşa ı. t e .. zaman gele- b k~ k d h · 

de cenuba do~ru uçtum•muzdan, kocam ._. 1 1 . ._ ne u ure zın an ve ce ennemın-
e ~.... ceğinizi bildiriniz .. ııı;.1 .• me,a e erı yaııı;.· d ka 

tayyal"enin 1,1kla.nnı söndürdü. Btzde de 1 en t;tı. 
ancak çok az benzin kalmıttL Benzın va- sın ar .. • Bu ikinci firar hadises[ onun adı· 

Karaladığım haberi. öne uzattun. Pt· 
nllenmiz. etrafı buzla çevrili ola.n«North- lot yerindeki ışık parladı , Kendime ait nı büsbütün dünyaya yaymı~tı. 
land• da idJer, ve Aklavilı:ten beri de J ışoğın altında cevabt okudum : cAşağı Jorjiya topraklarından uzakla~tık· 
ıayyareye benZln doldunnamıttık. Gece . yukarı bır buçuk saat sonra varaca~oz. tan sonra doğruca Nevyorka geldi. 
olmadan evvel iniı yapmamız laıımdı . tayyare daire çizmeden ve ışık sinyal• Burada müstear bir namla DetektiE 

NRUL NRUL.. Nome .. da.. gece .. vermeden evvel rneşaleleri yakmayın.> Magazin mecmuasında «Ben bir kü· 
1 k ' rck kaçag" ıyımıt adında kendi haya• ne. z.:ıman .• o aca '·· Demek daha bir buçuk saat vardı. ine· 

ş.mdi hatırlıyorum Barrow' da iken • . ta··'- B' . tını tefrikaya başladı. Bu eser çok • cegımız zaman gece o ca.&.tı. iZ yenı· 

karanlığı bole özlemiştik .. ilk gece, ya- den kara tarafına doğru uçtuğumuzdan tutuldu. 1932 de filmi yapıldı. Her 
tacağım. zaman. hiç olmazsa koyu oiy.ı- 1 ş.mdı dağlar üzerinde bulunuyorduk. Ve 1 tarafta beğenildi, birinci .sınıf fili".'· 
hunsı bor gece zannını uyandırabılmek önumuzde de zirveleri bulunuyordu. Ka- •!er arasında yer buldu. Kımse fılmıtı 
için i.torlan indirmiştim. Uyumak i İn in-1 ra uzennde karanlık deaız üzerinden da-1 romanını yazan adamın kendi başın• 
oanın oonsU1' bir koyu karanlığa thtiyacı ha fazla idi. Koylann ·~·klan topladık.· 1dan geçenleri yazdığının farkında 

G- • '- . d J( -!L' al " 1d • 'fd' var. un ı~ıgı ço&. yavan. t~nı oyura· j an ııstuı ov ar da k..aranhgı toplarru,.. egı. ı. . . .. 
rnı~o.r .. Aldevikt~. ~e gecenm muntaza~ lardL Karanlığın depol~r~ geçen gece-! . Nıhayet yırmı g~n e~el. Bu yıl 
gelı,ımn eksıklıgıru duydum. Y atmaga den arta kalan karanlıgı bütün uzun agustosunun ılk gunlerınde Atlant~ 
gıttiğimizde, ortalık aydınlık ve kalktığı- gün muhafaza etmlşlerdı • Fakat timd~ I polisi onun Nevyorkta olduğunu ha
mız zaman da yine her taraf aydınhktı .. bunlar mahfazalannı ı.;. a~ızlanna kadar 1ber aldı, yerini öğrendi ve Nevyor\ 
Ayni ışık kahvaltı, öğle ve akşam yemek- dolduruyor, uçmağa hour duruyorlardt. : polisinden Burnsun Jorjiya adalet<
lerınde etrafı aydınlatıyor. ve uyku ı:a· Gecenin rnevceleri ardımızda yoğınla,.- ne teslim[ni istedi. 
manına kadar devam ediyordu. Öylesine yor. her çukurdan kuvvet toplıyor ve Nevyork, bu hususta henüz bir 
ki, ne zaman yorgun veya aç bulundu- tehditle üzerimize doğru a5tlıyordu. karar vermemiştir. Umumi efkar 
ğumu artık hiç anlıyamaz olmuştum. Birden bire, kocam tayyareyi sakin 

1 
tekrar galeyana gelmiştir. Gazete· 

Fak.at timdi. gecenl.n bastıracağını gös- bi.r vaziyete getirdı. motör durdu ve l .. r: 
teren alametleri hissettiğimden -koy ve 1 bunu takıp eden ..,..iz(ık içinde, bana 1 - Hayır •. Bu adamı tekrar ve bir 
korfezler gökten ~~ıp kay.an ışıklan emi- i bağırdı : tOnla.ra aoyle, ö~u~~~e dağ-, üçü~c.Ü de~a kureğe göndermek ad•
yorlardı, korku ıçındeydım, ben. kum· !arın ustunde ... var. Gece ıçın ıruş }'apa- 1. tsızlık, vıcdansızlık olur .. Onu ver
l-u ılk. defa olarak gören hır \·ahşinln duy- cağız ve yarın ıabah Nonte' a doğru tıek- n1İyeceğiz .. 
du,ju sıkıntıyı ve hatta sanki hiç gece g•><- rar uçacağız.• Diye haykırmaktadır. Bums dJ. 
memif gibi korku duyuyordum. Bu ney- <Peki, iyi. şimdı neredeyiz h kendi ayağı ile tekrar Atlantaya gi-
di> Diğer bir oeyyareden 1eyreden bir tDoğru olarak l"lnuyorum. Seward dıp hakkını müdafaa etmek isteıni-
Hoıif aeyyah gibi, korku. merak v t•r yarım adasının şimal< garbt hilindeyız • jyecektir. Bunun ne kadar boş olJu• 
lı.ınltkla gecenin artmasını seyrcJıyor· lıt;i't aondUrmeden. hemen tel.üLl ~· nu ilk tecrübe ıle anlamıştı. 
dum. Biz, bıraz sonra bu ~ece tle ortu· vermeğe başladım... W X N ... W X N. Şimdi ne olacak~ 
lecok. kaplanacak ve öğütülecektık. Ak- W X N .. Önümüzdeki .. dai;ların .• Ü•tleri. Kürek kaçkını bir üçüncü defa k.i· 
1am si.sinin izleri. f zlala,an karanlak. için~ ıisli .• ge•:e .. İçin .. İni1 .• yapıyoruz: .. ve .. r k cehennemini boylıyacal' nıı) 
de altımızd• yeşil olarak parlama~ .. bar 1 yarın .... bah .. • Nome' a ... uçacai;ı<... Yalnız Amerika umumi efkan d.!-
ladı. Gecenin ne olduğunu, o;imdi lıatıılı· :~ıe~ki ... :-eward ... yarım adasmın ... Şi- ğil, Avrupada bile on beş senedeıı 
yorum .. Kendini kör hı .. etmek, kendini malı garbı ... sahılı.... beri devam eden bu maceranın ala. 
kayb<>lmuş, hapsolmut hi.etmek. etrııfa l iki defa telr.rarladım. cağı son şekil merakla beklenmekte-
bakmak ve hiç bır teY görmemek. «Çabuk ol.. lniyoru< • Ptlot yerinden dir. 

WX.Y •• WXY .. WXY .. Nome·da. ge- SONU 7 INCf SAYFADA 1 -BITfi-
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Güneşte Çocuklar 
'' . 

~ Sevin' i veya Ercan' ı güneşte çırçıp-. 
· lak bırakmalı mı bırakmamalı mı? 

Genç anneler bu yazı tereddüdünüzü izale edecek 

KUçUk Hlkftye: 
•••••••••••••••••••••••• 

Haksızlık 
••• il ••• 

Doğan insanların 
boğucu haksızlıklarını 

ilk defa olarak 
kavramıştı 

!pekten kurdelalarl~ r;üslenmiş temiz 
elbısesiyle topragı karı<:tıran nefıs bir 
bebkti. Toprağı kO\·asımı doldurup ka
lıp halinde boşaltmak istiyor, fakat pek 
beceriklilik gösteremiyordu. Bütün 
gay!'.dlerinin ndicesı bıçimsiz iki üç yı
ğıncıktan ibaret kalıyordu. 

Küçük Freddi 
Beyaz perdenin sevilen 

sevimli bir yıldızıdır 

«Güneşte çocub ötcdt', ellerinde hıç oyuncak olmıyan 
modern bjr roman bir kızcağız ona bc.kaı ak duruyor. San-
mevzuu olabilir.F""- kı :ı. epyeni kova)·a. kırmızı küre.,e do-
kat biz birçok zıd fı- kuna ·ak o da kalıpkr l apabilmek için 
kirler ve tavsiye] r gökten dü.c:;ecek bir m;isa .. de bekliyor. 
arasında şasıran üzerinde, fal~·r m ktt'p 'erin matem 
genç ruınelere bazı ünüorması sa~ ılan ka a bir önlük var. 
pratik tavsiyelerd~ Bağsız ayakkabıları dn babc:sının işsiz-
bJlunacağız. Fil- liğine, yahut çocuklarına bakmadığına 
h kik:ı b::ızı dok- delUiet edi~ or. 
torlar «Gtincsın Lüks bebtk bc:ı. azl:: r g·~ inınış bir da-
tehlikcsindcn> pek ı dı tarafından ı ıt hafrıza edilmektedir. 
gürültülü olara\ Kızcağız da lJu umum bahçede ynpayal-

b ah et m·s le1· <lir. mı.dır. 
Son zamanlarda gı· - - Öyle değil, ooyle yapılır; eliyor. 
n<>~in hudutsuz iyi- Bebek isi gıda alan çocuklara mahsus 
liklerine kani ohm pembe yüzünü kaldırıyor ve nasihatçi 
nnneler bu tehlike kıza itimatsızlıkla bakıyor. sivri bir yüz, 
işaretinden hayrete sefalet .ifade eden gözler, C:'tsiz bir vücut. 
düşmüşlerdir. Belki sekiz yaşında .. · 
Şimdi hepsinin öğrenmek istedikleri Tıbbın bugün isbat ettiği bir hakikat-ımümkün olduğu kadar güneş bayosun- - Benim adım Yıldız. Ya sen? 

§Udur: tir ki raşitizm, verem ve daha birçok or- dan istifade ettiriniz. Bir plfıjda yeya - Doğan. Freddi 

,. 

Sevini veya Ercanı yarı çıplak olarak ganik hastalıklnr heliothrapie ile yani kendi bahçenizde çocuğu çırılçıplak gü- Gülüşüyorlar. Çünkü Yıldızın sesi tat- Beyaz perdenin en çok sevilen ve çok veya stüdyoda filim çevrimek için daıı. 
güneşte bırakmalı mı, bırakmamalı mı? günC§in şuaı ile tedavi edilmektedir. Bir neşe koyunuz. Rengi biraz bronzlaşsın. Iı ve bakışları muhabbetlidir. Çabucak sevimli çocuk yıldızlarından ve yıldız çok seneler beklemek lazımdır. Ame. 
Çocuğun güneşe olan aşkı hir sevki çocuğun amudu fıkarisinde bir inhina Bununla beraber şayet çocuğunuz gü- kürek ve kova küçük kızın elleri arası- çocuklarından biri de küçük Freddi Bar- rika kanunları ise böyle değildir. Orada 
tabüdir. O nebatları, çiçekleri nasıl arar- varsa, bacakları iğri ise Solarium adını neş banyosuna alışmamışsa, asabi ise, na geçiyor. İsle ... İki kalıpta birbiri- tolome'dir. Kısacası Freddidir. yeni doğmuş, kundaklı bir çocuk bile si· 
sa güneşi de öylece arar. Zira zıycdar verdiğimiz bir sanatoryumda çok güneşli sıtmaya münhemikse, güneş banyosunu ne al~şıyorfar. Yıldız pek ustadır. Onun Freddi, sinema ve tiyatro hayatında nema perdesine ve stüdyoya girebilir. 

ve kaloriftik olan güneşin şuaları çocu- plajlara gönderilmesi, orada doktorla- tedrici yapmak, güneşin en kızgın bu- yaptığı kalıplar dümdüz, kırıksız dökük- görülen küçük artistler gibi bir sanat- Cissy hala, Freddi ile Aınerikaya dö· 
ğun yaşaması ve gelişmesi için mutlaka rın nezareti altında güneş tedavisine ta- lunduğu saatlerden içtinap etmek lazım- süz, tam bir intizamla sıralanıyorlar. kiir çocuğu değildir. Hatta onun ebevey- nüyor. Stüdyolara, rejisörlere, sahne va. 
lazımdır. Onların büyüme çağlarında bi tutulması şahsi veya herediter olan dır. Çocuk hasırdan veya açık renkte Doğan hayran hayran bakıyor Yıldıza. ni stüdyo nedir bilmez. Tiyatronun ku- zilerine başvuruyor. Günlerce stüdyo 
güneşe olan ihtiyaçları hayatidir. Güneş- hastalığın tedavisini temin edebilir. Gü- tuvalden geniş kenarlı bir şapka giyme- - Sen kalıpları güzel yapabiliyorsün, lisine bile girmemiştir. Böyle olduğu hal- kapılarında nöbet bekliyorlar. Fakat biı 
ten mahrumiyetleri ise vücutça ve ze- neş tedavisi eski çağlardan beri bilinen lidir. Bazı doktorların güneş tehlike-, diyor. de Freddiyi değerli bir sanatkar yapan türlü muvaHak olamıyorlar. 
kaca sukutlarını icap ettirir. yalnız kendi istidadıdır. O, şimdi henüz Tekrar ve bu sefer temelli Ingiltereye 

bir şeydil'. Bugün çocuğun inkişafına sinden bahsedişleri güneş banyolarının - Ya, hem bunlar birşey değil. Ken-
Cocuklarınızın donuk yüzlü, kızıl glo- on üç yaşına yeni basmıştır. 8 Şubat geliyorlar. Londrada çocukları sanata 

mani olan haIIerin ekserisinde başlıca ifrata vardırılmış olmasındandır. Ted- eli kovanı ve küreğimle yaptıklarımı bir d il büllerden, hayati usareden mahrum ol- 1924 e Ing" terede doğmuştur. Babası yetış" tirme müessesesinin kadın direktö-
. • l k 1 b d görsen~ masını ister misiniz'? Hayır değil mi? ~u tedavi şekli olarak kabul edilmektedir. rıcı 0 ara yapı an güneş anyosun an orta halli bir devlet memurudur. rü Bn. Italia Konti ile tanışıyorlar. 

halde çocuklarınıza güneş şualarının nü- Bu derece ekonomik ve alem~ümul olan asla korkulamaz. Bir çayırda veya bir - Senin de kovan, küreğin var mı? Freddi daha küçük yaşta, yani dört Italia Konti, küçüğü çok beğemniş, 
fuzuna mani olan kumaşlar giydirmeyi- bir ilaçtan istifade etmek için çocuğun çiçek bahçesinde yapılan güneş banyo- Niçin getirmedin? beş yaşında iken inşada heves etmiştir. ondaki istidadı takdir etmiştir. Bir müd-
niz. Onları bol güneşle yıkanmıyan oda- hasta olmasını beklemeğe ihtiyaç yok- su daha faydalıdır. Her yeşillikten inti- - Getirsem çalarla:-. Saf altındandır Çocuk şiirlerini, yaşından beklenmi- det Freddi onun terbiyesi altında kalı-
Jarda tutmayınız. Çocuğun sıhhatini ve tur. Hasta çocuğa iyilik veren güneş sıh- şar eden ozon güneş şuaının faydalarını onlar. yecek bir maharet ve kudretle okumağa, yor. 
inkişafını korumak için biricik çare bu- hatte olanı daha gürbüz, daha canlı ya- arttırır. Şu halde heliotherapie tedavi- Doğan hayretten dona kalıyor. Fakat söylemeğe başla.rnJ§tır. Günlerden bir gün Aınerikada Di"' 
dur. pabilir. Bu halde bayanlar yavrularınızı sine bahçelerde başlamalıdır. böyle becerikli bir kızla tut ta münaka- Freddiyi babası, Anne Marki, büyük kensin meşhur eseri David Koperfild 
...................................................................................................................................... şaya gir! Bununla beraber sadece seyir- babası büyütmektedir. Dört yaşında için küçük David rolünü oynayacak biı 

HAFIF KONSERLER: 
7.10 Berlin kısa dalgası: Şen hafta so

nu konseri. (8.15: Devamı). 9.30 Paris 
kısa dalgası: Plak. 9.30 Berlin kısa dal
gası: Askeri bando. 10: Eğlenceli kon
ser. 10.15 Faris kısa dalgası: Plak. 11.30: 
Keza. 13: Plak. 10.30 Berlin kısa dalga
sı: Eski ve yeni dans musikisi. 13 Ber
lin k.Jsa dalgası: Eğlenceli musiki. (14.15: 
Devamı). 13.10 Bükreş: Radyo orkestra-

Maksim Gorkinin 
kaplumbağası 

sı (Strauss, Çaykovski, Albi.) 14.15 Pa- Pal k d K ll da bı"r . ermo ya ının a oca e 
rıs kısa dalgası: Konser. 15 Keza. 15.45 b l k d 98 k ·ı - l - da bı"r . · a ı çı su an ı o agır ıgın 
Berlın kısa dalgası: Son doldurulan seç- k I ha- k t K l b · ap um ga çı armıs ır. ap um a-

Üç gözlü 
hayvanlar 

Üç gözlü hayvan olur mu diyecek

siniz .. Yeni Zelandda T uatara adını rne pl~klardan. 16.15 Roma kısa dalga- - k b - ·· -: d · . . ganın a ugu uzenn e esrarengız 
sı. Orkestra, Sopran. 16.30 Parıs kısa işaretler ve yazılar vardır. Köy ho- taşıyan bir çeşit Lezar vardır ki üç 

dalgası: Fantaziler ve varyete programı. cası bu yazıları kopya ederek akade- gözlüdür. Kablettarih devlerden Di-
18.55 Peşte Radyo orkestrası. 19.03 Bük- miye ao"" ndermiştir Bunların Rusça İ tı" S 1 hf d . • . • ~ · nosor, ş yosor, tegosor arına a ı 
reş. Askerı bando. 20 Mılano, Florans: oldug-u görülmüştür. Yapılan terce- - . . · 

. . . . . oldugu zanedılıyor. Ecdadı J 80 mıl-
Karışık musikı. 20 Peşte: Çıgan musı- mesine göre yazılar şundan ıbarettir: .. 
kisi. 21.40 Prag kısa dalgası: Hafif mu- «Toto adlı kaplumbağamı bir mayıs yo~ sene evvel yaşıyan devlere m u n -
siki. 22.05 Prag kısa dalgası: Çaykovs- 1922 senesinde serbest bıraktım .. tehı o lan bu hayvan Yeni Zelandın 
kinin Italyan Kapriçyosu. 22.25 Prag kı- Ağırlığı 52 kilodur. Boyu doksan kayalık kısımlarında yaşar. Cedleri 
aa dalgası: Karışık program. 22.45 Bük- santimdir. Sardalye yer.» kadar korkunç ve azametli bir şey 
reş: Lokantadan konser nakli. imza.. değildir. Milyonlarca senelik bir za-

OPERALAR OPERETLER· Makaiın Gorki - Capri k k"" ··ttm·· tü'" • · B"" .. k R d"b• M k . G ki man onu ço uçu uş r. 
18.40 Roma kısa dalgası: Ferrarinin uyu us e ı ı a sıın o r -

cLe Donne curiose> operası. 21 Peşte: nin Capri'de senelerce yaşadığı ma- Tuataranın üçüncü gözü a lninin 
.,~ I lumdur tam ortasındadır. vç u ak musikili radyo piyesi. 22 Roma: · 
Doruıudinin •Sperduti nel bufo> ope- ~~~~~~~~~~~~~!!!"-.!~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!!il! 

rası. 22.05 Varşova: Opera havaları 

(Thomas Puccini, Rach, Maninov, Bizet, 

Çaykovski vs.) 22.30 Faris P. T. T' Do
nizettinin cDon Pasquale> operası. 

RESITALLER: 
15.35 Roma kısa dalgası: Keman re

sitali. 16.30 Berlin kısa dalgası: Piyano 
sonatları (Daydn). 18.45 Berlin kısa dal

gası: Eski Avusturya ~arkıları. 20.35 
Bükreş: Romen şarkıl:ırı. 22.40 Viyana: 
Şarkı resitali. 

DANS MUSIKISI: 

16.45: Bcrlin kı a dalgası. 20.30 Berlin 
kısa dalgası Parfüm isimli danslı pro
gram) 23.05: Prag kısa dalgası. 23.25: 
Peste. 23 30: Kolonya, Laypziı-t. 

MUDTELIF: 

19.30 Roma kısa dalgası: Arapça n u
ı;ikili, Türkçe scizlü ve Rumca musikili 
program. 22 L·~pzi : <Goeth~'den Deut-
5che> bimli Gotc zamanına ait rmısıki 
ve ı.irli pro0 ram. 

- -·- -
Esrarcı 

ci vaziyetinde kalmaktan yorulmağa iken de Amerikada bulunan halası (Cis- çocuk aranıyor. 
başlıyor: sy) nin yanına gönderilmiştir. Cissy ha- Freddi bu rol için biçilmiş kaptandır. 

- Şimdi de ben yapayım. lanın çocuğu yoktur. Freddi, yanına bir Fakat Cissy halanın Amerikaya gidecelt 
Bu güzel aletleri bırakmak? Bu nefis şartla almı.,.'>tır. Onun terbiyesi, tahsili parası yoktur. Hem bir yerden borg 

kalıp sırasını ayrı bırakmak? Yıldız bu- üzerinde tam bir hakka malik olmak ..• harç bulsa bile Amerikada muvaffak 
na razı olınıyor ve neşe ile cevap veri- Bu şart kanunen de tescil ettirilıniştir. olabilecekler mi? 
yor: Freddi Amerika da okur ve bi.iyürken Burası meçhul. .• 

_ Yok, bak aklıma bir şey geldi. Ben inşat kabiliyetini arttırmış. salonlarda Italia Konti yol parasını kesesinden 
yapayım, sen·~ ık . Göreceksin, ne kadar hususi toplantılarda büyük şairlerin vererek Cissy hala ile küçük Freddiyl 
tuhaf olacak. klasik şiirlerini okuyarak çok takdir ka- Amerikaya yolluyor. 

Doğan kabul ediyor ve yıkıcılığa baş
lıyor. Beyaz podö süet ayakkabıları kum 
doluyor, sevinç çığlıklariyle atlıyor, sıç
rıyor, ne kahkahalar! Aman Allah, ne 
de eğleniyor! 

Yıldız şaheserlerinin böylece harap 
edilmesinden kalbinde bir üzüntü duy-

mıyor değil amma, ne yapsm? Böylece 
kova ve küreği muhafaza ediyor. insan 
fedakArlığına razı olmasını bilmeli .. , 

Bununla beraber gülüşler dadının dik
katini celbetmiştir. O şimdi baş örtilsil
niln mavi gölgesi altında ilerliyor. Be
beğin üzerine eğilerek: 

- Doğan diyor, fukara çocuğuyle oy
nanmaz. Haydi oyuncaklannızı alınız .•• 

Canı sıkılmış olmakla beraber Doğan 
itaat ediyor. Yıldız, sessiz şikayetlerle 

dolu bir tavırla ağzını açıyor, fakat 
oyuncaklarının elinden alınmasına bir 
şey diyemiyor. 

Bebek yeniden parlak yalnızlığı içine 
yerleştirilmiştir ve §evkBiıce oyuna da

zanmıştır. Freddi, Amerikada David Koperfild 
Artık onun Jstikbalin büyük bir ak- kahramanım arayan filim kumpanyas,. 

törü olacağı kanaati hasıl olmuştur. nın direktörüne gidiyor: 
Mektep tatilinde Cissy hala küçük - Ben aradığınız Davidim diyor. 

Freddi Ingiltereye götürüyor. Çocuk Çocuğun bu saf ve Amerikanvari mil· 
orada da kendi istidadını gösteriyor. racaati hoşa gidiyor. 

Esasen o daha bu yaşında: Ve işte bu tarihten itibaren Freddina 
- Ben ya sahne veya sinema sanat- talii gülüyor. 

karı olacağım ... Demektedir. Fakat in- O, David rolünü büyük bir muvaf. 
giltere kanunlarının tiyatro ve sahne- fakıyet)e temsil ettikten ve şöhretinl 

sine veya beyaz perdeye intisap edecek böyle kazandıktan sonra şimdi de Kip
çocuklar için koyduğu bir ya'} haddi var- !ingin kl~sik eseri cCesur kaptan~ da da 
dır. Freddi lngilterede tiyatro oynamak. birinci rol için angaje edilmiştir. 

Yurdda motör sevgisini 
arttırmak için tedbir 
Birçok yerlerde halka meccani 

de.rsler verilecek 
lıyor. Ara sıra, uzaktan mahzun mah- Dünyanın bugün.kU gidişine göre, mil- motör alakasının memlekette uyandırıl
zun kendisine bakan Yıldıza bir göz atı- letJer için ordularını motörlü vasıtalar- ması alakalılarca dUşüniilmektedir. Or
yor. Kumlarla oync.makla beraber dü- la teçhiz etmek, artık bir ihtiyaç değil, du dışında kurulan böyle bir teşekkül 
şünüyor: zaruret halini almıştır. Bu lüzum ve za- sayesinde yetişecek erler orduya olgun 

- Altından mı? öyle altın kürek te rurct karşısında silah yarışına girişen bir halde gelmiş olacaklar ve ihtiyaç 
görülmüş şey mi? ... Hem dadı fukara hükümetler, milli müdafaalarını kuvvet- da böylece karşılanmış olacaktır. 
çocuğu diyor. . . lendirecek vasıtaları ınotörleştirmek uğ- Iç bakanlık bu hususta alakalıların 

Ve hakikat gözünde beliriyor. Oyna- runda büyük fedakarlıklara katlanmak- dikkat nazarlarını çeken mühim bir em· 
maktan kesiliyor ... Ve birde11bire Doğan tadırlar. rini teşkilatına göndermiş ve şoför yetiş
hıçkıra hıçkıra ağlaınağa başlıyor. Kü- Orduya motörün girmesi ve ilmin, tirmek üzere şu tedbirlerin alınmasını 
çük kalbi için pek ağır gelen bir keder- fennin en son terakkiyatının, üzerinde bildirmiştir: 

1 - Bu hususta halkevlerinde tertip le adeta boğuluyor. Kadife mantosu tatbik edildiği harp vasıtalarının, ~let 

üzerine göz yaşları sıcak inci taneleri ve edevatının çoğalması yeni bir vaziyet 
gibi yuvarlanıyor. Dadı ko .!- or, ona so- doğurmuştur. O da, motör ve diğer mo-
ruyor Ye yokluyor: törlü harp filet ve edevatını kullanabile-

- Neren acıyor? cek eleman yetiştirmek. 
Şimdi Doğan insanların boğucu hak- Her memlekette olduğu gibi bizde de 

sızlığını ilk defa olarak kanayarak hay- bu ihtiyaç her sene cclbcdilen erler ara

kırı) or: smdan seçilenleı-in yetiştirilmesi suretiy
- Neden fukaralar var, söyle, neden? le karşılanmaktadır. Ve orduda ehli-

24 saatte 

edilecek meccani dershaneler halka mo
tör hakkında nazari ve kabil olan yer· 
] 0 rde funil bilgiler vererek motör sevgi
sini uyandırmak Ye motör bilgisini art
tırmak. 

2 - Mümkiin olan ve mühim yerlerde 
sergiler açarak motörü halka göstermek 
ve sevdirmek, ucuz ve kullanışlı motör· 
ler tedarik ettirerek teksirine çalışmak. 

Çeşme kazasmın Ilıca mevkiinde 
6abıkalılardan Arif oğlu Ali e:ırar 
İçerken yakalanm1stır. Suçlunun ce
binde dört gram esrar bulunarak is
.:-~ 

Holivudun en son yıldızlarından 

biri de <'Radyum» denilen azametli 

ve esrarengız maddedir. 250 bin 

k hl.k ı· k ··ı·· f'l Son 24 saat içinde şehrimizde 4 
mettar ve ço te ı e ı apsu un ı - h 1 k 1 k · ·ı·k 1 · t 1 

yetli makinist, şoför ve diğer teknik bil
gilere vakıf kimselerin çoğalması için 
de lüzumlu tedbirler alınmıştır. 

3 - Mühim olan yerlerde ve bilhas~a 
vilayet merkezlerinde motörlü spor tc· 
şekki.illeri yapmak suretiyle halkı bun
lara çekmek ve bilfiil motör kullanma 
işJcrine heves ve melekelerini arttırmak. 

• • .. .. ırsız ı , yan esıcı ı , cınaye , 
me alınması ıçın ne kadar buyuk ted- döğmek, 1 biçak taşımak, 1 kumar 
birlere baş vurulduğunu burada gö- o namak ve 1 hakaret vak'aa - ~lnr ter" 
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Fransız gazeteleri diyorlar ki: 

lngiliz sefirine karşı Japonlar ta
rafından yapılan taarruzun 
neticesi simdiden kestirilemez 

' 

... Nom'da 
Gece ne zaman? 

--BAŞT ARAFI BEŞiNCi SAH1FEDE
bağırıyor : 

Aşağı doğru dikine hızla iniyoruz .. 
Tekrar sınamak için hiç vakit yok .. 

Şanghay. 27 (A.A) - Oldukça ra
hatsız geçen bir hadiseden sonra Jngiliz 
sefiri Hugessen bu sabah biraz sükunet 
bulmuştur. 

JAPON BAHRiYE NAZI
RININ Tf.f..5SURO .• 

~Tokyo, 27 (A.A) - lngiltere sefiri
nin yo.raJanması hudiscsi dolayısile bah
riye naztn bugiln teessürlerini beyan et· 
miştir. 

Nezaret namına söz söylemeğe sala
hiyettar bir zat demiştir ki: 

cJapon tayyarelerinin kasden lngili'z 
sefirine ateş etmeleri tasavvur edilemi· 
~·ecek bir hadisedir.> 

Bütün japon matbuatı bahriye nezare
tinin tcessürlerine İştirak etmektedirler. 

kat sona erdikten sonra ne gibi netayiç a· c b ki k . . d h" k"t 
ır evap e eme ıçın e ıç va ı 

tevlit edeceğini şimdiden tayin etmek y k y d·~· h b · ı 1 d ki o .. er ıgım a en a ıp a ma ı arını 

müşküldür. Yalnız şu ciheti kaydetmek d b"I · F k t 1 k d · ı · n ı mıyorum. a a e rar aıre er çız-
icap eder ki, Çin meselesiyle Akdeniz k t .. mk.. d vild" s ık nJ me e mu un eg ı. on ış pa -
mcsdesi yekdiğerine sıkı bir surette mer- t k b 1 d 1 · ı· d',_ 

ısı ay o ma an evve ınme ıy ur.. 
but iki meseledir. Çünkü her ikisi de 
··r f"" h" · d 'b A§ağıya. aşağıya, ap.ğıya .. Koya doğ-nu uz ve mena un ımayesın en ı aret .. 
l · ı ··ı allik b l ru hızla indiğimiz sıralarda ıoguk hava o an aynı ınese eye mu e u un-

maktadır. Yalnız bunların ne dereceye germeler arasında ıslık çalıyordu. Suya 
kadar doi:'l"Udan doğruya hal ve fosla konmadan evvel anteni toplamalıydım. 
mütehammil olduklarını ve mütekabilen Makarayı büyük bir hızla çevirirken ko
alakadar devletlerle mü:ıterebn bir ta- lumun adalderi. sanki büyük bir balığı 

kım tcıebbüslcr icrasına yol açıp açmı· denizin dibinden yukanya çekiyormuşum 
yacaklannı bilmek meselesi kalıyor. gibi kablaşmağa, sızlamağa başladL Bi-

Le J oumal" dan: raz daha çevirdikten sonra -kurşun ağır-
Japon %İmamdnrları için biri Londra· lıkta kapandı • hepsi sarılmıştı, emniyet 

dan vaki olan ve PC\ris tarafından da 
altına girmi~ti. Ve §İmdi de inişe hazır 

müzaheret olunan diğeri Vaşingtondan ol.. Kocam nasıl görebiJ;yordu .. Platç. 
FRANSIZ MATBUATI yapılan iki devlet üzerine teemmül et- • • ld"k G l"b h 

DiYOR '\ · d F ... platç, platç. İşte ge ı .. a ı a er şey NE , menın tam sırası ır. ırsatı kaçırmnga . . . F k T d . 
Paris, 27 (A.·A) - Eko dö Patis ya· gelmez. Fnkat vukua gelmiş olan feci yolunda gıtmışh. a at ayyare, enız 

tıyor: hadise hakikaten müessir olan çarenin seviyesi Üzerinde sekmeğe başladı, Her 
fngiliz sefirine kar§l japonlar tarafın- B. Cordell Hull tarafından irae edil- halde biz rüzgar i~e ini~ yapmı~tık. _Tay-

dan yapJan taarruzun bu sabahki tahki· 
1 
mi~ olan çare olduğunu göstermi~tir. yare şimdi hızını bıraz kıstı, hafıflettı. ile-

~ ride - rahat bir nefes aldım, önümüzdeki 

Bir aile faciası 

Fena dostlar bir knzı 
bedbaht ettiler 

koyu meçhul hatta doğru ile;liyorduk
bir sahil vardı. Kocam, bu sahile a~ğı 

yukarı bir kilometre kala gaz verdi ve 
sonra durduıtu. Bunu takip eden sessiz-

lik arasında, botların üzerinde yürümeğe 
başladı .. 

«En iyisi biz buraya demir atmalıyız> 
diyerek halatı yaydı ve çapayı attı.Platç .. 

Hüseyin tahliye edildi. Fakat nişanlısını 
bulamayınca mahkemeye başvurdu 

Çapa, bir metre kadar bir derinliğe düş
tü, saplandı ve halat deniz üzerinde 
yüzmeğe başladı. Aman yarabbi, ne ka

dar da sığını, meğer.. Ben, daha derin 
olacağını sanmıştım. Fakat. her vakitki 

• 'iiil .. --. 
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B. A1azrnki 
Yekun 

1NC1R 

13 
18 

15 25 
14 
15 50 
15 
11 
12 50 
21 
15 50 

20 

Fıat 

18 
17 50 

17 
15 50 
16 50 

12 75 
17 50 

17 
17 

15 25 
15 50 

15 375 
12 25 

15 50 
15 

17 50 
17 

il 
16 50 
21 
15 50 
21 

Çu. Alıcı Ffo.t 
392 T. ile T. incir 
.384 A. H. Nazlı 

371 
199 
ı 71 
ııo 

Ş. Remzi 
Ş. Riza H. 

• M. J. Taranto 
A. Muhtar 

7 
8 75 

8 50 
8 
9 50 
6 

63 
10 

P. Paci 
D. Arditi 

F. Solari 
E.R. Roditi 

Yekun 

• 1 o 50 
6 

28 
22 

1790 
11263 
13053 

9 
6 

14 
13 

8 50 
13 50 
12 
10 50 

14 
8 50 

10 
6 50 

On dört yaşlannda. ter temiz bir istediğini bildirmiştir. gibi, çapa önünde duruyorduk.. Suya 
kız olan (C ...• ) bundan bir müd-ı • FENA DOSTLAR konmu~tUk .. Emniyetteydik. Scward ya- ~ZZZdS ı;aıcıo::z»XZZll 
det evvel Hüseyin isminde bir_ deli- (G .. ) bu suretle işini takip için rım adasının ıssız sahilinin bir yerinde, Kız ve Erkek 
kanlıyı sevmiş, tanışmak istemış, ar- mahlcemeye gelip giderken, sevdiği emniyette idik. 
zusunu arkadaşlarına anlatmıştı. delikanlının evrakı tekemmül edece- •• ) 

-· . Nome'da şimdi gece olmalıydı. Bize, ogv retmen ere• Tütün fabrikalarından birinde ame· gı sırada yabancı hır adamla tanış- h ld" d" k 1 · t · • 
idik eden Hüse'-'İn, her c:eyden biha- mıştır. Bu yabancı adam, (G ... ) ün oş ge ın ıyccc 0 ~n scvınç a eşı >s-

J ,.. b" h"l" d 1 - d k ı b 'k Fuar münasebetiyle lzmire her, bir a1·--- iıııinden rıkarken yo- iddiasına göre - kendisini kandırarak sız ır sa 1 ı ay ın attıgı sır_a a 8._a aıı 
~" :ıı: :ıı: h h ld ı · d - d - 1 gelecek kız ve erkek lu üzerinde (G ... ) Ü görmüc:, kendi ... evine getirmiııı, kendisiyle alakadar ta er · a e ev enne ogru agı ıyor, 

,.. :.- k'I' ı d S d d ög· retmenler sine dikkatle bakbğını farkettni~, olmüş, başka kimselere de tanıtmış- çe ' ıyor ar 1• ewar yarım a asının sa-
bundan sonra tanışmıştı. tır. . hilitl'C ulaştığımız zaman gece olmuştu... ''Kültür lisesi,, 

işin hikayesi uzundur. iki ge;nç , Şu dakikada gen" kızın alnına kö- Kilometrelerce uzakta, titrek bir ışık pa-
h b ı il k k ::r ld d b b ık· d b" k" Yab dairelerinden istifade tanıştıktan sonra ir ir er· e sı sı tü, hazin bir "'·afta yapııııtmlmış' bu- rı ıyor u, u, e ı c ır es nno ça-

l la d J ::r edebilirler buluşarak gezinti er yapmış r ır. lunuyor. dm idi. Bağu yerinde paraıütlerimiz· ••+z&•JP.ll'!:'Zl'll-IDl•WEıHm•••••ımam 
Bu gezintilerden kızın da delikan- ZORAKi NİŞANLI den, tayyareci elbiselerimizden ve yas- •• 

lmın da ailelerinin haberi ydktu. Bir C k b"" I f ti . . 1 tıklarımızdan bir yatak yaptdc ve üzerine aımıııımDDZ.i:S7.Jl!llP.:2'2:D:ilZBD.t 
b H ık . kl . enç ız oy e ena şar ar ıçm-

gün bera erce n apınara gıtti en de, fena dostlarl~ tanışırken Ağır uzanıverdik. Gecenin mevceleri üstlıınü- Çiçekçi 
sırada, sazlıklar arasında kendilerini Cezadaki evrakı tekemmül etmiş ve zü kaplamı:ı ve bi.Z uyumuştuk. " 
kaybetmişler •.. Bu hadise derhal kı- Hüseyin tahliye edilmiştir. Maksadı MACAR 
zın ailesi tarafından zabıtaya, ora- b 

sevdiği kızla evlenmek, ter temiz ir Hı.ndı.standa dan da adliyeye duyurulmuş .. 
ACIR CEZADA yuva kurmaktı. 

Hüseyin tahliye edildikten sonra F • ı • e •• •• Hadise Ağır Cezaya aksedince, b ( t 
nişanlısını uzun, uzun aramış, u a- 1 ıs ın gunu yaşının küçüklüğü hesaba katılmış, mayınca Ağır Cezaya baş vurmuş-

delikanlı tevkif edilerek hapishaneye 
tur. Öte taraftan kızın babası da ay- Kudüs, 2 7 (.A.A) - Arap ajansının 

gönderilmişti. Muhakeme de"·am k d k k 
ni şekilde hare et e ere ızını uzun bildirdiğine göre, bir Hintli arap komi· 

edip duruyordu. 'h d hah l 
G ) "' ·ı · · k uzun aramış, nı ayet ün sa e e tesi 3 eylulde Allahabadda Filistinin tak· ( ..• tanıştıgı ve aı esınm şi a-

yetiyle hapishane köşelerine düşen geçirmiştir. simini protesto makamında bir Filistin 
H"' · · d"" • ·çı· ahk Delikanlı, genç kızı sevdiği için günü tertip edecektir. 

bauseyını sev .. 
1fgı 1 

nd m. . e~~!_e genç kızla ev1enmeg· e razıdır. Razı-
ş vurmuş, nu usun a sınnım ~- ... C Hindistanın bir çok şehirlerinde bir 

.hih ettirerek on sekiz yaşında oldu· dır amm~'. Agır ez~~ın bu _hus~_s· çok tezahürler yapılmıştır. Tezahürleri 
ğunu isbat etmişti. t~ verccegı karar henuz bellı deg~I- yapanlar, Filistinin taksimi kat"ile§tiği 

Genç kız sinnini tashih ettirdik- dır .. Aldatılan genç .. kız da, _bu hazın takdirde fngiliz mallarına boykotaja 
ten sonra tekrar Ağır Ceza mahke- neticeye boyun egen delıkanlı da başlanac.nğı tehdidinde bulunmuşlardır. 
mesine bir istida .. i.le.batı vurarak -~ü: b? duru~ ~a~ş~sında ~eessür _içinde· Kudüs, 27 (A.:ı\)- l\tandater hüku· 
seyanle evlenecegını, onu sevdıgmı dırler. Dun ıkısı de adlıye korıdorun- met makamlarınin" 'Lildirdiğine göre, 
bildirmiş, bu sırada . Hüseyin de ayni da düşünceli düşiincdi dolaşmakta Fevkalade komiser Sir Arthur V~aucho-
§ekilde müracaat ederek evlenmek idiler. .. .. ..· d 1k'. h f ~ • d L d 

- pe onumuz e ı a ta ıçın e on raya 

Kadını tehdit etmişti 

Telefon: 3367 
Alsancak Mes'udiyeN 
~7."'A:J1Jilltr.l(Z7.JU7.Z727:77.JJrn;lfJ"1fl ~ 

Müzayede ile 
fevkalade satış 

Yolculuk dolayııile ağustosun 
29 uncu pazar günü aabahleyin sa-

at 1 O da Birinci Kordon Gündoğ
duda doktor Bay Esat'ın 7 No. lu 
apartımanında 2 inci katında Se. 
lanik Bankası 2 inci müdürü Bay 
MeQafeye ait bilcümle qyaları 
açık artırma auretiyle satılacakbr. 

Satılacak e,yalar meyanında 
f evkalide lüks kristal camlı büfe 

, -

BtUK·50tUKlll-El818İi 

KELVİNATOR iki deta daha az lflediil 
DlftElTÜl 

halde aynı .and6man elde edilen ,.Pne soiuk hawa 4ole:tlan 

18 Ay Veresiye ~atış 

SAHIBIN-:1~ SESi 
ARTHUR VETTER 

IZMlR - Saman iskelesi (Büyük Kardiçah Han) 
AYDINDA : Mehmet Gürer - öDEMtŞTE : H. Avni Güler 

MU~LADA : Ahmet Sabri Acarsoy ..... 

KARYOLA 
MERAKLILARINA 

Fabrikamın muhtelif ve en aon model karyolalan lzmircl 
yalnız fabrikamın yegane Yeni Kavaflar ça1"t11mda 66 n,·--·• 
da Bay AZIZ ŞINIK'm 

Şık Karyola ve mobily 
Maiazaaıoda ve 937 IZMIR ENTERNASYONAL FUARI 

DA 27 numaralı pavyonda sablmaktadll'. 
latanbul karyola H rıuuleni eşya ltıbrilıa.ı . 
HALiL SEZER 

Mahkeme koridorunda 
tehdidini yeniledi 

gidecektir. B. Vaauchopeun bundan 
sonra yeniden Kudüse dönmiyeceği BA· 

nılmaktadır. 

kuea~lu~m~maalu~6add •••-----------------~------~·· 27.z;G'.7.7Zo·;z7-7.7J;.Y,;H'7'.ZZIWt~.z;ı· m7.'77~1JVA ~::!:~~e~ik:~:~~~yimı:::::~ Fuarda en cazip 
de Ralli markalı Alman piyanosu 

maa taburesi, cevizden mamul Şi- ''22 
pa_vyonun 

. , fünyeralı aynalı dolap tuvalet ve ' ' 

C" k k d J J ~ f •ğ • • • MJ .. TAT QREL iki komedinoıu, aynalı divan, Av· • Numaralı «9 Eylial Baharat depoauıt yle «Filbqııt Türk ça. ı~ a at a ın aavasınaan ~eragat e tı ı ıçın rupa mamulatı 2 adet birer kiti-

/ l D maıır çividi fabnkasına ait pavyon olduğu binlerce ziyaretçi 
an aştı ar• ava sukut etti AC:lrea - Beyler' Numan zade lik kesme Bronz karyola maa tarafından tasdik, takdir edilmit ve alkıtlanmıttır. 

· ·--· · ·-kagwı .a.L ___ k ma&L---, yanın- 10myalan, perakende muhtelif •• NUMARALI PAVYONDA f bah t 9 E-'..::.• L-Bundzın bir buçuk ay evvel, Pamuk 1 çe çıkarılacağı sırada, müşteki Necmiye .v l'UleJl IUIUla - , maru ara çı -'"" 111111' 

Ali adında bir şahıs Sürmeli sokakta Is 1 merdivenlerden yukarı çıkıyordu. Pa- da. Numara: 23 ~vrupa !•:~~e:dri. ':J!lıeı:. ma:· def/er kıymetli bütün Çetitleriyle hediyeli kartlarla satq yap 
tanbullu Necmiycye dostluk teklif et- muk Ali Necmiyeye hitaben: Muayene saatleri lG--12, 1

' Y~n~ 11' a. ~ay uç ç • maktadır. 
nıiş ve Necmiyeden red cevabını alın- - Nasıl olsa şurada üç günüm kal- 15,30 - 17. Telefon: 3434 ~ece!• ıın~er dıki~ .v~ ~ ma- 22 NUMARALI PAVYONDA, Türkiye ve Avrupada tö1an 
ca bundan muğber olarak kadını biçak- :lı. Oç gün sonra hapisten çıkacağım, iş- lrinaı, abajur, 2 kıtılık nikel kes- kazanan «Hasan» ecza deposunun bütün müstahzerab, ıtript 
la tehdit etmişti. te o zaman ... Demiştir. na uymakla beraber; hAdise biçak çek- me karyola maa aomyuı, tekrar gloten ekmeği ve makama lan, zeytinyağı ve saireaini de llaL 

Daha o zaman bu hadisenin tahkikatı Necmiye, Pamuk Alinin bu hareke- mekten daha ziyade tehdit mahiyetinde birer buçuk kitilik beyaz boyalı caksınız. 
yapılmış ve meşhut cürümler kanunu- tinden o kadar ürkmüştür ki, mahkeme görlildüğilnden muhakemenin asliye ce- 2 adet karyola somyalan ile, be- 22 NUMARALI PAVYONDA, cFilbatı» cTürlı ÇanlaflF t !• 

ne tevfikan nöbetçi mahkemede duruş- koridorunda kaçacak yer bulamamış, na- za mahkemesinde rüyet edilmek üzere yu lake aynalı dolap tuvalet ve vidiıt fabrikasının 9 Eylôl gecesi için tertip ettiii hediyeli kaı t
rnnsı yapılan suçlunun bir ay on beş gün sılsa açık bulunan mahkeme salonuna evrakın iddia makamına tevdiine ve suç- komedino, 2 adet büyük sehpa, lannı ~buk isteyiniz. Çividin sarılı olan kiiıdından 10 tane r.e. 
ınüddetlc hapsine karar verilmişti. kendisini güçlükle atabilmiştir. Nec- ]unun tahliyesine karar vermiştir. Bu etajerler, Amerikan duTar saati, tirmek kafidir. Tecrübe için çivit ve kitapları meccanen ~ 

Iddia makamı bu hükmü temyiz etti- miye, bir müddet sonra, Kantar karako- kararın tefhimini müteakip suçlunun lüks salon sramofonu, aynalı ce- verilmektedir. 
ğindcn temyiz mahkemesi bazı sebep- lunn gitmiş, vaziyeti te~bit ettirerek cür- başka suretle mahklımiycü olmadığı viz cardinyera, yazıhane, aynalı Gerek kitaplar ve gerek hediye kartlarını f abrikanm lzmir 
lerden bu hükmü bozarak yeniden mu· mi.i meşhut yapılmasını istemiştir. takdirde tahliyesi zımnında mlizekkere ,emaiyelik, sigara masaları, por· ve havaliıi umum acentesi olan Balcılar Caddesinde 9 Eyliıl Ba-
hakenıf'sınin icrası zımnında dosyayı ia- Karakol işe \'az'ıyed ederek, hadise- yazılmış ve suçlu tahliye edilmişse de selen tabaklar ve bir çok ıeccade· harat deposuna müracaat etmek kafidir. Telefon 3882 dir. 
de eylemişti. Tl.'krar duruşma yapılmak nin şahitleri olan iki jandarmanın isim- dünkü tehdit maddesinden dolayı işe ler ve sair bir çok e,yalar müza· 
ü~cre müstckiyc celpname ya7.ılmış ve !erini zapta geçirmiştir. \'az'ıyed eden zabıta ikinci defa olarak yede IUl'etiyle satılacaktır. Fınatı Kültür lisesi direktörlüğünden: ıncvkuf Pamuk Ali de dün ceza evin- Bu muamele yapılırken, esas davadan Pamuk Aliyi müddeiumumiliğe tevdi et- kaçll'mayınız. Sayın mütterilerim-
den cclbedılmıştir. dolayı taraflar. mahkemeye çağırılmış ve miştir. den fuarda 27 No. lu pavyondaki Lise ve orta mektep diploması almak isteyenler için açılan li-

Bu davanın bozınn kararı üzerine ye- duruşmaya başlanmıştır. Mahkeme! Adliye koridorunda taraflar çabuk ba- karyola sergimi bir defa ziyaret . ıe Ye orta mektebi bitirme hazırlık derıleri geçen sene muvaffa. 
niden duruşmasına başlanmazdan evvel temyiz.in bozma kararı okunmuş, milş- rıpnıf olacaklar ki, nöbetçi müddeiu· etmelerini dilerim. kıyetli neticeler vermittir. Geceleri saat 19 dan 21 e kadar de-
taze \'e yeni bir hadise daha olmuştur. teki davasında ısrar ve s~lu da haksız mwni muavini huzuruna çıkan bayan " Fll'aat artırma aalonu vam eden bu derslere kız ve erkek herkes devam edebilir. 

Pamuk Ali, ceza evinden sulh ceza olarak ı;nevkuf bulunduğunu iddia et.- Necmiye davuuıdan vazaeçtiiiııi söy- • Aziz Şmık Derslere 1 Eylul 1937 de batlan•caktır. Kayıt için 3 f 
tnahkemelerinin bulunduğu BahçeU ha- :ni.ştir. lemif, bu .suretle 11Gılan lmme davuı ; Telefon: 2058 hüYi1et cüzdanı ve sıhhat rapona ile ._. ıüq. (Kültik 
na mahfu7.en getirilip ellerinden kelep- Hlkim. temyiz mahkemesinin kuan- iddia m•lramııaca aukut ettlrilmı,tiı-. _ _;_ _ _.. __ __..~l:l__...J.HUl...-1 ..... ~ ... ~-~--~..,...~~~~~~~=~~~=~::~ 



Sahife 8 

Cümhuriyet KIZ ENSTİTÜSÜ 
Göztepe 

20/8/1937 tarihinde kayıtlara batlıyor. Muamele saatleri her 
gün saat 9-12 dir. 

YENIASIR 

Otel SADIK Ai<SEKi 
Tilkilikte Telefon 3206 

Sabık Tevfikoaf:ı. Oteli 
Orta okulu b itirenler İçin Enstitüde hususi bir sınıf vardır. iki 

senede bunlar Enstitüyü bitirirler. Yeni temiz 
Kayıt için lazım gelen belgeler: 1- Tahsil belgesi, 2- Nüfus hü· 

viyet cüzdanı, 3- Resmi doktordan sıhhat raporu ve yeni çiçek 
aftsı belgesi, 4- 6 adet 4 t -6 boyunda fotoğraf. 

AKŞAM KIZ SANAT OKULU 
Gazi Bulvarı No. 24 

1/9/1937 tarihinde kayıtlara başlıyor. Muamele saatler i her 
gün saat 14 - 17 dir. 
Akşam okulu için de yukarıda yazılı belgeleri getirmek mec• 

buridir. 17, 19, 21, 23, 25, 27 VIll. 2846 (1544) 

il daimi encümeninden: 
(3109) lira (72) kuruşluk açın tutarlı asansor okulunun ik

mali inşaatı on bet gün müddetle açık eksiltmeye konulduğun
dan isteklilerin 2490 sayılı yasaya göre hazırlayacakları temi
nat ve müteahhitlik belgesiyle birlikte 9 Eylul 937 perşembe gü
nü saat 11 de il daimi encümenine batvurmaları. 2944 (1619) 

!1111!11!"!!~~:":.•l!l!l!'!'!!l!l!'!i'l'!!~~~I 1 zmir beled iyeıinden: 
DAHlLIYE MOTAHASSISI 1 - Tilkilik caddesinde Faik-

DOKTOR pasa parkından 2000 metre mu-

c 81a
A1 Yar~ın rahhaı yerin üç senelik kirası ha, 

lzmir Memleket hastanesi Da
hili Hastalıklar Seririyatı Şefi 
Pazardan maada her gün hasta
larını muayene ve tedavi eder. 
Muayenehane: 2 inci Beyler 
sokağı No: 65. 
Telefon: 3956 
Evi: Götepe tramvay cadde
si No: 1018. Telefon: 2545 

..... ,.. = = _ı:. - =· 
Kulak, Boğaz, Burun hastalık

ları mütehassısı 

Doktor Operatör 

Sami Kula~çı 
Muayenehane: Birinci Beyler 

No: 36 Telefon 2310 

Evi: Gö:rtepe tramvay cadde-
si 992. Telefon: 3668 

1-26 (481) 

katiplikteki ,artname veçhiyle 
3/9/937 cuma günü saat on altı
da acık arttırma ile ihale edilecek-
tir. Şartnameye ba!i:lı ke,if mu
cibinr.e 684 lira 17 kurus bedeli 
kefifli bir hela kiracı tar~fından 
yamlmak fartiyle senelik kira be
deli mııhamrneni 100 liradır. ls
tirak için 74 liralık muv.,kkat t~
minat makbuzu veva banka temi
nat mektubu ile ıövlenen gün ve 
ea tte ercürrt-ne ~elinir. 

?. - Senelik ı-:~,. sı 2') Hrn be
deli muh:>m""~nli Halil R;f,.~oa•a 
cadcl~~inde Mec;dive malıallesin
cle 131 ~:ıyılı kahvehıH•e kar,ısın
d ki 13!1 mP,tre mıırabb•hı verin 
bir senelik ki~,.·ı b ~ ~ l·at:..,ıikteki 
•artn:ıme veçh;l . 3/9/937 cuma 
"Ünii saat on altıd:ı acık arttırma 
ile ihale enilecektir. i ştirak icin 
375 kuru•luk muvakkat teminat 
makbuzu ile ıöyle.,en gün ve sa
a•te encüm• ne gelinir. 

19- 24-28- 31 2887 (1558) 

lZMtR BiR NCl lCRA MEMUR
LUCUNDAN: 

Bayan Kabile Müberranın Emlak 
ve Evtam Bankasından taksitle sa
tın aldığı gavri menkulden mütevel-

tZMtR tKtNCl iCRA MEMUR- lit b~rç için Bankaya ipotek evle~i~i 
İzmırde Kasan Hızır mahallesının 

LUCUNDAN : Aliefendi sokağında 15 ve 13/1 nu-
Bayan Rejiye Roziyenin Emlak maralı iki evden 15 numaralı evin 

ve Eytam Bankasından taksitle sa- yukarısında bir oda bir sofa &§ağıda 
bn aldığı gay~imenkulden mütevellit mutfak ve taşlık üstü taraça oluµ 
borç için bankaya İpotek eylediği 400 lira kıymetinde olan bu ev ile 
lzmirde Birinci Karata§ Postacı Ali 13/1 numaralı evin alt katında iki 
Ri kav d 11 ka 15 t • 608 odası bir mutfağı yukarıda iki oda 

za so gın a pı . aı bir mutfak ve daha üst katta bir oda 
adda 1~ !'Ü~ıel numarb~lıke~dkapıslınd- ve taraçası olan 800 lira kıymetinde 

an gırı nce uzun ır orı or so a b 1 b "k" · nkul""n mül . . . . . u unan u ı ı gayrı me u -
ıç ıçe iki oda karııda ufak hır bahçe kiyeti açık artırma suretiyle ve 844 
içinde hela olup merdivenle yukarı numaralı Emlak ve Eytam Bankası 
çıkıldıkta bir sofa ve üç harap odası kanunu mucibince bir defaya mah
ve kumpanya suyunu havi 250 li- sus olmak ~artiyle artırması 6(10 
ra kıymetli bu evin mülkiyeti açık /937 çarıamba günü saat 14 te ıcra 

· 1 dairemiz içinde yapılmak üzere 30 
art~a ıuretıy e , ve 844 numaralı gün müddetle satılığa konuldu. 
Emlak ve Eytam Bankası kanunu Bu artırma neticesinde sah§ bede
mucibince bir defaya mahsus olmak li her ne olursa olsun borcun öden
farliyle arhrması 6/10/937 çar§arn· mesi tarihi 2280 numaralı kanunun 
ha günü saat 14 de icra dairemiz mer'iyete girdiği tarihten sonraya 
içinde yapılmak üzere 30 gün müd- müsadif olması hasebiyle kıymetine 
detle satılığa konuldu. bakılmıyarak en çok artıranın üze-

Bu artırma neticesinde salt§ bede- rine ihalesi yapılacaktır· Satı§ 844 
li her ne olursa olsun borcun öden- numaralı Emlak ve Eytam Bankası 

· ta ın· 2280 · lı k kanunu hükümlerine göre yapılaca-
mesı r ı numara anunun • . . . kt S 

•· t · d""" ih gından ikincı artıma yo ur. alı§ mer ıye e gır ıgı tar ten sonraya . .1 l ·· t "d ı ·· "f im . . pe§ın para ı e o up mu§ en en ya -
musadı o aıı haıebıyle kıym~~ıne nız yüzde iki buçuk dellaliye masra
bakılmıyaral: en çok artıranın uze- fı 1 a ınır. 
rine ihalesi yapılacaktır. Satı§ 844 ipotek sahibi alacaklılarla diğer 
numaralı Emlak ve Eytam Bankası alakadarların ve irtifak hakkı ıahip
kanunu hükümlerine göre yapılaca- !erinin gayri menkul iızerindeki hak
ğından ikinci artıma yoktur. Satı§ larını hususiyle faiz ve masrafa dair 
pe§İn para ile olup müıteriden yal- olan iddialarını işbu i!~ tarihinden 
nız yüzde iki buçuk delliliye masra- itibaren yirmi gün ıçınde evrakı 
fı alınır. müsbiteleriyle birlikte memuriyeti. 

mefruşat 

Banyo 

Bol hava 

Ucuz fiat 
lzmirin en havadar yerinde ve denize karşı fevkalade latif man

zaralı cok temiz ve emniyetli YeR"ane oteldir. 

Salih:i Kurşunlu Banyoları 
1 

Şifa hassaları muhitimizdl" tecrübe ile ııabit olan 

Salihlinin 
· MEŞHUR 

KURŞUNLU Ilıcaları 
Faallyettedlr 

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

Fiatler: Banyo dahil olmak üzere insan ba~ma otelde kar
yo'a 100-75 diğer kısımlarda gene insan başına yataksız 
1 inci 50, ikinci 40, üçüncü 30 kuruştur. 

Müsteciri : KEMAHLI AHMET HAMDI VE ALI BALCI 
. . .... ····· .... ~ 1 
lzmir 1.,ramvay ve Elektrik Şirke-
tinden~ 

~ylul 1937 aylnda cereyan•n aşağıda gösterilen mıntaka ve 
gunlerde kesilebileceği sayın mü,terilerimizce bilinmek üzere 

ilan olunur: 
5 ve 19 Eylul 1937 pazarları saat 7 den 17 ye kadar: 

V numaralı Çarşı mıntakasında 
X « Konak « 

XI ve XIV Gazi Bulvarında 
XVI Gümrük « 
Xll Mezarlıkbaşı « 
VI-VIl-Vllr Tramvay caddesi ve mücavir sokaklarda. 
12 ve 26 Eylul 1937 pazarları saat 7 den 17 ye kadar: 

1 numaralı Darağaç mıntakasında 
il « Tepecik « 

111 « Alsancak « 
iV « Basmahane « 
IX « Etrefpafa « 

XV « Kültürpark « 
Kartı yaka « 
Turan « 
Bayraklı « 
Bornova « 
Buca « 

1 - 3 

il daimi encümeninden: 
(1032) lira (60) kurut açın tutarlı ödemit istiklal okulunun 

onarılması iti 15 gün müddetle açık eksiltmeğe konulduğundan 
isteklilerin 2490 sayılı yasa hükümlerine göre hazırlayacakları 
teminat ve müteahhitlik belgesiyle birlikte 13 Eylul 1937 pazar
tesi günü saat 11 de il daimi encümenine hatvurmaları. 

3006 (1623) 
ipotek sahibi alacaklılarla diğer mize b~ldirmeleri icap eder. . . . 

alakadarların ve irtifak hakkı sahip- Aksı halde hakları tapu sıcılünce 
I · · · kul ·· · d ki hak ma!Unı olmadıkça paylaşmadan ha-

ıerınınhgayr~ mi enf ·. uzerın ef d : riç kalırlar. 25/9/937 tarihinden iti- E 1 k E b k d 
arını . u_susıy e . aız v.e.masr~ ~ a.r haren ıartname her kese açıktır. Ta- m a Ve ytam an asın an: 

?1.an ıddıalar.ını _ışb·u· ı_la_n tarihınden lip olanların yüzde yedi bu,.uk te-
tib d kı ,. E N Y · Nu. ıı Nevi Depozitosu 

1 aren yırmı gun ıçın e evra minat akçesi veya milli bir banka saı u. erı 
müsbiteleriyle birlikte memuriyeti- itibar mektubu ve 37 /3165 dosya T. L. 

· bld 1 · Yeni Eski M2 mıze i irme eri İcap eder. numarasiyle Birinci icra memurlu- arıa 79.5.50 318.20 
Ak H 521 Kar,ıyaka Osman zade Ya- 188 - 168/l 

si halde hakları tapu sicilünce ğuna müracaatleri ilan olunur. u-
malum olmadıkça paylll§madan ha- kuk ı,. No: 674. lı Cümhuriyet caddesi. Ada 
· k lırl 5 / ih 2982 ( 1625) 96, Parsel 6. rıç a ar. 2 9/937 tar· inden iti- 905 Kar~ıyaka Donanmacı Mah. 17 19 « 2140. -428. 

28 AGUSTOS CUMARTESi 1931 

Kulağınızda küpe olsun! 

~N MÜOHİ$ 
\STiRAPTAN 
~oNRA 

Kullanmakla kabildir! 

NEVROZiN 
:·····a·······································································=······ : ir hamlede nezle ve gripi geçirir. Harareti sür'athı : 
E düşürür. Baş, diş, sinir, mafsal, adale ağrıları ancak 5 
• • 
: NEVROZlN almak suretile çarçabuk defedilebilir. E 
~....................... Kat'i Tesir ....................... :1 

icabında günde 3 kaşe alınabilir. , .............................................. . 
Umum Pamuk Fabrikatörlerinin 

Nazarı dikkatine 

PLATT 
Fabrikasının Namdar 

CI" RIKLARINI ve bilcümle YEDEK AKSAMINI 
UMUM ACENT ASINDAN bu sene temin edebilirsiniz 

ADRES: 

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

Singer diki, makinaları kumpanyan karsısında 
Telefon: 2413 Posta kutusu : 234 lZMlR '·------·--.... ------------------' 

Hava Yolları Devlet işletm ~ ida· 
resinden: 

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

Şartname ve pl'Ojeler sözü geçen idare merkezinden bedelsi:t 
olarak alınabilir. 

isteklilerin 1935 liralık muvakkat teminat veya banka mektubu 
ile ve icap eden belgelerile eksiltme zamanından bir saat evvel tek· 
lif zarflarını Komisyona vermit olmaları ilin olunur. 

25, 26, 27, 28 2877-2906 (1594) 

.,--..-... :ımm ...................... !3111111 .. . 

BRI S T O L 
Beyoğlunda 

OSMA N iYE 
Sirkecide 

C/JL//////LTJ 

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

Otellerinde misafir kalanlar, kendi evlerindeki rahatı bu 
!urlar. 

Birçok hususiyetlerine ilaveten fiatler müthiş ucuzdur. 
lstanbulda bütün Ege ve lzmirliler bu otellerde buluşurlar· • 

• r-

Jzm İ r Ticaret lisesi direktörlüğün· 
den: 

1 - Orta okul mezunlarlna. -- . kıs-
Tetkilatımız te.,.,amlanarak orta okul mezunlarının da lıse 

mımıza kayt ve kabulüne batlanmı~tır. haren §arlname her kese açıktır. Ta- z • Fadılbey S. Ada 76, Par-
lip olıınların yüzde yedi buçuk te- ayı sel 4. 
minat akçesi veya milli bir banka Siirt orta okul birinci sınıfından 
itibar mektubu ve 37 / 4212 dosya aldığım tasdilmameyi zayi ettim. Ye
numarasiyle İkinci icra memurluğu- nisini alacağımda neskisinin hükmü 

2 - Devlet ve ticaret evleri memurlarına. 
izahatı yukarıda yazılı arsaların bedelleri pefİn veya taksitle Aktam ticaret okulu kısmında yapılan tadilat üze_rine af~•::: 

ödenmek üzere ihaleleri 1/9/937 çartamba günü saat on birde !arı ayrıca muhasebe, ticari hesap, muhaberat, daktılogra ı, 

na müracaatleri ilan olunur. Hukuk kalmadığını ilan ederim. 
it. No: 834 Güzelyalı Nuribey çıkmazı - ,.. ,.,., ... , ••·-«- D .-1 

yapılmak üzere pazarlıkla ıatıta çıkarılmıttır. nografi ve ecnebi lisan kursları açılmıttır. .. 
istekli olanlar yevmi mezkurda hizalarında yazılı Depozito Kayt ve kabul için her gün 9 dan 12 ye kadar ticaret direktor· 

akçesini veznemize yatırarak arttırmaya ııirmeleri ve yanlarııı lüi{üne müracaat edilmesi ilan olunur. 
-'- 1..: ___ '-•--· ı .... t;rm,.J.,r i illn olunur, 3011 (]1626) _, • 28-31-3 3009 (1621) 

..:.:;~;;;;;;;;..;;;;~~~;;.=;.;.;;;;..._~~~~~~~~~....;:~--:.......:...~~~~~~~~~:.:.::_:.:.::..:...:.:::..::::::.:___::::~::.:::..:...::....._:<:;.--:;-=~~:::,;::.:;;a .. c:.:.:-=::ıcı-.sc --- ........,,.._ __,~..._ ....... 
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• 
Fratelli Sperco 
Vapuru Acntası 

\ N. V. Olivier Ve Şii. 
W. F. H. Van Der LıMITET 

Zee & <:o. Vapur acentası 
-D~-H-ek-im-i-•ı. ......... Daima Radyolin ......... ! 

ROYALE NEERLANDAIS BlRJNCl KORDON REES KUMPANYASI DEUTSCHE LEVANTE LINIE 

18 A x........... A G. m. b. H. BINASI TEL. 24 43 
RHEA vapuru .n.g .... ......,.ta nvers HAMBURG LHerman Lines Ltd. 

.. 
A
LJ il ~ N 1 Çünki o sizin hem dişlerinizi hastalıklardan hem 5 

uuU 8"11 8CI .... ~~~~~~~~.!.~~~~~~~~~~ ... !~~~~~.~-.. ~~~~~~~~~~ . .J 
(Doğru) Rotterdam, Amsterdam ve LONDRA HA Tn 

1. anl . . ük lacaktır ADANA vapuru 25 ağustosta bekle- BOROOINO vapuru 28 aguw stosa ka HORTAÇSU Hamburg ıın arı ıçın Y a . . R H b B -
Uld nıyor. otterdam. am urg, ~e remen dar Londra ve Hull için yük alacaktır. 

GANYMEDES vapuru 5 Eyi e Rot- için yük alacaktır. ADJlff ANT vapuru 28 ağustosta ge- Hastalarım Birinci Beyler 
terdam Amsterdam ve Haınburg li- CAlRO motörü 6 eylulde bekleniyor. lip 17 eylwe kadar Londra için yük ala-r:n. hareket edecektir. 12 eylUle kadar Rotterdam, Hamburı cakhr. 

IObk 36 numanla kabul eder. 

mania , ve Bremen için yük alacaktır. MALVERNIAN vapuru 1 O eylülde 
GANYMFDES vapuru 22 Eylulde ANKARA motörü 21 e lwde bekle- ~~lip .~ 7 eylule kadar Londra ve H~l 

Sehah 9- 12 
öileden sonra 3,30 - 6 
Randevü için telefon ediniz. • .. · la y ıçan yuk alacaktır. 

Burgas _ Vama ve Kostence lıman n niyor .. 28 eylwe kad~ Rotterda".':,Ham- MARONIAN vapuru eylUI iptidaaan-
için yUk alarak hareket edecektir. burg ve Bremen lunanlanna yuk ala- da Londra, Hull ve Anventen gelip yük 

caktır. çıkaracak tar. ı.-------------
TELEFON:2946 

SVBNSKA OIUENT L1NlEN AMERICAN EXPORT UNES UVERPOOL HA rn rin ortUtnda l,.eith ve Ne,•gastel için yük 
BARDALAND motöril elveym lima- Tbe Export Steamabip Corporation OPORTO vapuru ağustos sonunda -1acalthr. 
ıımzda olup 12 Ağustosta Rotterdam, EXPRESS vapuru 2 eylulde bekleni- Liverpool ve Svanseadan gelip yük çı- ~E~~=ru ı;:-ı:. W..;n~~m-

n yor .. Nevyork için yük kabul edecektir. karacaktar. 
Hamburg ve lskandinavya Jimanlan için EXMOt.rnf 14 IUld b k OPORTO vapuru Karadeniz ve Is- burg, Bremen ve Anventen gelip yük 
ilk lacaktır I . N vkp~~u .. k e~ buİ ~ • tanbuldan avdetind~ Belfast, Liverpool çıkaracaktır. 

Y a · ek~or.. evyor ıçan yu a e e- ve Glaagov için yuk alacaktar. NOT : Vürut tarihleri, va-
vtKtNGLAND motörll 23 Ağustosta ce r. • Brütol, Leitb ve Nevcutele battL. 

Rotterdam _ Hamburg ve lskandinavya J?<.IRJA vapuru. c:ylw .. sonunda bek- 3 JOHANNE vapuru eylul ortasında purların iaimleri ve navlun De· 
. Lna~or.. Nevyork ıçın yuk kabul ede- doğru Bristol için yük alacaktır. 1 retlerinin dağitikliklerinden me• 

llmanlarına hareket edecektar. cektır. ARBlAN PRlNCE vapuru birinci tcş- ıuliyet kabul edilmez. 
GDYNtA törll z EylUlde Rotter- Tbe Export Steamahip Corporation --..---. .. ..,,. • ?.!iV"~~•.!!!!l:!!i!DCij·maıİİll:ı-.ıwr...;~a•+w1E?ız--.•~•=---~----11 ..... 

mo Pire Aktarmalı Seri Seferler 
dam - Hamburg ve lskandinavya Uman- EXCAMBION vapmu 27 at-loata 
!arına hareket edecektir. Pireden Boaton ve Nevyork için hare-

SERVICE llARITIME ROUMAIN ket edecektir .. 
A JUUA 16 Ağustosta EXCHORDA vapuru 1 O eylwde 

ALB vapuru Pireden Boston ve Nevyork için hare-
Malta ve Marsilya llmanlarına hareket ket edecektir .• 

edecektir. EXCALIBUR vapuru 24 eylwde 
SUÇEA VA una 7 EylUlde Malta Pireden Bo~ton ve Nevyork için hare-

vap ket edecektir .. 
ve lıfarsilyaya hareket edecektir. EXETER vapuru 6 1 ci teşrinde 

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

SEYAHAT MODDETI 
tlindaki hareket tarihleriyle navlun- Pire _ Boston 16 gün 

lardald değitiklerden acenta mesuliyet Pire - Nevyork 18 gün 
kabul etmez. SERViCE MARmME ROUMAIN 

BUCAREST 
Daha fazla tafsil.At için ikinci Kordon- DUROSTOR vapuru 29 ağustosta 

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

TELEFON: 41421422112663 kabul eder. 

ana a temaden diplomah 

oı, tablplerl 
Mem/ekd hastanesi di$ tabi/Jt 

Muzaffer Eroğul 
VE 

Kemal Çetindağ 
Hutalanm her g6n aabah 

saat dokuzdan bqhyarak 
Beyler • Naman zade S. 21 
n.......ı. muayenehanelerinde 
kaba! ederler. 

Telefon : 3921 

STE. ROYALE HONCROISE 
DANUBE MARITiME 

DUNA vapuru 6 eylulde bekleniyor. 
Belgrad, NoYiaad, Comarno, Budapeş-
te, Bratwava, Viyana ve Linz için yük 
alacak tar. 

JOHNSTON VARREN LtNES Ltd. 
UVERPOOL 

INCEMORE vapuru 29 ağustosta bek
leniyor.. l..iverpool ve Anvera limanla
nndan yük çıkaracak ve Burgu, Var
na. Kq.tence, Sulina, Galatz ve lbrail 
limanlan için yük kabul edecektir. 
DEN NORSKE MIDDELHA VSUNJE 

OSLO 
BOSPHORUS motörü 28 ağmtoa

ta beldenİJ'or- Oieppe n Nonec limaa
lan içil. Fik alacakbr. 

BAALBEK motörü 2 3 eylwde bek-._ ___________ _. leniyOC' .. Dieppe, Dünkerk n Nonec li-

manlan için yük alac:akbr. 

·~ 
Her işte kullanılan 

ZONGULDAK 
Maden kömürü 

Her cinı k6mlir perakende ıoretile rekabet kabul et .. 
mez fiatler dahilinde sablmaktadır. 

Adreı: Kestane pazan Bardakçal~r sokak numara 12 
F. PERPINY AN • 

DAIMON 
Masa ve cep vantilatorlari 

--~ ~--~~ 

~~~ 
~~~ ~ .... , ······--· --....;• 

En son icat edilen bu vantilatorlar yaıın boğucu sıcak
larJndan kurtarır. Masa vantilatorları üc pil ile çalışır kırk 
iki saar devam eder. Saatta ancak bir kuruş sarfiyatı vardır. 

CEP V ANTILA TORLARI : Küçük bir pil ile çalışır mü
temadiyen yedi saat devam eder. Bilhassa bayanların el 
çantalarında ve ceplerde taşınabilir. Gayet şıklar tavsiye 
ederiz. . 

De oıa Sulu ban cavara No. 9 - 28 H6ın6 Öz Ôdemi,H 

• 

' 
. .Bu-tizin kendi kabahatlnızdır, ztrı dlşlerfnizl 

,ihmal etdlnlz. bunlara iyi bakmadını~ hılbukl 

1l>undın daha kolay bir ter yoktur, zırı bu 

ılhtiyacı temin edecek bir PERLOOENT •• 
)rl dif m~nu varder. . 

-·-\ 
~ .. ~~~.;:&.M f.~......__~<~. 

'"' -r "..,4te ~ u.t..ru ... ·~ lıal.h -:~. 

TURAN Fabrikalan mamullbdır. Aynı zamanda Turan 

tuvalet sabunlarını, traı ıabunu ve kremi ile gGzeUik krem· 

lerini kullanınız. Her yerde Nlılmaktadır. Yalnız topltın ,. .. 
htlar için lımirde Gazi Bulvarında 25 numarada umum acen

telik Nef'i Akyaıalı ve j. C. Hemliye mllracaat ediniz. 

Poala Kut.••• Telefon s•sa 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • 
Taze Temiz Ucuz ilaç 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat • 
eczanesı 

Başdurak Büyük Salepçioğlu hanı 
Karşısında 

• -• • 

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

Lisesi direktörlüğünden: 
Okulun, liıe, orta ve kurı kııımlarına talebe kayt ve kabulü 

ba,lamı,tar. Gerek kayıt ve gerek ıair malumat için her gün 
9 dan 12 ye kadar okul direktörlüğüne müracaat edilmeai. 

21-24-28 2898 (1569) 

lzmir P. T. T. müdürlüğünden: 
Meriyete giren 3222 ıayıh telıiz kanunu mucibince radyo ıa· 

biplerinin ağustos ıonuna kadar en yakın P. T. T. merkezlerine 
müracaat ederek ruhıatnamelerini almaları lazundır. 

Bir Ağustostan evvel alanını' olan ruhsatnamelerin hükmü yok
tur. Ağustos sonuna kadar ruhsatnamelerini almayanlar evvelce 
ilan edildiği gibi ağır cezalara çarptırılacak v~ bu müddet hiçbir 
ıuretle uzatılmayacaktır. 

937 ücretleri Eylul sonuna kadar verilebilir. 
Ancak radyo kullanılım kullanılmasın beyannamesinin ağua· 

toı içinde P. T. T. merkezlerine verilmif olmaıı behemehal li· 
zımdır. RubRbıame vermek için eıki zamana ait hiçbir para 
iıtenilmiyecektir. 

14-11-l~-2~-28-31 2801 (IS~lj 

Daima 
KREM 

RADYOLiN 
Müstesna bir formülle ve 

'ızam1 itina ile yapıldığı ve l'9'I 

tabet kabul etmez bir fiatle 
mtıldıiı lçiıı yurdda ecnebi 
namulltınm hlklmlyetini 011e 

':adan kaldmnıştır. Kanınclw 

ğı bu ralbet .ebebiyle elde bit 
;tok bulunclunnacbimdan ela 
mütemadiyen taze ihzar olu. 
1arak piyasaya çıkarılır. 

Radyolin ]mllamnız; sade 
diflerinizl temizlemek, koru
mak ve gtıze'Ueştlrme1de ~ 

...:ux.; .. ;.. .ı .. 
m•ZSIDIZ, veA '"6™ para ~ 
kendi cebinizde kalmq olur. 

RADYOLiN 
BALSAMIN 

Kumral, sarııın, eımer her tene tevatuk eden yegine aıhhl 
kremlerdir. Cildi beıler, çil, leke ve sivilceleri kimilen izale 
eder. Y anm aaırdanberi kibar mabfeUerin takdir ile kullandıklan 
ııbbl gilzeUik kremlericlir. 

Krem Balaamin d6rt ıekilde takdim edilir: 
1 - Krem Balaamia yağh gece için penbe renkli 
2 - Krem Balaamin yağıız g6nd6z için beyaz renkli 
3 - Krem balaamin acı badem gece için penbe renkli 

Krem Balumin aca badem gGnd6z için beyaz renkli 
lnsriliz Kanıuk eczaneıi Beyoila latanbal 

Telefon No. 2422 

ZAFiYET 

KANSIZUK 

VEREM 

ISTIDADI 

ROMA11ZMA 

VE 
ADEMi 

FEVKALADE 

EYi TESIRt 

YARDIR 

M.Depo S.Ferit Şifa eczanesi __ 
MiLLi EMLAK MUDORLOOONDEN: 

Yunanla İcar Lira 
71 Bayraklı Bornova Cd. No. 55 ev 36 

260 l inci Kordon No. 23/1 taj dükkan 80 
472 Darağaç Tramvay Cd. No. 23 depo 50 
Yukarıda yazılı emvalin icarlanna bidayeten ve temdiden 

haddi liyakıyle ta.lip çıkmadığından 23/3/937 tarilainden itiba
baren bir ay müddetle pazarlaia bırakılmıtbr. Taliplerin koaai.
yoaua içtima aünleri olan pazartesi ve peqembe aünlerincle MilU 
Emlik miidirlüi'iae müracaatleri Z9IO (1811) 



Sahife 10 • YENi ASIR 

Şanghay ile Suyuyanga Arasında 

Ci su evkiini tahkim etti 
Japon kuvvetleri kolay kolay iltisak peyda edemiyecekler 

Şan haydaki Çin kuman-
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Santanderin düşmesine 
• • e e A 

a a bir zafer denilemez .. 
''Har belki 2-3 se 

iha" zafe b·zi 
e sürecek fakat Fransız gazeteleri böyle söylüyor ve 

olacaktır,, Italyaya tariz yağdırıyorlar 
Şanghay m ıharebeleri 

- ...:: 
Sanghav, 27 (ö.R) - Çin aske- hir cephesi tamamen Cinlilerin kon-ısürmiyecektir. Faknt Japonya ile 

ri mahafilinden verilen malumata trolu altındadır. Japonlar nehre sü- harp sürekli olacak, iki veya üç se-
göre Çin a kerleri, Şanghay ile Su- rülmek tehlikesine maruz bulunan 1 ne devam edecektir. Zaman Çinin 
~ ungang arasındaki mevzilerini tah- on bin kişilik kuvvetlerini Çinlile- j lehinde çalışıyor. Bu muharebe Ci
k~m ~tmişlerdir. Yangçe sa~i1leri- rin büyük tehdidinden kurtarmnk nin Jc::ıponya ile yaptığı ilk hnkiki 
nın ?ır ~oktasına ve Yangç~ngyag için fevkalade gayret sarfediyorlar. muharebedir. Japonya Çinin bir çok 
§~hrme Japon donan?1asının hımaye: Çin umumi k<frargahına mensup yerlerini işgal edecektir. Fakat, Çin, 
eı altında çıkarılan Japon askerlerı . , . ~ d l 

t k k 1 k 1 .1 . k d d hır zat 'ı angçmgyangın agzın a >U- nihai zaferi kaaznacağından emin-
ar ı o ay o ay ı tısa pey a e e- . ,.. . . . . d" ş h h · d · k 

·yecekJerdir. lunan Kaıng - Kın şelırının on bır 1a- ır. ang ay cep esın e Japon uv-
mı ECNEBi CEMILERiN pon tayyaresi tarafından zehirli gaz vetleri her gün Çin tayyarelerinin 

MUA YENESi. bombalariy]e bombardıman edildiği- sık sık taarruzlnriyle tazyik edilmek-
Tokyo, 27 (Ö.R) _Japon aske- ni söylemiştir. tedirler. Geçen gece askerlerimiz 

ri mahafilinden bildirildiğine göre, Ccntral Nevs Çin ajansı japonla- Varfe vardılar ve japonların Hang
Çin sahillerinin ablukası kat 'i suret- nn müttefiki olan Mongol şeflerin- keo ile Yan~çepu arasındaki hatları
te teessüs etmiştir. den Prens Teh -in Jeholün payıtahtı nı işgal ettiler, japonların bize karşı 

Japon donanması, Çin sularına terkederek Çengteye geldiğini, Jeho- en mühim avantajları çok müstah
seyrüsefer eden bütün Avrupalı tica- lün payıtahtı Çin kuvvetlerinin eline kem mevl-ilere sahip olmalarıdır~Ki-
ret gemilerinin hakkından gelecek geçtiğini bildiriyor. ang Vangda beton kışlaları vardır. 
değildir. Yalnız, silah taşıdıkların- TiENÇINDE Fakat bunlar yıkılmaz ve zaptedil-
dan şüphe edilen gemiler muayene Ayni ajans, yirmi bin kir.ilik bir mez şeyler değildir.» 
olunacaklardır. japon yardımcı kuvvetinin Tiençine Generalin bu beyanatta bulundu-

Japon hükumeti. japon nakliye çıkarıldığını, otuz japon harp gemi- ğu dakikada japon tayyareleri Çin 
gemilerinden bir çoğunu harp malze- sinin top ateşi altında bulunan bu umumi knrargahmın yakınlarına 

mesi ~ e asker n kli için müsadere 
ettiğinden ticari nakliyat durmuş gi· 
bilir. 

22 JAPON TAYYARESi 
TAHRiP EDiLDi. 

Şanghay, 23 (M. 11.) Çin 
umumi karargahı, F ormuzdan gelen 
ve Nankin üzerinde dolaşan yirmi 
dört japon tayyaresinden ikisinin 
:Vangçcodn diişürüldüğünu diğer yir
mi iki tayyarenin Pengpuda karaya 
inmeğe mecbur edildiklerini ve ja
pon tayyarecilerinin bizzat tayyarc
lerini tahrip ettiklerini bi1diriyor. 

ASKERt V AZiYET 
Ş:lnghay, 24 (M. H) - B"'ynel

milel mıntakanın şarkındaki Cin 
kuvvetleriyle B.nkallar ve East Lo
nard Roadsdal<i Çin kuvvetleri ilti
eak peyda cdeb.Imi lerdir. Şimdi ne-

Japon tay1Jareleri 

ehrin Cin ordusunun tazyikinden 
kurtarmağa calıştıklarını bildiriyor. 

Japonlar, Tiençine büyük miktar
da gaz bombaları çıkarmıs1ardır. 

ÇIN KUMANDANI iLE 
MüJ.AKAT.. 

Şanghny, 23 (M. H.) - Havas 
ajansının Şanghay muhabiri, Şang
hay cephesindeki Cin ordusu basku
mandanı general • Şang Şi Çu~gla 
görüşmüştür. Muhabir, kumandanı 
görmeğe muntazır bulunurken umu
mi karnrgôhta Çin zabitlerinin büro
larında ne kadar büyük bir dikkatle 
çalı~tıklarına şahit olmuştur. Çin ku
mandanı, orta boylu, zayıf bir adam
dır. Muhabirin sual1erine şu cevap
ları vermiştir : 

HARP 2-3 SENE SORECEK 
- Ş::ı.nghay İnuharebeleri , çok 

bombalar yağdırdıkları halde Şang 
Şi Çunr, hiç istifini bozmadan beya
natımı devam etti: 

JAPON ASKERLERiNiN 
MEZiYETi. 

- Japon askerlerinin meziyeti 
beklediğimizden fazla değildir. Bila-
kis görüyoruz ki, bu askerler, ancak 
makineli silahlarına sığınıyorlar ve 
piyade harplerinde askerlerimizle 
karışlaşmaktan çekiniyorlar. 

UYDURMA HABERLER 
Son bir japon tebliğinde, japon

lar şimdiye kadar seksen Çin tayya
resi düşürdüklerini iddia ediyorlar
dı. Siz buna inanır mısınız? 

General muhabirin cevap verme
sine vakit bırakmadan kendisi cevap 
vermiştir: 

- Japonların verdikleri haber, 

- ----- ··-·--·-· -· -- .... ---· -

Roma, 27 (Radyo) - Asi ordunun KONTROL IŞI 
Santandcre girişi münasebetiyle Sala- Londra, 27 (Hususi) - Tali kanşmaz-
manka ve Roma arasında tebrik telgraf- lık komitesi bu sabah saat 11 de Forayn 
!arı teali edilmiştir. S:ıntander etrafın- Ofiste toplnnmış ve Ispanyol sahilleri
daki muharebelere Italyan fırkalarının nin kontrolü işi hakkında amiral O'Duf
en büyük ölçüde iştirak ettikleri muhak- fy nin tanzim ettiği raporu tetkik etmiş
kaktır. General Franko Mussoliniye tel- tir. 
grafında Italyan kıt'alarının bu muvaf- FRANSIZ GAZETELERII\"IN 
fakıyette gördükleri ehemmiyetli rol NEŞRiYATI 

münasebetiyle tec-ekkürlerini bildirmiş- Pnris, 27 (Ö.R) - Sol cenoh :Fransız 

.;t; t 
Santander muharebelerinden iki göruntış 

Italyan kuvvetlerinin iştirakini ka~ Je
rek diyor ki: 

cltnlynnlar, Guadalajarada uğradıkla
rı kanlı hezimetin acısını ve kendi 6i
ltıhlarına bu hezimetten düşen lekeyi 
silmek için Santanderin sukutunu bil· 
yük bir zafer halinde göstermeğe çalışı
yorlar.> 

Londra, 27 (A.A) - Hariciye nezarc-
tirun bir tebliği. lngilterc hüki.imetintn 

tir. Mussolini cevabında Italyaıı lejyon- gazeteleri ve bilhnssa L'Humanite San- Ağustos tarihinde Ispanyol nsilcri mn· 
larının on gündenberi süren muharebe- tander şehrinin sukutunu asi J..-u\-vetle· kamatından hükUmetçilerin ellerinde 
!erde gösterdikleri gayretten memnun rin büyük bir 7.aferi gibi gösteren faşist bulun:ın lim.nnlara gidecek Ingiliz tica· 
olduğunu ve Franko ordusunun nihai matbuatının neşriyatına şiddetle hücum ret gemileri tarnfından ittihaz edilecek 
zaferi de kazanacağından hiç şüphesi ol- ediyorlar. tedbirler hakkında bir takım teklifat al· 
ınadığını bildirmiştir. Sruıtander mu- Humanite diyor ki: ması üzerine mezkur makamat ile tema· 
harebcsinde Italynnların zayiatı hakkın- Asiler hiçbir zafer kazanmış clcğUler- sa girmiş olduğunu bildirmektedır. 
da neşredilen listeye göre 16 zabit öl- dir. Bilbaonun zaptından sonra Franko- lngilterc hükümcti Ispanyol asilerine 
müş, 60 zabit yaralanmış, 325 nefer öl- nun askeri mahfilleri Santander üzeri- ticaret gemilerine karsı geceliyin yapı· 
müş, 1116 nefer yaralanmıştır. ne hızlı ve muzafferane bir yürii~üşte lncnk taarruzların (Bu taarruzlar hangi 
Rom:ı, 27 (Radyo) - Faşist konseyi bulunacaklarını ummuşlardı. Bu iimit-

7 ilk teşrinde, nazırlar meclisi 11 de, leri tnhakkuk etmedi. Frnnkonun ns- millete mensup gemilere karşı yapılmı~ 
Korporasyonlar meclisi 19 ilk teşrinde kcrleri büyük müşkülatla karşılaştılar. olursa olsun) hukuku düvel kaidelerini 
toplanmağa davet edilmişlerdir. Ba .. l&ır muaz?.am hir mukavemet gös- külliyen ihlal telfıkki edilmek Jazımge 

MÜDAFAA KOMITESI NASIL terdiler. Eğer, şehirde bir isyan hareketi leccgini ve Ingiliz ticaret gemileri ha .. a· 
çıkmamış olsaydı Santander daha yirmi ra uğradığı tnkdirde Ingiltere hüküme· AYRILDI? 

Londra, 27 (Hususi) - Santandcrcleki 
cümhuriyctçi müdafaa komitesi bir Sov
yct denizaltı gemisiyle şehirden ayrıl

mışlardır. Müdafaa komitesinin San· 
tanderden ayrılışı asi Ispanyol kuvvetle 
riyle Italyan askerlerinin şehre girişle
rinden birkaç sant evvel vukubulmuş
tur. 

gün mukavemet edebilirdi.> tinin meseleyi pek vahim mahiyette nd· 
Oeuvre diyor ki: detml'k ıztırarmda kalacnğını bildirmis· 
~Santanderde isyan hareketi ancak tir. 

Franko ca us teşkilatının bir muvaffokı· Maama!ıh Londra kabinesi vcrilccelı 
yeti sayılabilir.> bir cevaba intizaren seyrisefoin odasının 

HEZIMETIN ACISI alakadar makamata bir tamim göndere· 
Populaire, Santanderin sukutiyle ne- rek onlara bazı ihtaı·atta bulunm:ısını 

ticelen muharebelere büyük miktarda muvafık görmüştür. . ....... 
rada büyük bir heyecan vardır 
- Baştaralı birinci sahi/ede - sine Cin hükümetinin derin teessürlerini ve sem• 

lanma::ına sebep olan merminin bir Japon tayya- patilerini bildirmiştir. 
resinde yerleştirilmiş olan bir mitralyözden atıl- Şayanı dikkattir ki Japon ataşenavali ve Şang· 
dığı kat'i olarak tesbit edilmi~tir. Kaza esnasında haydaki Japon Filosunun amirali de Şanghay in• 
lngiliz ataşemiliteri selirin yanında idi. Ander- giliz mahlillerine teessür ve teessüllerini bildir• 
sonun hayatı tehlikededir. Bu hadisenin Londra- mişlerdir. 
da uyandırdığı heyecanlı akisler Çin matbuatın- Belgrad, 27 ( A.A) - Beynelmilel telgral ajanı· 
da ve siyasi mahafilinde büyük alaka uyandırmış- ları mümessilllerini hamil olan Dubrovnik vapura 
tır. Mareı;al Çan-Kay-Şek Sanghay /ngiliz hasta- dün Chibenika gelmiş ve saat 18/30 da Splite ha
nesinde tedavi altında bulunan /ngiliz büyük elçi- reket etmiştir. 
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baştan başa uydurma bir haberdir. miştir. mazsa Çin bataryalarının bunda~ 

Muhabir japonlar zehirli g~ kul- BiR ÇlN NOT ASI sonraki faaliyetinde hiç bir mesuh-
lanırlarsa ne yapacaksınız, diye so- Paris, 24 (P. 0) - Çin sefareti yet kabul edilmiyeceği ilave olun· 
runca general: tarafından neşredilen bir tebliğde, maktadır. 

- Btt ihtimali de nazarı dikl~ate Şanghaydaki japon filosunun bitaraf Tokyo, 24 (P. 0) - Şugayi ga· 
almış bulunuyoruz, demiştir. ticaret ve harp gemileri yanında yer zetesi, Alman matbuatında Tokyo 

Muhabir, japon ordusu imtiyazlı almış bulunması, bu gemilere karşı mehazlı olmıyan haberlerin yasa~ 
mıntakayı işgal ederek Çin ordusu- Çin toplanmn faaliyetini müşkülata edildiğini bildiriyor. Asahi gazetesı, 
nun hattı ric'atini kesmeğe teşebbüs soktuğundan ve bitaraf gemilerin Almanyanın Çin - japon harbinde 
ederse ne yapacaksınız, diye bir ikin- japon filosundan beş mil uzaklaşma- bitaraf kalmağa karar verdiğini,. fd~ 
ci eual daha sormuştur. larını veya japon filosunun beş mi1 kat Sovyetlerin Japonya aleyhın 

Çin generali, bu takdirde japon uzakta yer almaya davet edilmesini bir yardımı ha1inde Alman - japoı° 
askerlerinin silahlarını almak vazife- istemiştir. mukavelesi mucibince müdnha e 
si, bitaraf memleketlere dü§er, d e- Şayet bu talep nazarı dikkate alın~ edeceğini kaydediyor. 

• 


