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Y ann 30 Ağustostur . 
.30 Ağustos 1922 de Türk ordusu. 

dünya tarihinin seyrini değiştiren 
muazzam zaferini kazanmıştı. Bü
yük harp felaketinden sonra maddi 
ve manevi bir çöküntü içinde olan 
Osmanlı imparatorluğu dünya hari
tasından silinmek üzere idi. Zafer 
sarhoşluğuna tutulan garp emperya
lizmi «Hasta adamınm»mirasını pay
laşırken Türk tarihinin ve c!olayı
siyle dünya medeniyetinin beşiği 
olan ülkelerde bütün hayatiyetini 
göstermeğe amade olan bir Türk 
milletinin mevcut olduğunu dü
§Ünmiyordu bile .. Hazırlanan gız
li planlar, projeler asırlarca sÜ· 
ren bir kinin kabardıkça kabardı
ğını gösteriyordu. Mukaddes vata
nımızın hariminde yerleşmeğe çalı
şan müstevJiler hayat kapılarımızı el
lerine geçirmiş gibiydiler. Bu kadar 
kötü ıartlarla karşılaşan bir milletin 
yeniden hayata kavuşabilmesi için 
ancak Türk milleti kadar sönmez bir 
hayat ışığına, onun mazhar olduğu 
bahtiyarhk kadar büyük bir bahti
yarlığa, Atatürk gibi emsalsiz bir da
hiye malik olması lAzımdı. .ORDULAR ·. • 

iLK HEDEFiNiZ AKDENİZ,DİI\ 
ILl;Rf • •ı 

Emperyalistler hesaplarını hep 
ea1tanat rejiminin mütefcasih haya
bna göre yapmışlardı. O hayat, o 
tclaklc.i tarzları içinde «Hasta ada
nıın» eriyip kaybolmasını, hür ve 
müstakil bir millet aıfatmı kaybet
mesini mukadder telakki ediyorlar
Öı. Türkün asil cevherini bilmedik
leri için 30 ağustos zaferi gibi hari
kalı, mucizeli bir zaferi rüyalarında 
'bile tasavvur edemezlerdi. 

Şef Anlatıyo_r 
= Atatürk'ün tarihi nutkundgn: 

tiğimiz neticei kat'iye, beş günde alınmış oldu. Kurtuluş mücadelesinin her saf
hası azametli levhalar taşır. Fak at 
26 ağusto~ta başlayan büyük taar
ruzun 30 ağustosta tam ve kamil 
manası ile kat'i bir zaferle neticelen
miş olması. denebilir ki, son asrın 
en parlak ve en kat'i zaferi şeklinde 
tecelli etmiş, dünya için bir saadet 
olmuştur. 

«Elendiler .. 
30 Ağustosta icra ettiğimiz muharebe neti

cesinde (Buna Başkumandan muharebesi ün
vanı verilmiştir) düşman kuvayi asliyesini im
ha ve esir ettik. Düşman ordusu başkqman
danlığını ifa eden general Trikopis de, üsera 
meyanına dahil oldu. Demek ki, tasavvur et-

31 Ağustos 38 günü ordularımız kuvayi aı
liyesiyle 1%mir iıtikameti umumiyesindc hare
ket ederken, akıamı ıaireıiyle de düşmanın 
Eskişehir ve şimalinde bulunan kuvvetlerini 
mağlup etmek üzere, hareket ediyorlardı. 

- Sonu üçüncü sahifede -

Zaferden sonra geçirdiğimiz sene
ler bu saadetin bütün şümulü ile id
rakine imkan vermişlerdir. 30 Ağus
tos, tarihin seyrini deği§tİren bir 7...a
ferdir, diyoruz. Bunu yalnız biz söy
lemiyoruz. Yeni Türkiyeyi tanıyan 
en büyük mütefekkirler böyle söylü
yorlar. Bu hüküm doğrudur. Zira 30 
ağustosa kadar tarihi yapmak iddia
sında olanlar sistematik bir surette 
Türk milletinin mahvını, inkırazını 
gözlerinde tutuyorlardı. Böyle bir 
afet insanlık için netayici ihata edi
lemiyecek kadar büyük §Cametler, 
felaketler yaratmaktan başka bir 

lngiltere tarziye ve tazminat 

netice veremezdi. 
Bilakis 30 ağustos zaferi ile yeni

den hayata kavuşan Türk milletinin 
«Ben varım ve dünya oldukça var 
olacağım.» dediği topraklar üzerin
de her fCY değişmiştir. 30 ağustos 
olmasaydı dünya en büyük ışığından 

verilmesinde 
Tokyo 
---.,.---

Ve Londra gaze
teleri arasında 

mücadele 
alevlendi 

mahrum kalacaktı. Zira Türk milleti Londra 28 (Hususi) - Şanghay ha-
y 1 

var olmıyacaktı. 30 Agustos olma- disesi çok heyecanlı bir safhaya girmiş 
saydı bugün göğsümüzü iftiharla k<ı- bulunuyor. Ingiliz efkarı umumiyesi 
harlan muazzam bir inkılap vücut bu hadisenin ne şekilde inkişaf edeceği
bulmıyacaktı. Şark uyanmıyacak, ni büyük merakla takip etmektedir. 
emperyalizmanın azgınlıkları devam INGILIZ NOT ASI 
e?ece~, dünyanın .bu ~.ar,?'sı üze- Londra 28 (Hu•u•İ)-lngili:z hü
rınde ınsanlık refalia,. sukuna ve sa- kumeti Tokyo hükumetine bir no
adete hasret çekecektı. la göndermiflir. Bu nota çok ağır 

ve ciddi bir lisanla ya:zılmıflır. 
Başkumandanlık zaferiyle birlik- Notanın tam metni henüz belli 

te Türk milletinin iç ve dış hayatı değildir. Fakat iyi malümal alan 
değişmiştir; telakkilerimiz değişmiş- mahalilde söylendiğine göre, in
tir: rüyet ufkumuz değişmiştir. Mu- giliz hükumeti tevdi ettiği nota· 
zaffer ordu müstevlileri vatanın ha- da Tokyo hükumetinden Çindeki 
timinde boğmakla kalmamıııtır. Ay- büyük el,iainin duçar olduğu fa
ni zamand~ geril~ği, ~~ra~ele_ri boğ- arru:z münaaebeliyle resmi bir 

ısrar edecektir 

Faarı 8 

kifi gezdi 

YENi ASIR Mlı6nı & k ' Jlsu 
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Beş senelik Bayındırlık planı ~ 
.büyük bir dikkatle tatbik olunuyori 
• • • • . . 
~ lzmiri bütün komşu vilayetlere bağlıyan i 
~ yollar mükemmel bir hale konulacaktır i 
: . 
Izmır \•ılayetının her bakımdan 1mar1, 

simdiye kadar ~ apılamıyan l ollarm ba
şan lmaı:;ı ve dıger bayındırlık işleri hak
kında vilayet umumi meclisince h. zırla
nan beş yıllık bayındırlık programının 
tatbikine başlan!Jll§tır. Vali bay Fazlı 
Güleç, alakadar daire müdürleriyle te
mas ederek bayındırlık faaliyetinin ba
şarılması hususunda yeni bazı direktif
ler vermiştir. 

Vılayet bayındırlık pro~amının bir 
an önce başarılması için gösterilen ala
ka, son zamanlarda gerek fuar ve gerek 
diğer sebeplerle lzmirc ziyaretçi sayısı
nın daha geniş ölçüde gelmeğe başlama-
sından ileri geliyor. Vilayet bayındırlık Valımiz Fazlı Giileç 
prot!ramına, on beş senede jkrnal edile- cek yollar, turistik yollar plAnı ela ill· 

• , •• ,,. •m rlft""&f ve edilecek. turistik yollar, plajlar, otel• 
ler hakkındaki bu ikinci plan, ayn bt. 
teşkilat tarafından kontrol edilecektir .. 
iki bayındırlık işi, birbirine müvazl ola•' 
rak yürütülecektir. 

Fuarda • 

DIKlLI - AYVALIK YOLU 
Dikili - Ayvalık yolunun, 937 - 938 ae

nelerı için aynlan tahsisat tutanna gijre 
keşfi yapılarak müteahhidine ihale edil
miş, yolun inşasına başlanmıştır. Bu yol, 
sene sonundan önce ikmal edilmiş ola
caktır. Balıkesir natıasınca yaptınlmak· 

ta olan Altınova köprüsünden önce bu 
yolun ikmali için terlibat alınmıştır .. 

Köprü i~aatı bitince, Jzmir, Ayvalık 
- SONU OÇONCO SAHiFEDE -

• 
yırmı dört saat 

Dün Alman ve Italyan 
turistleri geldi 

Şehrimize gelen Yunan mübadilleri lzmirin 
yeni çehresini daha çok beğendiler 

• 

Gürbü.: çocuk mü~baka.sından bir inttba 
- YAZISI VÇVNCO SAHiFEDE 

-

Antakyada 
Türk mahalleleri yeni 

bir yağına arefesinde mi? 
tn~ştur. T urk mılletınm ılerı h~mle- lm:ziye ve tazminat istemelıtedir. Uzak Şarkta bir tetkik yaptığı aöyletıüen. lngiliz münakalat 

lcrınde ayaklarına do1~n~n manıa~arı Ayni :zamanda bu gibi ltadi•ele- nazırı F. C. Cock tayyaresi ile Istanbul, 28 (Hususi muhabirimiz-rarap mahallelerine nakline başlanması 
Yı~'?"ış, koparmış! ezmıştır. Ga~ a~e- rin bir daha telıerrür etmiyeceği BUKJNGHAM SARA YlNDA baş gösteren hadise ile meşgul olmU§- den) - Antakyada bir kısım dükkanla- Türk mahallelerinin yeni bir yağmaya 
bu ıle aramızdakı uçurumları hır an 

1 

hakkında T olıyo hülıiimetinin Londra, 28 (Hususi) - Bukingham tur. Meclisin ittihaz ettiği bu kararlar nn açılmasına rağmen vaziyet hilA dü- maruz kalacağı endişesini ve 
- SONU IKlNCl SAHiFEDE - lmuuetli teminat uermeri talep sarayında bugün saltanat meclisi top- hakkında sıkı bir ketumiyet muhafaza z.ehnif delildir. Türk mahallelerinff ~ 

29 
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ŞEVKET BiLGiN edilmiıtir. lanmıf, Ingilttte lle Japonya araamdll - SONU OÇONCU SAHiFEDE - bulunan bazı arap evlmııdeld,. ......... 
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BAZAN ::.~'J 30Ağustos 

Büyük zaferin 
: : Konak - Güzelyalı; Konak - Alsan· 

• • 
• • •• iflas mı ederler? 

Yıldönümünü : : cak - Halkapınar - Karşıyaka - Borno-
vaya; yine Konak, Tepecik, Bucaya ka· 

Yarın kutlfVOTUZ dar gerek Izmirin içinde gerek bu say· 
.., dığım köyler arasında seyrüsefer yapan 

ı BAŞT ARAF1 BlRlNCl SAHtFEDE • D 1 d F otobüsler harıl, hani işliyor ve· insan la• 
);inde doldurmuş, en inanılmaz ya- um upınar a uar şıyorlar. Bu işleyişe göre elbette km-
kınlığı yaratmıştır. işte bunun için ..,.. nıyorlar. Daha da knarwnlar bupu ' 
kemali cesaretle söyliyebiliyoruz : - ~ı vatandq temenni etmez? 
Dünya tarihi bu kadar azametli ava- Finali bugün Ancak hUkCunet ı-e belediyemiz bun· 

kibi olan bir zafer daha kaydetme- M h t • k " b • d • de lara hayır siz tramvay olan yerlerde ı,. 
miştir. Hangi zafer vardır ki galipleri Vaıı· mı· z . e m e çı a ı esın yapılacak leyemer.siniz de demiyor. Ticaret serbes-
haddinden fazla huçın ve mağrur tllerlne mlnl olmıyor. Buıllann da bU· 
yapmasın ... Mağluplann içinde niha- • Bugün Alsancalc stadyumunda tün bu müsaade ve kazançları mukabl-
yetsiz bir kin ateşi alevlendirnıesin.. H ..,.. yarın merasını var •O fuar tur~o~ası fin~ı yapı~caktır. Fi- linde düşUnmelerl lhımgelen bazı nok· 
Hangi zafer vardır ki galiple mağlap O _Jemı'şe gı'ltı' nalde, butun tahmınler hilafına Al- talar: tren ve vapur gibi vesaiti nakliye 
arasında doldurulmaz uçurumlar aç- a~ sancak ve Ateş takımları karşı karşı- işleten rcsmt dairelerimizden, alelhusus 
masm.. Vali B. Fazlı Güleç dün sabah Zafer bayramı programı tespit edilmiştir yadır. tramvay şirketi gibi ecnebt mileueseler· 

30 Ağustosun en mucaeii huıu- ödemi- gitmiştir. ödemişte yapılan • C.. h • d J Son iki oyununu muvaffakıyetle den alacakları dersler vardır. Llkin 
r- merasıme um urıyet mev anınaa yarın b' · Al k k ·ık h siyeti böyle zaafa düşmemit olma.at, yeni inşaatı, yol faaliyetini, ekono- 'J ıtıren sanca ta ımının, ı ız- bunları görmiyor anlamıyorlar yahut 

Muzaffer Türkiye ile emperyalizma- mi durumunu tefti~ edecek ve bu ak- saat dokuz 'buçukta başlanacalıtır la bugün de iyi bir netice alacağı tah- ta tecahülden gc!i~rlar... ' 
nın kurbanı olarak istila yollarına ıü- şam dönecektir. min ediliyor. Bununla beraber, Fe- Öyle ya: memleketimizin her yerinde-o 
rüklenen milleti kucak kucağa ver- ~ Kurtuluşumuzun canh bir ifadesi jmünasebetiyle yapılacak merasime nerbahçeyi mağl~~ eden Doğanspor ki resınt, inilll, ecnebi bu. gibi mUesse-
miş bulunmasıdu. iki millet arasında o., el· • olan biiyük zafer bayramımız yarm jbütün lzmirlilcr davetlidir •. Merasim kadı:osunda, bugun. Ateş t~ını seter muvazzaf ve bilhassa mahll aubay-
aarımızın en sağlam. en cana yalan emışte büyük merasimle kutlulanacakhr ... meyd nında icap eden tertıbat alan- teıktl eden gençlerın bulundugunu lardan nısıf ücret almakla bir cemile ve 
bir ittifakına yol açmasıdır. Bu gü- Dumlupınarda, «Mehmetçik» abide· mtft mi firler ve heyetler için huau- h.atırlamak lazı~ ~e!iyor.~ utbol,sürp kadirşinaslık gösterirlerken hınirdeld 
zel neticeler hep zaferimiUn taşıdığı K l .. si önünde yaptlacak tören, her yıldan ai yerler aynlmı§tır. raz ~yu~u oldugu ıçm netıce h~kkn:ı· otobüs şlrkellerinln de böyle yüksek bir 
ruhta mündemiçtir. Bunu kim inkar l ymetfar eser el daha canla ve manalı olacaktır. Sabah at sekiz buçukta kuman .. d~ şım~ıden kehanette ~ulnm~~ga h~ç düşilnce ve hissin caubesine kapılarak 
edebilir~ O ruh ki yakın :zamanlara b / d Zafer bayramımız müna~ebetiyle, ~anbkt tebri~at~ buh~nula~~· va· l~ı?'aenın cesaret edemıye~egı tabı- ekseriyetin gÖ&lerdiği bu fedakarlıktan 
kadar fesad ve şuriş kaynağı U Un U bu akşam saat 19.55 te lzmırden hu- lı kümandanlıgı zıyaretinde ıhtıram- ıdır.. ..,.. geri kalmaması has.saten icap ederdL Ve 
'olan Balkanları sulhun vatam ödemişte bir evin alt katında asan susi bir tren Dumlupmara hareket la karşılanacak ve teşyi edilecektir. J • h } bu suretle hareketin mAnasının da ne 
yapmıştır. Anlaşmaları imkan- atikaya ait bazı kıymettar eserler bu- edecektir: Bu trende heye~ler ve l~i- ~irlikleri teşkil eden heyetler .. me· OCl f a D af l kadar ince ve şUmullü olduğunun kav· 
sız sayılan milletleri birleştir- lunduğu haber verilmiştir. Müze mü- lerle ara ıstasyonlardan bır çok zıya· rasım başlamazdan yarım saat once I k b'k d k" b' ranılması bitahsls milll ve milletdaflar· 

.. .. . h . ·1 D 1 'd ki d' C" h · d d k d"I · § anununun tat ı atın a ı ır . 1 kk' miştir. Balkan paktt gibi etra- d~ru B. Salahettm Kant~r ~a alime ret0çı er l um updınara glaı eakce eb~. ı~:k u~. urır1et mk ey 1an~n a,h fen ı edn- formalitenin yerine getirilmesinden dan mUrekkep o an bu teşe ille pek 
f b •'t" Şa '- m'lletleriyle gıderek bulunan eserlerı gozden ge- um upmar a yapı c uyu ne gosterı ece yer en mu a aza e e- d la . • . I h I . t' yaraşırdı. Acaba bu suretle hareket 
ımtzı saran u un r~ ı . . . I . d il' . . . d k ki d. o ya, ıncu ış eten an arın vazwe ı . 
yaratbğımız dostluk paktları ilham- çırecektır. 111 ~er?sır_nl e. zmırh~n el ı acı gı edce - ce .... ~.r ıhr. . d d .. ufak bir müşkülle kartılaşmışta.Vali- e~erlerse iflls mı ederler? Maamafih tat-

.. . im tır. lzcı erın teç ızat an tamam ır... \.,um urıyet mey anın a torene . ba ka I .. d T" k f f bıki çok münasip ve ehemmiyetli olaa 
!~_Jnı 3

0rdo Agustos zaferml~eknda .
1t: Konferans var Merasimde vilayet umumi meclisini saat 9.30 da başlanacaktır. As teğ- :ın .§ b?. ıgın ~ · lr .0 ıs,. ·~~et bu meselenin Izmirimizin bUytlkleri t... 

uuuırrd. 'k umuz azamlhaet ~- u retını Zaf T b .. Or. Osman Yunus, Halkevini Bn. men B. Efdal tarafmdan Başkuman· I ası, aş .. urosul am~~ı iv~ ıpcırt':t rafından da nazarı dikkate alınrnaaı ge-
göate ı ten sonra au nayat ve- b t' er ve ayyareA da~ra;nı m~.na- Şehime Yunus, belediyeyi eczacı danlık savaşmın tarihçesi hakkında eteı° mur~e er l ı~ er~ ... er~. rcklir. Gerçi millet muvazzaf ve malOI 
ren usarderini bol bol etrafma yay- se el ıy ı:;a~ı~ res~ı aıre er, H~s- B. Lütfü temsil edeceklerdir. Parti söylenilecek nutuk hoparlörle, mey· 1topd~nara u mese eyı goruımut- subaylarımm bu hususlardan mUstal-
mı tar. Bugün Türkiye bütün yakm s~se er I pa ıd ır.Za;rın ~e a e- namına Mehmetçik abidesine bir çe- danın her yerinden işitilecektir. Me- eri ır. . . . . . dek' h • nl kılmıştır. Fakat arzcttiğim gibi pek 
Şarkta, bütün Şarki Akdeniz havza- vıA sa ona~~.; n ~h' brr•.;;m7n lenk bırakılacaktır. rasim geçişinde, Cümhuriyet meyda- . ~m~ 1.~ ~e;sı:n:ı ak b'!sı;:ı- büyük mfuıası olan bu meselı:nin anla
sıncla en kuvvetli, en hakim bir mev- manasmı.1 ıktı~ mKu ımf ır on et- Dumlupınarda yapılacak mera- nana dolduracak olan halkımız çelik yet erı ·gıoz ~~u.n ke uf' art._ ır a- şılması ve anlamıytınlara anlalllması IA· 
k 'ded' O b k d ı· rans ven ece r. on erans saa ı . d b I k .. I b ld d b "' .. k ba d d rar verı mesı ıçın ey ıyet ıdısat ve- w • ı ır. nun u u tet ı manzarası 8 30 d H lk · b k 1 w b .. t'. &ım e u unma uzere stan u an or unun uyu şarısmı oya oy<\ kAl . b'ld' .1 . . t I h. b' ı:ıın oldugu içm yazıyorum. 
sulhu sevenler için bir teselli kayna- · durİ ak evf aş andı'gıİ ~ ~n da bir heyet gönderilmi;ıtir. Heveti seyretmek imkanım bulacaktır. 1 ak~~~ne k m mwıştırİ §er, kıç ır 11. OK. 
ğı, bir sığınak olmuştur. vdatan aş ~rı. on eransı ın e ege teşkil eden İstanbul meclisi umu~isi Merasime askeri memurlarla su- şe ı ese teye ug~atı mıyaca tır. ~ 

Dünya biliyor ki Türkiyenin yolu avet etmıştır. 111 azasından muhar~ir B. Selami izzet, baylarımız büyük üniformalariyle iş- o B Ad·ı Dilsiz Mustafanın 
·şulha kuvvet veren yoldur. Attığı- Almanyaya üzüm Avukat Cemalet"' Fadıl ve Halkevi tirak edeceklerdir. Merasim alayı ge- P• • l 
maz adımlarda milletlerin huzur ve .h reisi B. Akif ~ehrimize gelmişlerdir. çit resmi sonunda fuarın önüne ka- Bir müddetten beri Avrupada tet-
sükunu namına endişeler uyandıra- l racatı lstanbul heyeti de bu akşam, İzmir dar gidecektir. kik seyahatinde bulunan operatör B. muhakemesi 
calc bir aksakhk görülemez. Türki- Hazulanan bir istatistiğe göre bu heyetiyle birlikte Dumlupınara iha- FENER ALAYI _ Adil Bir şehrimize dönmÜ§ ve has- G~ç~ı rde bir dilsizin .sulh ceza mali. 
yenin sesi yükseldiği zaman muhak- senenin ilk altı ayı zarfında Tür- ıeket edecektir. İstanbul vilayeti adı- Yarın gece şehirde, zafer bayramı- talarını kabule baslamıştar. kemesi. ·:: hırsızlık suçundan dolayı du• 
kak ki sulh için yükselir. Ve biz 30 kiyeden Almanyaya 13397 ton kuru na hazarlanan ,elenk te beraberlerin- mız münasebetiyle büyük halk şen- ~ ruşmasının yapılın.akta olduğu,nu yaz. 

Ağustos zaferinden beri katettiğimiz üzüm sevkedilmiştir. Geçen senenin idedir. likleri yapılacaktır. Saat 20,30 da Kinder Hayimler mıştık. Dilsiz Mustafanın, hadisede ar-
merhalelerin her birinde dünyaya ayni müddeti içinde yapılan üzüm \~ ARINKt MERASlM a kerlerin fener alayın,a halkıma da kadaşı bulunan Abdullnhm Bulgurcacla 
verdiğimiz bir çok samimiyet örnek- sevkiyatt 12555 ton idi. Almanyaya Yaran zafer ve tayyare bayramı kablacaktır. Alay şehrı dolaşacaktar. . Vilayet ?~.hilind~ açılan Kinderha- olduğu anlaşılmış ve bunun ihzana 
leri ile insanlığm hayrma, selametine Yunanistandan ayni müddet içinde yı~ler eylulun beşınde k~pana~tır. mahkemeye getirilmesi için iddia maka .. 
en güzel hizmetlerde bulunduk. yapılan Sultaniye sevkiyatı 5052 Dokuz •• •• Koy çocukla .. rı bu yıl .K~nderhayn~- mına bir mUzekkere yazılmışta. 

tondur. numara uzum lerd~n azamı surette ıstlfade etmış- Ayni zamanda, geçen duruşmada mu .. 
Yarın Damlupınarda meçhul lerdır. 1"" ayencye sevkcdilen dilsiz Mustafanın 

asker abide.ine konacak olan Köylerde hayvan 26 . .. k ıd· A k muayenesi neticesinde silbutu halindt 
minnettarlık çelenkleri aslan Zi t L~1 t' d ·ı~ t san l"' ım yu se 1 n ara vapuru Verilecek CCZ30lll yarı yarıya indirilme< 
'M lım ... / d kA M h ... raa veK.H e ın en vı1öye e ge- - . r .1 t' ttiğ' b'ld" "- · . F e etçıge, e a ar e met~ıge l b. . d l•" I" .. wı k . l . fı k l "d Si cnnen 1 { ıza c 1 ı ırumışlı. ac 
T •• k iU • l b" l'kt b" •• • en ır tamım e, .. oy UnUn Sag 1 ıs- zmıre ev a a e k t k d b' ka L cır m etıy e ır ı e utan ın· I . •t 'b 1 k h • a amın a ır yıl nazara çarpma•· 
sanl .. eJ . . . en nazarı ı ı are a ınara ayvan Y • t d AJ 7000 tad B k d .. b dils' 1 al 
.. ıgın, m enıyetın mınnet ... ve kesim yerleri meydana getirilmesi unanıs an an manyaya bir sefer yapıyor ır" . u ny c .. gor~ :ır-ı ızer,y • 

fUkranlarını tafıyacaktır. 30Aguı- b'ld' ·ı · t ' K " I . vl • b nız dılsız olup soz soylıyeınemekte, fa· 
__ 1. • .. • • • • • ı ırı mış ır.. oy erın sag ıgı a- •• •• h d 

1 
b· ı k • H be ld w .. D · l k · · k d' la d h clll toı '"1TCTI dunyanın gıdıfı iıurın- kı d k " k ki . t ton zum ı· aç e ı· e 1 ece tır a r a ıgımıza gore enızyo - at ışıtmc le ır. Bazı rı a em • 

'cle kuvvetle müeırsir olma, bir za- m, m a? . oyh so k~' adrının. tlekmkız u- u r lan işletme müdürlüğü fuar dola- siz ve hem de sağır olmakta olduğundan 
tu masa ıçın er oy e sag ı oru· • · ı t b ld b .. .. 

/erdir. AıırlGT geçtikçe bu zale- luklar . . . .. .. .. . . . . . yısıy e stan u an çarşam a gunu suçlu Mustafanın yalnız dilsiz mi veya-
. t . l • dah k tl h" cu .. ı ıhdas edılecektrr. . Dun borsada uzum fıatlerınde ye- nu ellemeler teşkıl edecektır. Cerı- hareket etmek üzere Ankara vapu· hut hem dilsiz ve hem de sağır mı bu 

rın uır erı a auve e uıo- Koylerd d lacak kesım teş· · b' ffü' k ded'I · · D k k l 5600 S it · .. .. .. 1 ' r kt . A e e ' yapı . 1 nı ır tere ay ı mıştır. o uz ye a an ton u anıye uzumu, runa fevkalade bir sefer yaptırmağa iki noktanın tayini ile ceza derecesinJıı 
uTn~cka ~r11• . . I.. b kılatın.dan s?nra mezbaha . resmı 1numara üzümler yirmi beş santim bir Yunanistan istatistik müdürü, ziraat karar vermiş bulunmaktadır. bildirilmesi tekrar kararlaştırıimı, ve 

ur mı etme ve msan ıga u saa- almabilecektu Hayvan kesım yer- u" ks ı k .. t · t' · d y · b k j A k H Ik · · d i:I • bah d b" "k A .. k I . .. · 1 ak J u eme gos ermış ır.. nezaretın en ve unanıstan an a- n ara vapuru a operetını e Mustafanın yapılan son muayenesinde 
eftı şek edn fuyu b~tk~~I e, o~un en, koy yakınlar1ın1 da yapı ac tır. YUNANIST ANDA sı memurlarından birer murahhasın şehrimize getirecek ve büyük bir ih- hem dilsiz, hem sağır ve hem de aptal 

:r.a er ar a aş arma u u mez ıra- ı B I y . d . ed' · · ak' l k'l d'I k k · · l .. b d f Cl • likt · ·ı h 'kal p f H • u yı unamstan an, tespıt ı- ıştır ıy e teş ı e ı ece omısyon tıma e gore vapur ura a uarın son- olduğu ve cezasının yarıya indirilmesi 

f eslı, ~e en akzahmı ı e arı dl za- ro • ırs len rekoltenin müsaadesi nisbetinde tarafından ticaret odalarına taksim larma kadar otel vazifesini de göre- Iilzııngeleceği bildlril.;ic:tir. 
er erı yaratan c raman or umuza "!: Al 'h I b'I k · ed'l k · ı k · -s 

·11 t' · · · sa ba~ 11 lstanbul Üniversitesi tıp fakültesi manyaya ı racat yapı a ı ece hr. ı ece tır. ce tır. Diğer suçlu Abdullahın hemen i.hzart mı e m sevgısını, ygısını, g ı ı· I y 'k · Al · h 111 
ğım tekrar etmekten derin bir zevk ordinaryüs profesörü Dr. Hirş, refa- unan ı tısat nezareti. m~.n~ay~ Bu taksım , er oda mıntakasın~n dJ• d • için ikinci bir müzekkerenin iddia ma• 
duymaktayaz. katinde Dr. B. Muhittin olduğu hal- ancak 70.00 t~!' .Sulta.nıye uzumu ?36-93~ yılı~da Almanyaya yaptıgı A ı ye e terfı kamına yazılmasına karar verilerek mil' 

B b" "k .. d ka l - b" de~hrimize gelmiştir. sevkedebılecegım tespıt ederek key- ıhracat nısbetmde olacaktı.r.Her mm- hakeme bir hafta sonraya talik edilnıİf" 
.. k u uyu.., gur:ı: k n armı· .. b u- ~ fiyeti Yunan milli bankasına bildir- takaya isabet edecek mikdar, ihracat- edenler tir. 

yu. ga~e .u~n. a ıtan ~~ .~rek D p e an miştir. thracat aşağıdaki şartlarla ya- çalara bir yıl evvelki muameıeıeri na- ..,.. 
~~~·dıe~m~i 1~ız hatıraları onunde r • pılabilecektir : zarı itibara almarak tevzi edilecek- şehrimiz Ağırceza mahemesi reisi 

unne e egı Şi1Yıcı:T BiLGiN Oç günden beri §ehri~izd.e bul~n· «Bu yıl Almanyaya ihraç oluna- tir. Bunu müteakip Yunanistan ban- B. Süreyya~~n ~aaşı 9~ ~iraya çıka- Çoban Mehmet 
-:::~=~~~~~~~==== makta olan, Akvam cemıyetı nezdiıı- cak yedi bin ton üzümün 1400 tonu- kası ihracat permilerini verecektir. lnlr_nı~~·~· Muddeı~m~mılı~ baş ~.u-
•r deki Çin murahhası Dr. C. Pean Ma- avınlıgıne,bu vazıfeyı vekaleten gor· ar 3 n) Y 0 r 

B o R s A 1 ni~~a gi~e~ek hastanel7ri zi!are~:t- Bayındırlık faaliyeti Bu cinayettir m7kt~ ~lan B .. Sedat asaleten Atarin Garson Hüseyini biçakla ağı.r sureU. 
_ • mıştır. Çınlı doktor tetkiklerıne dıg~ .. ··~ ' .~ e.~~lmışt!r. 35 hra ~~~h sulh hakım· yaralıyarak kaçmağa muvaffak olan~ 

Oz ... "11.w vı'la"yetlerimizde de devam edecektır. Belediyeler, hususi idareler ve Dun ogleden sonra Narlıdere ko- lıgıne, aza muavınlıgmde · çalıcamak ha M h d' k çl t ._.a 
um. k" 'd 1 · fı d d .. · d f .. ld ~ . be . .,. n e me ın evra ı, su unun ev1UP 

Çu. Alıct Fiat LJ 1"" L [ • oy ı are erı tara n an mey ana ky~ cbı~ahr~nd.a ecl ı o uguKn!e 'lttMe çıhr-1 üzere Bn. Hayrünnisa, Kuşadası ce- talebiyle iddia makamından sulh cesa 
~135 u kurumu 12 50 19 50 cıava seı er erı g.etirilen ~e~lcrin f_?to~ra~.rı çe~ti- m ır a .~se ~muştur. aım. e .. -ı~a hakiml~ği~e Karam:ın m~hkemc:si mahkemesine gönderilmiştir. 
332 M. J. Taranto 12 25 16 75 Cumaovası sivil tayyare hangari rılerek dahıhye vekaletme gondenle- ~e.t v_e Nıgdeh Re~e.p adlarmda u~ 

1 
az~ ~uavı?ı B. F evzt terfıan tayan Nöbetçi hakim; dosyayı tetkik etınll 

212 Y. I. Tatat 14 18 inşaatına ehemmiyetle devam edil- cektir. Memleketin iç kö§elerindeki kışı bırle§Crek, on ıkı yaşlannda Ah edılmışlerdır. ve mevcut raporların muvakkat olınallr-
208 F. Solari 15 16 50 mektedir. Valimiz hangarın bir. an inkişafı, faaliyeti gösteren mektep, kızı ~uriyeyi ka~ır~ışlar •. sürükliye· v . Oııık il na ve tesbit edilen delillere ve suçlunUJI 
99 A. R. 'OwıncU 15 50 17 önce ikmali için alakadar daıreye hastane, köprü, fidanlık, kanalizas- rek bır fırına getırmışlerdır. 1. enı U ar kaçınış bulu.rutıMına binaen derhal teY" 

12 75 15 emir vemıiştir. Hangar duvarlara jyon, mezbaha gibi bayındırlık tesi- Zavallı kızm feryadına kulak as- Balçovadaki ılıcaların daha mo- kiline ve hakkında tevfik müzekke~ r ı Paterson 
48 Irihis:ırlar 

36 Ş. Riza H. 
41 M. Izmir 
29 Ş. Bencuya 
21 J . Taranto 
21 ö . L. O. Sabri 
14 D. Arditi 
23 S. Ergin 
5 J. Benmajor 

1521 Yekun 
98111 
l13l2 

Çu. 
41 

81 
78 
40 
27 

7 5 
,_: .. ., J<V., .. 

JNCIR 
Alıcı 

Ş. Remzi 
Ş. Riza H. 
M. J . T ranto 
A. H. Nazh 
B. Alazraki 
Yekün 

11 50 11 50 yükselmiştir. Tadili icap eden kısman satına ait fotoğraflar vilayetçe topla- mıyan bu adamlar yakalanmışlardır. dern bir şekle ifrağı için faaliyete ge- çıkarılmasına gıyaben karar verilınif" 
13 875 14 50 keşfi yapılmışlar. Hava seferleri ya- blmaktadır. Zabıta hadisey el koymuştur. çilmiıtir.. Yeni mevsime yetiştiril- Ur. 
13 13 kında başlıyacakbr. ~~ı ı' mek üzere Balçovada modern tesi· 111 

ödemişte İnşa edilmekte olan Em- ~ .. satlı hamamlar meydana getirilecek- Bir mektup 12 16 25 
14 25 14 25 
15 625 21 
13 75 15 20 
13 625 15 25 
16 25 lG 25 

Fıat 

8 75 10 
10 14 

!) 11 50 
8 10 25 
7 12 15 

moğlu ilk okulu yakında ikmal edi- ~ Ozel y usul Riza ANA ve tir. Bunun için bir müsabaka açıl--
lecektir. Urlada yaptmlacak 23141 ~ mıştır. Dünkü sayımızda bir dolandıricİ· 
1. ke ·rı· 'Ik k l · a yak n ~ • ~ lık cürmü meşhudu hakkında bir. ıra şı • ı 0 

u un ınşasın ı - ~ iLK okulu dı·rekto''rliig., u"n Jen •• da başlanması mukarrerdir. Bu okul ~ U~ /kamet tezkere/eri yazı çıkmıştı . Bu yazıya dair ve lkl 
yeni tipte, çok güzel teşkilath ola- ~ B 'Jk .. .. d 't'b çesmelikte Kız Hasan sokağında 
caktır. ~ . b'ul ayn~ ı.k gunun ekn ı 1

1 
a.redn w~c- nu-marada oturur Recep imzasiyle 

• ANA ve iLK kısımlar için talebe kaydına bir Eylulden ne ı ere aıt ı amet tez ere erı egıQ k 
~ ~ 1 · ·ı k · E b'l b h ~- aldığımız mektupta şöyle denilme .. 11.AlSlr/ı ~ itibaren batlanacaktır. tırı ece tır. ene ı ere u uıusta tedir . 

,,.~ 1 kolaylıklar yapılacaktır. f v' l k'k hk'k t nC'" 
DiKKAT 

lST AN BUL - Beyoğlunun maruf 
Kuyumcusu 

Fuardaki pavyonunda en modern 
ve nadide MUCEVHERATINI: 

lsviçrenin en meşhur REVUE 
Saatlerini MUHTEREM lzmir halkı· 
na ıeşhir etmektedir. 

~ Müracaat saatleri: Her gün sabah dokuzdan on yediye ~ «.. apı an tet ı at ve ta 1 a .. 
~ ~ T • J J ticesinde meselenin hakikati henuz 
~ kadardır. ~ emsı er kat'i olarak tespit edilmediğinden vo 

~ ICeatelli caddesi: No. 76. Telefon: 2914 Dün gece Halkevi bahçesinde ha- bu işte suçun da dolandırıcılık ol~a .. 
:.. ~ riçten gelen misafirler şerefine tertip ldığı gerek bayanın ve gerekse dıaı; 
~ Not: Uzak semtler için çocukları mektebe götürüp getir- edilen Al gece, müstesna eğlenceler !şahitlerin ifadelerinden anlaplmıf 

mek İçin huıuıi otobüsleri vardır. 
1 ıs 

n1ŞS -~"'1 <:s-m Trnvvetleri ilti-1 
eak peyda edebilmi lerdir. Şimdi ne-

Lütfen bir kerre ziyaret ediniz. 

- n. 

iç.inde yaşanmıştır. Bu gece saat duğundan mahkeme suçluların te,, .. 
20,30 da Halkevi temsil komitesi ta-1 kifine lüzum görmemiş ve i~n l: 
rafmdan Hissei Şayia piyesi temsil dmlatalma11 iç.in muhakemeyı ba 

l'Jı••••••••••••••••••••••••••mlıedilecektir. Jbir ızüne baraknu,br.» 
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Fratelli Sperco N. V. Olivier Ve Şii. ı ----------., Diş Hekimi r ........ Daima 
V A t W. F. il. Van ller LıMITET 

apuru en ası Zee & Co. Vap.ur acentası 

A~~ulla~ Naci ROY~~=~~AIS DEUTSCHE LEVANTE LlNIE 8lRINCl KORDON REES 
HERMES vapuru 31 / 8/937 te ge- G. m. b. H . BiNASI TEL. 2443 

lip Burgas - Varna ve Kôstenee liaumlan HAMBURG Lllerman Lines Ltd. 
için yük alacaktır. LONDRA HATil 

MEROPE vapuru 5/9/ 937 de Hot- ADANA vapuru 2S ağustosta bekle- BORODiNO vapuru 26 ağust08a ka- HORTAÇSU 
terdam • Amsterdam ve Hamburg li- niyor.Rotterdam, Hamburg, ve Bremcn dar Londra ve Hull için yük alacaktır. 
ınanlarına hareket edecektir. için yük alacaktır. ADJUTANT vapuru 28 ağustosta ge- Hastalarına Birinci Beyler 

HERME.S Vapuru 20/9/937 de Rot- CAtRO motörii 6 eylUlde bekleniyor. lip 17 eyJillc kadar Londra için yi.ik ala-
terdam - Amsterdam ve Hamburg ti- 1 Z eylılle ltadu Rotterdam. Hamburg cak.tar. .. 

aObk 36 nünlarda kabal eder. 
s.ı.ı. 9 - t~ manian İç.İn yük alacakta". ve Bremen için yük alacaktır. MALVE.RNIAN vapuru 1 O eylulde 

SVENSICA ORtENT UNtEN ANKARA motörü 2 J eylülde bekle- ~~ip ~ 7 eyl&le kadar Londra ve HuU Öğleden sonra 3,30 - 6 
Randevü için telefon ediniz. CDYNtA motörü 2/9/ 9H de Rot· . .. ıçın yük atacaktır. 

H bu D . Gd . nıyor .. 28 eylUle kadar Rotterdam.Haaı- MARONtAN vapuru eylıll.iptidasın-
terdam • am rg - antzıg - ynıa- L..-- B ı· l ... : al .,.. 
Baltık ve Duaimartr. limaalanna lılaceket :i_:U, ve remen aman anııa yuııı; •- da Loadra. Hull Ye Annrst.en gelip yük TF.LEFON:2946 
d '- . · çıkaracaktır. 

e ecedır. AMERtCAN EXPORT LfMES LIVERPOOL HA1TI rin ortasında Leith ve Nevgaatel içia yük 
VASALANO motörü 17/ 9/937 de T<be Export Ste--·L:- Corpora..:- OPORTO • d alacaktır. 

R d Hambuq Oaotzig Cdy ~ uua npuru aguatos IOOUn a LE NTE UNtE 
.ottcr am - s-• ._ - O . -._ l_- EXPRESS vapuru 2 eylwde beldeni- 1 Liveıpool ve Svanseadan gelip yük çe. DEtrrCHE VA • 

nıa - Norveç - ıubııı; ve anunan; ı- N '- . . ,,._ ._ bul ka _,_L MILOS npuru eyJU.l iptiduuıda Ham· 
1._ __ L_o. cd-~~•-~r yor.. evyorıı; ılÇUl ,.~ ııı;a edecelctir. raç,cu;ur. . A _,. "'-

ınanlanna nıar~ ~ • EXMOUTH rapuru 14 lwd bek OPORTO Yapııru Karadeoız ve b· burg. Bremen ve aversterı gc.tp YU&. 
BIRKA1.ANO motörii 21I0/937 ile I . .N -"- . . ..keyk bule d - tan\xı1dan avdetinde Bolfast. Liverpool çıkaracaktır. 

R :d H b O . Cd enıyor.. evyou• ıçın yu a e e- G . . .. NOT V" t t 'hl • otter am • am urg - an.tzıs - y- cekti ve lugov açın yuk alacaktır. : uru arı erı, va-
nia • Danimark limanlarına hareket ede- r. .. Briatol, Leith ıre Nevgastde battı.. • • J • J 
f-ektir. EXtruA vapuru eYfül sonunda bek- 3 JOHANNE vapuru eylw ortasında purların mm erı ve nav un ile• 

SERViCE MAR.tTCME .ROUMAtN L~or . . Nevyork içjn yük ltabul ede- doğru Bristol için yük alacaktır. retJerinin doğifikliklerinden me· 
SUÇE.AVA wapuna 10/9/9}7 de M.t- cektır. ARBfAN PRtNCE vapuru birinci teş- &ut.iyet kabul edilmez. 

ta _ ManilT•P. ~ edecebir. ~ bport Stee•d.! Corpôl-atioa ---------? ••rrıııııı1r.ıı•ll:!m ... ..--.. 0İılliıı-lllls.._w .. a :..ıııı:;s•:mm _____ MJlll•• 
ZECLUCA POl.SKA s. A. Ptre Aktanaalı Seri Seferler 

L:EVANT motörii 8/9/ 9l7 de An- EXCAMBION ....,... .. 27 a1mt01ta 
vers. Daatz.ig .-e Cdynia .............. ha- P.-eden Botton Ye NeY)'orlc için bare-
reltet edecektir. ket edeccbir .. 

EXffiOROA Yapuru ı O eyfwde 
lllndald harebt tarihleriyle navlwa- Piadea Bo_ston ve Nevyodc için hare-

nteSUll ket edecdctir .. 
lardaki değipktenlen acenta yet EXCAUBUR npw-u 24 eylwdc 

kabul etmıeL Pireden Bo.ton n Nevyork için lıarc-
Daha fazla tafsilit için 1kincl Kordon- ket edecektir .• 

Üa FRA'l'ELLI SPl!BCO vapur aceııta- . EXETER vapuıu 6 1 ci tefl"İnde 
Paedm Boston Ye NeyYorlt için luue· 

lığına müracaat edılmesl rica Olunur. ket edecektir .. 

TELEFON: UU/42!112663 SEYAHATMUDDETt 
Pire - Boston 16 gün 
Pire - Neryodc 16 gün 

ikinci icra Memrrhaiundan: SERVSCE MARfTIME ROUMAtN 

I BUCAREST 
Do.ya No. 37 4Z17 DUROSTOR Tapuru 29 ağmtosta 
B. Mustafa bekleniyor. Köatence. Sulina, Galatz "re 
Güzel Y urd mahallesinde lnla- Gatatz aktarması T wıa limanlanna yük 

lip aolcağanda 14/16 aa,.dı evde kabu
1 S~.' ROYALE HONGRotsE 

iken ikameteilu blliaemi,aa Ha- DANUBE MARrrlME 
lil oifu Muatafa tarafına, OUNA vapuru 6 eyf Ulde be.ldeniyor. 
r_·ı'!!•- E-+· u-~•- I . 8elgrad. Novisad, Comarno Budapej· 
ıc.ın az: Ye , _.m ILll&&at zmır . . • 

te, Bratııdava, V ıyana :ve Linz için yük 
tubeaine borcunuz olan 1855 lira alacaktır. 
51 kurut dolayı bankaya İpo- JOHNSTON VARREN UNF.S Ltd. 

tekli lzmirde Güzel Yurd mahal- UVERPOOL 
lesinde lnWip 9obğmda 14/IB J~CE.MOı_tE vapunı 29 ağustosta hek· 

lenıyor. . l.ıveıpool ve Anvers limanla· 
No. tajla evinize T. L. 1250 (Bin nndan yük çıkaracak ve Burgaz. Var-

iki yüz etti) kıymet takdir edildi- ~a. Köstc.n;e. ~u1ina, Cafatz ve tbrail 
... • • •ft'!!_ •--- lOJ .. lıman1an çn yuk kahu1 edecektir. 
gı ıcra ve ınıu &AU.WlUDUD un- Det NORSK:E MtDDELHAVSUM.JE 
cü maddesine tevfikan ili.nen ih· OSLO 
J>ar ve teWiğ ot.... BO~ORUS. motörü 28 ~a-

l . . ta lbddenayor •• Dieppc -we tfOl"ftÇ llman-
Dıye muharrer o1an ihbarname- lan için yük alacaktır. 

nin bir llll'etiai alda. BAALBEK motôrü 23 cy:lulde bck-
'!tft~• (l630• ) le.iyor ••• ~.İep~ Dünkerk ve Norveç lİ· 
~ manian IÇID yük &lacakbr, 

Türkiye 
Kızday Kurumu 

Böbrek, karaciğer rahatsızlıkları
na, hazımsızlığa karşı en jyj ve 

şifalı maden suyudur 

Her yemekte bir iki 
Bardak içiniz 

iımir eczaneıi TELEFON : 2067 

lzmir Vilayeti Defterdarlığından: 
Sahibinin vergi borcunun temini tahsili için tahıili emval ka

nıouna &öre haczedilmit olan Ciili köyiiade clemU yola mevki
inde 22,694 Ye 4,574 dönüm miktarıadaki iki tarla ile Çiğlide 
217 sayıla ev ve 217/l ıa)'1lı un fabrikası tarihi ilandan ıitibaren 
21 gün müddetle ıahlaia Çtkarılmıttır. Ba kere yeniden takdir 
ettirilen kıymetler üzerinden almak pek 5Ürmek Ye ıatt, tartlara• 
nı öğrenmek iıteyenterin defterdarlık tahsilat kalemine müra· 
caatleri. 29-5-12 3022 (1635) 

lzmir Tramvay ve Elektrik şirke
tinden: 
Şebeke ameli1ab dolayısiyle cereyanm 31/8/1937 de ıaat 7 den 

;l? ye kadar &.cada kesileceii sa ym abônelerimizce hililWBek Ü&e-

TURAN Fabrikaları mamu!Atıdır. Aynı zamanda Turan 

t_uva1et aabunlannı, traş sabunu ve kremi ile gllıe11ik krem

lerini Lallanınız. Har yerde •ahlmaktadır. Yalnaz toptan ••· 

t.ılar için lamirde Gazi Butvarında 25 numarada umum acen

lelik Nef'i Akyanlı ve J. C. Hemsiye müracaat ediniL 

Posta KuL ••• Telefon C4&& 

....................................................................... . . -. . . -• • -. . ----. 

• 

Taze Temiz Ucuz ilaç 

Hamdi Nüzhet Çan çar . . - . 
~ Sıhhat eczanesi ~ . . 
• • 
E Bqdurak Büyük Salepçioğlu hanı ~ 
~ Karş1sında j 
• • • • :... ............................................................... .... 

En Parlak 

Kudreti 

Daimon Elektrik pilleri dünyada tamnmıı pillerdir. Daimon 

pili kullanaa biç baıka pil kullanmaz. 

Umam deposu : Sulu ha• ciwaraada 28 - 9 Hilmi U& 

; Çünki o sizin hem dişlerinizi hastahklard . . . 
• • • 

paranızı yabancılara giimekten kurtar 
• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

RADYOI 
Müstesna bir 

ntitemadiyen 
ıarak piyasaya 

Radyolin kullıi 

Jiflerinizi tc 
mık ve güzell 

Daima RADYOL .... '"<•• 

.NAS1R~ilAC1 
KANZUK 

Doktor 

Cems'in 
Nasır 
iLACI 

1fr • 
OZA~ 

DOKTOR JEM 
~elefon No. 2422 

ZAflYET 

KANSIZLfi~ 

VERE rt 

tSTIDADI 

ROMATIZMA 

VE 
ADEMi 

iktidara 

fEVKAUDE 

EYi TESiRi 

VARDIR 

M.Depo 
Emlak ve 

S.Ferit Şifa eczaıı 
Eytam bankasınd1 

No. ~eri D 
Eaaı No.ıu t{ev'i 
C. 211 Kaqıyaka Bahariye Mah. 

Mektep S. Ada 168, Par-
ıel 13. 8 Taj No. Ev 

A. 516 Kartıyaka Osman zade 8-8/1,8/2-10 ye-
Tarık S. Ada 96, Panel t 7 ni 8-14 eski Arsa 

izahatı ,..kanda yazılı emlakin bedelleri pefin veya ı 
ödenmek üzere 3/9/937 cuma günü ıaat on birde ihaleıi 
mak ka,.diyle artırmaya konulmuttur. 

C. 211 No. lu eTİa taksitleri % 9 1 /2 faize tabidir. 
istekli olanlana yeYmİ mezkurda hizalarında zöıterileı 

zito ~eıini n:znemize atırarak artll'llla a irmeleri il 
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-• Şanghaydaki Harekat Sahası Değişiyor 

Cinliler Garba mı çekiliyorlar? 
Japon ~ayyareleri şimdi 

şekli .. 
Kantona taarruz edeceklermiş 

Çinde Ablokanın 
Times Japonyanın 

muayeneye hakkı 
Tokyo, 28 (Ö. 

R. ) - Nazırlar 
meclisi toplandı . 
lngiliz notası tet
kik edildi. Bir çok 
mühim kararlar 
alındı. 

KANTONU 
BOMBARDI
MAN EDE
CEKLER,, 

Londra 28 (Hu
lıusi) - Söylen
"diğine göre,cenu
bi Çinde şim
diki nisbi sulh ve 
'ııükun vaziyeti 
devam edemiye
cektir. Japon tay
yarelerinin galiba 

ecnebi ~emileri 
~ 

yoktur diyor 

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

Akdenizdeki taarruzlar 
................................. -.iDii .................... ... 

Daha iki lngiliz gemisine bomba-
lar isabet ettiği bildiriliyor 

ilk hedefleri Kan- ' ı;, Cebeliittanktan bir görünüş. 
ton şehri ola- . ""• ' Londra, 28 (Hususi) - Akdeniz-; mayıp Tihon limanında yapılmıştır. nasıl bir hattı hareket takip edeceği 
caktır.. Çin sahillerinin ablokası Japon askerı de F ranko tayyarelerinin tie<ıret ge- iki lngiliz gemisi bu limanda demirli belli değildir. Zira sayısı gittikçe ar-
hakkında Tokyoda ne"<edilen bir ltalyaya gelince, ltalya Büyük Bri- da~a .ga~~ başka.bir hatta çekildik- milerine taarruzları devam ediyor .. jbulunuyorlardı.O sırada Franko tay- tan mültecilerin i~şe ve i~kanları ~ir 
tebliğe göre şimdilik yalnız Çin bay- tanya ve Birleşik Amerikanın te- lerı bıldırılmektedır. jtngiliz bayrağını taşıyan Afrika Tre- y !eri şehri bombardıman ettikle- çok para sarfını ıcap ettırmektedır .. 
rağını taşıyan gemiler muayeneye veccühlerini kaybetmemek için Çin Ecnebi müşahitlere göre bu çekil- at ve Begland vapurlarına F ranko 

1
1 _arde 

1
• .

1
. .

1 
. d b" k F ransanın Santanderi 30 bin mülte· 

•b· 1 ki d 1 . d .. k"" ld - k d ç· l"l . 1 h" d" ç··nk·· b ı f d b b 1 rın en ngı ız gemı erme e ır aç .. K 1 . k d •. ta ı tutu aca ar ır. mese esın e mum un o ugu a ar me ın ı erın e ıne ır. u u u tayyarecileri tara ın an om a ar b ha . '- -t . . cıyı ata onyaya sev e ecegı zan-
T . . b k k" b" f k 1 k H t • Al 1 ç· 1·1 J h ·ı J 1 ·ı· h""k.. . b .' om ısaoe etmıştır. - '"!" aymıs gazetesı u aran ten ıt ıtara a aca tır. ata manya s~ret e. ın ı er apon arı:' _gem~~- atılmıştır. ngı ız u umetı, u yem' . • . ncoı ı_yor. • . 

eden bir yazısında Japonya ile Çin başka bir hat takip etse dahi.. rındekı topların ate~ menzılı hancı- taarruz hadiseleri ile ehemmiyetle 1 _Parıs 28
1 
O:Jususı) - ~nta~d:rın Atına 28 (Hususı) - Akdenız· 

arasında resmen harp hali mevcut Bu vaziyet dolayısiyle Berlin -Ro- ne r·!tmışlardır. lme~gul bulunuyor. 1 a."ı kuvvet en tarafından ış~alı u~e: deki lngiliz filosundan bir kısmı bu· 
olmadığından Japonların Çin sahil- ma mihverinin hafif bir sarsıntı ge- Çin ordusu namına söz söylemeğe Roma, 28 ( ö.R) _ iki lngiliz rıne kıtaldan korkan otuz hın kışı gün Kefalonya limanına gelmiştir •. , 
!erini ablokaya hakkı olup olmadı- çireceğini tahmin edenler vardır. s~lahiye~tar ~ir_ zat, Çin kuvv_etler!-:vapuruna Franko tayyarelerinin ta-j Fr~nsıı: hududuna. iltica etmiştir .•.. lngiliz filosu büyük deniz manevra-
ğı şüphelidir. Bu teşebbüs bir çok Vaşington, 28 (A.A) - Harici- nın takrıben ıkı mı! kadar gerı çekı- arruzları Asturi açıklarında vukubul- Multecıler meselesınde Fransanın !arını bu sularda yapmaktadır. 

::•;m ....... ~ moyd.• "''='-k:,::::. ~:~o=:.~~·u~'"~k:~ '~ı::~;::: ';t(;'.;'ı""' ş.., •• , ·f ;;ky~ .... ~;~~~;;;ı;;~~-a~·~····ı;i;··h·~t~;;· 
ı 

' 

ŞA 'GHA Y HAREKA Ti 
Londra, 28 (Hususi) Şanghay

da askeri harekat yeni bir safhada
dır. Çin kuvvetleri Şangha.ınn bir 
kilometre ilerisindeki müstahkem 
müdafaalarına çekildiklerinden ha
rekat sahası şehrin kapısından şehrin 
arkasına nakledilmi tir. 

Ecnebiler imtiyazlı mıntakanın bu 
sayede taarruzlardan masun buluna-

": <ıFi· 

Şanghay cephesinde harp hareketlen 

menfaat ve haklarına riayet edilme
sini istediğini bir nota ile Japonya ve 
Çine bildirmiş olduğunu söylemiştir. 

CiN MUKA VEMETiNI KlR
DILAR MI? 

Şanghay, 28 (A.A) - Domei 
ajansı bildiriyor : 

Japonların sağ cenahındaki kuv
vetleri Çinlilerin ikinci hattaki mu
kavemetini kırdıktan sonra mühim 

·--.... ---Tiençi.1de lıarp hareketle"; 

cağını umuyorlar. mevziler işgal etmislerdir. 
ALMANLAR NE YAPACAKLAR NANKINI BOMBARDl-

Berlin. 25 (P. S.) - Son günlere MAN ETTiLER.. 
kadar Alman hükümeti Uzak Şark Tokyo, 28 (A.A) - Amirallık 
hadiselerinde sıkı bir bitaraflık mu- makamından bildirildiğine göre Ja
hafaza etmek arzusunu ızhar edi- pon deniz tayyareleri dün sabaha 
yordu. Çin - Japonya arasındaki ih- kar,;ı Nankinde umumi karargahı, 
tilafın mevzii bir mahiyette kalacajı jandarma dairesini, tersaneyi ve bazı 
zannedilmekte idi.Fakat harek:ıt s<ı- askeri noktaları bombardıman etmiş
hası genişleyince Avrupa hükümet- !erdir. 
!erinden her biri.bu mücadelede sem- Tayyarelerden biri avdet edeme-
pati ve antipatil .. rini ızh<ır etmeğe mistir. 
lüzum görmektedirler. 1 te Almııny<ı Nankin, 28 (A.A) - Japon kıt
bu vaziyetten rndişeye başlamı~tır .• alan Liangsiangı geçmişler ve Hsing
Filhakika kendisini Japonyaya bağ- fangdaki Çin kuvvetlerini mevzile
lıyıın anlaşma nazik bir vaziyet ih- rinden tardetmişlerdir. 
<'~ etmiştir. Beri inin Tokyo hükü- ÇINLILER DAHA GERi-

nezdinde itidal tavsiyesinde bu- YE ÇEKiLDiLER.. 
nlı'll•ı bund<ın ilen geliyor. Şanghay, 28 (A.A) - Çinlilerin 

eak f.•J"'-'a cdebilmı 

dan bildirildiğine göre, Çin kıt"ala
rının ağır ağır şehre bir buçuk kilo
metre mesafede mevzilere çekilmek
te olmaları beynelmilel İmtiyaz mın
takasında büyük bir sükun tevlit et
miştir .. Bu mıntakada hayat normal 
şeklini almaktadır. Bir çok Çinli tüc
carlar mağazalarını tekrar açmışlar
dır. 

Tokyo, 28 (A.A) - Buraya ge-

• J n~.ı 

len malumat Şanghay önünde Vu
sungun Liuhosene kadar uzanan ye
ni bölgelerde mühim askeri hareka
ta intizar edilmek icap edeceğini gös
teriyor. 

Filhakika yeni ihraç edilen Japon 
takviye kıt'atı bu bölgede fasılasız 
bir cephe teşkiline imkan vermiştir. 

Diğer taraftan Çinliler de son de
fa ihraç edilen Japonların tehdit etti
ği Nankin - Şanghay demiryolunu 
müdafaa için mühim takviye kıt'atı 
getirmektedirler. Bunların içinde 
Nankin hükümetinin en iyi kıt'atı 
bulunmaktadır. 

Japon tayyareleri dün Nankin as
keri müesseseleriyle Çin muvasala 
hatlarını tekrar bombardıman etmiş-
lerdir. ~ 

Atatürk manevralarımız hakkmda izahat veriyor ... 

~-······························~·~·~············~~-~-~······················ 

/zmir ve Egenin çok iyi tanıdığı ve bir kaç •ene evveline gelinceye kadar tarihi tefrikalarını, 
zevkle okudukları değerli muharrir ve romancı 

Kemaleddin Şükrü Orbay' ın 
Devamlı yazılarını temin ettiğini muhterem karilerine müjdeler. 

«Allahın belası Yezid», «l•liim Tarihinde Nifak», «Sevenlerin romanı», «Sevenlerin Günahı» 
muharriri Yeni Aaır için iki yeni tefrika hazırlamaktadır •• 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Tarihi tefrika 

Piç kurusu 
Bizans saltanat ve sefahat tarihinin 
en esrarengiz, entrikalı ve heyecanlı 

bir safhası 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Büyük halk masalı 

Ebu Ali Sina 
Şark « Kegliyotrosunun » akıllara 

hayret verici maceraları 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Pek yakında başlıyacağımız bu tefrikalardan başka Kemaleddin 
Şükrü'nün orijinal hikayelerini de gazetemizde okuyacaksınız., 
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Bes senelik Bayındırlık planı 
' büyük bir dikkatle tatbik olunuyor 

Jzmiri bütün komşu vilayetlere bağlıyan 
yollar mükemmel bir hale konulacaktır 

YENtASIR 

pe kadın çorapları 
Nizamname 

kararına 
Vekiller 

iktiran 
Heyetinin 
etti 

.zl'all'e lr _ • 

r u Ter i listes0 

Yüksek tas en çık 
B J J d • k ·1 • k Istanbul, 28 (Hususi muhabirimiz- rahim. Rahmi, Necip Kadri, M. Nazmi Unaan Sonra Corap aer l Ce l mıyece • • ı·k d inan, Seyfettin Akkoç, M. Fahri, M. Fa-
Ankara, 28 (A.A) - Ipelt ve sun'i bunlar aras:ndaki dereceleri göstere- den) - Askeri terfi listesi a a a ar ma- T f 

kanılara tebliğ edilmistir. Jandarmada ik, A. Feyzi Akarçay, Osman u an, 
BA C:TARAF1 BEC:J"rCJ SAHiFEDE- kısa bir zamanda inşa edilecektir. · k kad çorapları standard nizamnn kü ~ K· ·ı 

- 'i "" n ıpe ' m - ce r. yarbay Nuri Vural, Kfunil Şaröz, Fch- Nusret Başaran, Refik Günay, amı • 
ve Balıkesir muntazam bir şöse ile birbi- Esa~lı tamir için bu yıl ayrılan tnhsi- mesi Devlet Şurasının tetkikinden gc- Çoraplar~ imalinde g:st~~~n tldi~~at mi Denizli Etem Yener Hüsnü Tekşen, Tum gcncrallığa terfi etmiılerdir. 
rine bağlanacaktır. sal kadar keşif yapılmıştır. Karşıyaka çerek icra Vekilleri Heyetinin kararına ve çoraplar ı~~l esn.~ın a ı · ·~ 1 e lŞ e- Riza Civa~beı.• Zeki B~yraklar Vehbi Albaylıktan generallığa terfi edenler 

MURADIYE YOLU yolu esaslı surette tamir edildikten son- iktiran et~ bulunmaktadır. nip işlcnmedıgıne gore de hata ı veya Sun Riza "'~tamcr Halil Tcc{roer al- §unlardır : 
Menemen _ Muradiye yolunun keşfi ra. Vali bay Fazlı Güleçin gösterdiği lü- Bu suretle halkımızın çok hakli şika- hatasız olabilir. Bu bakımdan çoraplar bayı:' terfi etmişlerdir. Piyadeden : Hakkı özgünör, Abdul• 

Yapılarak müteahhidine ihale edilmiştir. Mum üzerine kutrnnlanacaktır.Vilayet bu yetini mucip olan ipek çorapların kali- üç kısma ayrılmıştır: 
1 

h E . y B k . vı K aJ. 
1 • ~ İstanbul 28 (Yeni Asu Telefonla}- a mır, aşar e çıog u, ~rmay 

21000 lira keşif tutarı olan bu mühim yolun daimi sur.et.le kontrol edilerek bo- ite fenalığının izalesi tedbirlerinden biri- Hatasız ışlenenlcr, az hatalı işlenen- • . . . R F :ı· T d M v hbi 
. Ordu terfi listesi yükcsek tasdike ıktiran- bay ecep ercıı, opçu an • e 

Yol, önümüzdeki mevsimde ikmal edile- zulmaması, Izmırın en esaslı yo11arından si ve belki en mühimmi alınmış bulun- ler çok hatfılı ışlcnenler .. bl'v d'ld' K d" K · lb M Fahri 
h l ' ıf · tl 1 l .. dan sonra kıt' al ara bugün te ıg e ı ı. oca uney, unnay a ay . 

cekür. Bu suretle hududumuzda yolu- biri a ine getirilmesini derpiş etmekte- maktadır. . Bu'~ ıa: şu ış~ ere çorap ar uze- Bu listeye göre, Kor generallerden Ulus, Kurmay Albay E. Feyzi, lsmail 
muz tamamlanmış, Manisa ile ınünaka- dir. Çorabın ipeği iptidai madde cinsine rınde gosterilecektir: v .. I-' kk A H kk M s b • M •e. Recep 

Asım Gündüz Or generallıga, T um gene- -ıa ı, · a ı, · a n ey 
le muntazam bir yola bağlanmış olacak- KlZILÇULLU YOLU çorabın yapıldığı makinenin sıkletine S-1, S-2,. S-3. . . ral Hüsnü Kıl~ kor generallığa, Tuğ Orücon, Deniz albaylarından Hullısi Tuğ 
t Valimizin üzerinde ehemmiyetle dur- mnlzcınenin knlınhğına, işleme ve ih- S-1 en dikkatli ışlenen çorabı, S-3 en d . ll w f' .. 
ır. . . generallerden M. Fehmi Toydemir, lb· a amıra ıga ter 1 etmıııtır. 
~~~~~~.h~~~~~~~ffib~~~~~~~~i~~wtt~~~~~~en~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

dar yolunu tamamlıyacağında:n, Izınir • Juda meydana getirilmekte olan köy mu- değişir. dikkatle işlenen çorabı ifade edecektir. - T ı f • k • 
Manisa virajları nz, büyük kuturlu ve allim mektebidir. Du iş için vekalet nez- Nizamname bu hususlarda riayet edil- Bu esnslı hülasalardan sonra nizam- lzmı• r e e on şır etı 
tatlı meyillerle bezenmiş bir yolla bağ- dinde teşebbüste bulunan B. Fazlı Gil- mesi lazım gelen bütün esasları tesbit naınc çoraplnrın uzunluğunu Ye lftsük., 
}anmış olacaktır. Bu yol üz~rindeki De- 1eç müsait bir neticenin nlınmasını te- elmiş bulunmaktadır. taban, topuk, ve burun kısu'Y\larının 

ğirmenderc köprilsü inşaatına fanliyctlc ınin etmiştir. Iptidai madde cinsi en iyi çorap halis haiz olacakları vasıfları da tesbit etmiş s 
devam edilmektedir. 40 bin küsur füa Köy muallim mektebinin faaliyete geç- ipekten yapılan çoraptır. Sun'i ipekten bulunmaktadır. Vaze<lilen hükümlere atın alma mukavelesinin tasdiki 

Başvekalete arzedildi 
kcşüli olan bu köprü de sene içinde ta- mesiyle, Kızılçullunun lzmirin en müsa- işlenmiş olanlar da sun'i ipeğin kalitesi- göre: 
mamlanacakhr. Bu köprü, üÇ açıklı, bu- it mesire yerlerinden biri haline ifrağı ne göre değişir. Uzunluk en az 70 santim olacaktır. 

yük köprülerimizden biri olacaktır. takarrür etmiştir. Kızılçullu bir mesire Mevcut sun'i ipeklerden en iyileri Lastik, topuk, burun ve taban kısımla-
öDEMIŞ - ÇATAL YOI..ıU yeri haline ifrağ edılecck korulukları Kuttener ve Bemberg ipekleridir. rının takviyesi için riayet edilmesi la- Istanbul, 28 (Hususi muhabirimizden) f otomatik telefon şebekesi de ~evlet eliy· 

Yapıldığı tarihten beri bir türlü ta- muhafaza ve teksir edilerek halkın da- Bu itibarla nizamname çoraplann zım gelen kalınlık ve değişiklik göstc- _ Yarı hissesi Izrnir belediyesine ait le işletilecek, bu suretle Izrnır şehri de, 
mir cdilemiycn ödemiş - Çatal şöscsi, imi surette bu güzel yerden istifadesi te- üzerine yapıldıkları maddelerin cinsine rilmiştir. olan Izınir telefon şirketinin satın alın- her hangi bir formaliteye lüzum .ka:lma
bugün üzerinde seyrüsefer cdilemiyecck min edil~ektir. Kızılçullu yolu da esaslı göre ipek veya Beınberg, Kultener, Vis- Bu nizamname mer'iyete giriş tarihin- ması hakkında, uzun zamandan beri de- dan şehirler arası telefonundan ısliiade 
vaziyettedir. Bu yolun keşfi yapılarak surette tamir t:>dilccektir. kos gibi asJi ipek kalitesini gösteren den itibaren imal edilecek çorapların vam eden konuşmaların hüsl' . rurctle edebilecektir. 
tasdik için bayındırlık bakanlığına gön- Halkın burada istirahati için bazı ta- isimlerin konulmasını mecburi kılmış- yukarıda gösterilen evsafa uygun olma- neticelendiğini bildirmiştim. Otomatik telefon şebekesi devlete 
derilmiştir. EylUJ ayı içinde münakasaya savvurlar vardır. Verilecek karar, a1ına- tır. sı ve her e.Jsafa ait işaretleri taşıması Şirket murahhasları ve Nafıa Vekale- geçtikten sonra yakın kazaların da oto· 
çıkarılacak ve sene iç.inde ikmal edile- cak esaslı tedbırler bilahare bildirilecek- Malzeme kalınlığı: Kalın veya ince lazımdır. ti nrnsmda parafe edılen mukavele ve- matik telefondan istifade etmeleri müm· 
cekür. tir. iplik kullanıldığına göre çoraplar üç sı- Halkımızın da bu iııaretlere dikkat ede· sikası, tnsruk edilmek üzere Başvekale- kün olacak, şehirler arası telefon devrc-

KP RABURUN YOLU ÖDEMIŞ - SALIHLI YOLU nıfa ayrılmıştır. Kalın, orta, ince ... Kn- rek alış verişte bulunmalnrı icap eder. le arzedilmişlir. Pek yakında Izmirin lerl de artırılacaktır. 
Gill~h~-~ra~run~ununk~i Duy~~~im~cllili~~tla~kılın~m~~mwffi~ın~ek~y~ Ay~wm~~hlribwrn~~~~~-~~~~~~~~=~--~~~~~-------~----

130 bin lira olarak hazırlanmıştır. Bu pa- mühim yollardan biri de ödemişten Sa-,pılanıdır. Ince en az mukavim ve en in- da nizamnamenin mer'iyetinden evvel Alman ya ı·ıe tı·car"ı nıu·· nasebetimi z 
ra 937 - 938 yılı tahsisatından ayrılmış- lihliye gidecek olan ana yoldur. Bu su- ce ipekten yapılanıdır. Orta ise vasat imal edilmiş çorap stoklarının tasfiyesi 
tır. Bu suretle bu mühim yol da sene retle Boz.dağ ve Gölcük Manisa vilfıye- kalınlıkta olan iplikten yapılmış vasat 1 için nltı aylık bir mühlet bırakılmıştır. Istanbul, 28 (Hususi muhabirimizden: Telefonla) - Bı.ıgün öğleden evvel 
içinde ikmal edilecektir. . tine ba~lammık bu vilayet halkının da mukavemette çorabı ifnde eder. Bu va- Ellerinde nizamname hükümlerine ny- Türkofiste, Ekonomi Bakanı B. Celfıl Bayarm ba5;kanlığında, VeknlC't :m·i-

DiôER YOLLAR gerek Bozdağ ve gerek Gölcükten isti- sıflarda çorabın üzerinde kalın, orta ve kırı çorap bulunan fabrika ve mağaza şavirlerinden B. Faik Kurdoğlunun da bulunduğu bir toplantı yapılınıstır. 
Saydıgımız bu yol işlerinden maada, fadeleri temin edilecektir. Eylul aınelei ince tabirleriyle gösterilecektir. sahipleri bu müddetin hitamından evvel Bu toplantıda, uzun görüşmeler olmuş, neticede; Berlindekı Ti.irk -. Al.m~n 

Çatal • Bayındır yolunun keşfiyle Ba- mükellefe devresinde, Izınir vilfıyetine Makine sıklı"ının tesiri: Bu her sınıf bu çorapların miktar ve cinsini göster- müzakerelerinin inkişafı için B. Kurdoğluna Hizım gelen talimat verılınıştır. 
yındır _ Tufan başı - .Mahmutlar ve B<'r- ait yol kısmı ikmal edilecektir. çorapta işlendi-1i makine sıklığına göre ml'k üzere bir beyanname tanzim ede- B. Faik Kurdoğlu bugün Berline hareket etmiştir. 
P~·~e~ll~nınk~ın~deh~ ö&ıni~nH~~~ar~Gın~~~m~~nı~~~cd~BuM~roh~rek~bcy~n~~ri m~~Tu~~~~~~-~--~-----~-----~~------~-
zırdır. Beş yıllık programın t tbikatında d n yol bu sen 1 vsi edilecektir Bu su- sınıfa dahil ~orapların 1 e:; kalite5i 4 f lo' .. n ;cya lJulunımyan . .ırerlcnfo be- Al d 1 Yeni }-ransız bütcesi 
bu yıla ayrılan Bağlar arası - Foça yo- retl.! az virajlı olun bu yol da Salihlı.}e rik edilmiştir. Bu kalilclcr çorapların lediydcrc verecekler ve bu çorapları manya an 1 

Junun keşfi hnz.ırlıuımaktadır. Bu da en baglanncaktır. üzerinde K-1, K-2, K-3, K-4, K-5 işaret- bu makamlarda damgalattıracaklardır.. l1l Paris, 28 (Hususi) _ Nazırlar meclı· 
}eriyle damgalanacaklır. Halkımızın bu damgalara dikkat etme- Yeni ve hususi si başvekil M. Şot~nın b~şkanlığında 

dört Fuarda • saat yırmı 

Dün Alman ve ltalyan 
• 

turistleri geldi --Şehrimize gelen Yunan mübadilleri lzmirin 
yeni çehresini daha çok beğ·endiler 

Gıirbüz çocuk miisabakasmda l;:a.:anaıı yavr1ılar 

Zafer bayramımızda bulunmak deki tanıdıklariyle çok samimi suret
ve fuarımızı ziyaret etmek üzere dün le görüşmüşler, tanıdıklarından ma
akşam yakın vilayetlerden kalabalık lumat istemişler, şehrin değişen çeh
ziyaretçi gruplar şehrimize gelmiştir. resile alakadar olmuşlardır.Bir Rum 
Aydın ve kasaba hatlarından gelen mübadili İzmirin, eski İzmirden da
trenler çok kalabalıktı. ha güzel ve cazip bir manzara alma-

Evvelki gün şehrimize gelenlerin ğa başlndığını söylemiştir. 
sayısı 4913 kişidir. Bunlar arasında Evvelki gece fuarı ziyaret eden-
58 ltalyan turistiyle 57 İngiliz ve lerin sayısı 9343 idi. Bu suretle fua
Alman turisti de vardır. Ayrıca ev- rı ziyaret edenlerin sayısı 138.148 
velce İzmirli olup memleketimizden olmuştur. Dün gece fuar çok kalaba
giden Rum mübadillerinden 36 kişi lıktı. Dün geceki ve bugünkü rak
de fuarımızı ziyarete gelmişlerdir. kamlarla ziyaret edenlerin 200 bini 

Mübadiller vapurdan inince lzmİr· bulacağı tahmin edilmektedir. 

·--------------------------------~!'9'"'---------
Cezayirde bir 

surkast 
f Donanmanıızın 

seyahati 
Paris, 28 (Hususi) -Cezayırde Fran- İstanbul, 28 (Telefonla) - Donan· 

sız hfıkimC'yitini devirmek maksadiyle mamızın cylul nyındn ve iki grup hnlin
bir suika t meydana çıkarılmıştır. Fran- de Rusya, İtalya limanlarını ziyaret etme• 
Eız hiikiımetinin emriyle bu suikasdin si mukarrerdi. Haber aldığıma göre do
hıtiıettibi olarak altı Cezayirli teYkif nanmnmız bu seyahatten vaz KCÇ· 

edilmiştir. mi~tir. 

K-1 sıklığı l'n milsait makinede yapı- si, aldığı malın nizaınnameden evvel toplandı. 1938 bütçesi görüşilldü. Bu 
lan çorabı ve bu bakımdan en iyi ola- yapıldığını göstermesi itibariyle lüzwn- kartpostallar 
nıdır. K-5 en fena olanını, diğerleri de ludur. Berlin, 28 (A.A) _ Alman 

bütçe on beş eyhilde fi) an ve mebusan 
ajansı 

meclisine verilecektir. Fakat o zamamı 
bildiriyor : 

kadar hükômet emirnnmelerle hiç biı Alman posta idaresi Nasyonal sosya· 
tahsisat alamıyacaktır . muhteliti Pire list parti~i kongresi için hususi kart pos· 

Galatasaray - Beşi!ttaş muhtelitini 
güzel bir oyunla 3-4 yendi 

tallnr bastıracaktır. Bu karpostallarn ilk f:(-(.7-7-7..ZZZZ.ZZZ .. W!krZZ.ZZZTh 

~e~a ol~rak .. F~ihrer~n. resm.i v.~ pnrti t~· ~Da k ti J o aran 1 yor 
rıhıne aıt rnuhım hadıselerı gostcren re- T 1· 1 . Ak k• T' t 
. 1 ~ a ıp erın se ı ıcare 
sımler konulacaktır. Bankasına müracaatleri. 

Jstanbul, 28 (Yeni Asır - Telefonla) - Pire muhteliti bugün Galatasaray
Bcşiktaş muhteliti ile Taksim stadyomunda ilk maçını yaptı. Stadyom, 
havanın yağışlı olmasına rağmen çok kalabalıktı. Ilk devre, her iki tara
fın iyi oyunları ile geçti ve bu devre 2-2 berabere bitti. • 

C kl . . 1-3 (1616) acu arın ıs yanı ~y.xzxzıJ~77y7zz/7JJ.7JL7/L7Ji 
'Paris, 28 (Hususi) - Çocuk n nfaln· ı 

nndan birinde bir ihtilal çıktı. Altınıc; 
Ikinci devre, bizim, fena oynamamız yüzünden kalemiz çok sıkışık bir va

ziyet aldı. Pireliler, bu devrede hakikaten güzel oynadılar ve birbiri üzerine çocuk menfadan kaçmıştır. Bir muhafız 
iki gol yaptılar. Son dakikada Hü~ü, takımımızın üçüncü golünü atmağa yaralanmış ve jandarma kuvvetleri mü
muvaffak oldu ve netice 4-3 Pirelilerin galibiyeti ile bitti. dahaleye mecbur kalrnıslardır. Kaçan-

Pirelilcr, ikinci maçlarını yarın Fener· Güneş muhteliti ile yapacaklardır. lar bulunamamıştır. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Büyük Şef Anlatıyor 
Atatürk'ün tarihi nutkundan: 

- Baıtaralı birinci sahifede -
Elendiler; Başkumandan muharebesinin 

neticesine kadar her gün büyük muvallakıyet
lcrle inkiçal eden taarruzumuzu tebliği resmi
lerde gayet ehemmiyetsiz harekattan ibaret 
gösteriyorduk. Maksadımız, vaziyeti mümkün 
olduğu kadar cihandan gizlemekti. Cünkü 
düşman ordusunu tamamen imha edeceğimiz
den emindik.» 

*** 

vaşımı.zın blançosunu da şu satırlarla izah 
buyuruyorlar: 

« Her salhasiyle düşünülmüş, ihzar, idare 
ve zaferle intaç edilmiş olan bu harekat, 
Türk ordusunun, Türk zabitan ve kumanda 
heyetinin, yüksek kudret ve kahramanlığını 
tarihte bir daha teıbit eden muazzam bir 
eserdir. 

Bu eıer, Türk milletinin hürriyet ve istik
lal fikrinin layemut abideıidir. Bu ueri vü
cuda getiren bir milletin evladı, bir ordunun 
başkumandanı olduğumdan, ilel' ebet meı'ut 

Büyük Sel, tarihi nutuklarında istiklal ıa· ve bahtiyarım.» 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••11111111111 •••••••••ıııaııııııeıııııııııııııaıaıııııeı•ııııııaıııııaııa•••••••••••••c••••ıııııı 

Tokyoya nota ·Verildi 

angın 

bir depo Büyiil< 
az daha tamamen 

yanıyordu 
Dün gece 19.40 ta Maltızlardn, Si::ıl 

sokacın.dn ltalyan bankasına ait dört nu 

maralı emtea deposundan ate çıktığ 

itfaiyenin tarassut kulesinden görülmü: 

cAlnrm> verilmek surt"tiyle harekete ge· 

çen itfaiye yangın çıktığı yere gelmiş ve 

alınan sür'atli tedbir sayesinde ateşin 

genişlemesine meydan vermeden yangı• 

nı mevzii vaziyette söndürmüştür. 

Yangının nasl çıktığı zabıtaca tahkik 

edilmektedir. Depo 45550 liraya Adri· 

yatik sigorta şirketine ııigortalı idi. 

Yangının nasıl çıktığı zabıtaca tahkik 

ile 500 lira arasında tahmin edilmekte· 

dir. 

Kumaş, yapağı, kağıt, boş çuval gibi 

BAŞT ARAFI BiRtNCI SAHtFEDE ) ---------------. · .- !•.•k•. ·1-· ·.- d t l rln çabuk tutuBmağa müsteit pek çok malın yecektır. Bu gazete diyor ki: partının ı ır erını neşre en gaze e e 
ediliyor. 

Hariciye nazırı Bay Anthony Eden 
bugün Tokyo ve Nnnkin elçiliklerinden 
Uzak Şark hadiseleri hakkındu bir çok 
raporlar almıştır. Hariciye nazırı, bu 
raporlar üzerinde başvekil B. Neville 
Chamberlain ile görüşmüştür. Rcsmt va
ziyet bundan ibarettir. 

MATBUAT MÜCADELESi 
Fakat gayri resmi sahada Jngiliz - ja

pon gazeteleri arasında şiddetli bir mii
cadele başlamıştır. Taymis gazetesine 
göre, lngiltere, Şanghay hfıdisesi mü
nasebetiyle Japonya tarafından verilen 
izahatı kat'iyen kabul etmemiş ve etmi-

« - Bu kabil izahlar kabul edilemez- kullandıkları lisan ; cüretkaranedir. mevcut bulunduğu depoda çıknn yangını, 
ler. Çünkü ınnvaka uygun değildirler. Hele Mişi Mişi ve Asahi gazeteleri, In- derhal yeti~mek suretıyle bastıran uyanık 
iyi uyduru1mamışlardır. 'Mesela; japon giltcrenin isledigi tarzda bir tazminat itfaiyemiz sayesinde maddi zararın önü
ya sefirimiz.in bindiği otomobili Çin dik-: Ye laniyeyi Tokyo hükumetinin asla ve- ne geçilmiştir. 
tatörü Mareşal Çan - Kay - Ş~kin oto- remiyeceğini knydediyorlar. Misi Mişi ..ıt7...U~.IZZZJBWA 
mobili sandık, dediği zaman buna na- J diyor ki: M h b • 
sıl inanabiliriz?.> « - Ingıliz sefirinin otomobiline isa- u ase ecı 

Deyli Herald ve Dc)li Telgraf gaze- bet eden bir mermi ile yaralanması M
telcri de ayni mesele ile meşgul olmak- discsinde tayyarecilerimizin hiç bir 
tadırlnr. Her iki gazete, lngiltercnin sun'u taksiri yoktur. Bu kabil şeyler, 
tazminat istemekte tamomcn haklı ol- harp zamanlarında daima olabilir. Hu-
duğunu isbata çalışıyorlar. susıyle Ingiliz otomobıl'nin isaretleri 

JAPOl\1YA INGILIZ NOTASINI tayyarelerden görülecek kndar vazih de-
RED MI EDECEK ? ğildi. Zaten Çinliler bu ecnebi masuni-

Tokyo gazetelerine gelince, askeri yet işaretlerini suiistimal ediyorlar > 1 

aranıyor 

Muhasebe usulünü iyi bi-
• len bir muhasebeciye lüzum 

vardır. Taliplerin Akseki 
Ticaret Bankasına müraca· 
atleri. 1-3 (1615) 
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150 Sene Evvel 
• . . 
• • • • • • • . lzmir ticaret odası 

pavyonunda bir saat 
• • • • . .. 

Olen bu adamın mezarı hala bugün 
• . 
• • . . 
• . • 

bir çok kadınların ziyaret ettiği ve 
adaklar adadığı bir türbe halindedir 

Burası, aylarca tetkik mevzuu olacak 
kıymette bir Ege ürünler müzesidir 

Enternasyonal fuarda repörtajlara ba1- TABLOLAR, KROKiLER 
ladığım dünkü yazımda dediğim gibi i~ Pavyonu gezerken yanın1a yaklaıan 
evveli lzmir pavyonlarından başlamağı ve gazeteci olduğumu bilen oda memur .. 
daha uygun gördüm .. Onun için bugün- !arından bir arkada~ bana tetkikimde 
kü yazımı da İzmir ticaret odasının bin yardım etmek istiyor ve diyor ki : 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
' Bohemyada, Valdestayn kontlu- nin her tarafı, hatta papasın kürsü
İunun eski şatosu civarında, asırlık süne varıncaya kadar adaklarla dol
ağaçlarla dolu bir ormanın güneş sız- muştur.Bu adaklar, aşk yolunda mu
maz loşluğu albnda ve Sent • Barb vaffakıyet için Kazanovadan istim
kilisesinin yanı başında küçük bir 1 dat edenlerindir. 
mezarlık vardır : Duks mezarlığı .. Bu Meçhul genç kadının çok zengin 
küçük mezarlığın hemen medhalin- olduğu, kendisini ve servetini Ka
de de bir mezar görülmektedir. Bü- zanovanın ölüsüne ve türbesine vak
yük bir salip taşıyan bu mezarın fettiği söylenmektedir. Meşhur çap
mermer kaidesi üzerinde şu yazılar kının mezarının yanı başında bir yer 
~kunmaktadır : satın almıs ve orada bir mezar hazır-

JAKOB KAZANOV A !atmıştır. öldüğü zaman da buraya .. 
Venedik 1725 Türbedarlığını ettiği mezarın yanına 
Duka 1798 gömülmesini İstemiştir. 

Bu mezar, tarihin en büyük çap- Kazanova kimdir ? 
Janı Kazanovanın mezarıdır. Onun adı, bir bucuk asır evvel 

Söylendiğine bakılırsa, aysız ge- Avrupa kadınlarının kalbinde yaşa
celerde, üşütücü bir rüzgar bu ölu- mış ve kendisi de hovardalıkları ile 
ler diyarını yalarken Kazanovanın 
mezannın üzerindeki salip, bu meş
hur çapkının eli gibi, ziyaretine gelen 
kadınların eteklerini kaparmış .. Hat
ta mezarın içinden tatlı, ahenkli nağ
melerin yükseldiğini duyanlar bile 
:varmış .. 

Bunlar hep rivayetler .. 
Hakikat olan şu ki bu mezarın ba

ıina her sabah güzel ve genç bir ka
dın geliyor, eğiliyor .• Derin bir vecd 
içinde uzun bir dua 'okuyor.. Sonra 
diz çöküyor .. Mahzun bakışlı güzel 
başını henüz körpeliğinden hiç bir 
şey kaybetmemiş göğsü üzerine bü
küyor .. Ve .. Daha solmamış dudak
larında manasını yalnız kendisinin 
ıımlıyabileceği bir tebessüm dola,ı
yor. 

Bu vaziyette belki bir saat~ iki saat 
kalıyor .• Sonra mezann çiçeklerini 
düzeltiyor.. Sulıyor.. Yabani -Otlan 
temizleyor •. Yaz kış daima bu çiçekT 
ler içinde olan bu mezarın türbedan 
bu genç kadın kimdir? .. Bunu 
Bohemyada da bilen yok .. O kendini 
~amamen bu bir buçuk asır önce öl
müş olan çapkının mezarına ba~la
lnıştır. Bazan yanında bir kaç kadın 
arkadaşı ile buraya geliyor. Bir çok 
.Waklar getiriyor .. 

Genç Bir Kadın 
Bu mezarı hergün ziyaret 
etmektedir. Bu kadın Kaza-.. 
novanın türbedarıdır. Oldük-
ten sonra da çapkınlar kralı
nın yanına gömülmesini va-

• 
sıyet 

• • 
etmıştır. 

bir itinn ile -vücuda getirdiği Ege ürün.. Memlekete en çok döviz getiren bet 
leri müzesi deni1meğe l8yık pavyonunu mahsulün beş senelik istihsal.ihraç ve de
tetkike hasrettim. ğer rakkamlarını mücessem surette gÖ~ 

İzmir vilciycti pavyonundan aonra Jz- teren tablo çok güzeldir ve yerinde bir 

mir ticaret odasının sırayı alacağını her 
kesin tabii göreceğini sanırım. 

Fuarda bu yılki yeniliklerin başında 
gelen, Kültürparkın Alsancak .. Basma-

düşüncenin mahsulüdür. Bunu fuar ziya
retçilerinden hemen ekserisi beğenerek 
takdir etmiştir. 

Sol tarafınızda belli başlı on iki mah-
ne antreleri arasında inşa edilmiş olan sulün haritaları vardır. Bu haritalardı 
geniş asfalt caddeye azametli bir cephe mahsullerin istihsal yerleri değerli biı 

veren Jzmir ticaret odası pavyonu tertip san' atkir tarafından mükemmel bir f&ı 

ve tasnifi, te~hir edilen mahsulat ve ma- kilde tersim edilmiştir. 
Iômatıfı halk tarafından yorulmadan ko- BOYOKLERIMIZIN DUYGULARI 
!aylıkla anlaşılabilmesi, tenviratın fenni Bütün bu saydıklarımı yalnız ben he--
bir surette tevzii, kapıdan İçeri giren zi .. ğenmiş değilim. Fuarın açıldığı gün bil· 
yaretçini.n pavyonu terkedinceye kadaı:- tün pavyonlart birer birer ve tam bit 
her adım atışında merak ve tecessüsü bir ali.ka ile gezen lktısat hayatımızın ca 
az daha arttırması, zevkli etütler yapabi- kıymetli muallimi Ekonomi bakanım&Z 
lecek imkô.nlan hazırlamış olan bilgili bay Celil Bayar . ve do.ha diğer bazı ze• 
taksimat ve inşaat ve estetik. bakımından vat ta ayni hislerjni açığa ırurmaktan ç&-

) çok muvaffak olunmuş bir eserdir. kinmeml§lerdir. Ekonomi bakanı B. Celil 

YER MAHSULLERiMiZ Bayar lzmir ticaret od,..ı pavyonunu g ... 
zerken her k.öşede aynayn durmuş, tu

Oda pavyonunda seksen küsur yer 
nif ve teıhirdek.I muvaffakıyeti JU ıöz• 

mahsulü en iyi bir şekilde tasnif ve teş· 
\erle taltdir etrniılir. 

1 
hir edilmiştir. Başlıca ihracat maddeler!: 

- Bravo Jımir odasına, tasnif ve tet< 

1 

mizden olan üzüm.' incir, tütün, palarqut, 
hiri tamamen dü,ündüğüm gibi dü§Ünc• 

pamuk, zeytinyağı, meyan. kökü, Afyon1 rek yapmı~hr. 1 

f meyan balı. meyan hül8so.sı: palamut hü , Zot.en l~mir oda.sıpdl\n bundan başk .. 
lii~ :ısı çok iyi bir tarif ve dekora~ör "·U~ :;.~ ." ünii \J ... klemezc\i.m •. demi~ .ve od• 

1 
cuda getirilen taksimattaki yerleıi~de r · 1 ~ ialı.kı Balcı pğl.'! ile pa,yyonu geceli 
ta.m bir ta<tnife tabi tutulmu~tur. ' gündüzl.ü çalı.şarak hazı,Jıyp.n mcmurlarİ 

1 Bundan başka madenl~r, orman mah- ~..,,dan tebrik. .etrıWlerqir. 
sulleri, taze üzüm ve meyva nümuncleri, lZM!RlN YERi AYRIDIR 

; ôlçii. yar. )iman harekatı, pirinç zeri-· • Odanın bu. muvafiak~~tin.o · .;;ükalıL 
yatı ' ı lihsalatın be~ senelik vafiyetini ten, de E.l<.11npıni bajcanv.nız : 

1 göstermı .grafilı.ler, lzmir vilayeti ekim .. ..- .G•l•c•Jı:. .nl -bütüıı. ,Türkiye t'co.r~t 
ve istili;ıiillt gYafikleri. Ege m.ıntlıkasınm pc\ı>)~r~ birlcşcrcl.;, ,lam, pıiiıterek. tcşJı!~ 
baılıca ist;hsalôt. ihracat ve değerlerini ;y~pacıtkJafdır. Fakat,. bu muvaffak.ıyetl 

gösteren r,rafikter, her mahsulün, tarla· göstcr~n Jzf(l"İJ; ticaret ~dasının t~şhird~ 
dan başlıyarak üç safhasını gösterir renk· bütün ticaret odalarından ayrı ve mü, .. 
li diyapoztif caınları, yüz etliden fazla takil ka1maaına riza göstereceğiz. 

\ 60 • 5 O ebadında muhtelif mahsullerin, Eski lktısat vekili lzmir saylavı bay 
l ormanlann meyvalarını fotoğrafları, 1.t~ Rahmi Köken de bir hafta İçinde oda 
n1irde i~çi hayatını gösterir grafi.klr:r ve pavyonunu dört beı defa ziyaret etmit 

1 
tablolar, sanayi, ziraat ve ı-~ n !ı ·re· ve her ziyaretinde notlar almış ve grafik .. 
kil.tını gösteren çok güzel bir pano hiç ler üzerinde tetkikler yapmıştır. Bay Rah· 
yormadan nazarları ok~ıyor ve insanlara mi Köken tahassüsatını şu kelimelerle 
tetkik zevki nriyor. SONU 7 INCI SAYFADA 

Fransız zabıtası, Kazanovanın aley
hindedir. Bugün değilse yarın tutula-

Onun da adı Manon Balleti .. 

Esasen Kazanovanın mezarına, 
İ:lünyanın her tarafından ziyaretçiler 
ile gelmekte ve bunlar beraberlerin
Cle kıymetli adaklar da getirmekte
jılirler. Kazanovanın afk m(lceralarvı dan birinin tablosu , -cak v~ h~pse atılacaktır. • 

hastalandı. Esasen zaif, cılız bir ço- , /:Saza~ovanın kalbi ve kanı bu kı- . !3u ıhtımal, meş~:'r ~?var~ayı Pa
cuktu. Hastalık onu büsbütün men· za kaynamıştır. Bir .fırsatını bulup rısı terke ve Venedıge donmege mec-

Kazanova bu on üç yaşındaki kızİ 
sevıyor. 

Taşlaşmış kalbinde aşk hissinin 
uyandığını sezmesi artık ihtiyarla· 
mağa başlamış hovardayı sevindir• 
miştir. Hatta bir kaç ay sonra ölüm 
döşeğine düşen Silviyaya veda edi
yor : 

Kazanovanın bir büıtü 
Kazanovanın genç, güzel ve esra- tarihe mal olmuştur. 

rengiz türbedan bu adakları Duks Kazanova l 72S yılında Venedik
mezarlığının yanı başındaki Sent te doğmuştur. Babası seyyar tiyatro
Barb kilisesine kovmaktadır. Kilise- culuk edivordu. Sekiz yasında ikc:.n 

deburlaştırdı. Hatta biraz da apdal- ona yaklaşıyor. bur ediyor. 
!aştı .. Babası : işte bu andan itibarendir ki Kaza- Venedik, eski Venedik değildir ... 

- Bu çocuk sersemin l:ıiri .. Adam novanın hakiki kabiliyet ve istidadı ' Burada şimdi ge~iş bir aşk ve neşe 
olmıyacak .. Bir işe yaramıyacak ..... kendini göstermiş ol;.iyor. j havası esmektedır. Herkes coşkun 
Diye üzülüyordu .. Doktorların tavsi- Kazanova .. kendisinde kadınları çe- bir zevk ve eğlence içindedir. Yol
yeleri, ilaçlan para etmiyordu .. Ni- k~n._çok büJ'.ük bi~ cazibe kuvvetini 1 larda .. Caddelerde .. Satıcılar şarkı ile 
hayet, o zamanda pek revaçta bulu- goruyor. lhtıyar mıralayın yanındaki mallarını satıyorlar. Kanallarda, gon
nan üfürükçülüğe baş vurdular. genç kız Kazanovanın önünde adeta dollan içinde kürekçiler şarkı söyli

- Çocuğun içinde şeytan var ... manye~:zma edilmiş gibi olmuştur .. yerek mü~teri bekliyorla~. 
Okumadan geçmez. Bu kuvveti benliği.ııde gören ve du- Her evın he~ pe.~cer~sınden şarkı 

Dediler .• Garip tesadüfler var- yan Kazanova için artık yapacak tek ve çalgı seslen yuks~lıyor .. M:ınas
dır. üfürükçüler elinde kalan Kaza- şey vardır. O da istifade etmektir. tırlarda bıle genç rahıp ve rahıbeler 
nova, kendini çabuk topladı. Gürbüz ihtiyar miralayın kaçırdığı genç bu neşe havasından uzak kalamıyor
bir delikanlı olmağa başladı.Güzelleş kız üç gün sonra Kazanovaya ka- !ar .. Venedik işte böyle bir Venedik 
mişti de .• Fakat bir türlü hayatta tu- çıyor.. olmuştur.Kazanova da Paristen bü-
tacağı mesleği intihap edememişti. Kazanova hakikaten onu sevmek- yük ı crübelerle dönmüştür. Burada 

Ne olacaktı ? tedir. Fakat aradan üç ay geçince o istedrği gibi çapkınlık atını hem de 
Ne iş yapacaktı? kız~n ebeveyni, bulunduğu yeri ke~- dolu dizgin koşturabilecektir. Nite-
Bir kaç işe baş vurmuş .. Bir kaç fedıyorlar ve iki genç. hazin bir veda kim öyle de yapıyor. 

yere girmiş, fakat bunların hiç birin- ile birbirlerinden ayrılıyorlar. Fakat işin asıl acı tarafı şu ki Ka· 
de muvaffak olamamıstı. Bu, meşhur çapkının ilk aşkı .. ilk zanovanın kalbi artık taşlaşmıştır .. O 

- Her halde beni;,, yapabilec<!· tanıdığı kadındır. artı! : ı.imseyi sevemez olmuştur.Baş-
ğim bir İş olacak amma .. Nedir .. ? Kazanova, kırkında olduğu kadın- tan çıkarma ve aşıklık işine devam 
Diye düşünüyor, istidadının, kabili- lan elde etme kabiliyetini geniş öl- ediyor amma .. lstemiye istemiye .. 
yetinin nerede olduğunu anlamak çüde tatbik ~ebilmek i?in lt~I~adan Şöhreti her tarafa yayılmıştır. Ka
işini zamana bırakıyordu. Fra?aaya geçıyor .. _Parıse. ~ıdıyor ... zanova tarafından sevilmek .. Birçok 

Bir gün, 17 50 yılının bir ilkbahar Pans, bu azgın delıkanlı ıçın · tam kadınlar için artık bir şeref meselesi 
günü .. Kazanova yirmi beş yaşında istediği gibi bir sahadır .. Burada, ke- olmuştur .. Velev ki bir günlük için 
Hergül gibi bir delikanlı olmuştur... lebek gibi bir daldan bir dala konu- bile olsa .. 
Yolda giderken biri ihtiyar biri genç yor. Sayısız aşklar yaşıyor .. Baştan 1755 senesi onun için bir felaket 
iki adama rast geliyor. ihtiyar, bir çıkardığı, başını döndürdüğü kadın senesidir. Engizisyon mahkemesinin 
miralaydır .. Genç te bir mülazim .•. ve kızların sayısı kendi de bilmiye- adanılan. Kazanovanın evini bası
F akat mülazim o kadar güzel bir de- cek kadar çoktur. Bunların arasında yorlar.. Büyücülüğe ait bazı şeyler 
likanlıdır ki Kazanova .. Onun bir en yüksek tabakaya mensup olanları buluyorlar ve mahkeme onu beş se
erkekten ziyade bir kadın olması ih- da vardır .. Kimse .. Hiç bir kadın, bu neye mahkum ederek Venedik ye
timalini düşünüyor .. Peşlerine düşü- adamın büyüleyici bakışlarından raltı zındanlanndan birine atıyor. 
yor .. Bir otele gidiyorlar. Kazanova kendini kurtaramamaktadır.. Sanki Bir sene sonra ve tavanı delmek 
da arkalarından. Bir oda tutuyorlar. günah şeytanı Kazanovanın ta ken- suretiyle zındandan kaçan Kazano-
Kazanova da yanındaki odayı tutu- disidir. va, tekrar Parise gidiyor. 
yor ve nihayet genç mülazimin ihti- O, Parisi sevmiştir .. Burada daha Onun burada eski bir göz aşinası 
yar miralay tarafından ebeveyni nez- çok kalacaktır. Fakat bir kadın yü- var .• 
dinden kaçırılmış bir kız olduğunu zünden Gaakonyalı bir Fransız asil- Adı Silviya .. Silviyanİn da henüz 
anlıyor.. - ~ zade.l ile karoı karşıya ıı:elmi~tir. on üç yaşında ıı:enc bir kızı var .. 

- Merak etme. Kızın sokağa dü'r 
miyecektir .. Onu cidden seviyorum. 
Onu nikahla alacağım. 

Kadın müsterih hayata gözlerini 
kapıyor. 

Kazanova, bu sözü verirken sami
mi idi .. Fakat on beş yirmi gün son· 
ra kızdan bıkıp ve onu terkederek gi· 
diyor. 

Kazanova, iki sene sonra om 
Londrada rast gelmiştir .. Eski hatı· 
raları uyanan çapkın onunla tekraı 
oynamak istemiş, fakat bu sefer kur· 
naz bir kokut olmuş olan Manon 
Balleti, Kazanovadan, kurbanı olan 
bütün kadınlann intikamını almış, 

onu parmağında oynatmış ve hatt.i 
annesi ile münasebetlerini İspat et· 
mek suretiyle : 
-Kazanova benim babamdır .. Di 

ye aleyhinde bir de dava açmıştır. 
Kazanovayı bu tarihten sonra ço~ 

düşmüş görüyoruz. O artık kendini 
içkiye ve kumara vermiştir. Kopuk· 
lar, serserilerle beraber yaşamakta. 
Kadınlar üzerinde eski tesirini bırak· 
mamaktadır. 

Nihayet, ltalyanın Viyana sefiri 
nin yanında ufak bir memuriyet bu· 
luyor .. Burada kısa bir zam:ın kalı· 
yor .. 

Eski şöhretini bilen V;ıldstey• 
kontu onu dinlenmek üzere Duksta· 
ki şatosuna davet ediyor. 

Kazanova işte burada, bu şatoda 
meşhur çapkınlık hatıralarını yazınıt 
ve hovardalar, çapkınlar kralı 1 796 
yılında bu şatoda ölmürytür. 
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Sefih bir adamın karısı 
olmak, onunla beraber se
fahat hayatına ortaklık et
mek kadının sade ahlakını 
bozmakla kalmaz, hüviye
tini de kaybettirir. 

Saygı gösterdiğimiz kiın
seler arasında böyle gizli 
iğrençliklere müptela pek 
çokları vardır • 
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- Kocnn ... Benim yerime gctirdığin, 
benim yerimi verdiğin adam. Ikiniz.i 
beraber bulsaydım daha iyi olacaktı. Zi
rn, söyliyeccl<lerim ikinize de ait ... M n
mnfih o yol.ken bıle içimi sana boşalta
bilirim. 

- Ne var, ne oluyor, hıddettcn mos
mor kesilnu ısin. Adeta bambaşka bir 
adam olmuşsun Biı· şey mi oldu? Bir şey 
mi duydun? 

- Biı· şey değıl, pek çok şey oldu ... 
Bir şey duymadım, fakat gözlerimle, his
simle gördüm, duydum. Hiddetten sa
dece mosmor olduğuma değil, kaskatı 

kcsilmedi~inıe, patlayıp ölmediğime hay
ret ediyorum. Hayır. Hayır. Artık dayn
ııamıyncağım ... Yaptığınız büyük alçak
lığı suraltnızn bagınnanını zamanı gel
di, hatu1 gcçtı bılc ... Bu halin, bu cuıa
yctin daha fozla devnmın:ı müsaade ede
mem nrtıl· ... Anlıyor musun? 

Boşanma scbeplcrınden biri de kadı- dan kolayı yok... 1 ğiştirelim. - .Hiçbir şey anlamıyorum ... 
mn kocasına veya kocanın karLc;ına kar- Bir akşam geç vakit kansına: _ Sahi mı? . . 
şı tahammUl edilmez tazyık ve hakaret - Gel seninle ş.:>yle bir dolaşma ya- Kudına sordum: - Vallahı ... 
yapmış olmasıdır. Fakat kanunun bu palım ... Parka kadar gidelim, diyor. - Kızım, sen yaşını başını alrnış Lir _ Sana hangi suçundan, hangi suçu-
maddcsine dayanarak mahkemeye bnş- Berabcı· çıkıyorl r. Oturdukları yere ı kadınsın buna nasıl razı oldun? nuz<lan dolayı çalmağa geldiğimi demek 
vuranlar, ekseriya bu hakaretin hakiki pek uzak olmıynn parkm kuytu köşe- - Ne yapayım bay hakim ... Kocamı anlamadın, şüphe bile etmedin öyle mi? 
ıeklini ve mahiyeUnl gizliyorlar. Ikl la- lerine gidiyorlar ve burada ... Kem göz- seviyordum. Onun isteklerine karşı gel- - F.min ol ki bir şey anlamıyoruın 
raf ta avukatlarına başvuruyorlar. Avu- !erden ırak ... Tıpkı kaçamak bulu,,_c;an mck istemiyordum. Sakin ol. Otur ve anlat... · ı -Evet, çabuk söyle ne var? 1 zaketen dinliyor ... 
katlar, aralarında göcllillyorlar. Çirkin sevdazedeler gibi iki.si de memnu bir Bu vaziyette olan bir yuvayı barıştır- ır- t ğ B ğ - Yalnız dikkatle dinlemeğe hnır-ı Onunla artlk mUjterek hiç bir h.ı.slnl - w.yır, o urmıyaca ım. a ınna- . . .. .. . 
vaziyetlerin. kirli çamaşırların ortaya aşk demi sürmenin hayali içınde saat- ınak, ahUik ve cemiyet namına bir cina- maklı"ım ı· ç· b t di A landın değıl, tizuldun de... Endışeye yok Bana çirkin gelen onun "'~u. ı; ın ana o ur yorsun. ma . . . . . . · ""'9 

doKUlmesine mAnI olmak için yine mad- lerce kalıyorlar. yet olurdu. ben bağıracağım, çünkü bağınnak isti- dUştUn. Biliru~, oğlunu seversın:·· Ah. na gidiyor. Benim beğendiğimi o belen~ 
deye ve kitaba uydurulmuş blr şekil bu- Bu hareketler, kaılınm ahlakını boz- Heyhat.. . insanlar içinde, araınıuia yonım. onu b:n de senın kadar, send~ ~ile faz- miyor. işte yapmak istediğiniz feJ' bq 
larak hakim önUne gelıyorlar. !muştur. Erkek ise menuıundur. yaşayan ve belki de hürmet ettiğimiz, - Farkındayım, fakat ne var! Ne la sevıyorum. işte asıl bunun ıçın, sev- idi değil mi! Muvaffak oldunuz. Yavru· 

Bu it.ibarladır kl hakarete müstenit Başka bir gece ... Yıne ayni yere gidi- saygı gösterdiğimiz kimseler arasında oluyorsun? Niçin bağınnak istiyorsun? diğim için bur~ya geldim. mun kalbini, h~ini. fikrini bendeıa 
açılan davaların adll dosyalarında ha- yorlar. Erkek daha evvelden buraya bir boyle iğrenç ahlak düşüklüklerine müp- Ycmı·n ı'le 50•· l'" k' h" b" - Çabuk soyle canım... Oğlumuza ki rd _,,_ Y uyorum ı ıç ır şey an- uza aştı ınız. Ben artl& onun için Wr 
kikt sebebi bulmak ve görmek çok güç- arkadaşım davet etmi-.tır. tela kimbilir ne kadarlar var. Ve zavallı ı B'ld"ğ" anladı .. bir şey mi oldu'? Ne var'? -. amıyorum. ı ı ıın, ğım ve gor- . , . , hiç... Bir yabancıdan başkası değilim. 
tUr. Arkadaşı da karısını alarak gelmiştir. kadınlar böylelerinin elinde yalnız ah- d"'ğ"' ın birse d d ki . - Ne mı oldu. Ne mı var. Dur da u u ~ Y varsa o a sen e gayrı 1 Bunu yapmağa hakkınız yoktu. Bu bü .. 
Maaınafik avukata filan başvurmadan Kadınlar birbirleruıe takdim ediliyorlar üıklarını değil, h viyctlerini de kaybet- t b"Tk an alayım ... Haklısın, oturacak olursam 

'doğrudan doğruya mahkemeye intikal ve yanyana iki çift, çifte kumrular gibi ıncktedirlcr. Beh.!tet versin ki bu gi- a 
11 ıs.: 001· 1 1 · ğl . . o~ daha iyi konuşabileceğiz. Demin bağır- yUk bir vicdansıilık. bir ahllliıillk .•• - oy ıyece < erıın o una aıttır g- b" · t S · k ı etmiş olanların içinden .size çirkin oldu- sevişiyorlar. bilerin kendilerini kurtarmak için baş- ı B . d 1 1 · makla yanlış hareket ettiğimi anlıyo- ır emaye · ·· enı ve ocam asa, a51a 

S b 
una... c-nım e yavrum o an oğ una... H k k k d nffetmiyeccğiın. 

ğu kadar lğı"CllÇ bir vak'a anlatacağım. onra ir teklif: vuracakları (bosa. nma) yolu vardır. Bak g·· ı · ld s··zı · · dikka 1 rum. er şeyi nçı onuşma en oğru-, oz erın açı ı. o erımı t e 
Jinet Koq>l otuzunda bir kadın ... Çir- -Gözlerimizi bağ!ıyalıın. Damları de- _Bitmedi_ d'ınle n ğ 1 1 d d ğil . , su.,. Biz, hislerimizi iyi anlamadan ev- Kadın, derin bir teessür ve büyük biı ı e e lazır an ın, e mı. 

kin denmiyecek kadar sempatik ... · Kanı .................................................................................................... •• tendik. Bu, hat! idi. Bir çocuğumuz ol- hayret içinde eskl kocasını dinliyordu. 
sıcak bir mahlQk... Suclular davacıya yalvardılar· ·ş·······f···~;· .............. du. ~irbirlerini anlamamış ve.anlaşama- Nihayet dayanamadı ve haykırdı: 
Kocası Hanri. otuz beşinde var. Göz- , _ • o or mış ınsanların çocuğu olması ıse fellket. - Nasıl, demek sen değildin'? 

Jerinin altı vaktlnden evvel moramuş.. . B Bir erkek ve bir kadın. birbirlerini te- - Ben ne değildim'? 
Avurtları çökmüş ... Omuzları dilşmeğe 1-Z ettı• k Se t ' ili melU sevebileceklerıne, birbirlerine - Yavrumun ya ru { kr başlamış. .. Bakışlarında genç yaşında n e me .. o Sarhoş olunca ölUnceye kadar bağlı kalacaklarına emin katuini, h~ini değişt~~:z: ba~~ 
başlamış bir scfahet iptılasmın yorgun olmadıkça çocuk yapmamalıdırlar. _Ve- kabir insan yapan, onu benden soğutan 
olmakla beraber hal& canlı bir kuvvet ı:;r k f J b • k l l yahut ... Çocuk yaparlarsa, ondan son- . , taşıyor. r a a aavacı ır erre o maz cam arı mı raki hisleri ne olursa olsun birbirlerin- sen de~ildın dem~k. o sana nasılsa ba~ 

ı k d 
d l l d ı F Ç k f 

na da oy le ... Scnın oğlun değilse benim 
Dört sene ı evli irler. _J b / kl ? en ayrı mama ı ır ar. ena... o e-
Erkek, kadının ilk kocası .. . Kadın ise uemiş U UndU yumru ar. • na ... üzerinde milştcrek sevginin top- de değil ... Senin şimdi bana söylediğini 

erkeğin üçlincU karısı... lll landığı ve yaşadığı bir çocuğun boşan- ben scnelerdenberi senin için söylüyor-. 

ille seneler güzel güzel geçinmişler... Dün Alsancakta calibi dıkk:ıt bir ha- derecede ki; hemen hemen ağlamak isti- Dün gece Cevat adında bir şoför, ınış babası olmak çok fena... dum. intikam almak için ogluıntı ben~ 
Hanri, karısını bütün eğlence yerle- dıse olmuştur. Mesele şudur: dadını gösteren suçlular, müştekiye dö- a<lamakılh sarhoş olarak hükumet civa- - Evet. .. Boşanmış annesi olmak ta den soğuttuğunu, onun kalbini benden 

rine götUrüyor, beraber gezerek ve hat- Cnhisar idaresinin Alsancakta şat üze- nerek: rından geçerken, Güzel Izmir otelinin öyle... çaldığını sanıyordum. 
ta birkaç arkadaşla birlıkte keyfederek rinde bulunan tuzlarını ihraç etmek - Ne olur, Demir! barışalım, biz et- bilardo salonunun önünde duraklamış - Biz bunu önce düşünemedik. Be- - O halde onu benden çalan sen de--
yaşıyorlarmış üzere, Hakkı adında bir hamal başı bu tik, sen affet! ve yumruklarını salonun buzlu ve kalı~ nim kabahatlerim ve senin meziyetlerin ğifain '? 

Jinet Kaq>i bir gün kocasmda, gayri ~i götürü olarak üzerine alınış ve ora- Demek suretiyle, kendisinden merha- camlarına vurarak, üç büyük camı ta- o kadar çoktu kı ... Ben, kabahatlerimi - Sen de değilsin demek'? 
tabil zevklere karşı bir inhi.rnAk. seziyor, dan buradan topladığı Konyalı hamal- met dilcnmşilerdir. mamiyle kırmıştır. atıp senin meziyetlerini takdire yanaş- - Yavrumuz büyüdükçe, Y8Jtntn 
ayni zamanda cebinde bir takım çirkin !arla nakliyata başlamışllr. Fakat müşteki, suçluların bu yalvar- Yumruklar 

0 
k dar "dd tü 1 madun. Sen, mez.iyetlerinden fedakarlık icabl değişiyor. Ve biz, boşanmlf kan 

Hamal baş r:lakk h ı· · · d a şı e vuru - b · k bahatl · · h ·· koca o b L!- fikir' d..X.' -
1

-
1 

manzaralı ayıp resimler bulu or. . ı ~ ı, ı raç ame ıyesının masın an cesaret alarak: muşlur k '· C d _ 1. yapıp enım a erımı oş gorme- , nun u •ıı.:> ve "'oaşm~ 
Y hır &n e l b" ı· ·ı · · h Ola 1

' eva 10 sag e 1 paramparça k1 d be b tak' cd diğ' · · · 
_Bunlar ne1. Diyor, utanmıyor mu- ;v_e ı ırı mesı ıçın; mevcut a- - maz; ayağlmdaki yara kim bi- olmuş ve derhal hastahane kald la- ğe ya aşma ın. Ayrıldık. Arada yavru- -~a er :P eme ınuz tçuı. ooa 

sun? j malları ıkıye a_yımıış ve bunların başı- lir ne vakit geçecek, 0 vak.ite kadar ben k· k . ye . ırı muz olduğu için büsbUtün ayrılmamıza muşterek hislerle müşterek hedef .. 
na da a b b 

1 
b x.· ra • an zıyaına meydan verilmemek · te ed'ğ' · · · his ~'L' • 

_ Utanacak ne var. Herkesin bildiği yrıca ır on aşı tayin ey emiştir. oş gezece5ıın, barışmam.. . i in 1 . . • 1 unkan olamazdı. Sen, yeni bir hayat kur- rem ı ımız ıçm, ve ua.irlerinl 
şeylerin fotograf ı... ~u .0~başılardan birinın adı Ibrahim, di- - Senin ınasrafuıı ela veririz... çlın yara arı dtkilmek mecburıyeti hasıl dun. Evlendin. Ben de serbest ha~;at.t kendi ayrı his ve fikirlerimizde uz.ak ve 

_ Peki yanında ne diye taştyorsun! gerının nd~ d~ Demirdır. Fakat asıl me- - Kaç para?! ... 
0 T:::~~ ld f tercih ettim. Oğlumuz, senin yanında aykırı görüyoruz. 

_ Bir arkadaşa verecektim de .. Hem sele Ib~~h~~ın maiyetinde olan hama1- - Ne istersen... 1 b u ; .. ırım mahkemesine sev kedi- kaldı. Onu, ne zaman istersem görebil- - Doğru... Hakkın var... Bopn•ıı 
bu gördüğün resinıler sinema resimleri. l lar~ ~uçlu kuvvetli olması; Demirin - Olamaz... c? u şo or, duruşması sırasında haki- mekliğim için yanuna gönderecektin... bir ana ve boşanmış bir baba olinak ~ 

_ Sinema mı'? maıyetınde bulunan hamalların da çok Fakat bu olmaz: çok hafiften çıktı. mın sorgu.suna karşı: O artık kiralık bir çocuk olmuştu. Sc- acı. 
_ Ya ... Bunların sineması bile var ... cılız ve çelimsiz bulunmasıdır. Çünkü barışmak niyetinde olduğu anlaşdıyor- - Çok içmişim; içime bulantı geldi. nin yanında iken bana ve benim yanım- - Boşanm1' ana ve babanın çocuğu 

Istersen seni bir gün götüreyim de gör. H~kkı tarafı güçlü kuvvetli olmasına du amma, bir lürlU bu sözü söyliyeme-- V~ ~amlara dayandığım için kırıldı .. de- da iken sana iade edilecek bir çocuk .•• olmak ta öyle ... 
.. . . ragmen, vazifede ihmal g·· te · . D di mıştır. N -t" üldUn aliba ,...,._,. · - Ben oyle şeyler görmek rıstemem. . os rıyor, e- ... h1 e o ... vz g ... uuuenn ya-

30/5/937 
~·---

Kadın böyle söylüyor ama içini biri ~ır ta:n.fı ~ cılız olmasına rağmen va- Hakiın de, isnat olunan suçun sübu- ~rdırtlcr hAdiseyi olduğu gibi anlat- şardı. Çok acı değil mi'? 
merak kurdu yemektedir. zifolerını bihakkin ifa ediyorlarmış.. tu halinde T. c. kanununun 4-456 ve mış . . Cevadın sabıka fişine göre - Evet, çok acı... Sivrisinek mücadelesi 

A k k . B b 
1 

Bu çalışma meselesınden tarafların 457 ve 464 üncü maddesinin 2 3 ve dör· mecruhiyete sebebiyetten, sarhoşluktan, - Doğrusunu söylemek lazımsa bu 
çı saçı sınema... u aca a nası araları açı D · ka d"" · . ' esrard f Manisa aıtma mücadele mmtakasi 

oluyor? Aradan bir müddet g tikten 1 ~ • ı .m~. ve .. errur: rşı bir kin ~cil benllerinın tatbiki icap cyliyecc- ~ ve uhşa teşvikten bir sürü çocuk meselesinde ilk önceleri oldukça .. 

k 
. eç 1 be.:sledıklcrı ıçın, dun bırden bire pat- ğıne nazaran, dava sulh mahkemesinin maznunıyet ve mahkumiyeti olduğu gö-1 dürüst hareket ettin. Yavrumu ne za- reısı _Dr. Şevket, Karııyaka, Bo1tanlı 

sonra ocasına soruyor. ı k hııa· A'-- rül ·· t·· ve cıva d · · · k "cad 1 · 
D d ğ. . 

1 1 
. a veren u ısc; ..,..ncak iskelesinde vazifesinden hariç ve asliye mahkemesi- muş ur. man istedimse derhal gönderdin Onu rm a eıvrl8me mu e e ıt-

- e ı m sınemayı ıer ~es bır ara- ta{ ğ kn t . S bık · le · · özd' • • M · 
d ed

. .. or ı •ı rış ırmıştır. nın vazifesi dahilinde görülmiiQ oldu- a alarmın infaz edilip edilmediı:.i- yamında uzun zaman bıraktın. Çocux..._ nnı g en geçınnıt ve anısaya 
a ını seyr ıyor. ldd" ·· ~ · 

6 
"... "t · t' Ö ·· .. d k" k · _Evet... . . ıaya gore Demir, ağzını bozduğu ğundan dava evrakının mezkô.r mahke- nın sorulmasına karar verilerek duruş- muzun mektep ve meslek intihabında bi- gl.mış u. numuz e 

1 ış. .m~Yll· 
- Kadınlar da var mı? ıçın , Hakkı ve arkadaşları birden bire meye verilmek üzere iddia makamına ma salıya bırak~tır. le fikrimi sordun. Bunların hepsi iyl m~~de bu. mmtakalarda sıvn emek 

ilzerirıe hücum etmişler; hamal çengel· tevdiine karar verildi. ~ şeyler. Fakat bütün bu iyl şeylerin ya- m~cadelesı. yapılacaktır. lzmirdeki 
Yin~~:i';°l~~~ka giin kocası karısına. le:.i ve ele geçi:.ilcn sopalarla Demiri Suçlularm beti, benzi sarardı; toplu Rumen Harbi nında çok fena bir şey yaptın ... Bir el- mucade~eyı de Dr. B. Şevket idare 

ınukemınclcn dovnı~ler ve çengel ile olarak lıücum eden, toplu olarak mah- • ye nayet işledin ..• Bu cinayeti yalnız de- edecektır. 
- Ben, dıyor, bu nkşaın sinemaya gi- bacağından yaralamışlardır. kemeye gönderilen suçlular; ayni min- nazırının tstifast ğil, kocanla beraber yaptınız. Oğlumun Ua••a b r 

diyorum. Belki geç gelırim. M h t .... l l .. d l ·· 1. C'Jj "' ay amı eş u cunım er mnununa gore u- va uzere as ıye mahkemesine gönderil- Bükr,... 26 (AA) H yavrumun kalbini, ruhunu çaldınız. De- •. .. .. . 
- Hııngi sinemaya? d ""'"' · - arbiye nazırı D d K it k k ruşruası yapılnn bu hadi>'lenin kahra- i. t p mek benden o kadar rnk nefret ediyor- u.n e 

0
•• urpar ta ı pa.raı.ut 

ı te d d · e I te genera ol Angelesko istifa etmiştir. "S" k ( d bel 
- e ıgıın sın maya... s rscn manları Ibmhim, Hakkı, Mehmet, Dur- dun'? Düşün ... Beraber geçmiş hayatı- .u esın e ~ecru ere devam edılmıı· 

senı de götüreyım... sun tevkif edilmişlerdır. - ' mız içinde hiç mi t tlı günlerimiz olma- tır. K~lenı~. alt kı~mında, paraşutla· 
- Ben utanırım... Suçlular kaınilen hadiseyi inkar el- Bı•rJ•DCJ• dı? Kocanla başbaş verdin; yavrumu ·~~ın ane:,egı yere ınce kum ve talaı 
- Başını bır Şjrpa ti ortersin. Kimse nıışlerse de, dinlenen uınme şahitleri maddeten benden ay:rmanın imk!nsız- doşenmege başlanmışbr. Hava bay· 

tanımnz.. vak'anın ne suretle vukua geldiğini ve 1
1 lığı karşısında onu manen benden çal- rammda bir çok gençler kuleden atlı· 

Tt.-cessus hissi, merak kurdu kadının suçlulardan lbrahiın, Hakkı ve Mehme- SJNf dın. }'acaklardır. 
utanma hıssınden baskın çıkmıştır. din müştekiye hücum ile beraber döv- F SAATTiR - Seni temın ederım ki... Haba ~>:~mı~ız •. y~rm .. başlıya· 

Ve bu ilk ..,ınema onu kocasının sefih c k l 1 be •k d duklcrini ve Ibr"'lı . 11 D . . - Sus ... Temine hacet "Ok. Ben ne a ve ey u un şmcı gunune a aı 
h t 

1 
t t u ıııun çengc e enurı ~ d ed k . aya ına .ı ış ırınış ır. b.:ıca ~. el 

1 
d . ·. . .. l-"' 'ğ" . k ~ı· 1 1 evarn ece tır. gın an ynra a ıgını soylemışlerdır. '7...ZZ-~./.27'~ 1soy l.-uı •ıını pe u a >ı iyorum. Yavru-

Yalmz ~u. kadarla ~<:alsa yine iyi... Soruşturma ve inceleme hitam bul- muz küçük ıken o kadar farkında ol- 07.:727JZ7ZZ7772ZT."/Z7ZZZ7Jr;o;, 

Hanrı h Lı ılk b kt'.ırlık hayalının lm- I duktan sonra; hukiııı her iki tarafa da T c 1 mıyorduın. Onu ~·anımda görmek, onu Çiçekçi ~mak ..ı klarının, bek.ır arkadaştan ile barı~malarııu teklif elmiş ve suçlular • • sevmek, okşamak, opiıp koklamak saa-
erab r ve bır ar:ıda g çirdiği hovarda- çok bilkin bir halde nyrıkbrı titreyerek I deü, ruhundn başlıyan değişikligi b:'lna 

lık _sahnelerınm deh ,ıbi mi.JpteL!sıdır. hukiınden şöyle hir ric d.ı bulunmuşlar- Devlet D . il ı gö.stem1iyordu. Ilk zaınnnlar dıkkat ct-
Evlı oldugu halde bu hayatı başka ka- dır: emıryo arı 1 nl b" d ı idaresinin k il d 1 mıyor, o ara ır mana vermiyordum. 
ın arla yaşamaktadır. Fakat niçin karı- - Biz arkadaşız, vüz ytize bakacağız, U an ığt saat Fakat biıyüdiıkçe sözleri, hareketleri 

sı ile beraber bu sef ıh .,ekli tatbik etme- üç senedir beraber çalışıyoruz; Allah mı dikkatimden kaçmaınağa başladı. Bu-
sin? Mademki şimdi artık o kendisinin seversen bizi barıştmver... lzmirde gUn on beş yaşında ve o artık benim oğ-

MACAR 
tam bir ctinbüş arkadaşı olmu.ştur, bun- Dıye yalvarmaea başlamışlardır. 0 w Hbf yeri : MORENO D. GABA Y Y olbedeıten 119 lum değil... Söylediklerimi, dudakların-

ll•••-------------~•-•••1:1•m••~•Iİ da hafif bir tebessüm. zoraki. sanki ne ....................... 
Telefon: 3367 

Alsancak Mes'udiy 



Sahile b ıı::.Nl ASIR 

inanılmaz şey.. Fakat doğru .. 
---------------------Greta Garbo ile Marlen 
şimdiye kadar hiç 

Dietrich birbirlerini 
görmemişler ••o 

Beyaz perdenin bu 
uzaklık ve ayrılığa 

iki büyük ve ınüstesna yıldızı arasındaki 
Holly yvood ·dedikodulara sebep olmustuı· 

' 

Marlen Ditrich Greta Garba 
Roliwddan yazılıyor: inala karşı da sevgi uyandırdı. ncı mübaliıgalarla söylüyorlardı. Greta- D~ha sonra Grtta. henüz genç bir kız 

Marlen Holivuda daha yeni geldiği sı- Holivuda gelruği zaman ve ilk verdi- nın parlaması. onu angaje eden firma- iken Moris Stillerle Holh·uda gelruği za
alarda idi. Dk suvaresinl veriyordu. ği suvarede çok sevdiği şöhret arkada- lara yaramış, ruğer taraftan uzak kalmış manları düşünüyor o devirde kendi yap

Usuldendi. Adı malilın şöhretler, buraya şını görememek onu üzmüş ve bu mak- birçok firmaları iflasa sürüklemişti. Ho- tığı çılgın hareketleri, verdiği parlak su
geldikleri zaman bütün yıldızlara bir su- satla onunla karşılaşmak ve konuşmak livudu kurtarmak l&zımdı. Marlen işte v<>releri. yaptırdığı lüks tuvaletleri, 
vare verirlerdi Marlen, Almanyada çe- isteğini alenen izhar etmişti. bu kurtarıcı olacaktı. Kumpanyalar bu karşılaştığı büyük iltifatl~rı hatıl'lıyor, 

virdiği filimlerle esasen meşhurdu ve Garbo, Marlenin bu davetine muka- maksatla ve Gretadan daha yüksek şek- bunların baş döndürücü tesiri altında 
onun Holivuda gelmesi bir bAdise olmuş- bele etmedi. O ... Susuyordu. linde reklam yaparak Marleni Lanse Et- kalmış olmanın teorübesi ile Marlene 
tu. Bu akşam, arkasında gümüş işlemeli Fakat Holivud susmadı. Holivud 1930 tiler. hak veriyordu. Onu daha iyi anlıyordu. 
lıir tuvalet, elinde beyaz tüylü yelpaze, da tamamen sinirli bir halde idi. Marle- Iki büyük ş~hrct, iki büyük artbt Marlen, Gretanın bu inatçı sükutun
davetlileri arasında dolaşıyor, herkese ni angaje eden kumpanyalar, Gretaya arasındaki ayrılık ve uzaklığı i~te bun- dan, kendisinden hiçbir yerde bahsct-
lltifat ediyordu. rakip olan müesseselerdi. !ar yaptı. memesinden asla şikôyet etm•di. Grcta 

Suvarede beş yüzden fazla kadın, er- Greta yüzünden parlaklıkları sönen Marlcn, Gretayı ne kadar çok sed- aleyhint:e t k Lir t = söylemı-; değildir. 
kek yıldız vardı. Bu yıldızlar, kendi ara- yıldızlar da şimdi hep Isveçli sanatkar- yorsa Greta da Maricni o kndar takdil' Bilakis Greteya kar{! olan sc,·gisini da
larında ve Marleni göstererek fısıldaşı- dan intikam almak için Marlenin etra- ediyordu. Hatta Marlen:n sesini her gün ima tek,·ar:amoh.; "" onunla elbette 

' yorlardı: fını halkalamışlardı. Bunlar her yerde plaklarda dinlemekten büyük bir z~d: bir ı;ün brşı kar.ıp ı:;elmd:' limldini 
- Işte müstakbel Greta Garbo ... Ya- Marlenin Gretadan çok yüksek olduğu· duymakta idi. k•.yb:tn.e::ıek:edir 

z.ık ki Greta Garbo bu suvarede yok... •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••t•••··~··••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Gelse idi kendi yerini alacak yıldızı ya- uu·· kuOO mran 80 
kından görmüş olurdu. Fakat Greta goz e'"p 
Marleni kıskandığı için gelmedi, Jli ı..; O O 

Filhakika Greta, Marlenin bütün ar-
tistlere verdiği bu ilk suvarede bulun
mamı~tı. 

Hakikaten bu Alman kadını, Isveçli 
büyük sanatkarın kalbinde, dedikodula
rın söylediği bir kıskançlık kıvılcımı mı 
ateşlemişti? 

Birden, Marlenin tatlı, ahenkli ve tit
rek sesi yükseldi. Bu ses, şöyle ruyordu: 

- Ben, zamanımızın en büyük sanat
karı Greta Garbonun ya;adığı ve çalış
tığı bir şehre, Holivudumıza gelmekle 
büyük bir saadet içindeyim, Bu saade
tim. Grctayı gördüğüm, onunl:ı konu~
mak fırsotını bulduğum zaman bir kat 
daha artacaktır. 

Marlenin bu hitabesi ve bilhassa su
varede bulun:nıyan Gretaya karşı yap
tığı bu nozik daveti, beş yüz yıldızın 

üzerinde bir bomba düşmüş tesiri bı
raktı. 

Nasıl? Marlen Gretaya hayranlıkları
ru söylüyordu. Şöhret rakibine karşı bu 
adeta bir meydan okuma değil miydi? 

Dedikodular aldı yürüdü. Suvareden 
dağılan yıldızlar, evlerine gidinceye ka- ı 
dar hep bundan bahsettiler. 

Marlen hakikaten Gretanın sanatına 
fişıktı. Onu bilın;yenler, yakından tanı

Myrna Loy, Gözlerin güzelliğini 
korumak için bayanlara 

kıymetli tavsiyelerde bulunuyoı· 

--· ·--~-- ---· 
:.:s ACUSTOS PAZAR 1937 

YILDIZLAR 
Mali bu 

•• 
enerJı 

plajında 
tazelerler 

Bu yakıcı kumlar üzerinde hiç bitmiyen 
bir gençlik neş'esi vardır 

Yılclıdardan: Lloyd Nolan, Doroth y La moıır, Icla Lupino, Btıster Grabbe. 

Hollyvo:I yalnız çılgınca bir İş kasır-,manın neşesini yıldızlarının Malibu• 
gası , iğrenç neoriyat fırtınaları için- daki coşkun neşelerini göstermeğ~ 
de çalkanan stüdyolar şehri değildir. yeter. Orada küçük figuranlarm en 
Holivud Pasifik sahillerindedir.Ma- ')üyük artistlerle bir arada oynadık· 
libuda dünyanın en güzel plajların- :arı görülür. Buig Grosby'nin ikizle· 
dan biri vardır. Pasifik rüzgS.rlarının rİ, Norma Shearer'in biricik oğlu, 
çehreyi oksıynn tatlılığı, ı;üneşin bol Maria Sieber, Anit~ Beerü, Fred'.1 
z:yası, dalır:ıların daimi gürültüsü B.art~o!'.'mev ve Shırl~! T emple gı• 
içince Lurada v.cçirilen bir kac e:ıal bı kuçuk yıldızlar plaıda esmerleş• 

b .. ·· ı ·'ı 1 d • • ··ı mi• diğer miniminilerle kumlarda 
utun yorgun u : arı agıtır,ener]I e- ıi 1 M l'b J k hk 

ri tazeler.Yıldızlar öğleden sonra ser- çhal .anılyodr alr.d a ıMu 0

1
.nb arın a oda• 

b k ıd 1 b 1•. I a arıy e o u ur. a ı u son m a 
est a ı ar mı u p aıa can atar ar. 1 h. ed·td·· · b. ı· • • . . mayo arın teş ır ı ıgı ır p aJ 

Onla.ra agır vazı~e~erınde devam değildir. Oraya ancak sporu seven 
edebılmek cesaretını ve ya~amak ne- ve sinemanın büyük bir terbiye deni 
şesini veren budur. Boyasız bir çeh- verdiğini bilen gençler akın ederler. 
rede dalgalanan karışık saçlarla ve Yakıcı kumlar üzerinde de neşe var• 
çırılçıplak kumlar üzerinde oyna- dır .. 

Olga Cekova Alman 
stüdyolarında ... 

- -

Meşhur sinema yıldızlarından 
Çekova bir müddetten beri Alman stüd
yolarında çalışmaktadır. Sevimli yıldızı 
Hans Alberle bir arada görmekteyiz.Son 
zamanlarda Olga Çekovanın Hans Al
berle seviştiklerindcn bahsedilmiş ise de 
bu iki ~rtistin •Die Gelbe Flagge• fil
minde buluşmalarından başka bir • ~ey 
değildir. 

.. .. 

ROBERT TA YLOR 

Robert Taylor, Amc;;kada, kadınlı> 

rın sevgilisidir. Bu tanınmış artistin tek· 

rar Amerikaya dönü.~ü muazzam tezahil· 

rata vesile olmuştur. Ta;lor Nevyorkta 

karaya çıkarken kendi hayranı olan bin· 
]erce kadın taı·afından hücuma uğra· 
mıştır. mıyanların suvaredcki hitabını bir mey- Gözlerin kadın güzelliği üzerinde 

d:ın okuma şeklinde telakki etmeleri birinci derecede rol oynadığı ma
doğru değildi. lumdur. Gözlerinin ateşli güzelliğiy-

.ll!arlcn, harp sonu Almanyasının ken- le meşhur olan Myrna Loy göz gü
dini çılgın r~lence ve scfahet hayatına zelliği hakkında düşüncelerini şöyle 
attığı 1920 ile 1925 yılı arasında yetiş- anlatıyor ; 

yaraşan hattır. Ancak bunun tanzimi 
bilinmelidir. Kaşların temizlenmesi 

1 
1 çinbizle yapılmalıdır. Pek isterseniz neşte kaldığınız zaman gözlerinizi dönmek için gözlerinizi bir göz ban· 
kaşınızın tabii hattını kreyonla biraz korumak için renkli gözlük kullan- yosunda lüsyonla yıkayınız .. Sonra 
uzatabilirsiniz. Kaşların ucuna kro- mayı ihmal etmeyiniz. bütün yüzünüzu yıkayınız. Çok sı• 
şeler yapmak çehreyi gülünç yap· GÜZEL GÖZLERiNiZ AC- cak suya batırılmış bir peçeteyi yü· 

m~ti. Marlcn, Berlin tiyatrosunda şöh- «Güzellik müsabakalarında reyler 
retino başladı. Burada, bu çılgın insan daima gözlere bağlıdır. Gözler bütün 
ıırline kendisini beğendirmek, &]kışlan- çehre üzerinde hükümrandırlar. Ba· 
mak için neler yapmadı. :r\e sıkıntılara zan büyük bir ağzın, küçük bir bur
J.:atlanmadı. Ona nfüayet sanatın biitün nun veya belirsiz bir çenenin kusu
hıcelik zevkini, beyaz p•rdede gördüğü runu örterler. 
Greta Garbo verdi. Yeşil ovalarda ko- istediğim zaman saçlarımın rengi
fnn, sık ormanlarda ne~e kahkahaları ni değiştirebilir, yüzümdeki lekeleri 
at.ın, bir O.Şıkın kolundan başka bir aşı- gizliyebilirim. Fakat gözlerimin ren
kın kucağına atılan, gülen, ağlayan, se- gine karşı bir aczi mutlak içindeyim. 
•en, ıstırap çeken ve ıstırap çektir_cn b!r 1 ~oşum.a gitsin. gitmesin yeşil gözle
Greta Garboyu bey:ı.z perdede gorme><, rım daıma yeşıl kalacaktır. Kullan
Marlenin kalbinde yalnız bu Isveçli yıl-1 dığım boyaların rengini intihap eder
dıza karşı muhabbet de~ll. ha~-ata ve sa-. ken bunu düşünmek mecburiyetin-

Myrna Loy, Loretta Yung ı•c Renrc 
Saint - Cyr'in gözleri 

deyim. Göz kapaklarıma yeşilimsi 
bir gölge koyar, esmer renkte bir ri
mel kullanırım. Gözün makiyajında 
bazı hususiyetler vardır. Bir aktris 
bunları bilir. Bunun için fikirleriyle 
diğer kadınlara yardım edebilir. En 
çok dikkat edilecek şey kaşların hat
tıdır. Kaşlar bir çehrenin görünüşü
nü tamamen değiştirebilirler. Umu
miyetle böyle bir deği§iklik temen
ni edilecek şey değildir. Zira tabiatın 
verdiği hat, ekseriya sahibine en çok 

maktır. Fakat yukarıya doğru hafif LADICl ZAMAN.. zünüze koyunuz. Yüzünüze soğuk 
bir meyil güzel görünebilir. Gözün su serpiniz. Vaktiniz varsa soğuk ve 
gölgesi köşelerinden taşmamalıdır.. Hangi kadın gözyaşların gözlerde sıcak kompresleri bir kaç defa tekrar 
Gençliği karakterize eden hatlar da- yaptığı tahribatı çarçabuk izale et- ediniz. Bilhassa kompreslerin ağla· 
İma yukarıya doğru meyillidirler. meyi İstemez~ isterseniz san' at icabı k k b öz· 

Aşağıya dog· ru sarkan hatlar ih- ma tan ızaran umun uza ve g 
olarak ağlayınız. Yahut ta coşkun lerinize iyice intibak etmesine dikkat 

tiyarlık alametidir. 
H k bir teessüre kapılarak göz yaşlarınızı ed. . G·· k l 1 ınızı hafifçe er a şam kirpiklerinizi reçina ınız.. oz apa . ar . 

döku .. nüz .. Bu taşkınlıg" ın çehredeki .. 1 J d' · · G"J · kı·rpiklerı· yağı ile fırçalayınız. Böylece kirpik- . .. .. • go ge en ırınız.. o geyı 
terinizin kuvvetlenmesine, büyüme- tahrıbatını duşunmek lazımdır. Bol nizin köklerine kadar indiriniz. Göz· 
sine yardım etmiş olursunuz. Ayni gözyaşları döktüren bir buhran ha- lerinizi kapıyarak göz kapakları~•~ 
zamanda kirpiklerde toplanan pud-1 zan kadınların sinirlerini yatıştırsa bi dahil olduğu halde bütün çehrenızı 
raları çıkarmak suretiyle daha koyu le nahoş hatlar yaratmaktan hali ka- pudralayınız. Böylece göz yaşlarını· 
görünmelerine yardım ediniz. Cü-

1 
lamaz.Bu takdirde normal vaziyete zın tahribatı kaybolacaktır. 
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v Enternasyonal · 
fuarda 

Müzayede ile 
fevkalade satış 

BAŞTARAFI DöRDONCO SAHiFEDE Yolculuk dolayısile ağustosun 
ifade etmiştir : 29 uncu pazar günü sabahleyin sa-l - insan burada kendine aylarca tct· at 1 O da Biı:inci Kordon Gündoğ-

~~~~~~-:~&•~~~~~~~~~~~~~~~~~~~CIV kikme~®b~~il~ dudadok~rBayEsarm7N~~ 
- 90- BURASI BiR MOZEDIR apartımanında 2 inci katında Se-

-Şu halde madam, gizlen1:1e~~~-tav- niz. Aydın saylavı bay Nazmi Topçuoğlu: lanik Bankası 2 inci müdürü Bay 
ıiye ederim. Pnriste .. Adamı oldururler. - O zaman Metr Klod uzun bir hika- - Burası şimdiden bir Ege ürünleri Menafeye ait bilcümle C.fyaları 

Ateşte yakarlar .. iyi dikkat ediniz.. ye anlattı. Sizden ve sizin evlenmeniz- müzesi halini almıştır, demiştir. açık artırma suretiyle ~tılacaktır. 
Favsta tabii bir heyecan içinde muka· den bahsetti. Bu hikayeyi prenı Farnez Biz de diyeceğiz ki Egenin bütün ürün- Satılacak eşyalar meyanında 

bele etti : ile Şöva~yc büyük bir, alaka. il~ dinliyo~- leri hakkında en ince teferrüatına varın· fevkalade lüka kristal camlı büfe 
B·ı· rum Hükno oldukları, Han· lardı. Nıhayet Metr Klod gıttı, sokagı cayn kadar her §eyi öğrenmek ve talebe-

- ı ıyo ·· kare açılır yemek masaları, 6 adet . N•vara iltihaklnn anlaşılanların ele ge- muayene etti. Kudurmuş bir halkın cad- lerine öğretmek mecburiyetinde olan 
n .. ı d b · sandalye, yeni bir halde maruken "ırı"lı"nce derhal asıldıklarını da biliyo- ı deyi doldurduğu haberini getirdi. Ahali öğretmenlerimiz için e urayı zıyaret, 
~ k ı l b k kanııpe ve iki koltuğu, iyi bir hal-
~=· ı:;~7:rk::: §:a:::a.::~:ı~i;:: ıba~ı~~~~;;· a:~e~a~:;:::1::7:;~~~~~: =~:~anv~~~e~:~~~lıd::. ay aştırma a -ı- de Ralli markalı Alman piyanosu 

mesini asi&. istemem. de bulundu. Ben de civardaki dostlarım· "'/::(1;:rk . maa taburesi, cevizden mamul Şi-
- Burada. hiç bir şeyden korkmayı· dan birinin oteline sığınmalarını tavsiye Oda pavyonundan nyr~lır~en . dıme fünyeralı aynalı dolap tuvalet ve 

nız madam.. ~ eyledim. Prens Famez : cEvet amma j"ine ayni memur 75 s:ıhıfelık hır bro- iki komedinosu, aynalı divan, Av-
_ Bununla beraber babanız Hükno· kızımın nişanlısına vaziyeti nasıl haber şür sıkıştırdı. rupa mamulatı 2 adet birer kişi-

ların en büyük düşmnm idi. Sizin onun vereceğizh eledi. Bundaki izahatı ayrı bir yazımda bil- lik kesme Bronz karyola maa 
gibi hunhar bir katolik olmadığınızı, Şövalye bu vazifeyi üzerine nlacağını dirmeğe çıılışncağım. somyaları, perakende muhtelif 
böyle büyük bir sırrın yüksek kalbinize söyledi. ABIDlN OKTAY Avrupa iskemleleri, poker maaa-
tevdi edileceğini bilenlerdenim. Halbuki sokağa çıkınca halk kendisini .................................... ...... ları, yeni bir halde ayaklı üç çek-

Bu sözler genç Dükün itimadını arttı· parçalıyacaktı. tZMtR BIRlNCI !CRA MEMUR- meceli singer dikiş ve nakıt ma-
rıyor, kafasında yer alması muhtemel bü- Ben atıldım. Bu haberi kendimin cö- LUöUNDAN : kim~si, abajur, 2 kişilik nikel kes
tün ıüphe1eri gidermeğe yarıyordu. Esa· türeceğini söyledim. Ali oğlu Mehmet ustanın Emlak me karyola maa somyası tekrar 
gen kendisinde bu kadına karşı hiç bir Şnrl Fcıvstanın bir elini iki avucu içi- ve Eytam Bankasından taksitle sabn birer buçuk kişilik bey~z boyalı 

h d d v·ıd· B'"f"n merakı ne alarak dudaklarına götürdü. v • kul"" d ••t ll't • ıüp e e uyanmış ecı 1
• u u . . aldıgı gayrı men un en mu eve ı 2 ndet karyola somyaları ıle be-

:riyaret sebebini öğrenmek etrafında top· - -~h.. Makd~m .. ~ımddıye ~a~ka_r sbı~- borç için Bankaya ipotek eylediği yaz lake aynalı dolap tuval~t ve 
lanmıştJ. rınızı ogrenme ıstemıyor um. LH ·ın ı· ak d Al be 

Favsta sözüne devam etti : zc yaptığınız şu büyük iyilik karşısınd:ı lzmirde Karşıy a a ~y d Y ma: komedino, 2 o.det büyük sehpa, 
_ Herke.sın dediği gibi ben Hükno· lütfen i"minizi söyler misiniz ) hallesinİ? Meydan sokagın al eski etajerler, Amerikan duvar saati, 

yum. Parise mühim bir vazife ifası için - Yaptığım iıı büyük bir hizmet de- 4/1 yenı 4 sayılı ada 7 parse 2 nu- lüks salon gramofonu, aynalı ce
gelmiştim. Şu tarzda clbise1erimi deği~· ğildir. Teşekküre değmez. 1smim deme· mara!ı ve 166 .metre murabhaında viz cardinyera, yazıhane, aynalı 
tirerek .. Ah .. Şahsımn ait bulunmıyan bu rakınızı mucip olmasını.. Bana bir baht-,136 lıra loymetınde olan bu ~rsanın şemsiyelik, &İgara masaları, por· 
ıum muhafazaya m\isaadenizi yalvan- sız deyiniz klifi .. Size haber vereceğim mülkiyeti açık arttırma suretıyle ve selen tabaklar ve bir: çok seccade
rım. nokta şudur : Bu iiç zat, kendilerine t:ıv· 844 numaralı Emliı~ .ve Ey~m Ban- ler ve sair bir çok eşyalar müza-

Sen Deniz sokağında adi bir ote\e siye ettiğim otele ~idec~ler, dışarı çı~a- kası l::anunu muc~mce hır defaya yede suretiyle satılacaktır. Fırsatı 
"ındim .. Yani Diviniyer oteline .. Geceyi bilmek için geccyı beklıyecekler. Dor- mahsus olmak p.rbyle arttırması 7 / k S .. t ·ı 'm .. .. ·açırmayınız. ayın muş erı erı • 
,..0 k rahat geçirdim. Sabahleyin tam dı- dümüz birden arka kapıdan çıktık. Onln- 10/937 perşembe gunu saat 14 tc d f d 27 N l pavyondaki 
.. k d .. d- T ılrnak en uar a o. u şarıya çıkacağım sırada sokakta bir tn· n dostumun evine a ar götur um. n- icra dairemiz icinde yap üzere k l . . b" d f · t 

· · d d" ı Sa b" ~ ılıw k ld aryo a sergımı ır e a zıyare kım gürültüler başladı. öldürün 1 Kesin 1.. md nmcndenun kbır ykelr e Şı~. er.
1 

a_t 0~ ır· 130 gün müddetle sat ga onu u. etmelerini dilerim. 
Diye bağırıyorlardı. Kendi kendime : e ora an çı acıı nr. ova yenın n~a Bu artırma neticesinde sabş bede- 1 

Dl·n karde.,lerı"mden birini takip ediyor- söylediği "udur · cAman madam. Dük 1. h l I bo ··d Fırsat artırma sa onu 
,. ,.. · 1 er ne o ursa o sun rcun o en- A . ş ık 

hır.-. dedim .. Birden bire üstü başı par- Da~goleme söyleyiniz .. Gece olmadan me!Sİ tarihi 2280 numaralı kanunun . zız ın 
Ç:tı parçn olmuş bir adam içeri girdi. Ay- yennden kı ıldnmasınl. . . •w• , Telefon. 2056 

G 1 w " mer'ıyete gırdıgı tarihten sonraya 1-3 (1617) ni dakikada otelin kapısından yıldırım - ece o unca ne yapacagım' .. d"f 1m h b" l k t• 
v. d musa ı o ası ase :y e ıyme ıne 

çur'atiyle bir süvari müfrezesi geçti. -Tam hareket edecegım sıra a prens L-kıl ral k rt .. f\ı:T/7/:.77/,0:~77.77.X.7.7.77.7~ 
- Bu adam mutlaka Pardayandır. Farııez elimden tuttu. o dn şu sözleri °!1 ~hllı'U. : eni çokta ırsantıın UZSAe; N atıl k c·ıns ve ' 

·· 1 d" nne ı a esı yapı aca ır. a § ~ "' - Neden ımlndınız~ soy e ı · !'i 

b B ·k d 0 .. k .1 k numaralı Emlak ve Eytam Bankası ~d l k • k J _ Çünkü bu büyük kalpli dostum, e• « U f\ §am gece yansın a U ı e I· •• } • •• la e er 
S P 1 k·ı· · d b kt· . w• H" kanunu hüküm erme gore yapı ca- " a m) Z 1 l 0 · 

nı ve sevgilimi kurtarmak için Gizin SÜ· zımı en o ı ısesın e e ı.> ecegız. ıç w d ikin" • 1.._ S ~ 
b. ık 1 h h d gın an cı arttırma yo.m.ur. abş ~ • . , d 1.,_ , arılerinl kendi nrkas1na taktı. Ne. ise ır ııeye s ı masın, er şey azır ır.~ . .1 1 .. t · d l Gayet ıyı cınsten amız IK 

şimdi çabuk süyleyinizl Kurtuldu .mu} - Sen Pol kilisesinde mi ? peşın.~:ırad .ıki~ :!•UP, dmull~l~ı en yn - beş adet inek bozağlariyle 
, nız yuz e ı 11uçutt e a ıye m~sr.:ı- N 

- Müsterih olunuz .. Bütün tehlikeleri - Evet.. Bunlar tamamen kendinin fi nlınır. beraber ehven fiatle satılık-
otlattı. Sonrndım öğrendim, bu asilzade sözleridir. Cerçi ben de o zaman me· Jpotek f> hibi alacaklılarla -diğ_er tır. isteyenlerin görmek ve 
Şövalye de Pardnr<'n imiş. Onu Hükno· rnk ettim, amm~ ı1imdi vaziy ti anladım. alakadarların ve irtifak hakkı sahin:. g .. r.·§mek üzere Bumovanın 

ndı ı p~ 9dıun111 kap ı:uıı a~ .... - j:..vet anlıyorum rnudam. Bu ak- lerinin gayri menhul üzerindeki hıık- l~ıklnr __ köyünde . I,akka.1 Nµ-
lçeriye telaşla sığınmak istiyen bir adam şam gece yansında :Viyoletta ile birlikte larını hususiyle faiz ve masrafa daİ:' rıye rnuracnutlerı. 
... ibi değil, dinlenmek istiyen bir ndam Sen Pol kilisesinde bulunacnğım. Hiç l .dd"al • b ·1~- t "h" d r7.77.-77Z7/7.7...7..7/77.777..77.ZZ7..7Z '"' "' o an ı ı arım ış u ııan arı. m en 
sükunet ve soğukkanlılığı ile girdi. me.r;ık etmesinler. Kat" iyyen gelirim. itibaren yirr.ıi gün içinde evrakı li'!l o!:ınb.rm yüzde yedi buçu t te-

- Onun bu hallerini ~ok iyi bilirim. Fnvsta ayağa kalktı. Delikanlıya göz- müsbiteleriyle birlikte memuriyeti- m"nat al<cesi veya milli b'r banka 
_ Protestan olup olmadığını sor- lerini dikerek sonsuz saadetler temenni· mize bildirmeleri İcap eder. itibar mektubu ve 37 / 4215 dosya 

dum .. Ne için takip edildiğini söylemedi. &İnde bulundu. Aksi halde ha.klan tapu sicillince numanı.siyle Birinci icra memurlu
Y nlnız ismini "Verdi. Yaralarını kendi elim Şarl sevinç içinde kadına nasıl teşek- maliim ohnadıkça paylaşmadan h:ı.- ğuna mfüncantleri ilan olunur. H. t5 
ile temi:ı:leJiın. Çok şükür otele kimse kür edebileceğini nolatmağa çalışırken riç kalırlar. 26/g/937 tarihinden iti-,No. 838. 
girmedi. Jki ıaat böylece vakit kazandık. Fnvsta kendisine bir isim uydurmağa ça- baren şartname her kese nçıkhr. Ta- 2985 (1632) 
Asilzadenin .} aralarından mütevellit ıs- lışıyordu. Küçük Lir tereddütten sonru 
tırapları dindi. Otele tanımadığım iki ilave etti : 
adam daha geldi. Onlarn bir işaret verdi. - Düşes Dangoleme söyleyiniz. Bazı 
Geldiler. Neden ise onlara ismini söyle- defa ölü zevcim Agrıpa, Baron dö Binye 
medi. için dua etsin!.. 

Konuşurlarken sizin adınız geçti. Ade· Favsta sözünü bitirince derhal kapıya I 
ta bu iki adamı tanımıyor gibi davranı· doğru ilerledi. Şnrl söylendi : 
yordu. Sonra bunların da isimlerini öğ- - Madam La Baron dö Binyel Şimdi ı 
rendim. Biri F nrnez diğeri metr Klod adını ne için gizlediğini öğrendim. Asil 
imiş. kalp, benden asln korkma .. Senin Paris· t 

- Çok doğru .. Onlar Şövalyeyi ta· te bulunduğunu haber vereceğime dilimi 
nımazlnr. Yalnız biri onu bir kaç defa koparır köpeklere atarım 1. 
görmüştü. Devam ediniz madam. Çünkü Dö Binye müthiş bir protestan 

- Aralarında uzun bir görüşme yap· ve müthiş bir ihtilalci idi. Kellesini geti
tılar. Daima sizin ve genç kızın ismi tek- rene büyük paralar vadolunmuştu. 
rarlanıyordu. Şartın kalbinde en küçük bir şüphe 

ikisi birden Bnre sokağına dönecek· yoktu. ismini korka korka ifşa edişi büa· 
lerdi. Fakat muhafızlar Metr Klodu ta- bütün kadına itimat eylemesi için ayn bir 
nıdıklanndan Şövalye dö Pardayanln be- sebep teşkil eyliyordu. Kadını dış kapı
raber kaçmnğ mecbur olclu. Sen Deniz ya kadar uğurladı. 
caddesine atladılar. Orada halkın clağıl- Favsta atına binmiş yavaş yavaş evİ· 
maııını bckliyeceklerdi. ne dönerken düşünüyor, dudaklarında 

- Öyle ise ben hemen kendilerine ye• bir tebessüm beliriyordu. Düşüncesi şu 
ti irim. idi : 

- Aman durunuz!. Onları bulamaz· - Şimdi İş Viyolettayı cvlendirmek-
eınız. Acele etmeyiniz. Vazifemi tamam· tedir. Bunun için tertibat alacağım. 
lıyayım.. Şarl ise Viyolettanın yanına dönerek 

- Affedersiniz madam!. Devam edi· ona müjdeledi : 

CZZ7..7..:ZZZZZTLZ7..ZZZ.ZZZ:C/Z'"LXZZ7.7'ZT' .. a:z:r/.T..LTJ:J':r,.ZJ'.,,' //.;///.Z'/77//)"' 

Kokusuz, dumansız, tulumbasız, sessiz 
mavi alevli ve harareti pek kuvvetli 

Ei 
Mazot ocak ve sobala 
gaz 

21 

soba ve ocakları 
No. Pavyonda teşhir 

perakende satılır 
ve 

Ödemiş belediyesinden: 
Urayunız tarafından yaptınlacak 10 - 20.000 metre murabbaı kaldı

nm açık eksiltmeye konmu§lur. 
Eksiltme 6/9/937 pazartesi günü •aat 14 te yapılacağı ilan olunur. 

2966 (1602) 
··················································································~······························································································ 

iz mir Defterdarlığından: 

T. No. 
26 

604 
470 
470 
814 
814 
577 
482 
482 
181 

32 
154 

Senesi ismi 
936 Abdullah 

Feyzullah 
oğlu 

934 Ahmet 
934 Bektaf Zeki 
934 Bektaş Zeki 
935 M. Bektaf 
935 M. Bektaş 
934 Zekeriyya 
934 lsmail 
934 )) 

932 Ferdinand f.ıbd-
yan o. 

932 )) )) 
935 Zekeriyya ve Ce-

Sanatı 

Gazinocu 
Fırıncı 
Otelci 

)) 

Lokantacı 

» 
Hancı 
Tamirci 

» 

lthnlat, ihracat tüccarı 
)) » 

Mevki ve No. 

K. Nihat 25/1-2 
Hastahane C. 101 
Şamlı S. 6 

» 6 
Kemeraltı 10 

» 10 
Başdurak 22-24 
Şamlı 62 

» 62 

2 ci K. 36-38 
Sağır 23-25 

Knzanç Buhran Muvazene Zamaim 
Cilt Varak Lira K. Lira.K. Lira K. Lira K. 

2 
3 
2 
2 
1 
1 
3 
3 ,, -
1 
1 

79 
85 
40 
53 

4 
5 

81 
56 
44 

20 
14 

18000 
385 
420 
105 
833 
805 
1 05 
420 

1008 

1832 
50667 

7200 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 1062 

18000 
039 
044 
o 11 
083 
081 
o 11 
042 

1162 

000 
10133 

mal. Hancı ve kahveci Başturak 22 1 82 186 67 ~7 33 
113 930 Rizeli Talip Kahveci Kemeraltı 28 2 10 O 00 O 00 
Yukarıda isimleri yazılı on üç mükellef namına 930/932/934/935/936 yılları için Batdurak tubesince tarh olunan kazanç vergisine 

ait ihbarnameler ve resen takdir komisyonu kararlariyle tetkiki itiraz komisyonu karar ve ihbarnameleri muhatapları hakkında yaptı .. 
rılan tahkikatta bu mükelleflerin terki ticaret edip elyevm nerede bulunduklan öğrcnilmemit olması hasebiyle keyfiyetin tebliğ ma .. 
kamına kaim olmak üzere usule tevfikan ilan olunur. 3031 (1639) 

1 

• t./'TE:RJ'&N 

AllAI 
A111N1>AN AL 

5 tUK·SDtUKLUK·EKDtlDMf 
OEttEır.TİR 

CCELVİr:ATOR iki defa daha u işledi;,i 
h~ld aynı f'and5man cld cdilon yeclne" soğuk hawa do.!apla~ 

18 Ay }/eresiye :Sa ış 

SAHIB N SES 
ARTI UR VETTER 

lZi\ iR - &.man is':elesi (Büyük Kardiçab Han) 
AYDINDA : Mehmet Gürer - öDEMlŞTE : H. Avni Güleı 

MUGLADA : Ahmet Sabri Acarsoy ••••• 

y 
<LILARINA 

Fabrikamm muhtelif ve en son model karyolalnn lzmirde 
yegane subem olan Yeni Ko.vaflnr ç.arşısmda 66 numarada Bay 
AZIZ ŞINIK'ın 

ş aryola emobilya 
Mağazaı.mda ve 937 IZM1R ENTERNASYONAL FUARIN

DA 27 numaralı ·avyonda satılmaktadır. 
ls~anbul karyola ve madeni eşya fabrikası sahibi 

HALiL SEZER 

Fuarda • en cazıp pavyonun 

~622 
'' Numaralı <c9 Eylul Baharat deposu» yle «Filbaşı» Türk ça-

mafır çividi fabrikasına ait pavyon olduğu binlerce ziyaretçi 
tarafından tasdik, takdir edilmio ve alkışlanmıştır. 

22 NUMARALI PAVYONDA, maruf baharatçı 9 Eylıil kar
deıler kıymetli bütün çeşitleriyle hediyeli kartlarla satış yap. 
maktadır. 

22 NUMARALI PAVYONDA, Türkiye ve Avrupada ,öhret 
kazanan «Hasan» ecza deposunun bütün müstahzeratı, ıtriyab, 
gloten ekmeği ve makarnaları, zeytinyağı ve sairesini de bula
caksınız. 

22 NUMARALI PAVYONDA, «filbaşrn «Türk çamaşır çi
vidi» fabrikasının 9 Eylul gecesi için tertip ettiği hediyeli kart
larını çabuk isteyiniz. Çividin sarılı olan kağıdından 10 tane ~e
tirmek kafidir. Tecrübe için çivit ve kitapları meccanen bafüa 
verilmektedir. 

Gerek kitaplar ve gerek hediye kartlnrmı fabrikanın lzmir 
ve havnlisi umum acentesi olan Balcılar Caddesinde 9 Eylul Ba
harat deposuna müracaat etmek kafidir. Telefon 3882 dir. 

Kültür lisesi direktörliiğünden: 
Lise ve orta mektep diploması almak isteyenler için açılan li

se ve orta mektebi bitirme hazırlık dersleri geçen sene muvaff a
kıyetli neticeler vermiştir. Geceleri saat 19 dan 21 e kadar de
vam eden bu derslere kız ve erkek herkeı; devam edebilir. 

Derslere 1 Eylul 1937 de başlanacaktır. Kayıt için 3 fotogr -, 
hüviyet cüzdanı ve sıhhat raporu ile her gün (Kültür Lisesi) ı. ! 
müracaat edilmesi. 1 - 2 lt672) 



~il T 

Ar, Boiu, Burun mlbhlr
lan mütehaımı 

Doktor Operatör 

Sami Kulatçı 
Muayenehane: Birinci Beyler 

No: 36 Telefon 2310 

Evi: Göztepe tramvay cadde-
li 992. Telefon: 3668 

1-26 (481) 

tZMtR SICtU TICARET ME -

o 

Paris f akfuteıİnden diplomalı 
oı, tabipleri 

Mtmlekd hastantst dıs tabıbt 

l\luzalter Eroğul 
VE 

Kemal Çetindağ 
Hastalarını her gün ıabah 

saat dokuzdan başlıyarak 

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

Telefon : 3921 -. - - . ""' . ~ . ~· _ .. 

MURLU~UNDAN : JZMtR BIRINCt iCRA MEMUR-
~ mimar K~ ~esin- LU~UNDAN : 

de inpat ma)zemesı uzenne ticaret Ba Halid" Emlik Eytam ban-
78PU L Homai ve türekiaı tirketi- Y ın ve • 
nin 12/8/937 tarihinden itibaren bamdan taksitle sabn aldıjı gayn 
fetih ve tufiyeaine ve avukat Salim menkulünden mütevellit borç için 
ile B. Katanin tufiye memuru tayi- Bankaya ipotek eyJecliii Kantat ma
nine mütedair mukavelename tica-

1 
halJeainin lbsaniye sokajmda 2/ 1 

~ kanunu hükümlerine göre si- kapı 4 numara tajh 605 ada 6 parsel 
cilin 2074 numaruma kayıt ve tes- ____ L im: dan ..:..:ı:--- • 
cil edildiii ilin olunur. nUDU1n111 ve pı gıı.nua_... zemı-

bmir Sicili Tıcaret memurluju ni çimento küçük bir sofa sağda bir 
rami mühürü .Te F. Tenik oda karpla küçük hir J'emek odası 

İmzalı ve bu odanm aajında mutbah, sağ-
ı - MUKAVELENAME c1aki oc1anm arkasındaki aralıkta üst 

MUK A VELENAM E,kata çdohr merdiven ve merdivenin 
1-Biz qajıda ilimleri yazılı ma- altmcla heli.. 

Mm Emili Homai ve Mitel Petrini 1 Ost kabn cepbeainde balkon da
arumda 15 kinunuevvel 1929 da hilde b" f '"'da b" oda '--ıda 
akdedilen ve üçüncü Noterde 18 ki- ır ~- a Al ... ır. w~ 
nqnuenel 1929 ela tudik edilen L ymyana iki oda 1a1daki odanın ar-
Homai ve ıüreküı unvanlı firketi ada kasına tesadüf eden aralıkta cephe

' 
• 

Istanbul Sıhhi Müesseseler Arhrma 
ve Eksiltme komisyonundan: 

Eksiltmeye konulan it: Heybeli ada Sanatoryumunun Ara 
pavyonu İnşaatı. 

Ketif bedeli: 81.913 lira 81 kuruş. 
Muvakkat garanti: 6143 lira 54 kuruş. 
Heybeliada Sanatoryumuna yaptırılacak olan Ara pavyonu 

kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
1 - Eksiltme: 13/9/937 pazartesi günü saat 15 de Cağaloğ

lunda lstanbul sıhhat ve içtimai muavenet müdürlüğü binasında 
kurulan komisyonda yapılacaktır. 

2 - Mukavele, Bayındırlık işleri genel hususi ve fenni tartları, 
proje ve keşif hülasası ile buna müteferri diğer evrak 410 kurut 
bedel mukabilinde komisyondan ahnabilir. 

3 - istekliler cari seneye ait Ticaret Odası vesikasiyle bu ite 
benzer 50000 liralık it yaptığına dair nafıa vekaletinden almıt 
olduğu müteahhitlik vesikasiyle muvakkat garanti makbuz ve
ya bank& mektubu ile birlikte ihale saatinden bir saat evvel tek-
liflerini havi mektuplarını komisyona vermeleri. 5543 

29--2~1~12 2993 (1634) 

lzmir Sahil Sıhhiye merkezi baş 
tabibliğinden: · 

Ketif bedeli 1653 lira 35 kurut olan lzmir Sahil Sıhhiye .mer
kezi binasında yapılacak kalorifer tesisatı attırma ve .~ksıl~e 
kanununa tevfikan 29/8/937 tarihinden itibaren. 15 ~n m'!d
detle münakasaya konulmuttur• isteklilerin ~etıf '!}anlan ıle 
fenni tartnameyi sıörmek üzere ':asaportta sahı~ •ıh!'ıye merke
zine müracaatleri. Eksiltmeye ittirak edeceklerın yuzde 7.5 te
ıninat parası olan 124 lirayı merkezimiz vez~.ea.~ne yatırmaları. 
Münakasa pnü olan 15 Eylul 937 çarp.mba sunu saat 15 ~eda
iremizde toplanacak komisyonda bu iti yapacaklarına daır eh
liyetname ve diier vesaikle birlikte hazır bulunmaları. 

29--2--6-10. 303& (1636) 

l9Çell mukaveledeki nfat ve salihi- deki tavan aruma ve arkadaki ze- , enkul .. d f L-:=....-U.1.t-- sonra 
79tle ve iki tarafın mutabelcatile bu- mini lamarinah taraçaya iaa) eder Gayri Menkul Malların açık arttır-im k uç e a IHll5ibaluuu diliran.uıua An--•-
iiıııdm itibaren fethe ledik. . · . ma ilim (madde: 126) en ÇO arttırana e e • QIK 

1 2 T fi Y •--·· • ifa merdıvenı mevcut ve 700 lira kıy- U la t 1 .. dan • arttırma bedeli muhammen kıyme-
- u ve muame.amı ve • dek. • •. iki . -L r cra memurıugun • . yüzd' • L-.. • bulmaz 

ikmali için Mi,el Pebini tarafından metin ı evın mu yetı a!ır ... arttır- Açık artbmıa ile paraya çevrile- , tm .e re~l§ ~~ı .. ve-
avukat bay Salim ve diier taraftan ma suretiyle ve 844 numarah Eıqlik cek gayri menkulün ne olduğu : iki ya satıtıstıyenın atacagınb l ruçbanı 
hay Katan 1.ikidatör o!mak üzere ve Eytam Bankası kanunu mucibi11- • .,.ı dükkanı ve bir kahvehanenin al- ~~ldbıgerlannalacaklılar. unkuunul p .tla 
• "ha · ~:ı-:.•--.ı· _L_ lmak . ı -n ueue un o gayrı me ı e ıntı p ve tayın ~-=nıır. cebir defaya manaua o §al'tiy'e b hiuede üç hissesi. te • dilin' lacaklannın mecmu-

3 Likid r· le • kan mın e 11 a 
- . ~ or r t!caret ..... un'!- arttırmuı 7 /10/937 perfembe gü- Gayri menkulün bulunduğu mev- undan fazlaya çıkmazsa en çok art-

i''j ~~e tah::!.:;l:ı vb-- nü saat 14 te icra dairemiz içinde ya- l;i, mahallesi numarası : . Urla çar§ı- tıranın taahhüdü baki kalmak üzere 
e -~ddetm. ind nif me · ta ed eki ır pılmak üzere 30 gün müddetle satı- sında Kemalpqa caddesı.. arttırma on beı gün daha temdit ve 

mu ıç e a ve m ç ec er- Takd' 1 kı t • Beher aş- • 1 
clir lığa konuldu. ır o unan yme · on be§inci günü aynı saatte yapı a-

4 - Likidatör ücreti tayin eden Bu artırma neticesinde satı§ bede- çı d~ın tamamı;a JOO ve kah- cak arttırmada, bedeli satıı iatiyenirt 
tarafa aittir. li her ne olursa olsun borcun öden- venın tamamına 400 ır~·· .. alacağına rüçhanı olan diğer alacak-

5 - Likidatörlenn" tanzim ede- • tarih" 2280 h k Arttırmanın yapılacagı yer, gun, lıların o gayrı' menkul ile temin edil-
mesı ı numara anunun ı I 37 b .. ·· celderi Blinçoya ve çıkaracakJarı ne- ,. . ... . . saat : 29 9 9 ~m. a • gunu sa- mit alacakları mecmu undan fazlaya 

ticelere göre iki taraf arumda _.__ mer ıyete girdıgı tarihten sonraya at dokuzda Urla ıcra daıresınde. ~ıkmak arti le en ok arttırana iha-
\'- .. dif im haseb" 1 kı f ı b • nkul" arthr ~ ! y ' ç cak ihtiliflar mukavele mucibince musa 0 uı ıy e yme me 1 - ! u gayn me un - ı edilir s·· l bir bedel elde edile-

- tarafın tayin edecekleri bir veya- belnlmıyarak en çok artıranın üze- ma prtnaınesi 25/8/93? tarihin~en ~ezse il.aleo;a~ılamaz. Ve satıf tale
hut müttefikan intihap edecekleri rine ihalesi yapılacaktır. Sabf 844 itibaren 37/18 nuıpara ile Urla ıcra bi düter· 
~ hakem vuıtuiyle halledilecek- numaralı Emlik ve Eytam Bankası dairesin.in ~ua~yen . .n~arumda 6 _ Gayri menkul kendisine ihale 
tir. . . .. kanunu hükümlerine göre yapılaca- her bam gorebilmesı ıçm açıktır. · olunan kimse derhal veya verilen 

6 - Tufiyenm devamı mucide- ... . . . llinda yazılı olanlardan fazla malu- . . ihale 
tince mağazaya ait muratların ida- imdan ilancı arttırma yoktur. Saht almak . . l İ§b prtnam mühlet ıçmde parayı ve"!1~ 
meai ve tenkisi ve wabut bu··-L.!•w·n pefin para ile olup mÜ§teriden yal- mat 

18 
doııtiyen er, . ul t;'" kararı feaholunarak kendısinden ev-

1 11UU ye ve sya numarasıy e memurı- .. ift bul k' 
keailmeai Likidatörlerin aalihiyetleri ruz yüzde iki buçuk delliliye mura- yetimize müracaat etmelidir. vel en yüksek teki e unan ume 
cümlesindendir. fı alınır. 2 _ Arttırmaya İ§tirak için yuka- arzetmit olduğu bedelle almağa razi 

7 :- Bu. beyanname. İmzasını mü- İpotek sahibi alacaklılarla diğer rıda yazılı kıymetin yüzde 7.5 nİI- oluna ona, razi olmaz veya bulun-
~yf.P t~!1 mu~eles~ yapılacak ve alikadarlann ve irtifak hakkı sahip- betinde pey veya milli bir bankanın mazaa hemen on bet gün müddetle 
ur ıyet ılin edilecektir. . . . · t ı..aub d' ed'I kt" ıkarıh k arttı ana Aki 1 • imzalan: lerinm pyrı menkul üzerindeki bak- temına me ... u tev ı ı ece ır ... artbrmaya ç p en ço r 

t enn12 Ağustos 1937 lannı hususiyle faiz ve. masrafa dair . . ( 124! ihale edilir. iki ~a~e ar~ındaki fark 
İfbu 12 aiustoa 1937 tarihli mu- olan iddialarını ifbu ilin tarihinden .. 3 -: ipotek sahibı. a~cakhlarla dı- ve geçen günler ıçm yuzde betten 

lravelename altm.ı_ı..! unza0 lann t !&!L-- • • •• • • d akı ger alikadarların ve irtıfak hakla sa- he••p olunacak faiz ve diğ" er zararlar 
U111U za auuan:n yırmı gun ıçın e evr h · 1 · · · k 1 .. · d ki -

ve bü~iyetleri marufumuz Emili müsbiteleriyle birlikte memuriyeti- ıp erınm gayr~ men .u uzenn e aynca hükme hacet kalmaksızın me-
Homsı ve Mifel Pebinin olup içinde- • bild' l . . d haklarını hususıyle faız ve masrafa muriyetimizce alıcıdan tahsil olu-
kilerini tamamen kabul ile ikrar et- mıze . ınne erı ıcap e er. . . . dair olan iddialarını itbu ilin tarihin-
tikt b. t ledikl • Aksı halele hakları tapu sıcillınce d 'fb . . .. . . d vrakı nur. (133) 
--L~dn aont edra. ızza vaz ey erme mallmı olmadıkra paylaşmadan ha- e.? bı .1t alre.nlyırmb. ıliktgun ıçm e e. t• 7 - ikinci arttırmada muham-
..-- e erız. :r mus ı e erıy e ır en memurıye ı- bed lin .. d . be . .

1 Şahit • rİ" kalırlar 26/9/937 tarihinden iti- · b. d' I · · ed "1._• h l men e yuz e yetmıt tı ven -
• 3' • mıze ı ırme erı ıcap er. ~ı a - 1 k 'b' 

1zmirde Halimağa çarıısmda Ka- baren ıartname her kese açıktır. Ta- de haklan tapu siciliyle sabit olma- ;;;,ezse ~~ .• ~ayı ı ~~n kucı h~e 
nlalı H~n Nuri müessesesinde lip olanlann yüzde yedi buçuk te- dıkça satıs bedelinin paylaımasmdan .. rç tec:ı 1 •• ır ve me ur anun u-
memur F endun Bergman. imzası . t ak . .11• b. banka ı harir kalırlar kümlerıne gore muamele yapılır. 
Ş_ L. . · mına çesı veya mı ı ır :s- • • 

anit : • ibar ı b / 221 d 4 - Gösterilen günde arttırmaya Oç parça gayrı menkul yukanda 
b:mirde Bayrakhda v· ka ıt mer;tu u ve 37 4 osya . iraJ ed l . .. t--!'-- 29/9/937 tarihin" d u l .. l§ne IO - • I B" . . . } ı l§t • en er arttırma prbıameaı- goa crueıı e r a 

llJlda 11 numaralı evde oturan Pol numaruıy e ınncı ıcra memur u-
1 
ni okumUJ ve lüzumlu maliimat al- icra memurluğu odasında ifbu ilin 

Bertuçi.. İmzalı.. iuna müracaatleri ilin olun:ır. Hu- mq ve bunları tamamen kabul etmif ve gösterilen arttırma prtnamesi 
Genel sayı : 8547 kuk İf. No: 847. l•d ve itibar olunurlar. dairesinde satılacağı ilin olunur. 
Özel sayı : : 10/101 2984 (1633) 5 -Tayin edilen zamanda pyri 3023 (1637) 
Dairede okunan ve manası anlab-

lan bu 12 aijustos 937 tarihli muka
vele altındaki imzaların zat ve hüvi
yetleri yu!canda isim ve adresleri ya
zılı fahitlerin tariflerinden anlaplan 
.lzmirde Mimar Kemaleddin cadde
ıindelci mağazasında oturan Tüccar
dan Mifel Petrini ile dairemizce tu
dildi olup 928 senesi terceme dosya
mmla saklı 1 O te,rinieTVel 928 ta
rih ve 21171 No.lı vekiletnameye is
tinaden Madam Ula ve Leon Homsi
nin biizi aalihiyet vekili sıfatiyle ve 
nefsinden ualeten hareket eden 
Emili Homainin olup içinclelcilerini 
tamamen kabul ile ikrar ettikten 
sonra bizzat vaz eylediklerini tasdik 
ederim. 

Bin dokuz yüz otuz yedi senesi 
aiuatoa ayının yirmi birinci cumar
tesi günü .. 

21 ağustos 1937 
1zmir ikinci Noteri M. Emin 
Erener mühürü resmi ve İmzalı 

Genel sayı : 8696 
özel..!!YI : 10/101 
İfbu mukavelename suretinin da-

ire do.yumda sakh 21 ağustos 937 
tairhli ve 8547 numarah uhna uy
sun olduğunu tasdik ederim. 

Bin dokuz yüz otuz yedi senesi 
oiuatoa ayınm yirmi hetinci çarpm-
1. ıünü.. 25 ajustos 937 

bmir ikinci Noteri M. Emin 

iP 

Bütün ıztırapların panzehiri 

~T./Z-L72'2'«'>".ı&lii#';;:;;;so >a ı &+ 
En küçük bir kırıklık koruduğunuz gibi dit, bq, 

anında bir k&fe Gripin romatizma, ıinir ve adale 
almakla kendinizi soğuk al- ağrılannı da sür'atle teakin 
gınlığı, nezle, grip, bron - etmit olursunuz. 
tit ve emsali haıtalıklardan Günde iki kqe alınabilir. 

Gripini tercih ediniz 

lzmir Tramvay ve Elektrik Şirke
tinden; 

Eyliıl 1937 ayında cereyanın afaiıda cösterilen mıntaka ,., 
günlerde kesilebileceği sayın mütterilerimizce bilinmek 6dN 

ilin olunur: 
5 ve 19 Eylül 1937 pazarları saat 7 den 17 ye kadar: 

V numaralı Cartı mıntakuında 
X « Konak « 

XI ve XIV Gazi Bulvarında 
XVI Gümrük « 
Xll Mezarlıkbatı « 
Vl-Vll-Vlll Tramvay caddesi ve mücavir sokaklarda.· 
12 ve 26 Eyliil 19~7 pazarları saat 7 den 17 ye kadar: . 

1 numaralı Darağaç mıntakasında 
il « Tepecik « 

111 « Alsancak « 
iV <t Baımahane « 
IX « Eşref paşa « 
XV Kültiirpark « 

Karııyaka « 
Turan « 
Bayraklı « 
Bom ova « 
Buca « 

1-3 

Nafıa Teknik okulu müdürlüğün
den: 

l - Kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulan İi : Istanbul Be
tiktaş Yıldızda bulunan Teknik okulu tedrisat binasında ,artn~· 
meıine göre yapılacak hedmiyat, çatı inşası, betonarme döfe
meler, su ve elektrik tesiıatı ve teferruatıdır. 

2 - Ke,if bedeli 47485 lira 43 kuruttur. Eksiltmeden iki saat 
evveline kadar mektebimizden alınacak irsaliye ile yüksek mü
hendis mektebi muhasebesine yatırılacak olan ilk teminat 7122 
lira 82 kuruıtur. 

3- Eksiltme şartnamesi ve tef errüatı yüksek mühendis mek· 
tebi muhasebesine yatırılacak olan 237 kurut bedel mukabilinde 
alınacak makbuzun ibrazı şartiyle mektebimizce verilir. 

4 - Eksiltme 20/9/937 tarihine rastlıyan Pazartesi günü saat 
15 de Gümüş suyunda yüksek mühendis mektebi muhasebecHi· 
ğinde toplanacak olan eksiltme komisyonunda yapılacaktır. 

5 - isteklilerin teklif mektuplarını eksiltme saatinden bir sa• 
at evveli yüksek mühendis mektebi muhasebesinde toplanan k0ı 
misyon batkanlığına makbuz mukabili vermeleri lazımdır. Poı· 
tada vaki olacak gecikmeler kabul edilmez. 

6 - Eksiltmeye girebilmek için nafıa vekaletinden alınmıt ~e 
en az 30.000 lira tutarında betonarme bina in,aatı yapbi~na daır 
müteahhitlik vesikası ve cari sene ticaret odaıı belgelerı bulun· 
mak lazımdır. 

(5616) 3012 (1631) 29- 5-10-15 

Jzmir ithalat Gümrüğü müdürlü
ğünden: 
Kapların Sıkleti T esbit 

Adedi Nevi Marka N. Kilo Gram N. Cins qya 
1 Balye B. 6164 44 200 596 ipliği boyalı pamuk men· 

1 
1 

Paket 
Balye J fJ. 

2 Sandık H B 
1 « adres 

1 (( MS 

sucat. 
38 800 737 Yün mensucat 
70 000 742 ipliği boyalı pamuk men• 

sucat 
84 753 Kesme müzeyyen cam etJ• 
27 300 777 Ağaç "akarada pamuk İP" 

liği. 
82 500 69 Galalitle mürettep temsiıe 

sapı 

t « p /R S 86 60 Briyantin pomadası \ ... 
1 « J S A 8 500 754 Esans Anis " 
ı « t O 000 80 Zivanalı ıigara kağıdı ; 
1 « M M 67 000 377 Kapsul içinde Hint yağı 

11 518 300 t 
Yukarıda yazılı etyalar 13/9/937 gününe rastlıyan g~nde saa 

14 de açık arttırma suretiyle son iki kalemi doğrud~n .~ogruya ıı:; 
rice ve diğerleri dahile satılmadığı takdirde de aynı gunde ec:ne.tı 
memleketlere sıötürülmek üzere satılacaiından itine ıelenlenn ı 
nhalit ıümrüiü aabt komiıyonuna müracaatleri ilin olunur. 
"'.:-ili:=-"'"""''~ ıabı komiıyonuna miracaatleri ilin olıuıur. ~ 


