
Fiati ( 5) kuruştur 

4Ağustos 
Yunan milletinin 
hayatında bir 

dönüm noktasıdır 
b_Y unanistan, bugün iç varlığında 
ır dönüm noktası teşkil eden 

Unutulmaz bir tarihin yıldö

CumhuTiyetin Ve CıımhuTiyet _ EseTininin Bel<Çisi, SabahlaTı Çıkar Siyasi Gazetedn 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . . 
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Açık ordugahlar daha şimdiden 
gizleıne vaziyeti alıyorlar .. 

• • • • . . . 
• 

YENi ASIR M•tbaasmda basılllllfbr. 

Şeker fabrikaları hesabına 

poğu 
ziraatı 

illerinde pancar 
yapılacaktır 

Üç kişilik bir mütahassıs heyet bu iş 
Doğu illerinde tetkikler yapıyor 

• • 
ıcın • 

\iirnünü kutluyor.. Bu vesile .Manevraların 
~ orada yapılan tezahüra- : 
\/1 manasını anlayabilmek için : hattının 
lır Urıanistanın dünkü çehresini ha- : 

lamak lazımdır.. : 

mittrak merkezini Saray - Çerkesköy_ 
Erzurum, 3 (A.A) - Şeker fabrika

! ]arı şirketi namına üç l<lşilik mütahassıs 
: bir 7.İraatçi grubu doğu~ pancar zira

teşkil edeceği tahinin ediliyor 
. . 

Yakın komşumuz harici siyaseti- İstanbul, 3 (Hususi muhabirimizden) ~ 
~e .veche vermek mevzuubahs ol- - Trakyada çelik ordumuzun bu ay 

~__.., • alini tetkik için buraya gelmiş ve tecrü

Ugu zaman yüksek menfaatlerine içinde başlayacak olan büyUk manevra
İn uygun düşen yolu bulınakta zor- larında kırmızı ve mavi tarafı tem"il 
b~~ çekmemişti •. Dahili siyasette bir- edecek kahraman kıt 'alarırnız hazırlık
! ıtınden uçurumlarla ayrılan dev- !arına büyük bir hararetle devam edi
l~t .adamları yalnız bir noktada bir- yarlar. Açık orduglıhlar daha şimdiden 
"'flYorlardı.. O da Türk - Yu- hava keŞillerine karşı gizleme vaziyeti 
lıaıı dostluğunun paha biçil- alıyorlar. Manevraların mihrak nokta
lııez bir kıymet taşıdığına, ha- sını Saray - Çerkesköy hattının teşkil 
l'ati bir zaruret teşkil ettiğine inan- edeceği tahmin ediliyor. 
~ş olmaları idi.. Sulh mefkuresine 
1hnanla bağlanarak Balkan yarım 
Bdil8ında sulhun istikrarına yardım 
~en bir milletin kendi iç varlıg" ında 
l•t"-uu-ardan mahrum olarak yaşa-
l'tıası paradoksal bir manzara ar
lediyordu.. Bu memleketi sevenler 
~takdir edenler en çok onun dahili 

.. "ııalarda yıpranmasında!\ tees
~U~ . duymakta idiler .. Yunan mil-

Manevralara iştirak edecek olan kıt'a
larımız Türk ordusunun büyük kudre
tini bir kere daha göstermek fırsabnı 
bulacaklarından n~ş'e \•e co~kunluk 
içindedirler. 

İaşe ve sıhhat işleri harikulade mü
kemmeldir. Manevralarda ordumuzun 
muvaffakiyetini yakından takip edecek ' lr 

olan ecnebi askeri heyetlerin bugünlerde ı sahasında bulunacakl&rına göre, ağusto- İ yetlerin İstanbulda bulunacakları, ha
gelmelerl bekleniyor. sun en geç on altıncı gi,inüne kadar da-1 zırlanan program mucibince istikbal 

Heyetler, ayın on sekizinde manevra vetli misafirlerimizin ve diğer asker! he- edilecekleri tabiidir. 
tının siyasi olgunluğuna yaraşan 

~hreyi alabilmesi dahili vahdetıne 
'OYu.•m ·ı ·· k"" 1 b·ı· d" •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• D·· y ası ı e mum un o a ı ır ı. 

~;~~7a:t~ker~tut~~ted.ı:tı;; y ANGIN F ACIASININ KORKUNÇ BLANÇOSU 
lcirbırıru takip ediyordu •. Bu vaziye-

•on vermek için demir bir el la- Al ı • • d d • • d • • 
t:~·~~r::t~M~::k~k!~'!::~ii ev er ıçın e ırı ırı yanan 
!;~~r~~::nis:,~: .tz~leni~ti;:1~ vatandaşların sayısı 16 kişidir . 
-aıannda ahenkli bir müvazene - -l>aratmağa muvaffak oldu. 
la Bu davada bizi ilgilendiren nok- Beş ağır yaralının tedavisi devam 

zarar 50 - 60 bin lira arasındadır 
ediyor 
Bugün 

edecek sekilde hazin ifade teessürünü • 

Yunanistanın kendi rejimine 
"erdiği istikamet değildir .. Bu keyfi
l>~t dostlarımızın bileceği iştir.Bu
tiinkü vaziyette memnuniyetimizi 
~~cip olan §CY Yunanistanın da-
~·lı vahdetini bularak bir kat daha cenaze to··renı' 
Uvvctlenmİ§ olması, ekonomik, yapılacaktır 
~8Yal sahalarda büyük inkişaf -,,.------

~':1~tleri veren hamlelerin birbirini acı· anın 
-...;kıp etmesidir .• inkar edilemez ki 
ta·b ı ir general olan M. Metaksas 
118kerlikteki ihtısası kadar siyaset ki d 
'le 'd ) k 1 f Dünkü sayımızda Bayra ı a ı arcci i te de kudret i bir re or- d 
lııar 1 k ı Anadolu petrol •irketinin epo-.,. or o duğunu isbat etmiştir; ü - • 
•qr 1 sah d b k ff k sunda vukua gelen yangın faciası-ı c a a üyü muva a ıyet- . 
tere yol açan eserlerin temellerini nın tafsilatını vermiştik .. 
-~rıııştır; Yunan üniversitelerini fa- Dün bu çok acıklı, yürekler par-
<'.ttl ı· k çalayıcı hadise etrafında aşağıdaki e ı ilim adamları yetiştirecc su-
t~ttc islah etmiştir. Yunan milletinin malumatı toplıyabildik ; 
~ıtonomik kudretini hızlı bir inkisa- Ateş, evvelki gece saat iki buçu
t~. mazhar kılmak için büyük te~b- ğa kadar bütün şiddetiyle devam 

sebebi 

Maddi 
şehrin 
bir 

···~ 

. .,. ~ 

.1 

ıı"llslere girişmiştir.. Türkiye • Yu- eylemiş ve dün öğleden sonra saat 
a · ' on dörde kadar da hafif hafif yan-i nıstan arasında İş birliğjni geniş- , . ' 
~trnck için büyük bir hüsnüniyet mıştır.. · . • 

llôsterm· t" H··ı· d"" 1 b ·· Dünkü sayımızda hastanelere b ış ır .• u asa un e ugun . . . f 
,~&ün arasındaki fark azametlidir· I kaldırıldıklarını, ısımlerı ve mu as: 

1
1 Unan milletini refah ve yükselis yo- sal adresleriyle bildirdiğimiz yedı 
U • 1 1 d "k" · · B ki da Şe-ııa sokan bir adım yoktur ki Yu- yara, ı an ı ısı yanı ayra ı 
~~nlı dostlarımız kadar bizi de se-: ref sokağında on dokuz nı:marada 
k1ndirmesin.. Milletlerimizin mu-ıotura11 25 yaşında Osman oglu l~-
addcratı arasındaki birliği takdir mail - ve yin~. Bayraklıda T ebeddul 

".!enler bunun başka türlü alınası ih-ısokagında .. dort numaralı evde ?tu: 
i~alini düşünemezler . . Kemalist ran otuz ık~ yaşında aslen Rızelı 

Urkiyenin dısarıda ve İçeride ka- 'Dursun oglu Ahmet saba~a ~arşı 
~lldığ1 her zafer Yunanlı dostları- 1 Memleke~ ~astanesinde muı_hı.ş ıs
lııı:ıı nas 1 · d" · 1 tıraplar ıçınde hayata gözlerını ka
'evinçl '. . aevın ırhı~od~sal odn ab~ı~ pamışlardır .• 

erını yapan a ıse er e ızı · d"" 
'tvindirir K 1 ki · Memleket hastanesindekı uı;er 
dl Uy.,,,ları .• d arşıkı 1 satygıl v~k~ev~lı yaralılardan on üç yaşındaki kü-

. "~ n an uvve a an ı ı mı - .. .. 1 k 

letın bu m""t "d d t çük Lutfu, pansımanı yapı ara • u esanı manzarası os - 1 
}iıurnuza "zaf ed"I k.ı t" ·f dün sabah hastaneden çıkarı mış" ı e ıen ymeııa- . . ed · 
k~ eder .. Bazan dostluklarımızda- tır .• Yalnız Lehımcı Hasan t avı 

lı;ıı hayat·ı s be ı · 1 altında kalmıştır •. c p erı an amıyan ya- B H • · · · b ., 
ncı m h · 1 B lk ·ıı 1 ay asanın sıhhı vazıyetı nıs e- -. ~"" 

tiııj biri ~ arrır er. a a~ rı d~ c- ten iyicedir .• -, . ' ' -
lııc:ıJer cbren 1??cızdeyhe a 1 e_rl ı~el- ltalyan hastanesinde tedavi altın- ~,...ojf, . _ı,, S;ı.,., ':;:;1, •· · 
İlalk •· nun ıçın e er vesı e ı e d b I . k . ..d .... ha #..::.,_~c_:.,,.«........_~-:ffit;;. · · 'if:...;W~ 
t an misakı etrafında bir şü he 

1 

a u unan şır etın mu uru Y \ •~:~ı.\.."'-~it.':''•'·. "'7...... . -~ . ~ 
Qava

81 
y t -

1 1 
B p Ali Meftun ile gümrük muha- - -= ..., _ _,,·;. __ . .,...;-"' 

~İl g·· arl~d1:'1agBa. çab_ı~ı~ ar.. u~u faza memuru bay Zühtü ve Kava- F "k t ku b z -~- B K · ·z · ta, orıne ı ır .. ır ırını seven ın- . . ed euı e T an annuu.n · apanı at e.!ı 
llların . . I . "ki . ılalı ışçılerden bay Osmanın t a· ·ı · d 1 k d f• · h ıı· d h f · ha l\i nıçın ve nası sevıştı erı-ı •••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••• vı f":rıne evam o unma ta ır. ra acıa ma a ın e a rıyata ş-

luıı anlamak için onların yerinde bu- dostluğuna bir şey ilave edecek ve Dün akşam geç vakite kadar bun- lanmış, depo içinde kalıp tamamen 
lııek1ak, onların ruhuna nüfuz et-' zaman denilen ezeli tahripkar bu !arın sıhhi vaziyetlerinde büyük yanmak suretiyle ölenlerin ceset
ti) .~ hadiselere onların samimiyet aşınmz kalaya asla dokanamıyacak- bir endisc görülmiyordu.. !erinin çıkarılmasına r-lışılınıştır 
~~le bakmak lazımdır .. Şuna ka- 1 tır.. TAMAMEN YANANLAR ilk ameliyede benzi lumbası-

lti her e en sene Türk - Yunan 1 ŞEVKET BiLGiN Ate§ tamamen bastırıldıktan ıon· - SONU 1K1NCl SAH1FEDE -

be yapılan tarlalarla demiryolu güzerga
hındaki pancar ekimine elverişli saba- fu 
!arı gezmişlerdir. K 

Umumi müfettiş Tahsin Uzer bu işle f 
yakından alakadar olmuş ve. bu husus- !· 
ta vali, ziraat müşaviri ve müdür ile ti
caret odası başkanının iştirakiyle yapı
lan toplanlıda ekin ve hasat işleri görü
şülmüştür . 

Mütahassıslar bütün doğuda incele
me yapacaklardır. 

Geniş ovalarında büyük pancar mah
sulü alınacak olan doğu bölgesine yeni 
şeker fabrikası büyük varlık verecektir. 

Erzurum, 3 (A.A) - lktısat Vekaleti 
Türkofis kontrolörlerinden Hurşit süt- f! 

çülük işleri hakkında tetkikat yapmak- ""·-'-<~L 
tadır. Umumi Mü/etti§ Tahsin UzeT 

Erzurum, 3 (A.A) - üç gündür de-1 çiftçıyi sevindirmiştir. Bu yıl toprall 
vam eden sürekli ve verimli yağmurlar. ürünlerinde bereket vardır. .. . 

Onümüzdeki pazar günü 

Istanbulda heyecanlı 
güreşler yapılacak 

Cim Londos hakemlik edecektir 

t~ ... 
. - • 

• 

İstanbul 3 (Hususi muhabirimizden) pehlivan Kanadalı Kaınpel'le güreşe

- önümüzdeki pazar günü şehrimizde ceklerdir. 
beynelmilel ehemmiyeti haiz büyük gü- Ağır siklet dünya şampiyonu Unvanı• 

nı taşımakta ısrar eden Cim Londosun 
reşler yapılacaktır. da gün'" ehr" . 1 •. L cuma u ş ırnıze ge ecegı ve ÇO• 

Tekirdağlı Hüseyin,Afrika şampiyonu mühim olan bu maçların hakeırıliğinl 

Hollandalı Vander Vaid ile, Mülayim yapacağı söylenmektedir. 

Bir kamyonet faciası 
·-

lstanbulda tramvaya yıldırm düştü 
- YAZISI VCVNCU SAH1FEDE -



Sahife 2 -
• H. • 

Komutanlar şe
ref ine ziyafet 

verdi 
lzmir Müstahkem mevki komu

tanlığından diğer bir vazifeye tayin 
edilmesi dolayısiyle tchrimizden 
ayrılacak olan Tüm general Bürha~ 
neddin Denker §Crefine Halk Partisi 
tarafından dün akşam Şehir gazi
npsunda bir veda ziyafeti verilmi§
tir ..• 

Ziyafette askeri ve mülki rüesa 
hazır bulunmu lar ve iyi bir gc. ; 
geçirmişlerdir.. Müstahkem mevki 
komutanlığına general Rasim tayin 
olunmuştur .• 

•• • • uzum 

Antrenmana 

YENi ASlR 
ıs zaı - • ile: = 9$ CllllA Z1&2 

Hamidiye 
Mersine gitti 

1 , ... , .. \ - . ., . ••• 
Birinci Kordon

da kain TAYYARE SiNEMASI TELEFON 

3151 
30 

1 

2 

temmuz 937 cuma gününden itibaren cidden 

ARTHUR 
görülmeğe değer iki büyük filim gösteriliyor 

EDlTH MERA ve BERV AL 
tarafından temsil edilmiş 

Fnmsızca sözlü operet 
UZL7.ZZZZZ.ZZZ-LrL7.T"-L7..zzT.LZ7.ZZ-~LJC,U7".L7-Z7.ZZZZZT..CLJ,7.ZZZ-/T..L7./L7.7J.LZZJ 

Go••nı •• • s 
1
• LOUIS GRVEURE - CAMILLA HORN - e ı r gibi dünyaca tanınmış muktedir artistJerin güzel 

t emsilleri. Çok zen~ın çok ~üzel operet 
'727..ZZZZ~_.LZOJ:ZZL7.ZZLLLZ7Jq7.ZZJ':7.77.7J2.7..ZZT.LZ7.7J.7J./J...ZZZZZZ7.ZZ7J:Z;' :.ırzZZ/..ZLL'Z'fZ7.7XT~rzzzr-J:Z7.LJ!7.2Z7...zhZ7JJ..ZZ/XZk'ZZZZZ> 

Hergün : 
SEANS SAATLARI E Fiatler 

ARTHUR 3.30 ve 7,20 de 
G önlüm Seni istiyor 5,30 ve 9 da 
Cumartesi Pazar 1,40 da ARTHUR 

. . . . . . . . .. . . . . . .,.: .... •, " . -... 
ile başlar. 

-... -.. .. .. .. 
H --.. -

DUHULiYE 
Talebe ve çocuklar 

20 
10 
KURUŞTUR 
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_ 4 A~USTOS ÇARŞAMBA J._, 

~cım::::amCllCi:::ıaliC:il::Z91•'~ 

BAZAN :::::.'J 
Hıyarın canlısı 

Şu sebze bahçelerinde yetişen bi~~ 
gimiz, hir diğer ismi de salatalık 0 

1 
hiyarlardan bahsetmiyeceğim. . G: 
bunlarda da nebat olmalı: itibarıyle re 
vard ır. Ama arzu edilmedikçe bcŞ~ 
zarar vermez \'C buna da muktedir c-

Şehrimizin lanınDllf tüc"1~ 
larmdan Kavalah Bay Aıuoef 
Cevdet Onbaıı oğlu dün akfa'I! 
geç vakit eceli mevudiyle s6 
yqmda olduğu halde vefat et~ 
mittir .• 

Merhum hayın sever bir zat· 
h.. Kederdide ailesiyle oğulı.t' 
Kavalalı bay Mehmet Cevdet !e 
Riza Onbaıı oğullarına baı .,.,. 
lığı dileriz .• 

Cenazesi, kendisini tanıYşıt" 
lar ve bir çok dost ve akraba'-' 
riyle birlikte büyük bir kalaba' 
hkla kaldırılarak asri kabristaı" 
defnolunmuştur .• 

..... .. ır:B.'11~ ........... ...... 

Cuma ovasında 
Bir orman tutuşta 

bBğb 
Evvelki akşam Cumaovasınıı bit 

Efençukuru dağındaki ormandn .e 
.. ğle> 

yangın çıkmıştır. Yangın dün o ·.;Of 
kadar devam etmiş ve yetişen cıdııJ' 
köylülerle jnndnrmalarınuz tarafı.Jl rfil• 
stırfedilcn büyük gayretlerle söndU 

10 sene ye 
Mahkum edildi wı 

Menemenin Türkelli köyünde ;e
öld ürcn Yanbastı Hüscyinin ın ait' 
mcsi Ağırcczadn bilmiş ve 10 sene~ 
hapis ile GOO lira ölüm tazminatına 
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Fratelli Sperco 
Vapuru Acntası 
ROY ALE NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 

--------~· Diş . Hekimi 

Ab~ulla~ Naci 

N. v. 
W. F. H. Van Oer 

Zee- & f:o. 
DElffSCHE LEVANTE LINIE 

Bucarest 
«DUROSTOR» vapuru 31 tem

muzda bekleniyor. Köstence, Suliu!\, 
Galatz ve Galatz a.lctarması Tuna li
man lan için yük alacakhr. 
JOHSTON V ARREN L1NES Ltd. 

Livcpool 
«JESSMORE> vapuru 1 ağustos

ta bckleni7or. Liverpol ve Anvers 
HORTAÇSU limanlanndan yük çıkaracak ve Bur-

Haatalannı Birinci Beyler gaz, Varna. Köstcncc, Sulina Galatz 
aobk 36 numanla bbul eder. ve lbrail limanlan için yük alacakltr. 

Sabah 9 - 12 DEN NORSKE MIDDELHA VS-
UNGE OSLO 

öiledcn sonra 3,30 - 6 < BAALBEK:. motörü 24 tenı-
Randevü için telefon ed"miz !muzda bekleniyor. lskenderi5e, 

TELEFON: 2946 Dunkcrlc ve Norvcc limanları için 
-. .. ...,...,.;.;;;;;;;;;;;;;.;,;~:;;;:;..:yükalacalchr. 

Tahta lıurusu, 

sinek, sivrisinek, 

pire, örümcek, ka
rınca, güve ,yakar

cık, akreb ve yılan 
gibi akciğeri bu

lunmıyan hayvan

cıkları öldürmek 
İçin fennin son bul
duğu kat'i formül 

Üzerine hazırlan

nıış Amerikan 
Vhiz marka ilacın 

her bo;da amba
lajlı ve dökme ha· 
!inde aslı en ucuz 
fiatlerle depomuz

da satılır. Toplan
cılara mühim is

konto yapılır. Sor• 

gulara hemen ce
vap verilir. 

Tele'on 3882 

Devlet Derrıiryolları: lzmir Seki
rnüdürlüğünden: zinci işletme 

- ltletme mıntakaaı İçin iktiza eden balaat 2490 sayılı kanu
nun 32 ve 33 üncü maddeleri mucibince kapalı zarf uauluyle ek· 
aiitmeye çıkarılmıttır• 

2 - Balaat alınacak ocağın ve derenin yeri, cinai, miktan, mu
hammen bedeli, muvakkat teminat miktarı, tesellüm müddeti 
afağıdaki cetvelde göaterilmittir. 

3 - Eksiltme kapalı zarf uauliyle balaat eksiltme tartnamesi ve 
Bayındırlık İfleri genel f&'bıamesi ve devlet demiryolları balaat 
ınukavelenameıi ahkimına uygun olarak yapılacağından istek· 
liler bunları lzmirde Sekizinci ltletme Müdürlüğünde görüp öğ
renebilirler, izahat iatiyebilir ve bir suretini alabilirler. 

4 - Muhammen bedel 10000 lirayı geçtiğinden isteklilerin ev
velce bu gibi ve bu kadar it yapıp ba,.rdıklarına dair yüksek Ba
Yındırlık bakanlığından vesika alarak teklif mektuplanna bağ-
lamaları gerektir. · 

5 - Ekıiltme 16 Ağustos 1937 tarihine raıtlıyan pazartesi gü
n~ saat 16 .da lz~irde Alsancak istaıyonunda Sekizinci ltletme 
hınaaındakı komıayonda yapılacaktır. istekliler 2490 sayılı ka
nuna ve yukarıda 3 üncü maddede yazılı tartlara uygun olarak 
hazırladıkları muvakkat teminat ve teklif mektuplarını havi 
Zarfları mezkur tarihte saat 15 e kadar komisyon reisliğine ver
rn4 bulunacaklardır. Her iki yer için ayrı ayrı teklif mektubu vc
ri:ecektir. 
Bcıiunduğu Ocak kilometre 

hat 

İ:ı:mir - Aydın Söke kemeri 

Miktarı m3 Muhammen Muvakkat Balastın 
bedeli , teminat cnisi 

lira lira 
10000 23000 1725 ocaktan çı· 

karılan kır-
ma 

« « 208 Feslek deresi 13000 24700 1852.5 toplama« 
1937 senesi kanunuevvelin sonuna kadar 3/5 ve 1938 senesi 

15 niıan tarihine kadar mütebaki 2/5 i teılim edilecektir. 
21-31 4 8 1392 (2565) 

Olivier Ve Şii. 
LıMITET 

Vapur acentası 
BIR[NCI KORDON REES 

BiNASI TEL. 2443 

TURAN Fabrikaları mamu!Atıdır. Aynı zamanda Turan 
tuvalet sabunlarını, traş sabunu ve kremi ile güzellik krem
lerini kullanınız Har yerde Htılmaktadır. Yalnız toptan sa
tı,lar için bmirde Gaz:ı Bulvarında 25 numarada umum acen· 
telik Nef'i Akyazılı ve J. C. Hemsiye müracaat ediniz. 

Posta Kut. 224 Telefon E45& 
---------------..----.. .. -...... ..-..._ ..... ':"' --- ... .,;:g;;, ==p 

iLAN 
Manisa iskan müdürlüğünden: 

Keşif 
bedeli 

Mevkii Tip Cinai Tek ev Lira 
Salihli kazası Y ctilova köyünde 3 Kerpiç 4 1836 
Akhisar kazası merkezinde 2 Kirgir 3 1593 
Akhisar Marmara nahiyesinde 2 Kiirgir 5 2655 
Akhisar Palamut nahiyesinde 2 » 2 1062 
Akhisar Selendi köyünde 4 » 12 5316 
Akhisar Sakarkaya köyünde 4 » 3 1329 
Akhiaarın Mecidiye köyilnde 4 » 1 443 
Akhisarın Dere köyünde 4 » 1 443 

1 - Yukarıda yazılı yerlerde ll!ÖÇmen evleri İnşa edilecektir. 
13/ ağuıtoa /937 tarihine müsadif cuma günü saat 15,30 da Mani
sa ~•kin Müdürlüğünde her kaza ayrı ayn ihale edilmek için açık 
ekaıltme ile münakasaları yapılacaktır. 

, ~ - lota edilecek i,bu evlerin keresteleri de dahil olduğu halde 
bılumum malzemesi müteahhidine ait olmak üzere in,aat anahtar
ları teslim edilmek auretiyle yapılacaktır. 

3. - istekliler yukarıda yazılı kıymetlere göre % 7,5 niıbetinde 
temınat akçesini teslimi vezne etmeğe mecburdurlar. 

4 - Bu evlere ait kefifnamelerini fenni ve idari ve münakasa 
f&~amelerini ve planlarını istekliler Manisa lıkiin Müdürlüğünde, 
Akhısar ve Salihli kaymakamlıklarında görebilirler. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin umumi tarifata göre vesaikini ko
miıyona ibraz ve 2490 sayılı kan:ın ahkamına riayet etmeleri ilan 
olunur. 31-4 2618 (1417) 

•mııım•11 ... ·_.. • ,,, 1 ' ..... • 

IZM iR 
Pamuk Mensucatı Türk 

Anonim Şirketi 
Şirketin Merkez ve Fabrikası : lzmirde Halkapınardadır. 
Yerll Pamuğundan At, Tayyare, Köpekbaş, 

Değirmen, Geyik ve Leylak n arkalarını havi hemevi 
Kabot bezi imal eylemekte olup malları Avrupanın ayni tip 
mensucatına faiktir. 

Telefon No. 2211 ve 3067 
Telgraf adresi: Bayrak lzmir 

il 

Diş n1acunların1n • • • 
ıncısı 

Onu kullananlara dişlerinin temizlenmesi beyazlanıp parlama11 

ve kat'iyyen çürümemesi gibi bütün ,bayat sürecek bir muafiyd 

verir. 

Günde iki defa kullanınız. 

Daima Radyolin 

MEYVA TUZU 

1( 1 

1 

En bot meyva tuıudur. lnlııbaıı def eder. Mide, bıığnak, 

karacigerden ır.üte\' ellit relıatıııhldarı enler. Hazmı kolaylaıtırır. 

Telefon 3882 

ZAFiYET 

KANSIZUK 

VEREM 

ISTIDADI 

ROMATiZMA 

VE 
ADEMi 

iktidara 

FEVKALADE 

EYt TEStRI 

VARDIR 

lnsriliz Kan:ıuk eczanesi Beyoı;ılu - lıtanbul 

M.Depo S.Ferit Şifa eczanesi 
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Japonya Sovyet protestosuna cevap verdi 
........................................................................... 

Son baskında alakası yokmuş 
Tungcudakl Japon muhasara edilmiştir • 

garnızonu 

Tungcu şehrindeki - isyanı Hopei 
valisi teşvik " umumı etmiş .. 

Japonların btiyıik a.skeri niimayi~~~Ti 

Japon 
asla 

" resmı 

tatmin 
tebliği Moskovayı 
etmiş sayılamaz •• 

Tokyo, 3 (A.A) --- Diyet mecli- mekte ve bunların büyük bir kısmı- j Nankin, 3 (A.A) -- Salahiyettar 
sinde beyanatta bulunan harbiye nın asiler tarafından öldürülmüş ol- Çin mahafili Japonbrın Şimali Çirı
nazırı 29 temmuzda Çin jandarma- masından korkulmakıadır.. de alclıkları yeni tedbirleri ciddi bir 
!arının İsyan ettiği T ungceu şehri- Dolaşan bazı şayialara göre Yun alaka ib takio etmektedirle!. 
nin tamamiyle tecrid edilmiş bir Su Keng asiler arasında bulunm?k- Çin Centr~I Nevs ajansı, bir Çirı
vaziyette bulunduğunu söylemi9tir. ta ve hatta onları idare etme'.<tedir Japon haroinin artı1.< önüne geçile-

Havalann fena gitmesi ve Çin- m<'z bir hal aldığı fikrindedir.. .:.<... · 
)ilerin mukavemeti yüzünden Ja- Tokyo, 3 (A.A) - Tebliğ : C<'ntral Nevs ayrıca aşağıdaki Çini istilaya gide" Japon 11ençleri bir hitabe dinleyorlar. 

Hopeide askeri harekat sahne-
pon tayyareleri mahalli Japon gar- hadiseler ;;zerinde nazarı dikkati Londra, 3 (Hususi) - Tokyo- yor,haydutların konsoloshaneyi bas- rar ederız' , bu m~·el - 'e Tokyonun sinde iki ağustos gününe ait iş'ara ~ "° 
nizonuyle temasa geçememekte- d b' k J d cellıetme1<tedir : dan bildiriliyor : tıklan bildiriliyordu.. alakası mevzuubahı"s olamaz .• eğer ır şey yo tur.. apon or u-
dirler •• Japon garnizonu telsiz tl'l- lan Yungting Ho nehrinin sol sa- 1 -- Şimali Çin üzerindeki anlaş- Tiyençindeki Sovyet konsolos- Taarruzu müteakip, konsoloslar Bu tebliğ Moskovadaki heyeca· 
graf İşaretlerine cevap vermemek- hilinde temizleme ameliyesini ik- mazlıktan doğacak fazla masraf- hanesine vukubulan baskın hak- konferansının toplantısında Japon nı teskin etmemiştir •. Sovyetlerle 
tedir.. mal etmişlerdir.. !arı kapamak için Tokyo hükümeti kın~~ Japon. ~ükümeti resmi bir konsolosunun da hazır bulunması, !Japonya arasındaki münasebat va• 

Nazır muhtariyeti haiz olan şar- otuz milyon yenlik bir kredi açmış- teblıg neşretmıştır.. bu hadise ile Japonyanın hiç bir him bir aafhada bulunuyor •• 
k• H · h•"k"' · · · T Şanghay, 3 (A.A) -- Jaoon kuv-

ı opeı u umet reısının ung- tır.. Bu teblig" de, Japonyanın hadise alakası bulunmadıgı" nı arıkr~ izah 'ondra, 3 (Ö.R) ·- Tokyodan 
d Ç' . d 1 . vetleri hiç bir mukavemet:> maruz 2 s· • be . h .. I" " ,.... • 

ceu a ın ıan arma arını ısyana - ır agustostan rı er tur u ile alakadar bulunmadığı bildiri!- eder.. bildiriliyor •. 
teşvik etrni§ olduğunu ve bu jan- kalmadan Yan,,!iuchinr.i i~gal et- esya, yolcu naklivatının kesilmiş · • d k" · h ·1m· · T h d 1 
darmaların §İmdiye kadar Japon mişlerdir .. Bu sırada Japon tavvare- olduğu, Koredcn <>TI Hn kişilik ihti- mı~ ve aşagı a 1 ıza at verı ıştır: d aaı:"zu ı{a)d ay ut~r ~a- Japonya ile Nankin hükü01eti 
makamatiyle teşriki mesai etmiş ol- !eri de Paotingu Kalgan ve Hopo- yat ve tal;;viye kıt'aları gelmiştir. ovyet konsoloshanesine yapı- sın a yaz us ar a var r. n- arasında diplomasi münasebetler 
duklannı tasrih etmiştir.. lin diğer noktalarını bombardıman 3 - Çinde oturmakta olan bü- lan taarruzdan Japonya mesul yanın her tarafına dağılmış olan inkıtaa uğramıştır .. iki hükümet mü· 

T . . d k J . . t.. J 1 1 k ti . h olunamaz.. Ağustosun birinci gü- beyaz Ruslarla kızıl Ruslar ara- messillerinin itimatnamelerini ala· 
ıyençın e i apon garnizonu etmıstır.. un apon ar mem e e erme a- .. T" . d k. S k ) . . .. . 

69 Japon talebesinin garnizonun Çi~ membaından gelen haberlere reket etmiştir.. nu ıyençın e 1 ovyet onso os- sındaki husumet ıse oteden ben rak memleketlerine dönmeleri bek• 
himayesinde bulunduğunu bildir- göre Japonlar Çinnakin demirvo- 4 - Japonlar Lojang Cangcu Kay 

1 

hanesi, Japon konsol.osuna telefon malumdur.. !eniyor.. . 
miştir.. !unun tahribine bir muknbele ol- F eı ~ ile l".:om.n eyaletlerinin diğer ederek kendisini vazıyetten haber- Sovyet hariciye komiseri bunu Nankin hükümeti bütün Çın 

Tokyo, 3 (A.A) -- iki yüz Japon mak üzere yüzlerce köylü öldiir- <el i·l~ri i.iz~rinde müteaddit keşif dar etı:_niştir .. Fakat bu telefon mu- bilmelidir .• işte bu sebeplerden Ja- garnizonlarını seferber bir hale koy• 
talebesinin akıbetinden endişe edil- müşlerdir.. uçu~ları yapmaktadır.. jh.a':'er.-sınde Sovyet konsoloshane- pon hükümeti, Sovyetlerin kendi muştur .• Müsadere komisyonları or· 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••11••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •11 •••••••••••••••••••••••••••• sın n Japon kuvvetleri tarafından nezdinde yaptık.lan protestoyu ka· du hesabına büyük faaliyete geçınit' 

Ç• J h b tecavüze uğradığından bahsedilrni- lbul edemiycceğini bildirmiştir.Tek- !erdir .. 

ın - apon ar ı ··-··Fili~ti~i~-···-·ı~"i~~i;f ........ p~~]"~~f ......................... . 
Çine mandalar komisyonunda görüşüldü 

Japonyada kısmı bir seferb-erlill 
"' . 

• 

• 

Filistinde lngiliz bahriye ıukerleri talim ediyorlar. 

Cenevre, 3 (A.A) - Daimi man- Filistindeki rejimin değişmesi la- Komisyon, son iki sene zarfın· 
d,.Jar komisvonu ln,,.iJiz müstem- zım gelip gelrniy.,ceği meselesinin daki Filistin idaresinin tetkiki lazıın 
lekfıt nazırı Orsmby Goreun uzun . k . d . I h lled'lm . , geldiği kanaatindedir •. Bu mesele 
süren izahatını dinlemiştir . .' Nazır, 1. omı~y~nca er.~a a 1 esını yarın tetkik edilmeğe başlanacak· 
mandater devletin teklifi veçhile ıstemıştır.. br .• 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Çin sahillerini kontrol eden Japon filo"" j3pon1arın Çin şehirlerini bombardıman gönderilmiştir. Koreden de asker gön- ÇAN K.A Y ŞEK!N SALAHtyE'l't 
. . . ç· hük' fı . .. . ve işgal etmelerini protesto etmiş, müte- deriliyor. ·••-" Tokyo, 3 (ö R) - Çın sıyası mahafı-ı kete hazırlanıyor. ın metı u.an~u- lır, domiştir. Bunlar dl komün«t1P6n . . . k h' I . . . Tokyo, 3 (A.A) - Nankinde hw..~-

linde Tokyo ve Nankin arasında diple- konun bu harp hazırlıklarından haber-
1 
fırsattan istifade ederek hararetli bir ~rrız~ karşı zecri tedbirler alınmasını, Çırun bır ço. şe. ır erınd.eki ıapon te- met, ordu ve Kuoınintang partislı>İJI 

mati.k mu"nasebetlerı·n kesı'lmesı bekle dardır. . 1 da f l' t' . . 1 . d"" ıstenµştir. j baalan bu şehirlerı terkediyorlar. Kon- üın ill . d . ed -ü-- propagan aa ıye ıne gırı~ıne erı ıga- . m ess erı arasın a cereyan en ..... 
NANKlNlN HAZIRLIKLARI ri de Çin merkez ordusu ile temastır.! JAPONY ANIN HAZIRLICI. soloshaneler kapanmıştır. SOOO ıapon zakereler neticesinde Başkumandan çan niyor. 

AMERlKALI TA YY AREC!LER 

Çin hükumeti kendi harp tayyarele
rinde vazife almak üzere Amerikalı 

228 tayyareciyi angaje etmiş ise de Ame
rika hükfuneti Japonya ile münasebet
lerini ihlalden tevakki ederek bu tayya
recilerin Çine hareketlerini menetmL~-

Roma, 3 (ö.R) _ Bütün Çin dahilin-' Gennal Çan Kay Şekin merkez ordusu 1 tebaası Şanghaydan Japonyaya hareket Kay Şeke askeri ve diplomatik sahada 
. 1 il 1 k d Tokyo, 3 (ö.R) - Japon hükfımetinin etmiştir. Japon tayyareleri Çin şehirle-

de Japon istilasına karşı son deree~ye §ıma i ç~~e do'.:ru · er cm• le evam bir kaç gün evvel temin ettlg"i 100 mil- istisnai salahiyet verilmesine kanır ve-
edl J d b il · b k t' ri üzerinde do1··arak askeri hazırlık- Sa kadar mukavemeti hazırlamak için her i . yo .. r· .. apon or us·u· u erı ar.~. e ı- - rilmiştir' • Bundan maada Vang o-

k h db 1 yon yenlik tah,isattan başka şimali Çin- ı • toğrafl alı 1 
tarafa he,·etl~r go"nderilmiştir. Çin Ja-

1 
run onune geçme ıçın er tc ırı a - arın ıo arını yor ar. 1 ini 

' < deki sefer masraflarına karşılık olmak ming Kuoınin-gtang partisinin iş er 
ponya ile uzun bir harbi göze almıştır. mıştır. JAPONLAR 100 ESlR ALMIŞ. idare etmeg" e memur --'"-'·tir. 

JAPON BAŞ KUMANDANININ 
SöZLER.t ... 

üzere diyet meclisinden daha 300 mil- ="'i 

ZECRi TEDBlR ALINMASINI yon yenlik fevkalade bir tahsisat iste- Tokyo, 3 (Ö.R) - Japon askeri ına- Tokyo, 3 (A.A) - Hankovdan aJııı"". 

tir. 
İSTlYORLAR. ·• im k kamatı 28 temm---~-kl muharebede çın· _ haberlere göre Çin ve Japon tacirlerı 

miş o ası Çindeki hare atını tevsi et- """" d 
Tokyo, 3 (ö.R) - Şimali Çindeki ja- 1 Londra, 3 (Ö.R) - Röyterin Şanghay mek isteğine delil addolunuyor. Japon- lilerin 2000 den fazla maktul verdikle- arasındaki müzakereler taınamiyle ur· 

MANÇUKO ASKERLERİ pon kuvvetleri baş kumandanı general muhabiri bildiriyor: Çin ünversitesi ya bir kısım ihtiyat sınıfların seferberli- rini, japonların 100 esir, aldıklarını çin- muştur. Çinliler Svatov ve Kauton'.1" 
Roma, 3 (Ö.R) - Mançuko ordusu Katsuki gazetecilere beyanatında bu- şansölyesi Cenevrcdekl beynelmilel kül- ğini illin etmiştir. Şimdiye kadar hare- lilerin terkettikleri iki tayyare ile 4 Japon eşyalarını almak istemernektedır· 

flmal1 Çine karşı geniş çapta bir hare-! günkü vaziyette iki şeyden korkulabı- tür mesai birliğine bir telgraf çekerek kat sahasına bir çok japon fırkalan topu iğtinam ettiklerini bildiriyor. ler. 
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Jerar şinıdi kalbinin derinliklerinde gizle-
111eğe mecbur kaldığı bir hisse kapılarak ıs
tırap çekiyor ve bundan müteessir oluyordu ---

Geçen sayıların hülasnsı di. Fr. n.<>uvnz içiıı açık ve samimi bir 
Baron Danycl de Villcbon dul kal- arkndaşlık hiss~iyordu. Nikol içinse 

"1tı'ftır. Büyiik kı:ı Fransıvaz ve kü- bütün hayat boyunca beraber yürümeği 
rilğii Nikol ile yalnız yaşıyor. Nikol temenni .. ttiren bir muhabbet duyuyor
Yiizbaşı Jerar Dansit ile nişanlanmak du. Ocağının muhafızı olarak seçmek 
ilzere iken bu subay ansızın Laosta istediği genç kızı vazife sahasında kcşfct
ıef erc gönderiliyor. Baron nişan nıe- miş olmak onu ayrıca m"mnun ediyor
tcısimini yapmakta teTeddüt ediyor ve du. Jcrar «Metrul· anneler yurduna> 
etrafındakiler bu işte belki metresi s.ınki orada bir Yazüesi varmış gibi pek 
E'lavi de .M'ereyin tesiri altında. kal- tabii ol.mık yine g~ldi. Iştc bu sıralarda 
dığından !iiiphelcniyorlar. Jcrar Dan- Piyer onu Barona takdim etmişti. Ba
&it Marsilyada vapura binmek iizere ron her ikisini yemeğe tuttu. Diğer .:ık
l>aristen ayrıZ.yor. ş:ım!ar Fnmsuynz Jcrarı yurdda geç bı
Zaten işte Baron de Villebon tara- rakarnk nile sofrasına davet etmişti. lk.ı 

fıııdan verilecek balo için iki davetiye taraflı, tallı, hakim ve besbelli bir aşkı 
~. Arkadaşına teklif eiü: himaye için şahıslar ve hfıdiscler birleş

..... Seni de götüreyim. Vahşi ! alemi miş gibi idiler. Bu aşk o kadar nefis bir 
~... şefkatle sarılı jdi ki şimdi bu beklcnil-

Jernr kibar aleminin zevklerine pek miyen hareket zarureti müthiş bir zu
~ daiınış bir nesle mensuptu. Bununla liiın halini alıyordu: 
l.era~r kabul ettL Acaba saadeti için Jcrar şimdi kalbinin derinliklcrıııdc 
~ l'oksa bedbahtlığı için mi olacaktı? gizlemeğe mecbur kaldığı bir hisse ka
~ böylece bol ışıklar arasında Nikol pılnrak ıstırap çekiyor ve bundan müte
t. Peri masalı prenses gibi onun gö- cssir oluyordu. Keşki Nikolin kendisi
dllne ilişti. İçinde büyük bir heyecan ne bh; peri gibi göziikfüğii o balo nk
~du. Ve sonra Mark Sastras genç şamındnn kaçmış olsny<lı. Hayatın nğır 

ı danscttirmek için kolu ile snrdıgı \'azifeleıiylc knr,:;ılnşanlar peri ma.sal
'1t bu heyecan boğuk bir hidd~t ları jçinde yaşa) amazlar. }'nkat insan 
~ltıini aldı. hayatının romanından ynknsını sıyıra

..... Bu adaın kimdir? Diye Piyerc sor- biJir mi? Her şe~· mulrndderat kita-
dıı hında önceden yazılmış dc[;il midir? Iş-
J\rkadnşı ınutnd alaycı favrıy]c ce-1 le bli~ Jece roman, ilk bahsinin sihirli 

\>ap Vermişti: safhasından sonra şimdi facia şeklinde 
....... Nasıl? Şimdiden abayı yaktın mı? devam ediyordu ... 
Ve ilnve etti: . Jerar hareketin 1..!kaddtim eden bu 
- Merak etme ... Pek az ehemmiyeti gece hemen hiç uyuyamadı. BillUn ha-

"cı.r onun... Baronun arkasından sü- tıraları kendisini müteheyyiç ed~n 
~klenen ec;ki bir diplomattır. Ya genç bir kabus halinde ç:ı.rpıştıl<r. Şafakla 
1 
~, onun kim olduğunu ögrenmek is- beraber uyandı ve valizlerıni, yaptığın
cıınez misin? dan ne kadar mütee~sir oldw~unu gü~te-
Jerar cevap vermedi. Arkadaşı devam ren bir yavaşlıkla kapattı. Öglcdcn um

t1ti; rn crezcn·c> bir !.ompartimanın kapıı::.ı 

1 
- Pek ala anlaşılıyor ki, artık fikrini önünde, istns) onda arkad:t.<;ı Piycr1e bc

dliraf etmek istemiyorsun! Ben sana yar- raberdi. Rcszam: 
leıtn ed<.'yim. Bu ıruıdınaze1 Nikol de Vil- - Şu koca kutu içinde y~lnız ba .. ına 

°bondur. Ablası Fransuvaz gıbi o da pek sıkılacaksın. dedi. Eğer iiç es~vim>
~\'lcnnı<'mck iddiasınckdır. Yen! dnlıi i~ i. lcriıni 1 :tırmck m .. ı·buri) etinde olma
~lllek için beklemeyi tercih ediyor de- 1 saydım Mnrsilva~ n kadar .. ruıa refakat 
lııek. Fransuvauı gelince, onun kara- ederdim. Marsilra gtizellcriyle gözlerimi 
%ın daha esaslı olduğunu zannettirc- ısıtırdını. F~kat modellerimi de kızdır
~k sebeplere malikim. mış olurdum. Onlar kibar ve güzd 
tı;,. - Demek Villebon kır.lannın sırl:ırı- bayanlardır. Belki farkına varamndın, 

\'akıisın? zira şapkaları başlarında değildi. 
be': Öyle diyelim. Israr etmiyl•liın. Gel Piyerin arkru;ınd~n billur gibi bit- ecs 

nı takip et... duyuldu: 
et ~İYer zabiti iki kız kardeşe takdim - Demek herkes seyahate çıkıyor? 
ll~· Fransuvaz ona teveccüh gösterdi. Ressam ha~·rctlc döndü: 
~ ıko~a geline<' bir heyecan duymaktan - Vay, Alis Bonbon! Sen ele Paristcn 
ll eıtdisini güçlükle mene çalışıyordu. ayrılı~ or musun? 
g·IJ. heyecan belki de daha derin bir his - Lnos seferine iştirake gidiyorum, 
g(j~C!yen fazla bir çekingenlikle kendini foka! ben Saygonda kalacağım. Ya sen? 
b 3İ<?riyordu. Aralarmdn başlıy:ı.n mu- ı - Ben Parise ıuıhlıyım. Gidecek olan 
~a\'t>re sadece salon hayatına temas etti. bu subny arkadaşımdır. Sana takdim 
l hol komplimanlardan ve yabancı söz- ( edeyim: Asi Çınlilere dehşet salacak 
~den s:ıkmdı. Hemen derhal sözü olan yüzba~ı Jerar Dansit. 
~b-uk anneler ocağı> müessesesine Jerar. bu sun'i neşe tufanı karşısında 
ır etu. Bu tehlikesizce ve az çok em- omuz sılkti. Piyı.;r devam etti: 
ıJetıe söziin uzablabiJeccği bir mevzu .. - S~ı~i bayanın sırası: Adını zaten 

· soylemıştım, tclo·nr edeyim: Alis Bon

~· ....... Ablam ve ben bu müesseseyi sc
~lc kurduk. Hayatımızın cm iyi za

J lnrını orada geçiriyoruz. 
erar sordu: 

~ l3Utün bu falctler izi hirnz muz
ll etmiyor mu? 

O !iU cevabı veımişti: 
tııı' biğerlerinin sefaletinden muzta
~~ 0lrnnk edebiyat yapmaktır. Sefaleti 
l~ l> haline sokmak değil hafifletmek 

llldır. 

Sonra ila\•e etti: 
ur' Al•ni uımandn zenginliğimizi de 
"I etr 

ırmck icap eder. 
...._ Affedeceklerini snnıvor musunuz? 
..... 11.• • 

;-.r, ~ .. e ehemmiveti var! Mademki biz. 
"<.!( • 

Ilı~. 'tıızı icap ettirecek bir vazifeyi ya-
.ı_ t0l'\ız! Sonra in._c;an mua\'ven bir h:ıt 
'"'~u· .. 
u~ . 1ndc hareket t•derken başka şe:yi 

J lınıneğe vakit bulamaz ki! 
.ı t•rarı .. d . l . . . 
-ı;ı\'!' ınucsscse <lire erını zıynretc 
~t~ etti. Kendisi idare ile meşguldi.i 
l'l :ıLUvnz ise doktorluk kısmını üzcri-
l: -..ını. tı. 

" rtl'sı gün bu davete gitti. Ve gördü
~ey hayranlık de::ccesinde onu ınü· 
~t'\' ır etti. Bu anneler yurdunda hayır
li Qtl'rhk istirahrıt \'erici bir şebnem r,i
'ı-.u l ayılıyordu. Hıçbiı· si<lckt 
~ ~ç llledcn her yere sokulu)Jorclu. Bu 
\." ~Ve içinde Nikol \'C nbl.ısı iyilikten 
~.111

11 ılıktan ibaret olan lıakil.i çchre
~~de gôrtiniiyorlardı. Jer:ır iki kız l . (' . 
~ .ı balo tuvaletlerinden ziynde bu 

h .... ~ hlüzleriyle sc\'i•·ordu 
l. Qll . ·' • 
·ıq ~· cl~is~!.i onlara daha salı i \ <.' da-
~ lını hır hal veriyor \ c kendisini 

:\.akı. tırıyordu. Bununla beı a-

bon ... 
Kadın meydnn okuma kabilinden ila

ve etti: 
- Ynn kibar alemi bayanlarından ... 
- lyi hir arkadaş ... Büyük hadiseler 

karşısında bir t•rkek kadnı· mert. Eğer 

s:ınn tesadiif edeceğimi bilseydim, Alis, 
ııtclyeınden bir türlü alınağa gelmedi
ğin protreni dl' getirirdim. 

- ödc·yccek bir dost bulduğum za
ınnn onu bana \'erirsin. Bnna cemile 
17Östenneğe mecburiyetin yok, çünkti 
ben de snıııı hiç ~·apmadım. 

Hnınnllnr el arabalarını sürerek .. Dik
kat. bn~«mlnr, haylar< diye bağırıyor
lardı. 

Ista.c;yon iskelesinde izdiham yardı. 

Su kalabalık içinde her şey vardı: Er
kekler, lmdınlar, çocuklar ve kafesi için
le kiipek. kedi \'C adamları taklit ede
rek haykıran bir papağan ... 

A1is: 
- Ne kulaklık dedi, bir yer bulama

lıın hiçbir taraf1a, Ye dehliucrde ayak
a kalmak ta hiç işime gelmez. 

- Hahatsız etmekten çekinirim, .• 
- Jerarın l•ompartimanına bin ... 
- Bin gtizelim... O delice fışıktır . .. 

Onu kederden kurtarır, hiraz cğlcndirir-
ı:.in .•• 

Yüzbac:ı da: 
- Ric:ı ederim bayan, buyurunuz. Ba

na mahsus bir kompartiman var. 
- Öyleyse, m:ıdemki miisaode ediyor

sunuz.. . Sizi ncşclendinncğe çalı aca-
ım ..• 
Jcrar bu kndındaki sihir ve neşe ha

litasına hayret ederek ona baktı. Çok 

'l'ENt ASIR ~fe_ "' 

~ ...s'J 

-~~~~~' 
Dıs , ticaretimiz inkişaf ediyor Iktısat Vekili 

.. ' .. • • ~ • .. • • • • .. • .. ·"''- ··~ .. - Jf)'f • • 

Ayvalıkta iktısadt 
tetkiklerde bıilunuyoı Beş ay 

0

hracatımız 
A 

a 
Ankara, 3 (A.A) - Dış ticaretimiz. mız da 35,723,923 liradan ibaret idi. 

hakkında verilen resmi rakamlara göıe 1937 yılının beş ayı içindeki ihracat 
1937 yılının ilk beş ayı içindeki ihracatı- ve ithalatımızın başlıca memleketler 
mız kıymet itibariyle 50.145,485 liraya. arasında sureti ink1$amına ait raknmla
ithalıitımız ise 38,019,548 Jirnyn varnuş r:ı göre <le umumi ihracatımızın yüzde 
bulunmaktadır. 46,33 ünü teşkil eden 23,228,478 lira ile 

1936 nın ayni ayları içindeki ihracatı- Almanya birinci gelmektedir. 4.869,623 
mız ise 36 milyon 14, 798 lira, ithalfıtı- lirn ile Birleşik Amerika ikinciliği, 2 .......... 

milyon 630,246 lira ile de 1ngllıere 

üçUncülüğü almakUıdır. 

lthalutta ise yine umum ithaltıtımwn 
yüzde 42,74 ünü teşkil eden 36,250,226 
lira ile Almanya birinciliği almaktadır. 
5,010,879 lira ile Amerik:ı ikinci •e 
3,182,806 lira ile de 1~-ılya üçüncü gel
mektedir. 

AyYalık, 3 (A.A) - Ct nomi Bakanı 
Cdfil Ba,yar ynnlarınd.ı 1~ Bankası erkA· 
m olduğu halde lpar ~ ~t.ı il~ Midilliden 

buraya gelmiş ve iktı.sadi tetkiklera 
• 

başlamıştır. 

Bakan burada iki gün kalacnkbr. 

B. Adil Giray va
zifesinden ayrıldı 
lstruıbul, 3 (Yeni Asır - Telefonla) -

B. Fethi Tahsin Başaranın istifası üze-

FRANSADA HEYECAN DEVAM EDİYOR 

Bütün gazeteler lngiliz planının 
Fransayı yalnız "bırakması 
ihtimalinden endişe ediyor 

rine lstanbul .futbol riyasetine getirilen 
B. Adil Giray evvelce kabul ettiği bu 

vaz.if cyi yapanııyacağını spor kurumu 
başknnlığına bildirmiştir. 

Yunan atletleri mem
leketlerine döndü 

1st.anbul, 3 (Yeni Asır - Telefonla) -
GalaU:ısaray bayramı dolayısiyle şehri-

mize gelen Yunan ntlet ve güreşçileri 
bugiln Atinaya dönmüşlerdir. 

Komisyon ne zaman 
toplanacak? Pnris, 3 {Ö.R) - Solcenah Fransız 

gazetelerinden bazılnrı bu snbah ~eni
den' lngiltere aleyhinde nc~iyatta bu
lunınnğa başlamışlardır. 

Bilhns~a ·komünist cHumnnitc> gaze
tcsj lngiliz başvekilinin cgizfü planını 
çirl in ve iğrenç bir plan şeklinde tav
sif ediyor. Bu gazete diyor ki: cZahi .. 
ren cok safdilfuıe olan hu plan Fransa 
için bir çok tehlikeler saklamaktadır. 
M. Ne,·ılle Chamberlainin niyeti kötü• 
dür. Ingilterenin umumi Fransız efka
rı umumiyesi ile Cencvrcde yapacağı 
tesirleri dti~ünmek<-i :ı Italyan impa
ratorlunt nu ın~nf:.>ridcn tasdik etmed 
bekfonebilir. In3iltere ha!ta daha iL
riye gidecek, E·.lear adalarının ltalyaya, 
Ispnnyol Fa.sının Almnnyayn terkine 
muvafakat edecek, bu ta\•izaUl mukabil 
Del özkadi tdprak altı servetlc;ini AI
m:ınya jtc pnylaşaca1ctır. ln~'ilterenin 

ayni z1manda Genertı.1 Frun'konun mu-

pılarak halk cephesi prensiplerine sa
dık kaldığını, Rusya ile faaliyetini tak
''iye ederken Faşist Italyn ile elzem olan hale komitesinin ne zaman toplanacağı 
bir dostluğun iadesini ihmal ettiğini ya- hale kamitesinin ne zamnn toplanacağı 
zıyor. henüz tesbit edilmemiştir. Resmi mah· 

cAction Francaise> Moskova Ye Pn- !eller Lord Plymouthun bütün alaka

rlsin boş ideolojisine Londra - Roma ve dar hükumetlerle teması muhafaza et· 
Berlinin realist bir siyaseUe mukabele tiğini söylemekle iktifa etmektedirler. 
ettiklerini ynzarak Chautemps kabinesi
ne çatıyor. 
SULH ENGELLERI KALKIYOR :MU? 

dntr.asigeanb ın Roma muhabiri şun
ları bildiriyor: 

iSPANYA 
Cenevrenin müdahale-

sini mi istiyecek? 
Londra, 2 (A.A) - Milletlerce-

<Londro.nın Roma ve Berlinde yaplı
ğı yakınlaşma teşebbüsünden herkes 
memnun olmalıdır. Şimdiye kadar pek miyetinin gelecek içtima devresin-

sert bir lisanla konuşan bu devletler de ispanya hükümetinin Almanya 
şimdi samimi bir dil kullanma yolunu ve italyaya karşı zecri tedbirler tat· 

bulmuşlardır. Böylece sulh için bir ikin- bik edilmesini istiyeceği hakkında 
el engel daha knlkmıştır. Fakat içtina- gazetelerde çıkan .haberler henüz 
hı icap eden bir tehlike vardır: Fran- teeyyüt etmemiştir .• 
sa ccreynn eden hadiselerin, temasların Bu ı b be · • ı b 1 . . . . . nun a era r ıyı ın er a an 

hnrip sıfat.mı 1rumm:ısımı. intizar oluna- hakiki mahıyetım oğrenmeden sürük- ahf 11 tek "k h d d"" l . . . ın e er nı sn a a ucar o -
bilir. Bütün bu işler tah:ıldmk edince lenmcmelidır. Zıra Fransanın da Ak- d .. ·· k""IAta .. d ~. .. . ugu muş ·u a ragmen a emı mu· 
Fransa otomatikman tecrid edilmiş ola- Framız hariciye nazırı lvon Delbos denızde menfaatleri ve bir imparatorluk d h l k . . . I l 
cak, Hitler cMein Knmpb da nna hat- cExcclsion hiçbir tefsirde bulunnu- yolu vardır.> .a • a e :omıtcsının s~anya mese C· 

1 · ·u b 1 lt.- hakk k p . M"di d " ki F sını tetkık edecek vazıyette bulun-
arı ~ızı . u unan p uuını ta u yor. c :ırıs - ı :t ıyor : < ransanın 

ettirecektir. •Le Peuple> diyor kl: •Fransız mil- yardımı olmadan bir politik formül ha- d~ğuna ~ Lond.~ada kan~t getiril-
POPULAIRE'IN NEŞRiYATI leti bir dörtler misakı değil beşler mi· zırlnnıyor. Frnnsanın Romacla temsil rnış oldugunu Joylemektedırler. 

Sosyı:ılist olan Populnire gazetesi ten- sakı istiyor. Rusyayı ihmal edilemiye- edilmesi lazımdır. Yeni bir sefir tayin Filhakika ademi müdahale ko-
kitlcrinde bu derece şiddetli değildir. cck bir sulh unsunı sayıyor.> edilmeli, o Kont Ciano ile temasta bu- mitesinde bütün alakadar devletler 
Bu gazete sadece Berlin ve Roma mu- cEcho de PariS> Chautemps kabine- lunmalıdır. Fransanın son snatte çağı- temsil edilmektedirler.. Halbuki 
habirlerinin telgraflarını neşretmekle sine bazı nasihatlerde bulunan yazısın- rılan bir davetli menzclesine düşmesini Milletler cemiyetinde vaziyet böyle 
iktifa etmiştir: da hükUmetin sekter bir ideolojiye ka- istemiyoruz.> d{'ğildir .• 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Bir kamyonet faciası 
IG il 

~ o u var H 
9 

Istanbulda tramvaya 
yıldırım düşmüştür 

htanhul, 3 (Hususi muhabirimizden) - Sabah kısa süren sağnaklı yağmurlar 
- Merzifondan buğday yüklil olarak ve şehirde ufak tefek zararlar yapmıştır. 
yedi yolcu ile birlikte Samsuna hareket Bazı sokakları sular kaplamıştır. Halle, 
eden şoför Ktlıunın idaresindeki kamyo- gidiş gelişte müşkülata uğramıştır. Ak-
nct, korkunç bir kaza g""'"ırmış· -tir ·· ·· d · ıld -:ıı • saray onun e hır tramvaya y ınm 

. Ço~. yüklü . olmasına rağmen büyük düşmüş ise de nillusça uıyiat yoktur. 
hır suratle gıden kamyonet, yokuşu 
inerken karakol yanındaki bir eve şid- F ATtHTE BtR HAD1SE 

detle çarpmış ve parçalanmıştır. Şoför İstanbul, 3 (Hususi muhabirimizden) 
Kazımla beş yolcu vlicutlarının muhte- Fatiht A :--:-·d b. kad · . . - e yşe "'"uu e ır ınm cı-
lü yerlerınden aldıkları ağır varalar ne- ah 
ticesi olarak derhal ölmüşlerdir. Diğer var ~. allc kızlarına gizli din dersleri 
yolculnr, ağır yaralı olduklarından has- verdığı tesbit edilmiş ve meşhut cürüm
tnneye knldırılınışlardır. Zabıta ve ad- ler kanunu mucibince zabıta derhal bu 
!iye hadiseye vaz'ıycd ederek mahallin- eve girerek yirmi kadar başı örtülü kı
de tahkilrntta bulundular. zı ders alırken yakalamıştır. Ayşe hak-

SACNAKLI YAôMURLAR kında :ruhsatsız gizli mektep açlığından 
İstanbul, 3 (Hususi muhabirimizden) tahkikat yapılmaktadır. z 

Sporcularımız Müthiş .>,.angın 
Belgraddan ayrıldı Bir çok köyleri 
Bclgrad, 3 (Hususi) - Burada iki tehdit ediyor .. 

maç yapan Türk milli takımı bu aksam C . 
3 

.. 
saat 11,.40 da tstnnbula müteveccfuen d bezal yır, b.< o.R) - 28 ternm~.z-
h k t tm. . S a aş ıyan ır orman yangını mut-

arc e c ıştır. porcular istasyonda h. b" f ı~k kl" . ld ş· d" 
•• .. •• v ış ır e a ·et şe ını n ı.. ım ıye 

buyuk tezahuratla ugurlanmışlardır. k d 7000 h k I k 
.- a ar e ·tar ı orman yanmı~-
luğu vardı. Çok fazla değil , güzel kız tır .• 
lakabını hemen kaı.andıracak derecede. Ateş önüne tesadüf eden köyleri 

Ona bakarken Jerarın aklına tuhaf bir ve kasabaları da tehdit ediyor . .Yan-
iikir ieldi ve bunu hemen ifade etti: gmı söndürmek için fevkalade ted-

•. 

SON <H ·A <BER 
~; '.. -

Donanmamız seyahate çıkıyor 

Yugoslav ve Sovyetlerle 
Italyayı ziyaret edecek 

İstanbul, 3 (Yeni Asır • Telefonla) - Kahrnman donanmamız mukarrer 
olduğu üzere cylul ayında dost ve müttefik devletler limanlarını ziyaret 
edecektir. 
Donanmamız, iki filo halinde seyahate çıkacaktır. Birinci filo; başta Yavuz. 

zırhlımız olduğu halde Tmazlepe, Zafer ve lnönil denizaltı gemilerinden mü
rekkep olacak ve bu filo dost ve müttefikimiz. Yugoslav ve Sovyctler liman• 
!arını ziyaret edecektir. 

!kinci filo ise, Kocatepe, Adatepc>, torpitolarımızla Sakarya \•e Gür deniz
altı gemilerinden ve Ergin ana gemisinden mürekkep olacak, bu filo da dost 
ltalyan limanforını ziyaret edecektir. 
Donanmamız eylulün onunda seyahatine başlnmak üzere hareket edecektir. 

C. alatasaray Admira macı 
' -

G. Sarayın güzel oyuni
le 0-0 beraberlikle bitti 

lstnnbul, 3 ( Yeni Asır - Telefonla) - Şehrimizde bulunmakta olan A<l
mira takımı ikinci maçını bugün Galatasarayın takviyeli futbol takımı ila 
yapmıştır. Gnbt.asaray takımı, Beşiktaştan Faruk ve Şerefi, Beyoglu Spor
dan dnVıllozyors il· Bonbinyoz'u arasına nlmıştır. 

Oyun başladığı :uunan, Admira birinci maçta aldığı neticeye güvenerek 
müstağni davranıyor, buna mukabil Galatasarny çok güz.el bir oyun göste
riyordu. 

Galat:ısaraym akınları dc\'mn edıyor, fakat Admira önUnde kesiliyordu.Bi
rinci devre bu surcile 0-0 olarak neticelendi. 

]kinci devrede A~mira, en güzel oyunlarından birini göstermeğe başladı. 
ve tehlikeli akınlar yaptı. Fakat bu nh:ınları Galatasaray önünde kesildi. Her 
iki tar:ıf da bir türlü gol çıkaramdı. Netice bu suretle 0-0 beraberlikle ne-

• 
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JAPONY ANIN HAKİKi CEHRESİ 
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4lCUSTos ÇARŞAMBA 1937 

Beyaz Ruslar casus .d . ., 
1 ı. 

Sovyet konsoloshanesini Japon kumandanının 
malllmatı-dahilinde beyaz Ruslar basmış 

Yefrlka No: es 

Telefonu umumileştİYen memleket 

lsveçte her iş 
telef onla halledi·:i.,,, 

Orada telefonu olmıyan bir kimse 
unutulmağa mahkumdur .. Ticaret 

ve endüstri her sahada rekor kırıyor 



:>afıite ti f~ı·A~nt 114 ACUSTOS ÇARŞAMBA l 
•ıı:=:::==~=====-~~·~==s::=o---c~-====~~~~~~~--~~~~~~~~==~==~~.~C~-~~-!"~~~====~~~,__.,.~~~~~~~~~~,..._~;;;~;;;~;;;;~~~ 

Mevhum bir davanın • • 
netıcesı 

········································································································~ 

............ ~ SOVYET GAZETELERİNE GÖRE ~ ........... -. . . . 
Kont Str.oganoff'un milyonları 

üzerinde hak iddia eden 
sergüzeştci davasını kazanacak mı? 

: ..•...........................................•.............•........................................... 

için İspanyada 
Uzak Şarkta ve Orta Avrupada 
Bir cihan harbı 

ciddi tehlikeler hissediliyor 
Bir Fransız mahkemesi buna karar verecektir Moskova, 3 (Ö.R) --- Sovyet ga

zeteleri dünya harbinin başlangıcı
nın yı)dönümü münasebetiyle ma
kaleler nesretrnişlerdir .. «lzvestiya» 
gazetesi 19 l 4 teki vaziyetle 1937 
senesını mukayese ederek şunları 
yazıyor : 

- Anfosmalarla birbirine bağ
lanmı§ olan. harp müteşebbisleri İs
panya ve Çinde açıkça tecavüz yo
luna giriyorlar.. Yeni ve kanlı bir 
harbe sebep olacak şekilde tecavüz
lerde bulunanlara gösterilen müsa
mahalar onlara cesaret veriyor .. 

Pra·.,.da cazetesi ispanyada, Orta 
Avrupada ve Uzak Şarkta bir ci
han harbi tehlikeleri görüyor. Ga
zete büyük bir harp için yapılan 
hazırlıkları kaydettikten sonra mü
tecavizlerin Sovyet Rusyaya karşı 
tesaddilerinde müthiş bir sukutu ha
yale uğrıyacaklarını ihtar ediyor .• 
Pravda diyor ki : 

Sovyct Haneye Komiseri B. Litvinof 
«Mütecavizle uzlaşma imkanı 

yoktur .. Ve olmamalıdır .. Milletlerin 
mütecavizlere karşı müsamahaları 
harbi uzaklaştırmıyor, yaklaştırıyor. 

Kızılordunun organı da §U mü
talaada bulunuyor : 

<'Sovyetler mümessilleri sulh le-

~ 
hindeki yüksek hedeflere "~et• 
için harbe ihtiyacı yoktur .. Sotlk~ 
lerin sulh lehindeki mürness ~ 
sulh lehindeki mücadele ve j.ıı,ci· 
lerinde yalnız olmadıkların~. bi• 
dirler .. Hükümetimiz sulh ıÇI~ 
zimle beraber olan milletlere 
uzatmıştır.. ı~A 

SOVYETLER VE AMER .~, 
-. .. Attlerı 
Vaşıngton, 3 (O.R) -- So\' 

hariciye müste~arı Bay Hul~ ~r 
yet Rusya ile Amerika arasın \a• 
ticaret muahedesi akdi için ttl~ıı· 
kerelerin müsait bir safhada 0 ~ 
ğunu , yakında imza edi)eGtgat° 
söylemiştir •. Yeni anlaşmaya ~s· 
Sovyetler bu sene içinde Arne! ~ 
dan kırk milyon dolarlık Arn~~ 
emtiası satın alacaklardır. iJ' 
sene bu mikdar 30 milyon do ' 
Soııryet Rusyanın bilhassa harP şif 
nayii için iptidai maddeler satı11 

cağı söyleniyor .• 

•••••. 
ASTÜRİ CEPHESİNDEKİ MUHAREBE 

Kont Stroganof 
PARIS - Bu ton senelerin en gü

rültülü, ve inanılmaz davası Aix
En - Provence istinaf mahkemesin
de görülmektedir .. Bu sayede borç
luları nazarında «Mösyö le Kont» 
yakın dostları için sadece «Nikolo» 
olan sergüzeştcinin vaziyeti anlaşı
lacaktır .• 

Kont<' yüri;nü yelpoze üe bnen kadmd.r. Asiler. cephelerini düzeltmek içitı 
bütün .gayretini sarfederek şunları ı Nikola muhitine itimat telkin et- rı•c}at ettı•klerı•nı• bı•l' _Jı•rı•yorlar söyledı : mesini biliyordu.. Alacaklıları hep U i 

« -- Prenses ben bir beyaz Ru- güzel Nikoladan hayranlıkla bah-

sum .. Yarın evinizdeki e~yalara ha- sediyorlardı. Bununla beraber Stro- c h • •ı k • • ı ( 
ciz konulacağını haber aldım. Aile- ganoff sıkışmaktaidi .• Par3ihtiyacı u .. m urıyetc, f er C, 0 zayıat vermış e 
nizin kıymetli mira~ı olan vesika- gittikçe müstaceliyet kesbetmişti .. 
ların kaybolmaması için bunlann Çarın emirnameleri, yalnız biiyük ROMA, 3 (ö.R) _ Madrid etrafın
hepsini bir sandığa koyalım .. Onla- evladın serveti idareye salahiyettar daki cephelerden gelen haberler Astu-

BIR AŞK ROMANI n emniyet altında bulunduralım. olabileceğini gösteriyordu .. Şu hal- ri cephesinde cumhuriyetçilerin asi 
Kont Serj Stroganoffun 1923 se- Safdil prenses, Stroganoffun de müteveffa Kontun servetini ka- hatlarına üç noktadan ehemmiyetli ta- "' 

nesine kadar sürdüğü müsrifane ha- tavsiyelerini kabul ederek aile ev- rısına hibe etmiş olması muteber arruzlardn bulunduklarını bildiriyor .. 
yat bütün tahminlerin fevkindedir.. rakını bir sandık içine koydu. olamazdı.. Nikola halasından bir Asiler bu tnzyik kar~ısında bazı noktn
Ba adam Stroganoff ailesinin bü- j Ertesi gün sulh hakimi ihtiyati mülakat istedi.. Görüşme Kontes !ardan ıic' at ederek cephelerini dü
yük oğlu sıfatiyJe son asrın I haczi yapmağa geldiği zaman Stro- Roz An jelinin beyaz salonunda vu- zcltmeğe mecbur kalmı§lardır .. Pek yn-
ba§ında Çarın kendi ailesine, ganoff ta orada idi .. Hakime bir cen- kubuldu.. kında mütekabil bir tecavüzle knybet-
bahtcttiği bütün servetine kon- tilmen gibi davranarak : Kontes anlıyamıyordu : tikleri mevkileri istirdnt edebilecekleri-
mu~ bulunuyordu.. Kont etra- - Eşyaları değil, bilhassa şu va- - Ne diyorsunuz... Burada, in- ni ümit ediyorlar .. 
fma altın ve ruhla yağdırıyordu ..• lizleri unutmamanızı rica ederim, giltere, ltalya ve Amerikadaki bü- PARIS, 3 (ö.R) - Valensiyndan ge• 
Diğer bir çok Rus asilzadeleri gibi dedi.. tün milyonlarım, bütün kıymettar len haberler Asturie cephesinde tnnr-
c da Parisi, Kotdazür sahillerini ken- Bir kaç gün sonra Stroganoff, koleksiyonlarım sizin mi? Ukönce ruza geçen cümhuriyetçilerin mühim ;il 

(l: memleketlerine tercih ediyordu. Kontes Stroganoffu ziyaret etti : -- Sadece yeğeniniz ... Bunu siz de muvaffakıyetler kazandıklannı, sevkül-
Kont Dazürde bir çok muh- -- Ben yeğeniniz Nikola Stroga- siz kimsiniz onu anlayalım? cen ehemmiyeti haiz bazı noktaları iş-

te~em ıMlikaneler, lüks oteller sa- noffum, dedi.. muterifsiniz.. gal ettiklerini, asilerin büyük zayiata 
hn almıştı .. 1900 senesine doğru Kontes bu yabancıyı hayretle -- Yeğenim, yeğenim .. , Öyle mi? uğratıldıklannı bildiriyor .. 
Roz Angelin adında fevkalade gü- knrşıladı.. Kocasının bir yeğeni ol- Bunu ıspat ediniz bakayım .. Bilfarz Asturi cephesi, 2 (A.A) - Havas 
zcl bir genç kızla tanışmış, hara- duğundan kendisine hiç bahsetme- benim yeğenim de olsanız serveti- ajansının muhabiri bildiriyor ı 
retli bir aşk romanı başlamıştı .. lki miş olduğunu söyledi.. me tesahüp edemezsiniz.. Hükümet ordulanrun kumanda he· lspanya muhacirleri . • <t• 

•cvdalı genç feerik a~k yılları ge- Stroganoff aile şeceresini göster- -- Bunu mahkemede görürüz.. yeti Oviedonun cenubi ~rkisinde ki- harebeye takriben 8000 milis iştirak et- him mevziler ifgal etmişlerdir.: M~~etİ"' 
çiıdiler.. di .. Kendisini Kont Stroganoff ola- Bu söz kontesi kızdırmış ve Stro- in Cuero tehrine hücum edilmesi için miştir .. Hükümetçiler bin kişi kadar za- Cuague •ırtlan da Frankistlerın 

BiR MtL YONLUK HA VALE rak tanıyanların mektuplarını orta- ganoffu derhal evinden kovmasını kıt'alara emir vermişlerdir .. FrankiatJer yiat venniflerdir .. Tel örgülere takılı geçmiştir.. ,r 
Bir gün küçük Kap Estel pos- ya koydu • O kadar kandıncı bir mucip olmuştu.. burada kuvvetli •ipcrlcr inp. etmifler- iki yüz düşman cesedi görülmüştür.. Dün beşinci kolordu dok.san ki1°111 

tahanesi heyecanlı bir hadiseyle 1 tarzda idarei kelam ediyordu ki İşte Fransız mahkemesinin neti• di .• Hükümetçilerin Cueroya kartı Ternel, 2 (A.A) - Frankiatler dün re kadar ilerlemi§tir.. ord" 
lcar§ılaşmıştı .• M. Le Kont parasız kontes inandı : celendirmck üzere olduğu dava bu- yaptıldarı taarruz da yeni bir muvaffa- ileri hareketlerine devam etmişlerdir.. Saragose, 2 (A.A) _ Aragon b'-
kalınca kendisine bir milyon altın - Yeğenim hoş geldiniz, dedi. dur.. luyetai:ılikle neticelenmittir .. Bu ma· Bilhuaa prkt istikametinde ilerliyen sunun erUnı harbiyesi Temel ~p ;J 
franklık bir havale getirtmişti .. Kü- ........................................................................ ••11• 11•••• .. 

11111
•......................................... kuvvetler Bezua yaklaşınaktadırlar... de tespit edilen askeri hedeflere t;ır 

çük postane için bu havalenin te- T e e d k k h b f 1' 
diyesi bir mesele olmuştu .. Sovyet- -en çın e so a ar 1 Karıı tara m mukavemeti pek nyiE ol- olduğunu bildirmektedir .. Yükh':re~;ıt 
)er ihtilali baş gösterince Kont ve muştur .. Frankiatler evvela Sierra De manda heyeti lüzum görürse 

Carboneruda sonra da SaldÔnnda mü- devam edecektir .. Kontes Stroganof birer mülteci mev-

=~:~;;~~!' i{i:E::~!~:~'. Bir buçuk milyonluk şehir müthiş ve ,,,..,_s_o_v_y_e_t-ıe_r_a_e_a_i_le_k_u_v_v_e_t_ıe_n_i_y_o ...... r ,,. 
yışları değişmedi.. 1923 te Kont ç k ki • 1 1 e 
~;ü.:0,'.:rvh::;:.~::!·;: ~:dtik- kanlı f icialara sahne olmuş-tur o çocu u aı e er 

UYDURMA GRANDOK d 1 1 
n.!?.!~ .. 0hl:0~!ğp..:,;;,~0:::.:!~ Japonlar muazzam kuvvetlerini ihrac icin bütün yar ım ar yapı ıyor 
lık ve sefalet içinde yaşıyordu.Slav T, • / k ' , ' [ • • - • - • • ~ 
donki~otu bu müzayakanın deva- .l ıencıne ve Takaya hakim o ma ıstiyor ar... Sovyetler Birliğind~ çocuk diişürmeyi doğmuştur. Umum Sovyetler S-~ 
mına razi değildi •. Bid gün Stroga- ' yasak eden, çok çocuklu ailelere yardı- de, vasati olarak doğum, 1937 ıeO'J 
nofflann ismini taşıdığını düşüne- TIYENÇ1N, 29 TEMMUZ - r sına girebilirlerdi .. Jorj Klemanso zi hastanesine bila fasıla yaralılar nı emreden, boşanma kaidelerinde bazı ilk Uç ayı zarfında, 1936 aeneslJlll' ..,,-1 
rek onların servetine tesahüp et- Çinin bir buçuk milyon nufuslu t caddesinde olan Fransız konsolos-

1 

gelmekte idi.. Çin tchrinin sokak ~n .. t kl il d 
1 

. b t1 ,, ... .:ı 
30 

ı· tA1.,.... 
h k t değlFi er v cu a getiren ve nihayet ay arına nıs e e, y~e ~ megı düşündü .• Kurnazlıkla Kont I ikinci üyü limanı olan Tiyençin hanesi önünde mitralyözler yerleşti- aralarında feci bir yaylım ateş vu-

~ikola hika~esi.n~ uy~urdu .. Bu id-,te~ri_de sokak muh~rc~lerinin deh-jrildi .. Bütün sevkülceyş noktalarda ku?uluyordu .. Japon askerleri Çinli- doğum evleri ile çocuk bakım evleri ve tır. ça1' ~ 
dıasını ta~vıp ı~ın bır şecere ve şetını tanımış~ı~ .. Dun ogleden sonra mümasil tedbirler alındı .• İngiliz ve llerın saklandıkları bir eve el bom- kreşlerinin çoğaltılması hükmilnU ihti- 1 ~ 1937 tarihine kadar,
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bazı resmı vesaik hazırladı ... Yav~ş Fransız : İngı!ız - .ltalyan imtiyazlı ltalyan makamatı da ayni mahiyet- baları ile hücum ediyorlardı. Çinli- va eyleyen kararnamenin intişarından cuklu ailelere yardun olarak J;ıltld'' 
yavaş uydurma dosya zengınleştı.. ~ıntak~ . ot?rıtelerı tarafından örfi te tedbirlere tevessül etmişlerdi. ler kaçmağa teşebbüs ettikleri za- beri bir sene geçmiştir. yon ruble verilmiştir. Halen ~~~dıf· 
Sahte kontun hayatı da kolaylaştı. ıdare ıçın ıcap eden tedbirler alın- S k k h be . d"" k m "' 't I -· . I b' 'ld"l ç· Esasen daha evvel, sovyet halkının fazla anne, bu tahsisatı a]ma1'~ 
D .. b·· ··k · 1 · d F . . o a mu are sı un a şa mun mı ra yoz ateşıy e ıçı ı er. ın 
unyanın en uyu zengın erın en mıştır.. ransız ımtıyaz mıntakası- ba l d K·· .. k d'"kk" l k k ti . l d l l kakl f- ,. G""'e nsene, hu··1..J'.metin bu .d 

S ff · · ld k 1 k" h Ş a ı.. uçu u an ann epen • cese erıy e o u o an so ar ecı refahının fazlalaşması üzerine, doğum -ııı a.u ç--· trogano u varısı o u tan son- nın sa ın avası ansızın mitralyöz 1 • . . l b" k' d b" k 
1
.,. •• . . d B uııdB 

bo 1 h·ı· d" 1 · h .11 . . . . ,. en ınmış, can ı ır ımse mey an- ır at ıamı gosterıyor u.. u aa- nisbeti de yUkselmekte idi. Daha 1935 sovyet ailesini takviye husus 0ş ra rç ana ı ır ı.. ses erı ve ava torpı erının ınfıla- .. .. . w • • JtJJl 
HER ŞEYDEN EVVEL kiyle ihlal edilmiştir .• Dakikadan da gozuk.~~~or~u •. ~ununla ?er~: hah. agı~. ~-apon tayyarelerı Çın senesinde, ondan bir evvelki ·seneye büyük bir kıymeti mevcut bu ıı1ıl' 

Kurnaz dolandırıcı her şeyden dakikaya kabaran b' · d ) ber en kuçuk hır sıgınakta hırbırı şehrıne olum ve ateş serperken Ja- nisbetle, doğum yüzde 40 ila 50 fazla- nu göstermiştir. Boşanma vak'a~ı .. ,ııı ır ınsan a gası, .. . .. l .. I k' . eSJY, 
evvel Stroganoff ailesine ait resmi, tutulması imkansız olan bir heye- ~zen.ne .yıgı an y~z erce ışı sıca- pon piyadesi de w hücuma geçmişti. !aşmış, çocuk düşürme ise yüzde 10 te- him nisbette azalmış ve 1937 se.P 11,-ııl vesikaları ve parşömenleri eline 1 can ve dehşet içinde F rans Pas- gın şıddetınden bogulacak hale frel- ~aat on beşe dogru Şark garı ce- nezzül etmişti. Hükilmetin 27 haziran ilk dört ayı içinde, 1936 senesiJlıP '1.,ı 
geçirmek istiyordu.. Serj Stroga-

1
tör, mareşal Foş ve Verdun s~kak- m.işlerd.ir:. Silah. !esleri başlayınca henncmden manzara arzetmekte 1936 tarihli kararı üzerine ise, doğum aylarına nisbctle, R.S.F.S.R. de ~~· 

nofun Prenses Olga Şerbatof adlı larına akın etmiqlerdir .. Akşam sa- Tıyençın_ın,~_halı 1932 de Şang. ha- idi .. Başlıca Çin gökyaranları gibi po-
-ı: d - k k h l vak'aJarı, yeni bir hızla, çoğalmaga baş- Ukranyada üç misli daha az • ihtiyar ve sağır bir hemşiresi oldu- at on sekizde imtiyazlı mıntakanın yın geçır ıgı or nnç sa ne en an- Çinklang köprüsü, banka binaları 

'ğunu hatırladı .. Prensesin Korbeyde demir kapılan kapanmıştı .• Her ta- dırıyordu .• Çin askerleri merkez ve ve belediye dairesi yanmakta idi .. lamıştır. KAnunusani ·Mayıs ayları zaı·- vak'ası kaydedilmiştir. d~ 
oturduğunu öğrendi .• İkinci Kateri- raftan gelen mülteciler birbiri üze- şark garlarını işgal etmekte idiler .. Japonlar kendi imtiyazlı mıntaka- fında Moskovada, 1936 nın ayni ayları Biltün Sovyetler Birliğinde, <iıfıl' 
nanın el yazıları, fermanlar ve bir rine yığılarak normal zamanda 30 Denizden ve Mançuri tarikiyle yar- larındaki gökyaranların kulelerine zarfında 3o.ı7ı iken, bu sene doğum evleri ile çocuk kreşlerinin faılal~{i).{i~ 
çok vesikalar ailenin en büyüğü sı- hin kişiden ibaret olan mıntaka nu- dımcı kuvvetler alan Japonlar için veya en üst katlarına yerleştirdik- 56,398 e, Leningrad şehrinde 21.978 masına ve teşkilatlandırıJınası.nB r;# 
fatiyle Prenseste bulunuyordu .... fusunu dört misline çıkarmıştır ... ınünakalat merkezi olan bu demir leri mitralyözlerle Çin evlerine son iken 39.789 a, Bakuda 8. l50 iken 12•126 bir faaliyetle devam olunmaktadıt·j~ 
• Stroganoff adli bir teşebbüse gi- 1 Elinde bir avuç polisten ve kolon- yolları kat'i bir ihtiyaç teıki] edi- mermilerini sarfetmekte olan Çin ya, Aşkabadda 1.080 iken 2.100 e çık-

4
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n§?Ilezden Önce bu vesikaların ihti- yal piyade bölüğünden başka bir yordu .. Gece yarısında Tiyençinin askerlerine ateş ediyorlardı .. Japon- m~tır. Minsk, T'ıflis, Frunze ve Taş- bit edilen plan mucibince, · çacw-_;df 
yati haciz altına alınmasını İstemiş- kuvvet olmıyan Fransız makama- yumuşak topraklarından barut ve lar büyük oyunlarını oynıyorlar •• kent şehirlerinde ise doğum bir buçuk lı yeni doğum evleri, 900,000 rııe.,,_ 
ti.. Muamelenin tatbikinden iki gün tının endişesi büyüktü .• Zira Çin kan kokuları yükselmekte idi.Çin- Japonyadan gelen büyük" kuvvet- misli fazlalaşmıştır. Bu senenin ilk dört kreşler ve 4.000.000 çocuk için dl~ 
evvel Prenses Olga Şcrbatofu ziya-Jaskerleri ric"at yollarının kesildiğini liler adım adım mukavemet ediyor- lerin ihracı için bütün Tiyençine ve ayı zarfında Ukranyada, geçen senenin- kreşleri ve 1,750.000 çocuk için 
ret etti. On · · ·· -...a--• 
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Gelen adam, otel kapısının kapanma

lına. intizaren hiç sesini çıkarmıyordu. 
Kapı kapandıktan sonra ıapka.aını çt• 

kardı ve dedi ki : 
- Mösyö Lö Şövalye de Pardayan 

liı.siniz değil mi) 
- Evet beni Ya siz kimsiniz mös

)'Ö}.,. 

- Adını söylemek istcmiyen bir aen
YÖrün uşağıyım.. Efendim namına sizi 
Çarpışrnağa davet ediyorum.. Eğer bu 
da\'eti kabul etmezseniz. alçak oldu
tunl12u söylemekten çekinmiyorum .• 

Pardayan gülerek cevap verdi : 
- Mösyö uşakl Eğer şövalyelik ule

tninde. ınübareze eyliyecek adamın il
mini bilmek mutlak ıartlardan olmasay
dı, size layık olan cevabı verirdim. 

Yazan : Mlşel Zevako 

baskındı.Bu kadar canlı ve kotkunç bir 
kılınca rast gelmemiıti. Birden bire düş· 
manının kolu zemberek gibi boıandı.Bir 
adım geriye fırlamağa mecbur kaldı. 

Şövalye takdirlerini ız.hnr etti ı 
- ~ebrik ederim.. Böyle bir darbe 

ile beni toprağa sermek dinizde idi ... 
Yalnız bir mani vardı .. işte o mani beni 
kurtardı .. 

Bu defa Pıırdnyan hücuma geçti.. 
Karşısındaki başka birisi olsA:;.•dı bu hü
cumla muhakkak yere serilirdi .. Fakat 

şövnlye d.ıhn önce yalnız. maekesine do
kunacnğını söylediği için sözünde dur· 
mak mnksadiyle kılıncı tuttu .. 

Ortalık İyice ağarmıştı.. Bazı pen· 
cereler açılmağa bıışladı .. Bir çok me• 
raklı kimseler pencerelerinden başlannı 

- Efendim sizi kaldırımların üzerine 
çıknrmı~lnr şu iki nsilzndenin mücade

&ctdikten sonra adını söylemekten çe-
ki lesini scyrediyorl:ır ve çarpışmanın mut-
nıniyccektir.. Çünkü bu ismi başka 

b· lnka şu fena me:>-hanf>de kafolan tüt-
ır Yerde tekrar imkanına malik olmıya-

taksınız.. sülcdikten sonra güzel bir matmazelin 
Herifin bu kadar kuvvetli ve süku- paylaşılıınııyan gözleri yüzünden doğ-

duğuna hükmeyliyorlıırdı .. 
~i konuşmnsı Şövalyenin nazarı 
dikkatini celbetti.. Kafasının içinden Seyirci1er birden bire titrediler.Çar-
lllnlar geçiyordu : pışanlardnn biri ölüm derecesinden ya-

- Acaba benimle düello etmek ralnnm!J gibi acı bir ses çıkardı .. Bu
ia~Yen Dük de Giz midir} .. Olamaz .. t nunla beruber her ikisi ayakta idiler .. 
Eier Dük benim burada o1duğumu ha- 1 Sesi çıkaran ynbııncı idi .. Pardayan çok 
her alan, yakalatır, hnnçcrlerdi.. Hiç 0 1- maharetli hamlelerini yaparak kılıncı· 
lnazsa çütütüp mahveylemek için bir nın ucuyle düşmanının alnına dokun-

dcliğe tıkardı.. mu~. kılıncın ucu maskeyi delip geçmiı. 
O halde kim olabilir) Acaba İntikam kolunu çekince kılınç maskeyi kopa· 

llrnak istiyen Busai Le Klerk mH La
kin ismini saklamakta ne mana var) .. 
lia.yırl.. Mutlaka Morever olacak! .. 

Pardayan boğuk bir sesle sordu: 
- Efendin nerede).. Aklını başına 

ltctirmeğe hnzırım .. 
Bu sırada duvarın dibine yapışmrı 

duran bir karartı kımıldadı, ilerledi, Par· 
dayanın önünde durdu.. Bir İşaretle 
~ğını savdı .. 

ikisi karşı kar§ıya kaldılar .• 
Şövalye yeni gelen zata dikkat1e 

haktı : 

- Bu, o değil 1.. Diye rnınldandı .... 
Cidden hayret içinde kalmıştı.. Düşma
nı Yirmi ya§larında bir delikanlıya ben· 
tiyordu .. 

Pardo.yan kendisine mahsus olan 
hir kay tsız.hkla söze başladı.: 

- Mösyö, :İsminizi söylemek istemi· 
Yorııunuz.. Gerçi usule muhalif ise de, 
~cnınelc için ısrar etmiyeceğim. 

Yüzünüzü de mukelemiısiniz.. Son 
d.lcikaya kadar kendinizi bana tanıtma· 
.._ak hususundaki arzunuza itaat edece
lirn.. Sonundıı bunu öğreneceğime 
Ciınidirn ·var .. Bittabi kaldırımlar üzeri
~~ serildikten sonra olacaktır .. Uşağınız 

0 Yle söylemişti .. 
Ya1nu beni ne için öldürmek i.stediği

ll~i söylemek lütfunda bulunmaz m1sı
llı2 } 

Şö\•n1ye bunları söylerken diiJmanı-
111 da gözünden kaçırmıyor, onun en kü
çiik hareketlerini tetkik eyliyordu .. Kar
tlaındaki delikanlı maskeden başka fap
'l~~ının kennrlnriyle yüzünü örtmüştü. 

\!?.ünü görmek imkansızdı.. Belki se
tİtıden kim ulduğunu tanıyabilirdi .. Fa
~t. o, uzun sözlere mukabil ağzından bir 
tlune çıknrmıyarak kılıncını çekti. 
Sövalye de derhal kılıncmı çekerek 

clü~rnanını selttmladı ı.·e ihtar etti : 

rıp atmıştı .. 
Pardayan hayret içinde bağırdı ı 
- Bir kadını.. 

Derhal kılıncının ucunu yere indirdi. 
Siyah maskeli kaldmmlnnn üzerine 
yuvarlandı .. 

Şövalye bir kaç sa.niye karşısındaki· 
ni süz.dükten sonra onu tanıdı.. Büyük 
bir sıkıntıdan kurtulmuştu .. Favstanın 

alnında kırmızı bir leke de hasıl ol
muştu.. Başını semalara dikti.. Sanki bu 
küçük kan dnmlasını tanrıya göstermek 
istiyordu .. Bu yaranın yalnız nlnını değil, 
senelerden beri derinleşen kudsi mevkü
ni de lekelediğine kanant getiriyordu .. 
llk defa olarak yarn1anıyordu .. 

Şövalye gayet müsterih kılıncını kal
dırdı .. lki adım daha geri çekilerek ıap· 
kasını çıkardL. Bir tiyatro artisti gibi 

düşmanım yerlere kadar eğilerek selam
ladı ve dedi ki : 

- Eğer prenses Favsta ile çarpııtı· 
ğımı bilmiş olsaydırn, kendimi serbest 
bırakır, sizin elinizden bir yara almağı 
tercih eylerdim .. 

Pardnyan son cliınlcyi ikı maksatla 
söylemişti. Favsta nteşli nazarlarla şö
valyeyi süzdükten sonra boğuk bir ses 
çıkardı: 

- Kendinizi müdafaa ediniz! ..• 
Pardayan cevap olmak üzere kılıcını 

kınına soktu. Prenses yarı sevginin yarı 
da kızgınlıkla şöfalyenln üzerine yUrU
ycrek tekrar etti: 

- Yn kendinizi mildnfacı ediniz ve ya-
hul öleceksiniz. 

Pardayan kollarını kavu:iturdu. Favs· 
tada delilik alUınetlcri belirdi. Kılıcı
nı orta yerinden tutarak hançer gibi 
kullanmak ve Pardayanı bu suretle öl· 
dürmek istedi. Pardayan yıldırım. silr
atiyle Favstanın bileğini yakaladı, kılı

- Mösyö, düelloya başlamadan ev-
~cl .aiz.e şunu haber vereyim ki benim cını elinden aldı. Pı-enses bu defa da 
.•rıstc bulunduğumu kimsenin bilme- evvelce olduğu gibi bir nara atarak el

•ıni i.:.temiyorum.. Davetinizi kabulden lerinl yüzüne ka1>3dı ve geri c;ekildi. 
~· k d ınmedim.. Zorln uykudan uyandırıl- Şövalye kı1ıcının ucundan tutara • sapı-

rrn.. Akşama kndar kafamı zor topla· nı Favstaya uzatarak dedi ki: 
)acağım.. Hakkınızda gösterdiğim şu - Madam dünyada biricik scnretlın 
'-~gıya mukabil sizden ricam şudur: j hayatım kal~ıı;tır, pek az zaman için 

Ben sizi tanımıyorum .. Siz ise beni ona ehemmiyet veriyor, muhafazasına 
lanıyo L.. f 1 k0 

• • • . rsunuz.. ut en nası ve ımın va- çalışıyorum. Hayalımı korumak istcme-
bta ıyle benim bu akşam Diviniyerde mi mazur görünüz! Kanımı döktürmedi-
1.ılund ~ h b ld ' s· . L . u::;umu a er o ınız. .. ızın e- ~· . . .. l .• d lı" "k Y""']an 

Ilı k gım ıçın goz erınız e ırı ·en ~ 

t şu nldırıml.ır üzerine yatırmak is- k tt ğ b ld ~ d d layı 
td·~ . . . a ı ırma a se ep o ugum ::ın o 

b 
1 E:ınızı de biliyorum.. LUkin taliim ff d"l · 

en· ld a mızı ı crım. 
ı o ürmezse saklandığım yerin na-

•tl ve kı'm· t f d k f d'ld·~· . b'I Favsta hem nğlıyor, hem homurdanı-
lll('k b • • . k h . l"d" yordu: 

ın ara ın an eş e ı ıgını ı ·ı 
l-· · enam açın s;o e emmıyet ı ır... • . 
Utfl'ıı &öyler misiniz).. - Bıtmedı -

•.Yetini nldı. 
l" Yab:ıncı cevap yerine cHazırol> va- ·ı iç Hastalıkları mütehassısı 

:·: :~~~·;ö~:::ın ·;:::;:~:.~u .. ö::: jt c e 1 aAnloKYToaR r ~I n 
l «! ma kcnizi çıkararak kim olduğunu
du .n~lnma:;. ı mecbur kalacağım .. Kt-.n· ı 

111 •.ı:ı ,· . "'d f d . 1 ı B Y• mu n ırn e ınız .. 
bir· ır kaç dd:ika içinde kılınçlar bir-

ıne dokundu .. 

d Yıldızların son sönük ziyaları altın· 
il "k• b 1 ı adamın ilcrj geri hareketlerinden 
11 
.ka b' ·· ··ı · d K 1 1 tırı ır şey guru mıyor u.. 1 ınc; a· 

~ Çarpıımnsından çıkan seslerden baı
) 1 ortalığın sükununu bozan bir şey 
Oıc:tu .• 

~ 1.1k hamleler Şövalyenin nazarı dik· 
...:;ni celbetti .. Belki yüz def adan fazla 

llo F raM&ıUn en mcthur 

Memleket hastanesi dahili 

hastalıkları aeririyat şefi ikin

ci Reyler sokağında inhisarlar 

tütün salıf deposu kartısında 

65 numaralı muayenehanesin

de hastalarını kabule başla

T elefon: 3956 

............. ~·····v·····a···~~·c;:;i······K·;;:~~~~~····~············ 
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Sovyet 
büyük 

endüstrisinin 
bir zaferidir 

Kanalda çalıştırılan 55,000 
mahkumun. cezaları affedildi 

Roma - Londra 
Anlaşmasının ana 
hatları nelermiş? 

ROMA, 3 ( ö.R) - Roma ile Lon
dra arasındaki nnla~manın mühim ve 
kat'i neticeleri şunlardır : 

1 - Akdenizde mütekabilen kazanı
lan mevkilere riayet esasına müstenit 
tam bir anlaşma .. 

2 - Habeşistan mese1esinde ltalya· 
nm tamamen tatmini esasına müstenit 
bir anlaşma ... 

3 - ispanya meselesinde Avrupa
nın umumi menfaatlerine uygun düşecek 
bir anla,.ma .•• ............ 
Kazan'ın Beşyii
züncü yıldönümü 
Bu sene Tatar cümhuriyetinin hükü

rrlct tnerkezi olon Kazan şehrinin kuru

luşunun '500 üncü yıldönümüne tesa
düf etmektedir .. Bu müntı.sebetle Knzan· 
da' bazı ihtifaller yapılacaktır .. 

Kaz.an müstchl::em ~hri, 14 3 7 sene· 
sinde, T ntar ~fonlarından Ulu Muhnm

Kutupta 
Kışlıyanlara sesli 

mektup 
Arktik mmta.\:alarında seyahate çık

makta olan buzkıran gemileri, Kutup 

istasyonlarında kışlamakta olan kahra

manlara 300 kadar «sesli> mektup gö

türmektedir. Bu mektuplar, üz.erlerinde 

gramofon plUkı tertibatlı bir şerit bulu
nan kartpostallardan ibarettir. Bu kart

poslnllardn, kutup kışlayıcılarının ço

cuklarının, karılarının, nnnelerinin ve 

ynkın dostlnrının sesleri ma.7.but bir 

halde bulunmaktadır. Bu kartlar, ilint 
uğrunda Arktiğin to;,uk mıntakaların• 

da :ruvalarından uzak yaşıynn bu kah· 

r::ımanlar üzerinde her halde çok iyi bit 

surette tesir edecektir. Bu, kendileri 

için en bUyUk bir hediye ve en beliğ 

birer mektup teşkil cyliyccektir. 

···············~·························· 
tZMIR BELEDlYESINDEN : 

m-d 1 fan tarafından 14 3 7 senesinde 1 - Temizlik işleri hayvanl<ınnın 
t~sis olunmu tur .. Sehir, Volga nehrinin bir &en.elik ihtiynçlnrı için nlınacak 
aynklnrından Knz;nka ırmağının kenn· 

1 

yüz yirmi iki bin ltilo arpanın 30/7 / 
nndn kurulmuş bulunmaktadır.. 193~ tarih~nde :rnpılan kap:ılı ~rffı 

Jnkılô.p bu Rehti bo ... unduruktan eksiltmesınde ihale yapılamadığın-
kurh:lmu~ T atar;tanı~ end~ı:tri ı.·e kül-

1 
dan cksiltm.c~ bit!ş.i tarihi .olan 

tür merkezi haline getirmi;tir .. Umumi 30/7 /937 larıhınden ıtibaren bır ay, 
,, • . lpazarlığa konulmuştur •• Bedeli mu-

harp baolnngıcındn Kazan ııehrının nu- h . L-b kil d"rt •--
- k 180 b" ·d· B h' l ammenı m: er osu o KU?U! on tusu, anca ın ı ı.. u §e ır, d be b' ·· k be ı· 

. . . . . para an ! ın yuz se sen ' ı-
d urmadan {lımdı çııbuk bır seyırlc· ın- radır .. Sartnamesini görmek üzere 
kişn( cyl~mektedrr.. Htilcn. nufosa 300 ba§ katipliij'c, İ§tirak için de üç yüz 
bini ceçmi~ bulunmaktadır.. 1 se!uen dokuz liralık muvakkat t~ 

İnkılap senelerinde, eski fabrikalar mmat makbuzu veya banka temı
vc müesseseler yenileştirilmiş ve yeni-

1 nat mektubu ile encümenin toplan
den bir çok endüstri müesseseleri açıl- 1 dığı cuma ve salı günleri saat on al-

d ~ li . 
ınıştır. lı a encumene ge nır •• 

Knznn'da bugiln 12 yüksek mektep, 2 - K~ıyaka tramvay hay-
bir çok orta ve ille mektep, müteaddit vanlarının bir senelik ihtiyacı olan 
s~;t -mektepleri ile işçi fokülte1eri vnr- kırk bin kilo arpanın baJkitiplikteki 
dır. j ~~e veçhile açık ~~~ltıne ile 

Son senelerde, şehirde bir Lenin nbl- ihalesı 10/8/937 salı gunune tem

dcsi ile yeni bir çok kültür sarayları 1 
dit edilm.iıtir.. ~eli muhammeni 

Rııs ka,Jml.arı • yapılmıştır ~!üteaddit stadlar \'e spor beher kilosu dort kuru4 on para .. 

1 k · · ı · ·· . d t• ·ı . b" t b nsti 1
1 
dan bin yedi yüz liradır •• lştirak için Moskova, 2 - Moskova - Vo gaka- Iara cin kitli ellerini uzatma ıstcmış yer crı vucu n ge ırı mış, ır ı c - •. . . . • 

nah in~aalınm bıtmesi dış mahfil- olduklat"llldan, lakin Yejof'un daimi tüsü ile bir mütehassıslar evi açılmış ve yuz yırmı yedı buçuk lıralık muvak-
. . .. . . kat teminat makbuzu veya ban\r.a 

lerdc bile Sovyctlcr mühcndislcrinitı 'Uyanıklığı ve müteyakkız bulunması sa- yenıden hır çok ktılubler lle sınemnlar • kt b .
1 

.. l .. 
ı dk .. b ı~ ltemınat me u u ı e soy enen gun 

bir başansı olarak kabul edilmiştir. Ga- yesindc bu maksatlann:ı nail o ama ı • "'ucut uınıuşlut. ve saat on altıda encümene gelinir .. 
zcteler bu hususta hararetli neşriyat ya· larından bahsedildikten sonra aşağı- Kaznn şehrinin en entercssan tarihi ı 

3 
K ka t • lik . l . h 

1 d ki taf ")fit ·ı kt d" . . . r - arsıya emız 1§ erı ay-pıyor ar. a sı verı me e ır. übıdelcrı arasında, cskı Kale mevcuttur. l ·b. l'k iht• 1 
tzvestiyn gazetesi diyor ki: «Projesi Sovyet milhendislcri tara- .. . . 1 van arının ır sene 1 ıyacı 0 an 
«1931 sE.>nesinin 15 Haziranında l:o- :fmdan yapılan ve Sovyet inşaatçıları Bu kaicde en muhım kısım da, 17 mel on he§ bin kilo arpanın baş katiplik-

! k · · · ., tarafından kurulan 1\1oskova - \'o]g3 nsırda yapılmış olan Suumbek kulesi-
1 
teki 1;artname verhile arık eksiltme münist p:ırtisi m~r tez ·oınılesının pıe- ~· ı :r r 

nomunda Yoldaş $talinin teşebbüsüyle, knnalı, bizim muzafferane mUcadclcmi- dir. Bu kule, bir çok güzel tatar efsane- ile ihales::i 10/8/937 salı gününe 
Moskova - Volga kanalının inşası hnk- zin arnsına en mUkemmel muvnffakı- lerini ilham ctınlstir. temdit edilmiştir •• Bedeli mUhamme-

kındaki karan kabul etmişti. Müstak- yetil bir eser olarak girmektedir. «Su y: • s f ni beher kilosu dört kurut on para-
bel kanal s:ıhasıncla ilk inşaatçı kafile medeniyetin kılavuzudun demek ne enı ov ye dan alb yüz otuz yedi buçuk liradır. 
göründüğti gUnden bugüne kadar dört kadar hoştur. Eğer bu tabiri Mosko· pulları !stirak için kırk sekiz liralık muvak· 
sene ve sekiz ay gcçmiŞ bulunuyor. va - Volga kanalına atfedecek olursak, kat teminat makbuzu ile söylenen 

lvan I<ovo köyünden Moskovay.ı, demek Volga suyu ile olan bu kanal, Sovyetler Birliği P. T. T. Halk gün ve saat on albda encümene ge-
Volgadan Moskova şchrlne kadar uzo- memleketimizde kültilrün görUlme- komiserliği, Çkalov, Baydukov ve •linir .. 
nan bu 128 kilometrelik sahada muaz- miş bir derecede ·yUkseleceğine bir işa- Beliakov tarafından yapılan ınunz- 4 - Fordson marknlı temizlik 
zam inşaat isleri adeta kııyınyordu. Pa- r~ttir. 2 ı sant :znıfında Moskovaya 125 zam Sovyet1er Birliği _ Ameri- itleri kamyonu için alınacak dört 
yıtahtın su hazinelerinin temiz Vo1g:ı rn1lyon kova su verecek ve vapurlarl3 ka Birleşik devletleri hava seferi ~detw 34 X 7 d!t yw~ dört adAe~ 3~XS 
sular1yle dolması ve büyiik 'Vapurların senede 15 milyon ton yUk taşmac::ık olan .. b t. l b' serı· pul ç k 1 ıç agtr sıklet lastigın b&§ kitıplıkte-

. munase e ıy e ır ı ar· _L_'l • 
Moskovadan Hazer denizine kadar ser- Moskova - Volga kanalının nasıl bır mıştır .. I O 20 40 ve 80 kopek kıy- l:i şartname veçhile açık eıuı tme ıle 
bestçe seyrüsefer edebilmeleri için in- 1?hemıniyeü hniz bulunduğunu işte şu . d k.' b ' ll .. . d k ıihalesi 10/8/937 salı gününe tem-

tç 1 V l Kr ,1 d 1 "ki 1 k .. bil" metın e ı u pu arın uzerın e u- d' d'lm' • H . • bed 1. şan ı ar o gaya eını uvar arına ı · ra t am gosterc ır.> t l .
1 

l b ıt e ı ı§tır.. epsının e ı mu-
k d 1 1 d Ka l h b. k b' k. . . . ha up yo u ı e yapı an u muazzam h • l .. f· d t ti" le a ar yo açıyor ar ı. c na sn nsı ırço ın ışı ıçın • . . . . . ı ammem ft tı yuz ıra ır.. ş ra 

Moskova - Volga kanalı inşaatçılaıı yat Yolu vn7.ifesini gördü. Kanal inşa· uçuşun tra1es"l. çızılmı~ bulunmakta için kırk bet liralık muvakkat temi· 
bu vazifeyi şerefle başardılar. tş1erde· atmda faal çalıştıklarından 55 bin nıah· ve pullar aynı zamanda bu uçuşu, nal makbuzu ile söylenen günde ve 
ki teşkilatçılık ve hakikt mucidane el kumun mahlcl\miyet müddetleri dol- muvaffakıyetJe başaran üç kahra- 1 saat on altıda encümene gelinir •. 
birliği, bu ınunzzam inşaat programımn ınadan serbest bırakılmalan hakkın- marun cfijisini de ihtiva eylemekte- 5 _ Temizlik hanında bulunan 
mukaı;rcr vakitte ve bir örnek olabile- da hüktimetin bugünkü karan huna dir.. bet adet hurda kamyon ile altı adet 
cek hır şekilde başanlmasına bir ~mil açık bir delildir. Hükümet ayni za- hastalık- tenezzüh otomobili ve üç merkep 
olmuştur.:. 1nand::ı kanal inşaatçılarmdan 400 acn Kulak, Boğaz, Burun arabasının bat kitiplikteki ıartname 

Mezkftr inşaat şefleri olan Derman fazlasını Sovyetlcr birliğinin muhtelif lan mütehassı9l 1 veçhile açık arttırma ile ihalesi 10/. 
ve Juk'un hu geniş sahada işleri ınun- inş:latler1yle taltif etmektedir. Bun· Ü k t Q t •• 8/937 salı gününe temdit cdilmiı-
tnz~m bir teşkiHl.t altında id:ıre ettik- ların i-ıimlcri bugün bütün meınlektte 0 Of pera Or :tir .. Hepsinin bedeli muhammeni 

lerınden ve halle düşmanlarının bura- malQ.m olacaktır.> 

8
.
8 
m. K u I 

8
tç

1 
~~~ ~:, a\~:~;kü~:~:k!iti::~:~: 

1 
1 
makbuzu ile söylenen günde ve 

1 
saat on altıda encümene gelinir. 

1 6 - Beher metre murabbaı üs 

SACLIK·50CUKLUK·EKOHOMİ 
• d'vl DEl1El\TİR 

KELVİNATOR iki defa daha az işle ıc _ 
halde aynı randöman elde edilenyqi;;e aofuk hava dolaplar· 

18 Ay Veresiye ~abş 

SAHiBiNiN SESi 
ARTHUR VETTER 

Muayenelıane: Birinci Beyler 

No: 36 Telefon 2310 

yüz l:uru§tan bin yüz yedi lira be. 
deli muharnmenle 63 sayılı adanın 
üç yüz allml! dokuz metre murab-

Evi: Göztepe tramvay cadde- baındaki 60 sayılı nrsanın açık art-
ıi 992. Telefon: 3668 hrma ile satışı ba~katiplikteki şart-

1-26 (481) nnmc veçhile 10/8/937 salı günü-
ilamm:s:ı•mm:ıa:•ıı·•••=lliıılte•-,.,a;r!':::::~ ne temdit edilmi§tir .. t~tirak için sek

J. KALOMENI 
Gazi Bulvarı - Borsa sarayı 

karoıımda : Telefon No. 3402 

JZMIR 
Her cın" el ve elektrikle 

milteharrik YAZI ve HESAP 
makineleri mükemmel ve temi
natlı o!arak tamir edilir . 

daimi aboaman 

sen üç liralık muvakkat teminat 
makbuzu ile söylenen günde \'e aa
d on alt:da encümene gelinir .. 

2685 (1443) 
Kahramanlarda Nusret cıo

kağında 104 sayılı ev ve d:ilc

kiimn enkazı müteahhide .1id 

olmak üzt!re yıkılması başka

tiplikteki l<eşif ve şartnr ıne 

veçhile lO - 8 - 937 Salı günü 

saat on altıda açılc artırma ile 

ihale edilecektir. Keşif bedeli 

altmıı altı lira kırk blr ku
ruştur. iştirak için beş liralık 
muvakkat teminat makbuzfr. 

ile söylenen gün ve saatte 

encGmue ıelinir. 

23-21-J0-4 2SIS t13721 



Her işte kullanılan 

ZONGULDAK 
Maden kömürü 

Her cins kömür perakende suretile rekabet kabul el· 
mez fiatler dahilinde satılmaktadır. 

Adres: Kestane pazarı Bardakçılar sokak numara 12 
F. PERPINYAN 

Selçuk mer!:ez nahiye muhtarlı
ğından: 

Selçuk köyünde 4000 metre murabbaı yol ve pazar yerinin taş
la döşenmesi münakasaya konulmuş, ve münakasa müddeti de 
12/7 /1937 tarihinden 27 /7 /937 tarihine kadar 15 gün olarak ka-
bul edilmişti. . ....... . 

Haddi lfıyıkını bulmadığından 1/8/937 den 16/8/937 ye ka
dar 15 gün müddetle münakasa uzahlmı,hr. 

lstiyenlerin ~artı görmek ve pey sürmek üzere Selçuk köy oda-
sına müracaatları. 2672 (1451) 

iLAN 
il Daimi encümeninden: 

Makam, Bayındırlık, Sağlık ve Sosyal yardım direktörlükleri
nin bir yıllık ihtiyacını karşılayacak olan (2700) teneke benzin 
vermeğe iıtekli çıkmadığından ötürü 2490 sayılı yasanın 40 ıncı 
maddcai gereğince 4/8/937 den 6/9/937 gününe kadar bir ay 
müddetle pazarlıkla eksiltmeye konulduğundan iıteklilerin encü
menin toplandığı her pazarteıi ve pertembe günleri ıaat 11 de 
il daimi encümenine bat vurmaları. 2673 (1450) 

........... Iİlllllll:. ........... l!!m ........... ., 

Milli Emlak Müdürlüğünden: 
No. 
834 Turan Menemen C. 81 eski 249 taj No. lu 1320 M. 

Lira K. 

arsa nakit ile 528 00 
835 Turan Menemen C. 34 eski 196 taj No. lu 618,50 

M. arsa 2. inci tertip V. 200 00 
837 Turan Şimendifer C. 28 esld 29 taj No. lu 3161,60 

M. arsa 2 inci tertip T. V. 650 00 
838 Turan Şimendifer C. 29 A. taj No. lu 5136 metre 

arsa 2 inci tertip T. V. 1100 00 
868 Buca Ziyapafa S. No. il özdemir S. dan 14 No. 

alan mağaza nakitle z 300 00 
880 Kahramanlar mektep arkası 6 kapı 2 taj No. lu 

92,50 M. arsa 2 inci tertip tasfiye veaikuiyle 46 25 
882 istiklal Gündüz çıkmazı 29 eski 23 taj No. lu 31 

M. arsa nakitle. 23 25 
884 Burnova Bilgi S. 2 taj No. lu 36,60 M. arsa nakden 25 00 
887 Kahramanlar Sepetçi sokak 62 eski 30 taj No.lu 

150 M. arsa 2 inci tertip tasfiye vesikası ile. 
888 Kahramanlar Sepetçi S. 44 taj No. lu 354 - 17 M. 

ana 2 inci tertip T. V. 
889 Kahramanlar Şeref S. 30, 32 taj No. lu 103 M. ar

ıa 2 inci tertip tasfiye V. 
890 Tepecik incirli S. 1 taj No. lu 104,50 M. arsa 2 in

ci tertip tasfiye V. 
892 Şehitler Demir Mehmetçik 9/1 taj 135,80 M. arsa 

2 inci tertip tasfiye V. 
895 Göztepe Şahin S. 27 taj 86,25 metre arsa 2 inci 

tertip tasfiye V. 
907 Bayraklı Haliliye S. 17 taj 494 M. arsa 2 inci ter

tip tasfiye V. 

60 00 

42 00 

36 00 

6000 

81 50 

~5 00 

123 50 
908 Seydiköy Atıf B. M. 36 No. lu sokak 1055,35 ar-

sa 2 inci tertip tasfiye V. 211 00 
909 Bayraklı Mizan S. 3 taj No. lu Ev 150 00 
910 Seydiköy Çay Ma. Köprü 35 No. Ju S. 528 M. ar

sa 2 inci tertip tasfiye V. 105 60 
911 Karataf Aras S. 24 taj ve arka taraftan 30/1 tajlı 

kapısı olan 164, 75 metre zeminli ev nakit ile 300 00 
921 Tepecik hamam sokak Kızıl Çullu Buca C. 21 taj 

113,25 M. arsa ikinci tertip tasfiye vesikası ile 
924 Karata, tramvay C. 241 eski 247 taj No. lu ev na-

135 o 
kit ile • 1600 00 

925 Karataş tramvay C. 249 taj No. lu yağhane f abri-
kaaı binaıı nakitle 1400 00 · 

928 Birinci gaziler Sinekli C. 122 No.lu 160,85 M. arsa. 40 20 
Yukarıda yazılı emvalin mülkiyetleri 15 gün müddetle artır

maya konulmufutr. İhalesi 19/8/937 pertembe günü saat 15 de
dir. Alıcıların Milli Emlak Müdürlüğüne müracaatları. 

1452 2682 

Otel SADIK AKSEKi 
Tilkilikte Telefon 3206 

Sabık T evf ikı>at:ı Oteli 

Banyo 

Bol hava 

Ucuz fiat 
lzmirin en havadar yerinde ve deniu karı• fevkalade latif man

SGTalı ,oi tfrmia o. emniyetli yegan• oteLlir. 

YE.NtASIR om n ..:sa -

RODOS 15 Temmuz 
«CASiNO DEll..E ROSE» gazinoeunun açılııı 

RULET= BAKARA 
Müdüriyet SA l T (Rodos-San Remo-Campione d'ltalia 

1, 4, 7 (1433) 

,~u.:n~tzZ~a;ı;;r;i:r.r.~~/.~:::a/.~z~:Z~:>.~0:~:>-""~~Z7~z~z:.~:.z~::z~zi::z~::;a~~~o.~a:•:•:ss:e::.:::•:::~,~ 

Umum Pamuk Fabrikatörlerinin 
Nazarı dikkatine 

PLATT 
Fabrikasının Namdar 

CIKRIKLARINI ve bilcümle YEDEK AKSAMINI 
UMUM ACENT ASINDAN bu sene temin edebilirıiniz 

ADRES: 

G. O. GIRAS 
Pe,temalcılar, Evren aokak No. 3/1 _ 

Singer dikit makinaları kumpanyaaı kar.ısında 
Telefon: 2413 Posta kutusu : 234 IZMlR 

' •ı ..................... ~ ... ---
1 z mir vilayeti defterdarlığından: 

Senesi Mükellefin 
adı 

San'ah kazanç verg_isi 
Mevkii No. Maa bul'ıran 

Lira Kr. 
936 Mehmet Ali Marangoz intikam S. 17 41 74 
936 Halit Kömürcü Hacı Bekir 63 41 40 
936 H. Fehmi Kunduracı Mesudiye • 122 19 32 
936 Hamit oğlu Avni Sebzeci Mesudiye 81 66 92 
936 Hüseyin Avni Kömürcü Mesudiye 21 16 75 
936 Muharrem Gazozcu Zafer 76 4 18 
936 Osman oğlu Hakkı Terzi Kemalpaşa 97 46 22 
936 Ali Fevzi Berber Rayegan 2/1 20 12 
936 Ali oğlu Mustafa Kunduracı Rayegan 3/3 21 60 
936 Sabri oğlu Fehmi Tenekeci Şayeste 25/4 6 90 
936 Rahmi Manav Kemalpa§A 42 39 37 
936 Sami oğlu Y ap.r A§çı Kemalpa§a 28 7 72 
936 Sami oğlu Y l1§af .A§çı Kemalpaşa 28 1 20 
935 İzzet Kunduraci Aydoodu 13/1 15 18 
935 Nedim Saat tamirciai Kemalpaıa 72 3 32 
936 · Hüseyin oğlu Hasan A!ÇI Milat pf\!a 141/1 7 82 
936 Hüseyin oğlu Ha.san Kuap Günaydm 3 4 31 
936 Sami AJçı Mimar Kuım 5 5 76 
935 MuataEa oğlu Ali Kahveci Şimendifer 50 7 29 
936 Yusuf Ziya Fınncı Muvaffak 22 18 40 
935 Ali Kasap Hürriyet 2/ 1 13 50 
936 Ramazan oğlu Hayri Yoğurtçu Tramvay C. 184 6 90 
936 Oıman A.§çı Turan Menemen 226/ 1 49 06 
935 Y akup Kahveci Bostanlı Yalı 247 46 63 
936 Tufan oğlu Yakup Aıçı Boıtonlı mektep 123/1 2 28 
936 J ·uf an oğlu Y akup Aşçı « » 2 20 
936 Y alrup oğlu Mustafa Eskici Menemen C. 6 3 82 
936 Ali Alptekin Eskici Hacı ı>aıa 8 15 53 
936 Ahmet oğlu Hamdi Bakkal inkılap 6 5 52 
936 Zekiye Trzi Mesudiye 93- 96 20 70 
936 Hüseyin oğlu Seliın Yoğurtçu Dilkü a 12 3 44 
934 İsmail Haldn Kahveci Birinci Kordon 418 10 78 
937 Vaıtadis Komisyoncu Mesudiye 294 41 53 

Yukan<la isimleri yazılı otuz üç mükellef namına 935 - 936 yılları 
için Alsancak maliye ıubesinde tarholunan kazanç vergisine ait ihbar
nameler kendilerinin terki ticaret edip nerede bulundukları bilineme
mesi hasebiyle tebliğ makamına kaiın o1mak üzere keyfiyet usule tev-
fikan ilin olunur.. 2680 (1454) 

... _ • .. t · .. . . ---.. .. . . . ..... . 

lzmir Kadastro komisyonundan: 
T amatalık mahallesinin Alireiı ıokağında ve farkında Alireiı 

sokağından 17 garbında ayni sokaktan 21 cenubunda yine ayni 
sokaktan 21 ve kısmen ikinci dede ıokağından 16/18 No. tajlı 
evlerle çevrili 19 No. tajlı ev çerkez Hasan karısı Pembe hatun 
vakfından olarak kadaıtrolanmıthr. Bu evin senetaiz olarak tes
cili yapıldığından bu evle ali.kadar veya bu ev üzerinde ayni bir 
hakkı bulunan kimse varıa ilin tarihinden itibaren iki ay müd
detle ellerindeki tasarruf vesikalariyle birlikte lzmirde Saçmacı 
hamam ıokağında 20 ıayıh binada lzmir Mıntakaıı Kadaatro 
Komiıyon veya Müdürlüğüne müracaatları ilin olunur. 

2683 (1453) 

Türkiye Ziraat Bankasından : 
Senet 

No. Köy mevkii 
127 Narlıdere Soğukkuyu 

322 Balçova Mürsel dereıi 

Sahibi 
Keresteci lbrahim 
O. Mehmet Sabit 
Mehmet kızı Adile 
ve lamail oğulların
dan Ahmet ve Meh-
met 

Meıa
hası 

46.869 Bağ 

322 Balçova Mürsel deresi » » » 
Kürt Hüseyin O. 

360 Balçova Bakkal imam tepesi Mehmet 9.190 Tarla 
Yukarıda isimleri yazılı borçlular borçlarını vadesinde ve tebliğ 

edilen 30 günlük ihbarname müddetinde ödemediklerinden isim· 
)eri karfıaında yazılı ve Bankamıza birinci derecede ve sırada İpo
tekli gayri menkulleri 3202 No. lu kanuna tevfikan 45 gün müd
detle açık artırmaya çıkarılmııtır. 

2 Ağustos 937 pazar günü ıaat 10 da yapılan birinci artırmada 
talibi çıkmadığından müzayede 15 gün daha uzatılmıttır. ihalenin 
18 Ağuıtoı N7 çuıamba günü aaat .10 da yapılacağı ilin olunur. 

2619 1449 

:us 

Bir Gripin a 'madan evve ı 

Istırabın ve ağrının en 
şiddetlisini en kolay. en 
çabuk ve en ucuz geçir· 
men(n çaresi bir kaşe 

GRıPıN almaktır, mideyi 

bozmaz, böbnkleri kalbi 

41· A~USTOS ÇARŞAMBA tt3Z, 
= 

~~ ;s:·ilal<i~·,/ ·s bn;rci ... .._. 
, \ - .......... ~ 

Aldıktan beş dakika ıonra -········-···- ... _.··-·-·-··-·-·--·-·..-
yormaz. 

Ucuz - Tesirli - Zararsız 

GRIPIN 

BEYOOLUNDA 

Bristol Oteli 
••••••••••••••• 

SiRKECiDE 

Osmaniye 
OTEL t 
••••••••••••••• 

Bu her iki otelin müsteciri 
TUrkiyenin en eıki otelcisi 

BAY OMER LUTFIDIR 
••••••••••••••• 

Kırk iki senelik tecrübeli ida· 
reıile bütiln Eğe halkma ken· 
diıfni aevdirmiıtJr. 

Otellerinde misafir kalanlar, 
kendi evlerindeki rahah bu· 
hular. 

Birçok h usuıiyetlerine illveteP 
fiatlar mlSthlt ucuzdur. 

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

Taze Temiz Ucuz llaç 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat • 
eczanesı 

Başdurak Büyük Salepçioğlu hanı 
Karş1sında 

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

DAIMON 
Masa ve vantilatorları 

En son icat edilen bu vantiJalorlar yazın boğucu s rak· 
larından kurtarır. Masa vanlilatorJara üc pil ile çalışır ırk 
iki saat devam eder. Saalta ancak bir kuruş sarfiyatı tt•ardır. 

CEP V ANTİLA TORLARI : Küçük bir pil ile çalışır ınii· 
temadiyen yedi saat devam eder. Bilhassa bayanların el 
çantalarında ve ceplerde taşınabilir. Gayet şıktır tavsiye 
ederiz. 

De oıu Sulu han cıvan No. 9 - 28 Hüsnü Öz Ödemifli 


