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Vindsor Dük ve Düşesin 
Almanya seyahatı 

Berlin, 9 (A. ) - Vindsor Dükü ile refika-1 
• 1 
sının Almanyayn ynpacakları :r.iyılTet hakkında 

öğrenildiğine göre, Dük 'Ve refikası Almanyanın1 

muhtelif yerlerinde askeri fabrikaları ve müesse-1 

seleri gezeceklerdir. 

Fiati (5) kuruttur Cumhımyctın.l"Ve Cumhuriyet Eserininin Bekçisi, Saba1ıları Çıkar Siyasi Ga::eted:r ---- ~ 

YENi ASIR Mıı.tbu.amda baaılmııtır. 
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:••11111111111•• . Büyük Şefe ••••••••••••••• . . . .. . . 
.. ismet lnönü, profesör Bn. Afet 
refakat ediy~rtlu. Başvekalet 
vekili B. Celal Bayar, vekiller, 
Genel. Kurmay erkanı, manevra 
komutanı, Sümerbank mü·dürleri 

ı da~a önce gelmis buluruyorlardı 
1 I ' . 

Bütün Nazilli halkı fabrika ala-
~ 

nında~ şenlik yapıyor 

e 
Ge 

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

işçilerin geçid -... , 
Nazilli, 9 (Hmusi) - ~bab erken- ne İ§tirnk edecektir. Büyüklerimiz. kom-

d~ Nazilliye aeldik. Şehir ilk ziyaretçi- binanın müdüriyet dairesinde biraz isti
leı; derbıtl kendi aninci içine alan bir rahat etlikten sonra Nazilli ıporculan ve 
coıkunluk içindedir. Naz.illi., bir gelin evi fabrika j~çileri Atatür'kün önünden 
iibi aüslenmİJtİr. İıluyonda bir tak ku. I geçeceklerdir. Halk Büyük Şefi fabri
tulrnuıtur. Birçok mebuslar ve komıu 1 kada kar,alayacak, burada muazzam te
~i!ayetler valileri ile heyetler gelm~ler- zahüratta bulunacaktır. Belediye namına 
dir. Ankaradan aut on iki yinnide bek- bir nutuk söylenecekti:-. Aldığun malü
lenen ilk hususi trerue Sümerbank erki- mata ıöre Atatürk altın nnahtnrla kom
nı Ve mernurlan, aant on üç yirmide ge- binanni kapısını açacaktır. Anahtar üze
leceği anlaıılan ikinci hususi trenle de rinde cNazı11i basma fabrikası 9/10/ 
SliyüJc Şef ve vekilltt erkanı gelecek- 937» yazılıdır. 
lerdir. Hususi trenler doğruca fabrika- ABDİ 
a gidecek, merasim Atatürkü himil lıOYUK ŞEF NAZtLLIDE 

olan trenin karıılanması ile baflıyacaktır. Nazilli, 9 (A.A) - Nazilli bnsma 
Aziz Kuıtaneıyı ıelamtamak için Aydın f abrikasmın açılma töreni binlerce hal
Dluziknsı gelm~tir. Bir tayyare filomuz lnn candnn tezahüratı arasında ynpılmış

• 
resmı cok 

' 

t k söy e~ üyük 
1 a 

• 

ee 

fabrikanın 
in a ısın açtılar. 
işlemeğe başladı 
ziyafet verildi 

sevi neli 
' 

.. 
1 

ve azametli. 
.. 

Saat 13/30 da ba§vekil vekili B. Ce- ler. 
laJ Bayar ve icra vekilleri -heyeti, Kamu- F ABRJKADAKt TEZAHURA T 
tay .heyeti hususi trenle geldiler. Fabrika İstasyonund Sümerbtuık ida 

Manevra sahasında bulunan Genel re meclisi reisi Sala, genel direktör Nu 
Kurmay &,kanı Mare§lll Çakmak, as- rullah Esat Sümer, fal>rika direktörü, 
baıkan Orgeneral Awn Günaöı:, >4l'du Trakya Umumi Müfettiıi General Ki 
müfettiıi Orgeneral lueddin Çalttlar n ı:un Dirik, matbuat mümessilleri ve da 
diğer generaller ayni saatte Nazilli is- ha birçok zeyat tarafından karplandı. 
tasyonuna geldiler. Binlerce balkın candan tezahüratı ara-

Sruıt 14 de Atatiiri<ü hamil olan hu- smda direktörlük binasını ;ereflendirai 
susi tren Naz:illiye geldi. Büyük Şefe is- ler. 
met tnönü ve Profesör Bayan Afet re· Büyük Şef balkonda görününce hal 
fakat ediyorlardı. kın · alkııları ve ya;ıa avazderi aemalan 

1stn$yonda hafla başvekil vekili .Ce- çınlattı. 

·lal Bnyar olduğu halde bütün vekiller, Nazilli belediy;si namına avukat 
askeri ümera, saylavlar ,.e on binlerce Sami .ql}ğıdıiki nutku söyledi: 
halk hararetle karfıladılar. · En B'ı.iyük Türk- v Yüce önderimiz, 

fahrika üzerinde UÇUJlar yaparak töre- tır. 
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tki otoray ile fabrikayı ıercflendirdi- - SONU DöRDONCO SAYFADA 
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rdumuz ___ ...,. __ _ 
anevra yapıyor ... 

Yiğit ordum~ Trakya manevta
~nda tahminlerin fevkine çıkan 
ttUdretini, en modern harp silahlan
rıı ~ullanmak hususundaki yük
&ek kabiliyetini bütün bir 81cme 
~a.kdir ettirmişti. Bu manevralar
) a hazır bulunan yabancı ordu
<lrın gü.zide kumandanları 21ık sık 
hayranlı\Iarını izhar etmişler: cAta
~.iirk Türkiyeye verdiği ordu ile 
0 vünebilir. Türk ordusu dünyanın 
erı azametli, en mütekamil or
duları arasında yer almıştır.» de
~işlerdi. Bu özler bize yeni bir şey 
0gretmiş olmuyordu. 

Türk milleti, her şeyden evvel or
~Usu ile iftihar eder. Bu iftiharımız
) an daha haklı bir şey tasavvur cdi
d rnez. Zira biz ordumuzun mukad-
es hüviyetinde şanlı bir tarihin sa· 

hsıı. kahramanlık d~tanları ile bu
rÜ?kü varlığımızın, dünya millet
~~ı arasındaki §erefli mevkiimizin 
ij Utü!1 unsur1arım bulmaktayız. Or-
.urnuzun en şaşırtıcı olan karakte

>'ı.stik hususiyeti yaratma kabiliyeti
~·~ hudutsuzluğudur. Hiç aldanma 
d~~•rnali olmadan iddia cclebiliriz ki, 

1 knyanın hiç bir ordusu imkansız+ .. ları imkana tahvil hususunda 
Urk ordusunun harikalı kudretine 

briş~emi§tİr. Yakın yı11arm tarihi 
tl U ıddiamızın en parlak misalleriyle 
~ oludur. Silahları elind'en alınmış
~·en, bir husumet dünyasını yenme
:~ muvaffak olan bir ordunun bu
t Unkü modern silahları, mükemmel 
) j?hiı.atı ile ne kadar yaman bir var
ı:: olduğunu anlamak için ifozla zi
r~n Yormağa ihtiyaç yoktur. Ordu
tn~~u'.1 . hiç bir hareketi yoktur ki 
_ı . 1 letımızin en büyük alakasıni ken-(11 .. 
)' \ız rinde toplamasın ... Bugün 
\"~kkya manevralanndan dahn bii
~ 

1
• daha geniq bir saha üzcvnde 

'tı ~ 'Ynn son bahar Ege manevrala
h ~~ ~Üniin en mühim, en heyecan
b1·. dndı .. esj C'larak takip edilmesi ta-

ı ~ · ı B egı midir? , 
~ u Faatlerde vurdumuzun knhra~ 
~\i Mehmetçikleri, dünyanın en 
\le ~taz bir kuznanda hey~tinin sevk 
~.,.81

1 ar İ H:mda vatanı her sanive 
l~t nnca müdaf aya hazır bulunduk-
1 •nı ·· 1 • • 1 • ı ıtend'J ~ostcren ate.<11.1 ıyman ~~ıv e 

• 
1 erme tevdi edilmi~ bulunnn 
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Başvekil 

n 
.sa h başlayor 

ey Hazır 
Büyük Şef harekatı çok 

yakından takip 
buyuracaklardır 

oman ya 
Başvekili B. Tatares· 
ko mühinı beyanatta 

bulundu 

Roma, 9 (ö.R) - Bükreşten biJdi· 

rilaiğine göre ba vekil B. T atarcsko mÜ• 

him bir beyanatta bulunarak Rumen hu· 

dutlarının bir demir ve beton duvariylo 

çevrilmi~ olduğunu, fnkat Romanyanın 

sulhu korumak ,.e komşulariyle nnlnyışlt 

bir §ekilde yapmak istediğini Ye Avru· 

panın bu nnz.ik rnıntakasında muvazene• 
yi iade için onlıırla te~riki mesai arzusun• 

da bulunduğunu söylem~ ve demiştir kiı 

~İçinde yer yer yangın ocakları beliren 
Avrupadn bu mıntakanın bir ha"4t fıçısı 

halini almama!<& için komşularımızla mü· 
- YAZISI OCONCO SAHtFD>E - • znkereye hazırız. 

Elen Başvekilinin 
görüŞmeleri çok 
ehemmiyetli olacağı 
kanaati vardır 

B. Metaksas 
Serez manevralarının 
neUc~si i:hnınca Anka
rnya hareket edecektir. 
Anttarada Balkan ma
rıevraları üzerinde gö
rüşmeler yapllması da 

muhtemeldir 

Şamdan bir rnanı:nra 
lstanbul, 9 (Hususi) - Suriyede in- bulunduğu söyleniyor. Şam hükümetl 

tihabat mücadelesi şiddetlenmiştir. Va- muhalefete karşı şiddetli tedbirler almı~
tanilere karşı bütiin muhalif partilerin 
birleşmek iizere oldukları Antakyadnn 

tır. l\fohalifler hükümetin harici siyaset 

kadar dahili siyasetinde de büyük bir )j. . . Atina - llk teşrin (M. H.) - Atina bildirili}·or. ln ihnhet yüzünden Lazkiye
gıu:eteleri B. Metaksnsın Ankarayı zj. de de vaziYct knrışıktır.Elceıirenin birkaç ynkatsiı.lik gösterdiğini.. S~riye,de ik!umdi 
yareti 'le i~tigol ediyorlar. hnha ev,:d vukubulan kanlı hadiseleri buhranın ve İ!Jsiz)iğin gittikçe artmakta 

SONU DöRDONCO SAYFADA gölgede hıralrncn:k hadiseler arefesinde olduğunu süyJüyorla . 
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Ordumuz 
---·· ---

Manevra yapıyor 

YENIASIR . ------. il 

ŞEHİR< B.&BERLERİ 

ıo 1L1C TEŞRIP!_ ~AZAR t'!!, 

İzmir ve Manisa mıntaka birinci orw 
man mühendisi bay Emin ÇOkgör, lÜ"' 
nisa merkezinin mahrukat ihtiyacını te• -BAŞTARAFI BtRtNCt SAHtFEDE- min için Bergamaya · gitmiştir. 

yazifeleri kusursuz bir §Ckilde ba- ---- * Orman umum mUdUdilğil şefi~ 
prmağa çalışıyorlar. Kırmızı, ma- K d d Mahrukat satışla 1 hakkında Bı·r tamı·m ne tayin edilen lzınir orman nıUhend 
vi iki taraf ta Türk yurdunun 0 r 0 J} a 1 bay Kemal Gökçedağ Ankaraya gitıJÜt' 
J>ir çelikten kale olduğunu göster- tir. 

meğe uğraşıyorlar. Ege kıyılanndan 11 z • t k A J t • d + l 
batlıyarak içerilue doğru uzanan Belediye otobüsleri ıraa ve a e ın en Para cezaları * Dikili mahrukat ihtiyac~~ ıeuııı~ 

b 
ni için, K~adası onnan kondoktôr 

sahalarda İr harp deneme tatbikatı· Ayın on be.inde lflemeoa Hut1usl i darelerce m i Fef%ullah acele Dikiliye gönderilnılftir• 
run her balamdan azametli sahneleri bafla)aCak b • • 1 • t • mal eandıklar•nca mı 
cereyan ediyor. Burada gördüğümüz ır em ır ge mış }f * Ankarada açılan yüksek eınnirel 
M ehmetçikler Çanakkalede. lnö- Belediyenin Kordonda iıleteceği on alınacak? kursuna gidecek olan baş komiser bat 

iki otobüs şehrimize gclmic:tir. Bunların 290 ı l h • '-- lb ah k t ed~ nünde, Sak.aryada. Dumlupmarda ""' numara ı arazi ta nr ı.:anununun r im ve Faik Ankaraya hare e 
gümrükten çıkarılması için muameleye V ·ı • [ kö .. •h • 4 7 9 el d ıl ki rd Amansız hamleleri, yarattıkları sa- l ayetın nor ma mur ı tıyacının . ve uncu madd erin e yaz. 1 va- ce e ir. 
başlanmıştır. Paurtesi günü bir kısmı 

yısız sürprizlerle kahramanlık ahi- / f / b •td• .1 . . . . zife ve mecburiyetleri ifa etmiyenlerden * Ankaradan şehrimize gelen blı 
delerini diken Mehmetçiklerin ay- ve onu takip eden günlerde de diğerle- le gra a l . lTl mesı ıstenmışfır kanunun 1.4 üncü mad.desi mucibince mülkiye müfettiş' i, hukuk isleri ınUdilr' 

rl çıkarılacaktır. ~ 
nidir. Onların kardeşleri. onlann Malıruknl satışlan hakkında Zıranl i' fından tasdik olunacnklır. aJınması laz.ımgelen hafıf para cezaları- lüğü rnuarnellıtını teı.=~e b"c:lam'"tır. 

Bu otobüslerin tecrübeleri, bu haf- &~ -... ~ 
evlatlarıdır. Kırmızı veya mavi h~ Vekaletinden vilfıyete bir emir gelmiş- Miiiterck işletilmesi kabul ve taahhüt 

1 
nın husıui idarece mi, yoksa mal aandık· eal 

k 1 1 . d _d ta içinde yapılacak ve ayın on beşind . 1 d .. . b 1 .,_ 1 h .1 1 v d b * Vilayet iskan mUdUrlUğil, Y 
ımın a p erm e vatanı mu a- tır. o unan orman a muşlerı u unan ncr arınca mı ta sı o unacagın a ve u pa- ka kil" bebl""' 

l§leti1meğe başlanılacaktır. 1 dro ve tcş atının genişliği se ı 
faa aşkmm sönmez alevi vardır: Ormnn kanununun 18 inci ve nıuvak- köylüniln ne ıniktar mahrukat kesmetrc 

1
rolann nereye ve ne suretle irad lı:ayde· 

1 
lk' . B 

1 1
__ d k 

1 
at 

Otobilsler otuzar kişiliktir. Bu oto- e ıncl ey er soıuığın a ira anan r.• 
hepsinin yüzlerinde Atatürk çocuk- .. . . . kal 7 inci ı.ı.addelerinin ikinci fıkraları- ve taş1mağa hissedar bulunduğu isimleri dileceğinde bazı mahallerce tereddüt 

1 
b' kl dll . y rtll'" 

1 ıd kla •. • k busler, durak yerlerınde mtişterı bulun- _ .d n1a . • . d t h' ka d 1 kl d'ldiw• 1 1 numara ı maya na e miştir. a 
an o u rmı gosteren aman o u- . . d na mustenı en onna rı ıçcrısın e o u- ıznsına y o unaca ır. e ı gt an a~ı mıı1tır. d . 'b d 

1 
,,. b 1ıyr 

M'll . , •1 l'k duğunu görürse uracak ve yolcuları k" 1 .. 1 .1 1 köy 3 O tah .. 1.. .. 1 an ılı aren ora a ça ışma6a aş 
nuyor. ı etimıze yenı mez ı ru· 1 k. 1 b 1 d ~ .. nn oy u er ı e orman sınır arına - rmanın ammu u vekiı elna- 290 ı numaralı kanunun 14 üncü mad- ak 
,L I B- '"k Şef' a aca yo cu u un ugunu gormczsc k. •. . d k d c tır nunu aşı ayan uyu m ma- d k 1 d d k . ortasından ufki hallı mlista ıın uzerın- me e i miktar an noksan veya fazla desinde yazılı para cezalan mahkeme · 
okunuyor. Milletimize yenilmezlik uSarmbahıyara··ğıyo.una kevam cfecle ~r.k de beş kilometre mesa!c dnh!linde bu- olursa mahrukat miktarlarlyle mütenn- 1hükmiyle tahsili icap eden hulmlı:u iun- lkı• sabıkalı 

h l B.. "'- Ş f" , o eyın ve a şam se er erı sı - 1 k .. 1 d 1 · "ted b · 'b ks' 1 ı ru unu aşı ayan uyu~ e an ma- 1 t la kt ş· d. k d d . unan oy er en geçme erı o en crı sı en ta ım o unur. me para cezası olması ve idarei hususiye· 
1 d ad k • aş ırı ca ır. ım ı or on an ış- . . 1 . ı · · · 

n evra ara a ım ım ta İp ettiğim I' tob .. 1 Ka ka T 'k ıç pazarlara l:C'odı vasıta arıy e getınp 4 - Gruplar arasında satış ıcrasmda le re 28 7 I numaralı kanunla devredilen 
biliyorlar. Onun itimadına layık bi- .;:en ° B us er,E frşıya ' 

0 
.. epecl 

1

1
• sattıkları odun ve kömüre bağlı bulu- satışa çıkarılacak pnrtiler mikdarının 1 var'dat meyanında da bulunmaması ha 

Kafaları tUtsUI ylnce 
bıçakları çekmlşler ve •• k ld ki . ba k . umava, ucn, !.Şre paşa ve uz.e ya ı - k'' lUl f k ·ı hal' d 1 d 1 ı~ 1 ı • 

rer as er o u arını ıs t etme ıs- hatlarına verilecek ve bur hırda da nan oy ere u a partı er ın e ya- grup ar sayısın an az o ması ıızımdır. sebiyle bu cezaların hazinece irat kayde-
teyorlar... Askerlerimiz, darbımesel f 1 kia t 1 k se- pılma-kta olan mahrukat satışlarında tat- 5 - Gruplar arasında yapılan artır- 1 <l'l . . !er Dün Keçecilerde Hay',.eddin pap ~ er er sı ş ırı aca tır. 

1 

ı mesı ıcap ec · 4 r• 
olmuş mukavemetleri gabi tecavüz 111 bikatta ba7.l zorluklarla karşılanmakta mayı müteakip üzerine orman ihale olu-

8 
. 'b rl bah' b . knğınde,, umumun rahatını boz.an ve 0 

'kabiliyetlerinin de harikalı inkişafını ~ehı"rler arası \' bu yüzden köylülerin bu s:ı.tışlnra iş- nan grup \'ekili ile orman mukavelesi . u ılı a a mevzduul . ısı mbec u~~et- tnlığı tdilşa veren bir hadise olmuı .-
h d d h 'k d l b "';/1 • l h . . . . . lerm yapılmaması o nyrsıy e u meoou· I I . h LI•• er manevra a a a u ret i ir şe- tırnkten kaçınmakta olduk arı yaptın- arıcen tanzım edilerek noterlikte tasdık . . 

1 
l h' k . suçlu an smaıl ve Arap Hasan Pi 

kılde meydana koymaktadırlar. Bu Telefonları kuvveti ene· lan tetkiklerden nnlnsılmışlır. Bundan ettirilecektir. rıyetlcrı yapmıyan ar a ey ıne omısyon rmda m~hut cürümlere göre muamel• 
manevralar, bilhassa günden güne mi yor sonra: • 6 - Mukavelenin miisterek istetmeyi ve idare heyetleri tarafından tutulacak !yapılarak nöbetçi mahkemeye verillllir 
tekamül eden yeni harp silahlarının lzmir - İstanbul şehirler arası telclo- 1 - Ufak partiler halindeki mahrukat taahhüt eden köylülerin~ seçecekleri ve- zabıt vnrakalannın vilayetlerde vaHlere lerdir. 
muvaffakıyetle denemesine imkan nuna bir koranportör makinası ilave 1 satışlarında kanuni evsafı hniz ve ayni kilfor ile akdini miiteakip evvelce alınan I ve kazalarda kaymakamlara teslimi ve Okunan kağıtlardan ve phitlerin jfa• 
hazırlayor. Ordumuzda tekamülün edilerek devrenin arttınlacağını ve bu köyden olan köylülerin birleşerek bir mukavelede müşl.erl bulunan her köy-' onlar tarafından da müddeiumumilikle- delerinden anlaıddığına göre: bu iki k•• 
durmıy?,n bir şey olduğunu gö~yo- maki~yı ~nnak için Nafıa. veki'iletin-lveya birden ziyade grup teşkil e~elerl lüniln o~~da~i hisseleri .~as ll.~.uta-1 re tevdi olunmas~ H'wmgelir. (adar, kendilerini bilemiyecek kadar ,,,.r• 
ruz. T urk ordusu nasıl ruhan mkı· ı den hır mutahassıs geleceğıni yazmış- 1 ve arttnnalarm bu grupların kendı ara- rak bu koy1Ulerın om1ana guııp kat ıyat-1 Muhakeme netıcesinde suçlulardan ce· ho~ olmutfar ve sokak ortaıında kavg•-
lapçı, tekam ülcü ise sanatının ince- tık.. tarından seçecekleri kimseler arasında ta bulunabilmeleri için kendilerine birer za alınmasına karar verildiği ve karar· ya başlamışlardır 
ilkleri bakımından da ayni derecede Ankaradan lzmire getirilen bu ma- yapılması da muvafık görülmiiştür. vesika verilecektir. 1 da kat"ileıtiği takdirde diğer para ceza- H 

1
. d' b" b" v 1 _-. 

· k l"pçı ve t-'-" "I ·· ld v k. · k k' k il l k M·· k·' ld k k .. 1··1 · art 7 B ek'ld k' ksa ka asanın e ın e ır ıçagın param ın ı a ~mu cu o uguna menın. ço es ı ve u anı amıyaca um un o u ça oyu erın ırma- - u ş ı e ı satıştan ma l - 1 k' tah ·ı· h kk d t h ·ı•t d _ .• :., .. h b ı_ T k d . l ' k arının ta ıp ve sı ı a ın a a sı a ora a oturanların kaçışmalarını n1~ 
şup e ıraKmıyor.. ra ya manev- vadyelte ol uğu anlaşılmışt.ır. ya çıkarılan ormanda hep hırı te çalı- nuni hak sahihi her köylünün daha ko-ı .. d .. 1 .. w .. ·r d · 1 1 1 t b 

1 d b .. d'·k mu ur ugu ı a esıy e yapı mış o an e • olmuştur. 
ra arın a unu gor u . Ege manev- Bu yUzden Şehirler arası telefonuna şabUmeleri için tek bir grup teşkil et. !aylıkla salışlara iştirakin! ve ması-alın 

1
. d . · d t h .1 1 t h 

la d b · ed' . , 1 • 

1 
ıgat aırcsın e a sı o unması ve a • iki sarhoş o kadar Lo ~u~mu~lardır ldı 

ra rın a unu teyıt ıyoruz. Mıll ı lşimdilfk fazla devre iüıvesine imkan ıneleri terviç olunmalıdır. azaltılmasını temin etmektir. . . 'd b . . . l f 
1 müdafaanın bütün silahlan kombine görülc.memişt.ir. Birden tlyade ve yekdiğcrine uzak 8 - 2490 sayılı artırma ve eksiltme sılınde varı ııt utçesının. ~ ar as ı: gelen bekçi bile bunlan ayırmağa nııı• 

olarak geniş bir stratejik planın harp ~ mahalleleri bulur>ıın köylerle büyük kanununun 46 ıncı maddesinin A fıkra- ~ı~ para ce~~ları _ınnddes:ne. ırat ka~~ı vaffak olamamış ve imdat düdüğü ç.al• 
denemesini yaparken ordumuza inek veremi köylerde bir gnıp . "llinde çalışmnğa im- Si mucibince artırmnya konulmasında ıktıza edecegı malıye vekAletınden vıln- mak mecburiyetinde kalmıştır. Celen .,,. 
karşı beslediğimiz güvenin ıçımıze kan görülmezse her mahalle bir grup fayda görülmeyen ormanlar için kaza- yete tamim edilmiştir. bıta memuılan saıhotları güçlükle ayıra• 
'"-h •w• h r hl v d Bu hastahkla şiddetle · k d b --0 hilmi.,Jerdir. Neticede iki tarafın da b• 
ua şettıgı uz~ru, . ~era ıgı uy- mücadele edllecekUi" teşkil ederek salışlara iştıra e e ilir- !arda 200, vilayetlerde 500 liraya kadar " 
maktayız. Emnıyet ıçınde oldu~u-

1 
k ler. satışlar pazarlıkla yapılacaktır. Dı.kkat içinde olduğu anlaşJmıı1tır. 

.. I t . t Ziraat vekületi meme ette ruam I 2 G 1 1 . . k 1 1 ö 0 .t ı.ı~._. __ . 1. ı_ h 'k" çlu d• muzu, guze va anamızın emnıye 
1 1 

ğ k ğ U d 
1 

. 
938 

- nıp arın salış ara ı.ştıra ·ve or- V LAYETLER N K M R lHT YACI -uı.ıumın sua ıne -.arşı er ı ı 5\1 

içinde inkişafına bütün varlığımlZt ıasta ~na in ~rşı açtı '.1 
m k ca e eyı k man idaresi ile mukavele akdetmek üze- Ziraat Vekaleti vilfiyet ve kazaların t Bir mahalle halkı aynen ıu ifadeyi vermitfcrdir: 

hasredebileceğimizi anlıyoruz. Ya- senes c c vereının~ arşı açaca • re kendi aralarından seçecekleri vekile normal kömür ve odun ihtiyaçlarını tel- susuzdur -Çok rakı içmişiz.. Kendimizden ge9' 
şasın kahraman ordu .• Yaşasın onun tır. verecekleri vekaletname örneği gönde- grafla vilayetten sormuştur. Bı>c:tepclcrde oturan okurlarımızdan mil!iz. Ne yaptığımız.dan bizim de habt' 
b k A k Vcknlet sütleri vasıtnsiyle halka ve- ~ 

ÜyÜ yaratıcısı tatür ... rilmişlir. Vckfiletnnme arlırma~.t. ftıüş- Ayni zamanda ihtiyacı noksan kalan I aldığunız bir mektupta şunlar yazılı- rimiz yoktur, demişlerdir. 
ŞEVKET BlLGIN rem aş1lıyan inekleri meydana çıkarn- r ı 

teri olan grupa dahil köylüler tarafın- kazalar için kesim hususunda ne düşü- dır : lzmirin me·Lur bıkalılanndan o· 
rak imha ve sahiplerıne tazmınat ver- 1 911 

K ı k d 1 h ı k d dan imzalanacak ve ihtiyar heyeti tara- nüldüğü hakkında malumat istenmiştir. - Biz Bec:tepelerde Dördüncü Sulta- duklan ve sayılamıvacak kadar sabıka 
ıne içın ınüca e eye azır anma ta ır. ır " 

izi ay Bu sen Ankara ve civan ile Anka- niye mahallesinde oturuyoruz Hiç biri- ve mahkumiyetleri bulunduğu fişlerio• 
.. . d ı . 1 d k' . k1 Tu r:stle~ 1 Köylünün ihtiyacı mizin evinde, ne kuyu ne de çeşme su- den anlasılan. bu iki suçlu hakkında tah• raya sut gon eren ş" ıır er e ı me ere .ıı • ~ 

LJ I l tbik cdılen mücadele dah ziyade de- lzmlrdekl al akaya teşek- ı Mahrukat müsaadeleri yuhy~t~ .Yalnız vaktiyle belediye bu kikat ikmal edilmiş ise de fi~tc yazıla: 
cı,a tasına ıniryolu güzergahındaki yerlerde yapıl- kUrlerlnl bildirdiler verllmlşllr ınn a e · liyacının temini için, umu;:ıa 1bahat ef'aline ait sabıkalarının infaz e • 

l 2!) lılld h 1 .. • .• .. •• mahsus bir çeşme yaplırm~tı. Her es lip edilmediU.inin sorulmasına karar verı. • 

h l k mış ır. ey c şe riınizi ziyaret eden A - Me k lh k 1 k l " ·ı. 
azır ı r ez ve mu a at ı e oy unun za- bu çeşmeden su ihtiyacını temin eder- 1 k h.c ''- - ·• a tal .. 

Vckillelten gelen bır emirde Burn -
1 
man bandıralı Milvokc vapuru beş vüz • 'h . ere mu ııKCme uç gun sonray 

~ v tı ' tiyacı ve mahalli ihtiyaç için küçük. kcn, her nedense on beş giinden beri edildı'. 
- va Ziraat mektebındcki ineklere bu seyyah gelinn~c;ti. Bu seyyahlar, lzmir-

Gene kadın 
Haltanın s on gUnUnde mücadelenin şimdıdcn tnLbiki bildiril-

1

1 dl', Bergnınn ve Efeste kendılerine gös- nra~hrmalarla köylüye verileeCk mahru- çeşme akmaz oldu. 

k i Ö 1 kat müsa•d t · · k ·r k Şimdi, hlz su ihliyll(:ımızı, bir buçuk nu tu ar • y enecektlr miş ve mücadele için lazım gelen tü- terılen alaka ve organizasyondan çok .. e erme aıt eşı evra 1 orman 
1 h f k d 1• b kur · d · ı · · kal baı mühcndislif..ince tasdik edilmiQ ve kilomeyre mesafede bulunan Katipoğ- ' Beraet edince 

Kızı ay a lası ya ın a uaşlıyacaktır. er ın gon erı mıştır. memnun mışlnrdır. a· ... lundak.i tuğla imalathanesindeki kuyu-
Dt.in öğleden evvel Kızılay kurumu hl- Derhal mücadeleye başl.:ınacaktır. Hamburg - Amerika Ltıvn k~mpan- mahallindeki orman . memurluklarına 

Çocuklarlle birlikte 
serbest bıraklldı 

Geçenlerde Güzelyalıda oturnn kör, 
sağır, seksenlik bir kadının yalağı al· 

Kitap buhranı tında ve bir çıkı derununda bul~ 
Kitap buhranı, şehrimizde bUlün şid- iki altın beşi biryerdcsiylc bir altın ~· 

" dan temin ediyoruz. Acınacak bir vazi-
n::ısındn Kızılay merkez heyetinin yan.. Önümüzdeki sene bu mücadele tzmir- yası şehrimiz Tütkofis mtidUrlüğüne bir gönderilmiıtir. 

detiylc hissedilmeğe bnşlnmıştır. zUğünün çalındığım ve Refika adın 11 

r 1 yetteyiz. Suyun bir lin evvel akıtılma-
tığı toplantıya gazeteciler ve daha bir deki sahıplı ineklere de t mil 0 una- teşekkür mektubu göndem1iştır. Vilayet ve kazalar için şimdiye kadar sını alakadarlardan çok rica ediyoruz. 
çok zevat davet edilerek Kıztlay haf- caktır. Bu mektupta organize ış' lerinde tam k ·n · .---e~ı erı yapılan ve müsaadesi verilen 
trun içinde yapılacak ~ler hakkında gö- • bir muvaffakıyet gösterildiği, gemi ida-

. ··1 .. b k la G" klı"yafı · ı d odun ve çalı 7 1 bin 59 kentaldir. Kö· ruşu muş, lW arar r verilmiştir. ocmen na resıy e birlikte seyyahlarının İzmir en 
Kızılay haftası için zengin hır prog- Kış me'vsımı y kl tı •ı ı11;in. göçmen çok kıymeUi hnlıralarla ayrıldıkları te- mür ise l 835 kental tutmaktadır. 

ram hazırlanacaktır. naklıyatına son vcrılınl.§lır. barüz etUrilmc.ktc ve ziyarctçılere bil· Bu miktnr geçen senelere ait keşifler· 
Bu programa göre, mekteplerde lale- Kızılay kurumu göçmenlerin iaşeleri yük bir nezaket, bilgi ve misafirperver· den noksandır. 

.beler arasında Kızılay yazı mi.ısa.baka- için getirtmiş olduğu demirbaş eşyası- lik gösteren lzmirli bayan ve baylara _ •--- ılk kl l · nıfl 't bir kadının .zan altına alınarak sorgo 
me ep erın son sı arına aı 1 d kif' f,<ır 

k k'ta tan cak il tan i hrikimliğinc yo lnn ığını, tev ınc 
o unan on ı P ' an ç es rar verildiğin, dosyanın iddia ;maktıJJll· 
mevcuttur. 

farı yapılacak, en guzcl yazıyı yazacak nı Eti Mesuttaki Kızılay deposuna gön- derin teşekkür arzedilmektedir. Yatı yurduna alına-
talebeye hediyeler verıleccktır. dermiştir. k na iade cdıldiğini yazmışt.ık. 

imtihanı 

• Bı·r gu" mru" k ca talebelerı·n Kızılay gençlik teşkılô.tı da kuruma 
fazla üye yazmak içın şehirde foaiiycte Pamuk istihsali kararnamesi 

Liselerde ve orln mekteplerin bir ve Bu davanın dün duruşması yapıldı ... 
ikinci sınıflarda okunan kitapları kıs- Şahitler dinlendi. Bilhassa bayan Göl· 
men tanuım ise de, diğer sınıflarda oku- süm şunları söyledi : ba"lıyacaktır. Pamuk istilisaliıta başlam~Lır. Hava- 2 - 5605 sayılı kararname ile ithal- Partide yalı yurduna alınacak 

beler için bir imtihan açıldığını 
ınıştık. 

talc- nan kitaplar hemen hemen tamamen - Evin1de apdest aldım. Buraya gel• H .. ftanın son gününde Kızıl y üye- nın kurak gitmesi kozaların açılmasına lerl serbest bırakılan ve 15/7/937 ta· 
lcri umumi bir toplantı yaparak kuru- pamuk mahsulünün temiz bir şekilde rihinden evvel yola çıkarılmış veya 
mun muhtelif faaliyeti hakkınd nutuk- toplanmasına yaradığı için müstahsil güınrüklerimiz.c gelmiş bulunan mad-
1.ır irndedeceklerdir. memnundur. Bazı yerlerde pamuk çır- delerin bir defaya mahsus olmak üze

yaz- noksandır. dinl. Apdeslinlle yemin ederim kl b" 
Kitapsızlık yüzünden talebeler çok işi Refika yapm~tır. 

Dün bu iıntilıanın neticesi alınmıştır. m~külat çekmekte ve lzmir kitapçıla- - Nereden anladın ? 
Bir heyet imtihan evrakmı tetkik ede- rının noksan otan ki:tapları ne ı:aman - Kadının yatağını, yorganım o d~ 

Kozak yaylası 
Ormanlarından istifade 

edemlyecekler mi? 
Orman muhafaza işlerini deruhte eden 

n keri tcşkılat Kozak yay~ındaki çam 
(ıslığı ormanlarında halkın i.ı tıfadesini 
m netmiştir. 

Kouk yaylası köyHılerinden birer ki
şi aralarında bir heyet teşkil ederek lz
mırc gelmiş ve vılayete mUracaat et· 
ınjşlerdir. 

Kôylüler eskisi gibi hayvanlarının or
manlarda otlamasına müsaade edilmesi
ni ve Çam fıstığı ağaçlarından intifa et-

melerini istemişlerdir. Vilayetçe tetki
kat yapılmaktadır. Şimdiden verilen bir 

eınirde ormanlardaki lüzumsuz çalı çır
pı ve kuru odunların toplanmasına mü
manaat edılmemesi bildırilmiştir. 

CZZZ7JJ..UZZZ7.ZZZZZ7..7JJ..ZZJ'7.zzzJ 

Satılık ev 
Cüzclynlıda, tramv y c ddesin

de 102 7 numaralı ve altı odah. de
nize karıı. bütün konforlu ev aatı· 
lıkbr. isteklilerin mezkur eve mü
racaatleri ilan olunur. 

ı.s S.6 

cek ve kazanan talebeler yurda gire- temin edecekleri malQm bulunmamak- zelUrdi .. 
çır fabrikaları da faaliyete geçmiş ve re gümrilklerden geçlrilmelcrl hakkın· 
pamuklann tcmizlenmesin~ başlanmış- daki kararname, şehrimiz Tilrkofis mil-
t.ır. dürlüğüne bildirilmiştir. cektir. Uıdır. - Ya sen almışsan ? 

- üstüme iyilik sağlık .. Herkes ı,e
ni tanır .. 

HAFTANIN 
EN BOYOK 

MUV AFF AKIYETI 
ANTONY ADVERSE 

(KALP MÜCADELELERi) 

TAYYAREDE 
BOYOK MUVAFFAKIYETLE DEVAM EDiYOR 

IHTfVA ETIIOI DERiN MEVZUU, AŞK UöRUNDA YAPILAN BINBIR ÇEŞiT MACERA 
iTiBARiYLE HAKiKATEN GöROLMEöE DECER SENENiN EN BOYOK FJLMI 

- A Y RICA -

Edie Cantor 

ZAF E R 

TARAFINDAN TEMSiL 
EDiLEN 

BOYOK KOMEDi 

G •• N •• u u 
ILA.VETEN: P ARM O U NT J OU RN AL 

Seanılar: ANTONY 1,45 - 4,50 v e 9 da .. ZAFER 12,35 - 3.40 - 7,20 de .• 

Hakim burada derhal bir karar "'~ 
di. Her iki tarafın ~·ani Gülsüm ve ~ 
{ikanın evlerinde Ani olarak bir arat' 
tırma yapılması için alakadarlara tc~C" 
re yazdı. Zaten ihtiyar Fatma on gUJI 
evvel öldüğü için Gülsüme sordu : ., 

- Fatma öldü. Şimdi evde kim .,ar·• 
- Allahım var .. 
- Evin anahtarı nerede? 
- Cebimde .. 
- Ver bnkalun, evini arıyacağız .. 
B .. G"ls" un" kalasında bir şiıt\' u soz, u um Stı• 

şek' gibi çaktı. Ceplerini anıştırdı. 
ratı sarnr<lı. Ve : 

• Ay .. Anahtarı düşürmüşUm.!. 
Deyiverdi.. bıt' 
lki ev de arandı. Fakat bir sey . .,e 

lunamadı. Duruşmaya devam edıldı_.ı ·cu•· ifndelet tekrar ince.lendi. Kanaat vı 
niyeyi tatmin edecek delail bulunarrı3· 
dığındnn Rcf ıkanın bedetine karnr "'~ 
rildi.. rda0 

Dört çocuklau Refıka, bu kara 
çok sevindi. Göz yaşları arasında : d 11 

- Allah razi olsun, diyerek salon ' 
ayrıldı vQ hapisten çıkarıldı. 
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Bugün Şa kla Beraber' ~ .. ON HABER 
. - -· . ' . 

Maviler Tarruza. Geçiyorlar T arsusta bir talebe kolle j 
müdürünü taarruz etti 

K öyl ül er Mavile re yo ı göstermiyorlar.. Mersin, 9 (Hususi) - Bu akşam ~:.~tveer Vmou" 'ldvu.c:rtu~an tu'~zbearnı·ncae ı!kleı· teal.:::rartue~ 
saat yirmide T arsusta bir cinayet :ı 

K 1 d d • I i~lendi. Tarsus Amerikan kolleji ta- etti. Kurşunlardan biri mister Yol· 

ırmızı ara Yar im e ıyor ar votza isabetle hafif yaraladı. Taar· 
• • • lebelerinden 18 :ra~ında Nuh oğlu ruzu yapan genç, korku ve telaşın· 

.. .. ------------- ------ Hamza adında bir genç, iki sene üst d kaçarken y d ·• t·· Eli ·_ı kJ Sok 9 • R · · ··mh • k . k d ki 8 .... k t fakl an ere U§ u. noe lloy;· (Hususı) - eısıcu ur 1 Maviler karaya yenı ta vıye ıtaatı \e ece er. uyu .~~.ruz şa . a üste sınıfta kalmış olmanın verdiği silah patladı. Çıkan kurşun kendini 
~,. K ŞEF ATATÜRK bu akşam beraber olacak. Koyluler Mavıle- t .• k l k k ll . ..d .... "Jd'' d'' 
"Qkey· · · y hah 1 hk · l B eessure apı ara o eı mu uru 0 ur u (B 

1 şercf1€ndırdıler. arın sa , k d l M '[ • • f ı'm re yol göstermıyor ar. una mu- ,_ · 
b· u sabah) saat altıda başlıyacak olan Cl ar l ar. eVZl ertnl a kabil Kırmızılara m üza h eret- e de- 1 
Uyük harekatı yakından takip huyu- ' d ' l K l b.. "k r e k M avilerin yaklaştığını muhte- spanyol a"' sı·ıerı· ta~kl~rdır. e l yor ar. ırmızı ar uyu li f vasıtalarla haber veriyorlar. 

A. azılli, 9 (Hususi) - Rcis icümhur h / l M a vilerin yapacakları taarruz S ö-

d 'l'ATüRK uğurlu elleri ile açmış ol- taarruza azır anıyor ar ke is tikametinde olacaktır. B·ır lngı·ıı·z . . . zaptettıler llkları Nazilli kombinasından çıktıktan .._ ADNAN BtLGET gemısını 
~ll.ra oto ile Nazilli istasyonunu teşrif yan kahraman erlerim.izin her hareketi 1 Söke, 9 (Hususi) - Yarın sabah şa- Sök e, 9 (Hususi muhabirimiz- Cephelerde mu··hı·m bı·rşey yok 
tıyurdular ve burada hususi trenleri- takdirle göri.ilecck bir haldedir. !fakla beraber başlıyacak olan maviler~ den) _ Genel kurmay başkanı ma- -

;e geldiler. ATATÜRK refakatlerinde İstasyonlara yığılan halkımızın ve büyük taarruzu ve kırmızı kuvvetlerın reıal Fevzi Çakınal: buraya geld ik- Londra, 9 (AA) - Lloyds Ajansı- himayesi altında düşman kuvvetleri şid· 
~lııET 1NöNü, ve bayan AFET oldu- köylülerimizin önlerinden geçen askerlharekatını ATATüRK, IS~ INöN:O ten sonra ve kıt'atı teftit ettikten nın bildirdiğine göre Avilese gitmekte detli bir tazyikte bulundular. Cümhu· 

halde büyük bir sevinç içinde co- arkadaşlarını görmek, alkışlamak için 1 vı:: Vekiller, Saınsun dagından takip sonra Nazilliye gitti. Bugün ele şid- olan Bobie ismindeki İngiliz vapuru bir riyet kuvvetleri dün tcrkettikleri bazı 
§an halkın afakı çınlatan alkışları ara- gösterdikleri heyecan ve canlılık or- edeceklerdir. detli muharebelere d evam olund~. asi lspanyol gemisi tarafından zaptedi- mevzileri geri aldılar. Topçularımız 
'ıtıda Nazilli istasyonundan mape\Ta duya olan yüksek alaka ve bağlılığa S ök e 9 (Husus i muhabirimiz- Maviler y eni takviye kıt'abnı ka- lerek Lefcrrola götürülmüştür. düşmanın iki taburunu ı.·e bir süvari 
Cahasına hareket buyurdular. bariz bir misal teşkil etmektedir. den) _ ' Bugün öğleden sonra ma- raya çıkardılar. ıı:vve!c~ kara~a tu· Londra, 9 (ö.R) - Amirallık tarafın- alayını bombardıman ederek :zayiata 

Ortaklar, 9 (A.A) - Harekat saha- Söke, 9 (Hu-:usi) - Genel kurmay nevra komutanlık karargahının tundukları yerler! t~ ettiler. dan resmen bildirildiğine göre yapılanluğrattı .• 
sın~ doğru yaklaştıkça içi asker dolu ba~kanı Mareşal FEVZİ ÇAKMAK bu yüksek m ü saadele ri ile Mavi or- Yarın daha cıdd.ı muharebelere tahkikat ~Bel ferb torpidosuna bir talı- Paris, 9 (Ö.R) - Santanderden bi}.. 
trenler g()ze çarpmaktadır. Bazı istas- sabah saat dokuzda Sökeye geldiler. As· du kıtaatının harekatını g özden intizar olunuyor. 1kı. t~rafa da mese- telbahir tarafından hücum vaki olma- diriliyor : Ha"anın iyilcşınesinden isti
l'.<>nlarda görünen ı:e bir sessizlik ve in- keri merasimle karşılandılar. geçirme fırsatını buldum. Bu gece- leleri bu a~am verildi. Şaf~a b~- dığını kat'i olarak tayin imkanını vermi,. fade eden nasyonalist tayyareler büy!-ik 
~arnı içinde geçen bu harekat insana Mart-!ıal alcıycla ~erefine verilen ziya- ki vaziy~t .şudur: G ece Mavi or du-

1 
raber motorıze kır:mızı b~liklerın tir. faaliyet gösterdiler ve alçaktan uçarak 

hır harp alanımı yaklaştJğı hissini. ver- !ette bulunduJıır. Harekat hakkında iza- ya ınensup tam techizatlı motö rlü 1 taarruza geçeceklerı heklemyo r. Valensiya, 9 (Ö.R) - Dünkü güne düşmana ateş açtılar. Bu hava hücumu 
lllektedir. Ciddiyetle ödevlerini kavrı- hat aldılar. . kuvvetle r yürüy üslerin e devam 1 ADNAN BlLGET ait askeri harekat hakkında milli mü- altmış kilometrelik bir cephede yapıl· 
'• . ••••••••••••••••••••••••••••• af hl 
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Fransız - Ingı·ıı·z notasına c. H. p. ta ~t';!.~~~hb:!"dhu~~m~y k,~:i;;.:,~~ ~~~~u;:~~:~~: .. :,~~~ =~ 
---• tarafından püskürtüldü. Cenupte Po- da bıraktıgı kullıyetlı malzemeyı ele ge-

I tal y cevabını ver . ~~%~!;:r?~~7re zoblanko S~~;y·r· v~f çirmişlerdir. 
edildi s a 

nota ın son fıkrası şudur: 
"Faşist hükümeti, Almanyanın resmen davet edilerek 

iştirak etmiyeceği her hangi bir muhavere, içtima ue konfe
ransa iştirak etmiyeceğini bildirmekle şeref kespeder,, 

Paris, 9 ( ö.R) - ltalyan cevabı bu 
tabah saat 11 de Fransı7. ve 1ngiliz mü
l"rıessillerint- te'\ di edilmi!;tir. Cç hükümet 
lngiliz • Fransız notalariyle ltalyan ce
vabını bu akşam ilan etme ':.e karar ı:er
lllislerdir. Bu dakikada (ımat 21) bu no
talar Fransız hariciye nezareti tarafın
dan ne"redilmi tir. lngiliz - Fransız hü
kiinıetleri tarafından 2 teşrinievvelde Ro
l"rıaya gönderilen notar.m metni şudur : 

Avrupa siyasi vaziyetinin ıslahına, hem • sonkanun ve yalnız lngıliz sefirine verdi-
ı 

de çc;;!}ebi gönı.illülerin memleketler"ne. ği 25 -sonkunun notalarını hatırlatır. Lon-
iadelerindc.>n sonrn ispanyadaki iki tara- , dra komitesi müzakerelerinde f talya mü
fa muhariplik sıfatının bazı şartlannı ta-' messilinin beyanatını da tekit eder ve bu 
nımağa hizmet edebilecektir. İngiliz ve 
Fran~ı:.: hükümctleri hu görüşmelerin 

mümkün oldu~u kadar süratle başlama
sını arzu etmektedirler.> 

tTAL YANIN CEVABI 

izhar edilen .noktai nazarlarda musirdir. 

5 - Ademi müdahalenin tatbikinin 
fiili olması için üç taraflı müzakere tek
lif edilirken Londra komitesindeki güç· 

lstanbul, 9 (Hususi) - Parti kaza, 
vilayet kongrelerinin gelecel(; seneye bı· 
rakılclığı Ankaradan bildiriliyor. Büyük 
parti kurultayı 940 senesi mayısında top· 
lanacaktır. 

Cjnayet 
Bostancıda bir 
kasap arkada
şını öldürdü 

lstanb ul, 9 (Hususi) - Bostanc'ıda 
gece bir cinayet oldu. Kasap Eğinli Hü
ı;eyin namında bir şahıs ayni yerde ka• 
şaplık eden Arnavut 1slam tarafından 

Amerikadan 50 milyon-
lukharp malzemesi alıyor 

Nevyork9 (ö.R) - c.Nevyork He- top, bir milyonluk patlayıcı madde ve 
rald and Tribune> gazetesinin bütün bir bir buçuk mil)onluk mühimmat satın al
sayfasını kaplıyan bir habere göre Sov· mışlardır. 

yet Rusyanın Amerikadan 50 milyon RFoma, 9 tö R) - Figaro gazetesi
dolarlık harp malzemesi satın alması İçin nin bildirdiğine göre 19 38 Fransız harp 

bir mukavele hazırlanmaktadır. Müza· bütçesi fevkalade masraflarla birlikte 38 
kereler Molotofun akrabasından birinin 

milyar frank yekünuna çıkacaktır. Harbi. 

ye nezaretine ve tayyareciliğe ayrılan 

krediler Üçte bir nisbetinde artmıs ola• 

caktır. Bahriye bütçesinde ise büyük de· 
ğişiklik yoktur, çünkü Fransa deniz ısi· 

lahını kendi emniyeti için en mühim ı1icFranşız ve lngiliı:. hükümetleri 14 ey
lul Nyon anla!lmıı.sı ahkamına Italyanın 
İ§tiraki için Pariste yapılan eksperler mü
~akerelerinin muvaffakıyetle neticelen
diğini memnuniyetle müşahede etmişler
dir. Böylece ispanyada hala devam 
eden ihtilaf meselesinin üç devlet ara

'1nda tam s.ımimi} etle müzakeresine mü
•ait şartlar hfü;ıl olmuştur. iki hükümet 
ltalyanın bundan böyle ispanyaya hiçbir 
RÖnüllü izamına ruhsat vermiycceği hak
kında Kont Ciano tarafından İngiliz 
lllaslahatgüzarına verilen teminatı ve 
halyanın Cenevre delegesi tarafından B. 

1 - Fransa ve lngiltere mümessilleri
nin 2 ilk teşrin tarihli notalariyle lspan· 
} anın siyasi istiklaline riayet hakkındaki 
teminatlarını italyan hükümeti memnu
niyetle kaydeder. 

lüklcr ileri sürülüyor. Faşist hükümeti 
böyle mi.izakerelerle bu güçlüklerin iza
le edileceğinden şüphe eder. Zira mese• 

lede üç devletten başka alakadar devlet
ler de vardır ve unutmamalıdır ki Bur-

idaresi altında cereyan etmektedir. Sov
yetler bilhassa Baltık ve §İmal denizleri 
filolarını takviyeye matuf siparişler ve

receklerdir. Rusya Amerikadan safı harp 
gemileri, zırhlı top kuleleri, 16 pusluk 
toplar almak niyetindedir. Şimdiye ka
dar Sovyetler iki buçuk milyon dolarlık lah saymamaktadır. ~banca ile ındfuü1da C~ayetin ~b~i ~~~~~~~~~~~-~~;;;;;;,;;;~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

30 liralık bir alacak meselesidir. lki ka-

Delbosa ispanyanın ıuazisi ve Balear 
adaları üzerinde ltalyanın hiçbir emeli 
olmadığı yolundaki teminatı memnuni
:Yetle kaydederler. iki hükümet te ispan
Yanın siyasi istiklaline hürmetle kendile
tİni mükellef gördüklerini teyit ederler. 
iki hükümet ispanyadaki dahili mücade
lenin diğer Avrupa memleketleri arasın
da bir şüphe ve sürtünme sebebi olma

llııasını arzu ederler. Avrupanın bu kıs
t\'ıında vaziyet o suretle inkişaf etmelidir 
ki Avnıpadu umumi sükunet hasıl olsun. 
r~akat ispanyada ademi müdahale siya-
3etinin fiili ve müessir olması için ted
bir alınmadıkça , aziyetin ıslahı imkansız
dır. l~panv.lda iki taraf ordularında kül
liyetli mik;arda ecnebi bulundukça bey
tıelrnilcl ihtiliıtlar tehlikesi devam ede
cektir. 

2 - Kendi hesabına ispanyanın aiya· 
si istiklali ve bütün arazisinin tamamiye
ti hakkında verdiği teminatı tekrar et
meği z~it bulur. 

3 - ispanyadaki mücadelenin Avru
pa devlelieri ara8ında şüphe ve sürtün· 
me vesile•i olmnması lüzumu hakkında· 
ki mütalaayı iştirak eder. Ademi müda· 
hale siyasetini miiessir kılmak için tek
lif edilecek her çareyi tetkike hazırdır. 

4 - Fransız '\ e İngiliz hükümetlerinin 
hususi bir ehemmiyet atfettikleri gönü1-
lüler meselesinde ınesuliyetleri tayin için 
faşist lıiikiimeti 1 talya ve Almanyanın İs
panyaya göniillü izamının menini ve gön
derilenlerin geri alınmasını istemekte bi
rinci olduklarını hatırlatır. Bilhassa l 9 36 
ilk teşrininde yaptığı beyanatı, lngiltere 
ve F ransanın sefirlerine tevdi ettiği 7 

sap akşam birlikte rakı içmişlerdir. Bir 
gos ve Valensiyanın İştiraki olmadan gö- aralık alacak mevzuubahs olmuş, lslam-

nüllüleri~ g:ri nlınması hakkında hiçb~r 1 la Hüseyin kavgaya tutuşmuşlardır. Ka
karar muessır olamaz. Halbuki Valensı- til yakalanmıştır. 
ya delegesi Cenevrede nutkunda bazı --•·---

~ahi vesilelerle lspanyol cümhuriyet or- Tunceıı· 
dusuna kaydedilmiş ecnebilerin tahliye~ 
si imkanı olmadığını söylemiştir. Diğer 
devletlerin gıyabında yapılacak bir mii
zakere en esaslı unsurlanndan mahrum 
kalmış olur. Böyle bir usul güçlükleri bi
lakis daha ziyade arttıracak ve elzem te

Suçluları ağır 
ceza önünde 

lakki edilen umumi anlaşmayı geç bıra- E laziz, 9 (Hususi) - Tunceli 
kacaktır. halya müzakereye Londra ko- muhalefet harekatına iştirak edenle
mitesinde devaın fikrindedir. rin dosyaları, su çlularla birlikte ağır 

6 - Nihayet faşist . hükümeti Al- ceza mahkemesine sevkedilmiştir .. 
manyanın resmen davet edilerek işti- Ağırceza heyeti, suçluların ilk sor
ralC ctmiyeceği her hangi bir muhavere, g usunu yaptıktan sonra dosyayı tet
içtima ve konferansa i~tirak etmiyeceği- kik etmiştir. Muhakeme salı gunu 
ni bildirmekle şeref kespeder. ağırcezada başlanacaktır. 

············································•··············· .........•••...... -;;;;;;;;;;. •..........................•................ 

Bugün Fransada J~ahiye Seçi
• • 

mının ilk kısmı başlıyor 
Bu seçim Fransanın iç politikası için çok ehemmi
yetli görülmektedir fi B .. Heryo da namzetliğini koymuştur Ademi müdahale komitesinde bu me

ıeJe Üzerinde yapılan müzakereler tesa· 
<lüf edilen güçlüklerle felce uğramı~tır. 
Bu o"' 1 "ki . · I · · · t ·ı f Paris, 9 (ö.R) - Yarın Fransada 'ikin.ci devrede .nisbi ek_seriye_t.yete.r. Bulbunla .. rı.n fırkalara int.isabı •öyle idi.: 6 .,uç u · erın ıza esı ıçın ngı tere, ran- .., 
''

1 ve ltalya arasınrla mütekaddim mü- nahiye intihabatının ilk devresi yapıla- l seçı~e e~~mmıyet ~erılmesırun hır se· komunıst , 165 sos:ralıst, 705 rad ıkal. 
~akerelere ihtiyaç vardır. iki hükümet cak ve ertesi pcızar yapılacak ikinci dev· ıbebı de vılayet meclısleri azalannın ayan l milli cüınhuriyetçi (sağ cenah partiler) 
u samimi müzakereye italyayı davet re ile seçim bitecektir. Bu çok ehemmi- azalarını ~e~meleridAir. Ha.tta 18 ~2 ~a- 1 645. . 

"derler ve diğcl' tnraftan bunu da bildi- yet verilen intiha batta 19 34 senesinde nunu e.>ası.sı. um~mı meclıslere şımdıy.e Yarınki İntiha batta hükümet azasın-
tirler k' 1 h lzemesı· ve k kadar tatbıkıne luzuro çıkmamış olan dı- dan 13 nazır ve nıl"isteşar yeniden vilayet •• 1 spanyıı)- a arp ma seçilmiı: ikinci seri vilayel ve aza mec· 
\!onüJ1·· "kl · ğer bir sal~hiyet te verir: Mebusan mec-

lt sckiyatını men için giriştı en !isleri azaları } eı İne yenileri seçilecektir. 
la.ıthhütlerin muhafazasına hararetle ta- lisi kanuna aykırı bir şekilde feşhedilir 

meclisi azalığına seçilmek için namzet
tirler. Evvele aza olmıyan iki nazır da 

Müzayede ile 
fevkalade büyük 

satış 
Acele yolculuk dolayısiyle birinci te~

rinin 1 O uncu pazar günü öğleden sonra 

aaat tam 3 de Gazi Bulvarında· Silahçı 

Ali Salim binasında Kız Enstitüsü altın
da uyuşturucu maddeler inhisan lzmir 

şubesi müdürü B. Vahit Demirkana ait 
bilcümle nadide mobilyaları açık arttır· 
ma suretiyle satılacaktır. 

Sablacak eşyalar meyanında fevkala
de güzel kristal camlı aynalı büfe, kon· 
tre büfesi, açılır Kare yemek masası, 6 

adet yemek iskemlesi, maruken bir ka
nape 2 koltuk, iyi bir halde iyi sesli Re
iclıen markalı Alman piyanosu, fevka· 

iade lüks maundan mamul modern şi
fünyeralı aynalı dolap, 3 aynalı tuvalet 
komodinosu. karyola ma somyası. 1 O 
p arçadan mürekkep fevkalade güzel 

Pomye kadifeli koltuk takımı, şemsiye
lik, hasır kanape takımı. muhtelif kübik 
sigara masal arı, Sahibinin Sesi salon gra· 
mofonu, birçok plakları ile, İngiliz ma· 
mulatı kesme ilci ki~ilik karyola ma som· 
yası, tekrar iki kişilik kübik nikel karyo· 

la ma somyası, duvar saati. 4 parça kü
bik murabba sigara sehpaları, aynalı bü
yük vitrin, kristal camlı maundan ma
mul lüks kütüphane, büyük yazı masa-

sı , 2 adet saksı schpa!lt, gayet güzel kıy
metli pol..er masası, bir kişilik siyah kar· 
yola bezli somyasiyle beraber, iki adet 
Amerikan koltuğu, 2 adet sedefli Şam 
işi tabure, kadifeli ki.ıçük salon vitrini, 

buz dolabı, çocuk karyolası, yeni bir hal· t;ıf 19 34 intihabatında 15 4 7 nahiyede bi- · · d . k . d"' ·· ·· 
1 tar olmalarına rağmen, ademi müda- 'eya ıçtıma e emıyece vazıyete uşuru-
rıcıl rinci devrede 1263 aza seçilmiş ve 25 3 ı ·· . ı· 1 . . ile! . eyi fiili ve müessir kılmak için bazı ur:;e umuma mec ıs erın layın ett erı 
t .Jb lizanın semiçi ikinci devreye kalmıştı. d 1 1 · k 11 l l 
1 c~ irler alınmadıkça bu taahhütlerin ip- e ege er ıcra uvvetini e erine a ır ar. 

şimdi namzetliklerini koymuı:lardır. Me· de dökme soba, muhtelif yemek iskem· 
bunsan reisi B. Herriot da namzettir ve leleri, gaz sobası, elektrik sobası, yeni 

bir halde çocuk arabaları, mağaza ya-

A nkarada feci bir 
ka myon kazası 

Aıı l,tı ra, 9 (J lususi) - Bugün istas 
yon <" tı ddcsindc bir kamyon kazası ol · 
mus. 224 0 numaralı taş kamyonu ma· 
rangoz Mchmedin çocuğunu altına ala· 
rak feci bir sekilde ezmiştir. Şoför ya· 
kalanmış, tahkikata ba:;,;lanmı'itır. 

lngiltere 
Müdafaa nazırı 
Şiddetli tedbirlere 

taraf tar değil 
Londra, 9 (A.A) - Müdafaa na 

zırı İnskip Stubbinton da söylediğı 
bir nutukta her hangi bir sergüzeş· 
te g idilmemesini tavsiye etmiştir ..• 
Müdafaa nazırı Japonyaya karşı 
şiddetli ted birler alınması için ken
disine bir çok mektuplar gönderildi
ğinden bahsederek İngiltere omuz~ 
!arına yüklenen mesuliyeti belirtmi 
ve demiştir ki : 

- Hakkımızda bir çokları derin 
dostluklar besliyen Avrupa millet· 
leri hareketlerini bizim hareketimi
ze uyduruyorlar. Bu ise bizim me
suliyetimizi arttırmaktadır. Tatbik 
edemiyeceğimiz her hangi bir s iya
sete kolayca tevessül edemeyiz. Ve 
girişeceğimiz siyasete hak.iın olabil~ 
mek için de techizabmızı kuvvet~ 
lendirmeliyiz. 

Akdenizdeki bitaraflığa karşı ln· 
giltere ile F ransanm elde ettikleri 
muvaffakıet hakkında da şöyle de• 
mistir : 

~Şaşırmaklığımiz için hiç bir se
bep yoktur. Irkımıza has olan sük u
net ve itidali muhafaza edelim.» l(lls Vilayet mf'clisi azalarının vazifesi vi- Yani Fransada bir hükümet darbesi ol- çok faal bir seçim mücadelesi yapmıştır. 1 güç olur. Bu ııebepledir ki ademi • b lk h ·ı 1 

tniid h }ayet biitçeleri için rey vermek ve umu- sa memleketi idare etmek hakkı umu· Eğer u seçimde ha cep e:;i partı er a ale siyasetinin tatbikini müınkün-
•••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••• z; odası büyük camekanı, halı, kilim, sec· ren mahallinde görülebilir. 

•e fiW k j k 1 · d mi mesclclt-r iizerinde müzakere etmek- mi meclislerindir. (Komünist, 'sosyalist ve radikaller) bü-
t 

1 
ı mn • için a ımnası ıcap e en 1 k zayede suretiyle satılacaktır. Fırsat Arttırma Salonu edb· 1 l ı h k.. tir. Her 'ilüyetıe kaç nahiye varsa o ka- Kaza meclisleri ayni cekilde seçilir. Se- yük bir ekseriyet kazanırlarsa ge ece se-ır eri görüşmek üzere ta ya Ü ·u- " T ak · Az:.. ınık 

cadeler ve saire birçok eşyayı nefise mü- FIRSATI KAÇIRMAYINIZ. 
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Birinci kısım : 

Coşkun tezahüratla karş!landı ziyareti bekle 
-BAŞTARAFI BlRINCi SAHiFEDE-ima fabrikası olmnl<la tarihi bir ıeref ta-

Cümhuriyetin Nnzilliye hediye ettiği ııyor. Fakat bu fabrikn o şereften daha -BAŞTARAFI BIRINCt SAHiFEDE-- Elefteron Vima diyor ki : cBn~l~ıı~: 
basma fabrikasının açılma törenine yü. üıtün ve emsalinin eri§emediği daha bü- Kntimerini diyor ki : cSon günlerde nımız yakında Ankaraya giderek ın 
ce humrlariyle §eref verdiklerinden do-

1 
yük bir mazhariyete maliktir. Atatürk cereyan e den müzakerelerde Yunanistan ziynrct; edecektir. r 

Hayır, hayı;, seni dinledikten sonra bu işte laf.1. Ula önderimize Nazilli hıllkınm Büyük Halaskar açılq törenine yüksek Yugoslavya, Türkiye '\C Romanya tek Gcçmİ§i unutarak dost olmnğn kıır~e 
h,,;:.la" karışık şeyler olduğunu hı·ssedı·yorum minnet ve JÜkranlannı nrze!Jneme yük- 1 huzurlariyle ~eref bahşetm~ler ve riya- bir kitle halinde hareket etmi~lerdir. veren iki millet, birbirine haminııye 

U 

1 

&ek müsaadelerini dilerim.,_ set buyunnuşlarda. B h k t t • d. k d .. 1 . 1 d. A d ki dostluk .. •. .. • •. • • •. •. . . u are e arzı şım ıye a ar soy· muame e etmış er ır. rn <\ 
HOLASA ı knpı nçıldı. Küçük kw göründü. Abla- • ~y~ Tur!~ı:_e cumhuvr.ıyetı hükiime- Kendılerıne hükümet, bütün m~sai ar- lenen sözlerin doğrnluğunu bılfiil ispat an°ane haline girmiştir. b 

Dul Baron Danyel de Villebonun iki siyle birlikte Yurda. gitmezden evvel tın~L dauna Buyuk Ba,bugumuzdan ali dı- 1 kadaılarım ve fahsun namına derın şük- etmiştir. Balkan misakının, yapılmı~ ve' M. Metakaasın Ankara seyahati u 
,_ F N .. . . 1 ğı u:uam ve direktiflerle yurdu ve u usu ranlanmı ve minnetlerimi arzeylerim. 1 k . kl k• ff • d "I b • . . . k cheııı· uu vnr: ransuvaz ve iko1, Nikolun babnaına vedaa gdmıoti. b .. d b d ük el · yapı aca mısa arın a esın en sng am akımdan adı hır zıyaretten ço 
nipnlu.ı saydan yÜZba§ı Jenır Danritl Baron onu kolundan çckerck • er yon en ve her alnın nn Y .,s t· NAZtLUNIN BAYRAMI he mazbut olduğu anlaşılmı,tır. Bu ha- mivetlidir. 
u:-..1:...:..:d b. __ tt. •• d .,_. k • mek, refah ve saadete kn~mak ugrun. Nazilli, 9 (Hususi) - Bütün Nazilliık·k·nt t ·· t h. 1 · . .. d .. k • BiR SULIJ !lTJFAKI 
·~u e ır .aeıe gon erıunış en c_ ·~· • •• •• _ • • • ı esanu ıs ennı gun en gune uv-
L---nun tr • r.w_ • orta~ Mark - ..Jen ıu masum tavnnla burnya gel da aarfettiği gccela gunduzlu mesaının 1 l>Ayram yapıyor. İstasyondan fabrikaya "etl~ d . kt d. E"l f A d. k·ı • ,Sere% 
fJllll'U me e.sı .s•aavı suç· gı b k ı • • .. n ırme e ır. ~ e tcron ntropos ıyor • 
(!_---. 1 b"likt Nik 1 b. __ ., __ _.. a · ayım.. verimlivefeyizlineticelcriyleazızTUrk l kadaruxananyolvebilhauafabrikaııla-ı D h·td k . • f ki y . d M '11..1 t•k58,A0• 
"1aatl'IU l\ ır e o e ır ~" yapa • • • J n ı e ı nı a arımız, unanıstnnı monevrasın an sonra . u e .. "·İ 

a-'-or Nik ! , . 1<-uın• dor,.•yor Nikol hayretle sordu yurdu baştan ha§a bezenmİJlır. Şımdı fU nı kadın. erkek binlerce kifilerle dolmUJ- misaktn bo• rolden uzakta h l d k . d kt. Bu zivaret ıı> 
uıı.u,y • o an uır ,,..,._ e.- ıi.. ·- dakik d ılma •• • ılmakta lan ı v . u un ur- arnyı z.ıyaret e ece ır. ; ib~ 

Babası malum değil •• Mark alicenap bir - Fakat ne \'ar?.. k b~ a aç t~reru yap il .
1 

. 0 ltur. • • • muştu. Fakat bugün Yunanistan kendine milletin dostluğunu tekit edeceği ı;ı,.sı 
adam rolü takınarak çocuiu evlatlığa -Hari.kultıde bir .. hikaye var.. om ına 0 mesut aıanlar s 51 esme taç Sporcular, spor elbl$Clenyle, kadm lf• güvenen bir amildir. Bir yıl süren gay- arsıulusal siyasal kayna~malar olın 
•--b l Nik 1 L~· t-•-•~tt. ed• F 1 d olacak değı1~e bile ek olabilecek ve mu- çiler baılarında kasket ve fabrikanm eti d h t h ' .1 ld k h . k b decektir. 
ııut u ve ı> e "°ıvaç e&.ılf' ıyor. ransuva~ ya var ı : h• . • • k • • • 1 r er en sonra, arp cç ızatını tamam- ı e, o u ça e emmıyet es e . ·. 
A ıl . . ..._.:1_ )d ., b:t-=- B b ıtımıze refah ve saadet getirece yenı lıtendı mamulatmdan yapılmq pazen eı. 11 t B· l h b k l f 1 B lk . k k 1. b' şulh ıtll s canının ınan~ o ugunu &üllllJ'en - a n, acı ona.. • • amış ır. maena ey aş a arı tara ın· a -an mısa 1 ·uvvet ı ır 1• 

Nik 1 •--L-~I d. 1'!'1 - • d hır sanat abidesidir. Bu itibarla bıze böy. biscleriyle er"kelc iıçiler İf elbiseleriyle d .. rük. 1 ,..,_ • . . • 1 1 'n ye•· 
o llBUW e ıyor. r.aavı e baronla ev· Baron de Villebon, beklenmiyen dar- I la .,. b. •. ~ k 1 • ' • .. .. . 1 an su enmemCA açın, ıcap eden kuv· fakı olmakla beraber, mıl et erı ti. 

J _,_ Ü ·k -ı .. e-•..! e ymeuı U' muessese armngan etme ellerınde bayraklarla Şefın onunde hır l'k - ı d'" . . I . seınPa 
enmaJ zere ı en o muı sanılan ~ besi altında derhal mukavemeti kıra• 1 .. ~ d b ı dukl • • a·· ük ş f 1 • • t vele ma ı tır. ıgerlerıne karşı besledık erı k '{• 

•- d -t~ ba 

1 
utıun a u un an ıçm uy e ıeçıt resmı yaptılar. N d h . . . c -· k.. 1 d k. b d h . de u 

aocası mey ana ~&Aı7or ve ronun mel· cak bir hücum yaptı.: S d 1• • , yon a unu ıspat etmıştır. .un u ara arın a ı ra ıtayı a n 7.ıya 
• b. bil _ " aym Atatürke ve onun eğeru mesıu Develer arabalar çiftçinin yüzünü y .. T b p 1. . . ..-d h ı . . 

resı ır otomo kazasmdft oluyor. P.n· _ Şu vı:ır ki kız karde•İn Mark Saa- l d l N ili. '- l'- d tek .. .. '. . ' . 1 unan mumeası ı ay o ıtısın mu a a-ı'\'etlendırmcktedır. • il' 
• d- -zb J D • M k ,. ar Ul aı anna az ı na ıu n ma rar lgülduren bır §ekilde yeru pamuk mah- t . • d k•· .. k b. k B . . k rı rrı 

nse onen yu aıı erar anut te ar l .. 1.. d " .. . d I k k' ... k ek ··•-~ 1 . ed k b _ .. •. . . . J esı sayesın e, uçu ır no tanın va· u şeraıt daırcsinde ve as e • 
- tras a o um oşegın e ev enere uçu t rar §uxran anmı arz er en ugun- sulunu fabrikaya gctırdıler "hl • • • . . • bu ır 

De duelloda çarp11ryor. Sc ·- d k d. 1• I .. k b l . ,ı_•• _ h ..ı--=-·t • L·· _ 1 .. . . · zı eı,tırılmcsı ıle, muhtemel tehlıkelerın nevralar bittikten sonra yapılan J • 
• r J ı e en ı ev at ıgına a u etlı. 

1 
au torene uzu, .... ,,. e zınet veren utuıı Atalurk ıstırahatten sonra saat on beı ' .. .. I ı . . ~ b" Jcfn oll 

• .. • bo b• ~ onu a ınmı~tır. yaret, mı'iakın snglamlıgını ır dıs 
:XXIU Nikolun göğsü hı~?ktn~l~rlıı. ~ah.ardı. ~u~ddaşlanm.a da leJekkürü ba rç •· ,buçukta fab~kayı uğ~rl.~ .elleriy_1e açmak j Balkan devletlerinin gösterdikleri vah- ha ispnt edeceği ic;in sureti rnııhsu5B 

_Bu- tün· bu anlatttt...'-rın~-u ; .. .,nıl- O ablası kadar enerıı aahıbı degıldı. jlınm. ve gezmek uzere müdunyet bmasından d t b" .• ..1 . d d · · b . . 1 1• ] l d 
A.u1 · ı.m ~- •• •• l .. . . I e . ecne ı gozcu erın e e ıyı ır ın· se am anma 1 ır. > 

mıyacak bir icat gibi geliyor. Ağlamıısını bilirdi ve hııssasiycti der- Yaıasm Atatürk •• y •ıasm Tur' mil-
1 
aynldılar. Bu mesut açılma torenının tiha bırakmış ve Bulgar mümessili, her SAt.LAM BAôLAR 

1 Fransuvu titreyen bir sesle temin et- hal harekete gelirdi. Mırıldanarak ı 1 leti.. tafsiliıtını vereceğim. noktada misaka uymuııtur. Elinikon Mellon diyor ki : cM· N: 
ti : Se . b . ~ı d d d. vl 1 BAŞVEKALET VEKIU BAY CE. TöREN NASIL OLDU~ B . . . . d~ 11. 1 M k ~ . h susi bır 

- Doğruyu söylüyorum baba .•• 

- Hayır, hayır, seni dinledikten son
ra bu İfte hala kanşık bir §eyler oldu· 
ğunu hissediyorum. 

- Hayır, Jernr Markla. düello etmİf· 
tir .• 

- Jyice cnlıyamıyorum. 

Fransuvaz sustu. Ayakta durabilecek 
bir masal tertip etmeğe vakit bulama
mıştı ve halü tavrından :rnlan söylediği 
hissediliyordu. Baron de Villebon da ro· 

]ünü mükemmelen oynıyor ve bazı h • • 
diselerin ı ığı altında henüz zülmette ka· 
lan hakikate doğru yol alıyordu. 

- rı enım og um ur, e ı. og u· u samımıyet ıçın e ı~ . eta sasın taksasın Ankara sevahntı u I 
LAL BAYARIN SöYLEVh N ·ır 9 (11 ·) Ç k d .. ·· j ~ lı ,. 

mu benden çalmış. . ı Sa Ba nzı 1
' ususı - 0 uzgun An karaya yapacağı seyahat, bu bağla-, ehemmiyet kesbetmektedir. Balkan t· 

Baron : Büyük Reisicümhurumus, ym • Y~P'.~nn ~eç~tt~n sonra iş~iler ~erhal ve I rı daha ziyade kuvvetlendirmektedir.. ların askeri sahada da teşriki ınesni c 
:ı ş· d. h '-'k t' .. • 1 yanlar, Baylar, 1 buyuk bır ıntızamla vazıfelen başında Son Balka konseyi esnasında Atatürk t•kl . 1 d .. ··1 Ü"tür. 

- Ha şöyıe. . ım ı aı..ı a ı ogren· Milletine li.yık olduğu ıerefli adı ve yer aldılar 1. n d . 1' ı en manevra ar a goru rny.. jstııntıı 
miş oluyorum.. • . • J · 1 ıle l\ıletaksas arasın a teatı o unan as- Makedonya mane\•raları unan . e' 

. milletinin tabii temayiillerine hakikı utı- Rcisicümhur Atatürk refakatlerinde. k c .. zler çok açık ve berraktı b k d d . k l dığınt cost 
Nikol nnelik muhabbetinde kendısi- kameti veren Büyük HataSktır AtatürkUn başvekil lsmet lnönii, başvekalet vekili j erik~ sok : g .. rüşeceklerı· . u nko' ta a a gen a ıncı 

· h k t get'ıren b 0 r ku·"'•ct bular"'k • • " • • 1 1 as erın ° epeyce me-

1 

rece tır. ,. 
nı are e e 1 

.. • .. 

1 

Jtfat ve işaretıyle İnönü lıükumetinın tat- 1 B. Celal Bayar, vekiller, mebuslar ve 1 d r Altı gu-ne kadar b. d B I'- k 1 . h deler çe 
h.dd 1 d v ld .. · se e var ı · ız e ma• a 1Lan uvvet erı mun e J-· 

ı ele ogru . u. bik ettiği birinci bq senelik endus~ileı- 1 bire; ok zevat olduğu halde saat on be§ ' nevralarımız.ı bitirmiş olacağız ve mütte· çevcsi dahilinde suİhu koruınağa rıı • 
- Hırsız, dıye haykırdı .. Çocuk be- me programımızda yer olan Nazillı bas. ! buçukta fabrikanın hallaç ve dokuma da· f 'kl . t ' 1 h kk d .. .. l .1 d. d. N k f B ikan nn 

L _• • I il . . j ı erın ne ıce er a ın a goruşme erı te ır ır. yon ·on eransı a I 11• 
nimdir. ma faDl'lbsmın kurulması ve ı~ et nıesmı ircsinin önüne geldiler. ı :. z dır ı t h. b. .. . . r":ı.nı o rrı 

k 1 ·· • ik B- -•-- ı .. ım · tan ının ıç ır zumresının o .,. 
Meydan o urcasına i nve etti : Sumerhanka emanet etmt§l · ı:uuut• Fııbrikanın elektrik santralının önüne S f b·r ziyaret maksadı ·t vapılan bu d.. d k 

f b ik kunnak 
. • S t d"• I 1 ır ı ı e ,, ıgını mey ana ·oymuştur. ıtı 

- Bir oğlum olduğunu alenen ilana mız a r ayı ıçın ovye en us-
1 
Ulu önderin çok snnatkarane yapı mı' 6 hat iki devletin daha sıkı t .. •riki ı A k h . ·tı·f k bağlııf111 

· · I · • • • V · di I eya • ...,. n ara seya atı ı ı a 'Ve 
cesaret ediyorum. trısıy c te~nkı mesaı etti. e ıım ya.1ve ayni snnnt kaysısiyle elektrikle süslen- . tmelerine y l ar ~bktır Çün'- ·u· ~ 1 l.. B Ik 11 uzun 

• •· od 1 mesaı e o .a.... · "' • sag am ıgını ve a an ı arın 1 
Baron de Vi11ebon hiddetli bir ha · lnnd.an gör~~eğuniz b~ b.üyuk vem ern t ıniş hir ~Üstü ~o~ulmuş_tu. .. . -cümleyi iyi hatırlıyoruz • aralannda hu- 1 sarsılmaz bir sulh taraftan olduklıırU' • 

rekette bulundu : 1 fobrikayı vucuda cetirdı. Bu bust, Buyuk Şef ın yuksek dıkka-i dut yoktur. bir defa daha isbat edecektir.> 
- Anlatılan şeyler ayakta durmıyor, ı· • · • · · lb · ~ 

\ ,az.feleri . t b·r '--- ld Sümerbankın çok kıymet ı ınesamnı lını ce ettı. r:-_ • d. ._. B .. k .. . t • 
Cledi. Birbirine iyi bağlanmadtklan için - ı nı unu muş ı ~ o u· 1 ı::.:ıtıa ıyor &.ı : c ugun u vazıye 

.. d .. .. . k '- • ..::..1---L l :ve mühendis ve işçilennin gayret ve ehli.- - Güzel.. .• d M "1 k A k Trabzon - lratı 
b 11 1 gunu u,unmıyere pea;: yuıı.ı>CA ses e 

1 

. . . . . .. .. .. F ı 1ç.ın e . 1\ eta sa'ın n araya yapa· 
u masa ar sarsı ıyor. k yetlenni burada takdır ile sevgı ile yad ı Buyurdular. Fabrika muduru B. · azlıl ., h h . '- h ek 

1_ tl K k S onuııuyorsun. • • • • • .. . . . cagı seya at, ~ emmıyet &.e" etm te-
- Elimde s:fı.ğı ar var. üçü erjin . . k k .,.

1 
d ' ederken Sovyet teknısyenJe:ınm bızm:ı. bu degerlı ıltıfata : d . / 

·~ ~ •ı ••h b • b • 1 kA - Şımdı •onuşan ' iZ degl, anne ır. • •ı •ı • o • -L- •• ti" ı_ o•• d d k b •• •• •• b d ır. yo u uogum ı mu a en, enım ev enme a· •• l d ... 
1 

• le samımi ve hı gı ennı 9C.1Hlru:Z et rmerı; - unya ur u ·ça ustuouz ura a' D h B I'- 1 
k .. 1 I k - Evet, kız • anne, oy e egı mı> u seya at son o ~•n manevra arı 11..ı) 

g"ıdım ve çocug"u endi og um o ara t k d d acaktır E F O r• en zev uyarım. ur . l 1 l:ı'd' l l d ı·ı. d d ANKARA 9 ( TEL . 
d ., •· k t1 F k t b h k tt 0 rn b•ronun j d k k ve nrsıu usa a ıse er e e a as:a ar ır. , 1 .. rı tanı ıgımı gosteren ayı ar. a a u a are en s n.. .. F brika akinel • • t b. t Dedi. Atatürk, mü ürün ar ·asını o ·ı . . . . il rınan ... 

.. • ~ . _ hiddeti atı tı Fransuvazın kendisine a m enıun ve ec ıza ının . . Balkanlıların sırf kcndılerını koru- Devlet demıryo arı ve 1 
00 - Boyle kagıtlnn ele geç.ırmck guç I Y ş · ekseriyeti ynkm kom,.umuz ve dostumuz ş:ıyarnk ıltıfotta bulundular. k . . .1 •. d t• d'kl . • I t mu··du··rıu··g-ü Trabı .. " ~ - k'k · "'- ı ma nıyetı ı e vucu a ge ır ı en or- ış e me umum , C-

acğildir. Benim nazarımda bütün bun· nnlatmnga kalkı§tıgı butun ha 1 atı ve So'"'et Rusy.adnn oJınm .... tır Sovyetler Fabriknnın dokuma dairesi önüne ce· 1 d l A ·· · d ··h·m ' E rum lran hududu yolu geç 

1 
. . l kl .ı. •·J ... • u ar, vrupa muvazcnesın e mu ı rzu - . ·oe 

Jar bileli feylerdir. ~ark Sast~nsın ~are~~~ındekı a çıı ıgı cümhuri.yetleri birliği ile ekonomik i~-
1 
linmi~ ti . Sümerbanlt umum miidü~ii B. 

1 
bir amil olmuştur. Makedonyadn yapa- ğinde otobüs ve k a myon servısı 

Tekrar dolaşmağa başladı, çünkti bu dınlemek ı te.medı. Butun bu utnnç ve· birliğimizin yeni bir ifadesi olan bu fab- 1 Nurullah Sümer Ulu öndere Ege hınter· cağımız manevralarda, Yunaniatanın 1 ait umumi tarifeyi hazırlamıştır• j\e 
cıuretle fikirlerini daha iyi toplıyordu . . •• j ric.i hnd iseleri kanştınnaktan yorulmu1- rikanın itletmeye açılmasına bilhassa bir , lnndının refah ve servet k.nynnğı "'e mem: 1 nzim gayretlerinin neticesi meydana ko· I T arite bugün resmi gazete 

Şimdi önündeki hadisc_ler~~ nydı~lık bir 
1 
tu v~ ne k~rar ".cre~~ğini b~lemiyordu .. : S.o'?'et te~~~ülü olan Tür.kstroy idare-

1 
ldcetteki .sınai k.a~kımnnnın ~n kuvvetlı ı nacak ve eski seyirci ve başkalarına ilan edilmiştir. doflll 

nokta yoktu. Bunlar bırbırıne baglanmı· 1 Hatta belkı de nıle ıçmde bır ayrılıktan sının muauını d e memnunıyetle hatırla- senbollennden bın olan kombınasını aça- hayran olmakla iktifa etmek roliinü bı- Tarife, Trabzon _ lran hudu aktı.ı• 
yorlnrdı. Her oey bir yalan havası için· bnşka neticesi olmıyan bir h&di5eyİ tah- ı mağt vazife bilirim. cak altın anahtarı takdim etti. raktığı anlnşılncak.tır. mıntakalara ve kısımlara ayırJJl yrı 
de yüzüyordu. Kızının önünde durdu : 1 r ik ettiği için müteessif oluyor ve baba-ı Fabrika 18 ayda lrurulmuıtur. Bina ve Şf.F. anahtarın üzerine hakkedilmiı Balkan misakının inkişafını gösteren dır. Üç kısım olan yol iç.in. aYB 8 fi-

- Hayatımda hakikate aksi iddia- Jara 0 kadar tahatlık veren bilmemez· makineler:i dahi] olduğu halde altı mil- 1 olan (NAZiLLt BASMA FABRlKASI • hôdiseler meyanında, başlarında Yunan: fiat listeleri tertip edilmıştır· 1 ~ktıt 
lann makanizmasını te.tki~e imka.n .b.ul-

1 ıikten çıktığına nadim oluyordu. Karar• 
1 
yon liraya malol?'uıtur. Süm.erbank. fab· 19/ 1?193 7) :azısını okuduktan .son.r~ 1 mümessili bulunduğu halde, Balkanlıla- 1 atler: h~ttı? gü~. g:~t~~çe a :Uıurı .. 

muşumdur dedi. Bu ıddıaları lmbırıne I v b. 1 d d _ I . 1 rikaya ayrıca hır buçuk mılyon Iıralık fabnkanın kuşadını dokuma daıresını rın Nyonda yaptıkları ve muvaffak ol· I oldugu ınkışaf goz onunde . ıclJZ: 
• . . sız ıgı ır me o ramı nn ırnn aoı: erın- 1 k 1 • d l ak · k" • b t" de " 

bağlıyan çarklar da aynıdır. Bunun için den belli olu ordu. bir mütedavil sennaye ~oymıaıtur. Fab-,açııra yaptılar. dukları bir te§ehbüs vardır. Bu fırsat, uru ar , .ım ~n .nıs e ın ktadıf• 
sana söyliyebilirim ki anlattığın hikaye- y _ BiTMEDI _ rika her nene [ge pamuk bav:ızsmdan Kapı açılır açılmaz bütün makineler, misak :ualarının büyük devletlerle olan 

1 olar~ te:ı.pıt ed~lmış bulunına 
nin gayesi doğru olan bir diğer hikayeyi ili üç milyon liralık pamuk alarak İ§liyecek- 1 bütün tezgahlar derhal harekete geldiler. münasebetlerinde istiklallerini muhafaza Nnklıye ucretlerı 
benden gizlemektir. Bu hakikati benden St d ·c1ı n yol tir. Fabrika 28 bin iğ ve 800 otomatik 1 Reisicümhurumuz refakatindeki zevatla ettiklerini. hiç bir zümrenin aleti olma· (Beher mıntaka için) 
gizlemek istiyorsun. a yuma gı e tezgah ile çalıpcak ve iki milyon 400 fabrikanın her tarafını gezdiler. Fabrika· dıklarını ve eski ııüphelere sebep olma- linci 

- Seni temin .ederim, baha... yapılıyor lbin kilo iplik istihw edecektir. Btu1unla~11ın çalışma sistemi, randımanı, faaliyet dığını, meydana koymuştur. Bu sam~- kısımda 
- Fakat pek az teminatlı bir sesle Eski itfaiye binası önünde s tadyuma ,Yİ.rmİ milyon metre basma imal edece~ 

1 
hududu hakkında izahnt verildi. Yalnız miyet içinde. M. Metaksasın vyapa~agı . ku~~ 

temin ediyorsun. Nik.olu çağınp onu is- kadar olan ve çok bozuk bir halde bu- ayni zamanda eski bir el ve ev sanayı memleketimiz.de ve komşu memleketler· Anknra seyahati, bağların saglamlıgını \' olcu başına 
ticvap edeceğim. O senin kadar muka- 1 1 b t ke olarak in 1 yatağı olan bu muhitin de iplik ihtiya· 'ı de değil, mübalağasız dünyanın en mo· Lir defa daha ispat etmektedir. 1 Eşya ve hayvan (kilo o.627 

unan yo un e on ve par - . . ) • · O 3 7 5 
vemet edemez. Bir iki sual sorulunca he- sası i . etütler ·a ılmaktadır. l cını temin eyliyecektir. dern fabrikalarından başlıca biri olan bu Dakımlarını açıkça bıldıren ve okuyu· •başına .seyn sen • o.SO 
rnen aklı başından gidecektir. • çqıl ' p k d b ı Fabrika senede on bet bin ton kömür !büyük eser karşı~ında bila i,tisna hcrke:ı suları tarafından tnnınnn gazetemiz, hu· Seyri adı 0,30 .

1 
.,.., tı:ıı• 

F h b 
Bu yo un yarısı par e, yarısı a c- • • • . ... '- b . .. .. b . . . ·ı .f . B .. '-' 1 b (20) kı o,, ı:O 

ransuvaz n asından bunu yapma· l k P k d b l b yalıacakta Her gün vasatı 2400 ı~çı ça- buyuıı.: ır heyecana duştu . aule gelen u vazi>·etın, mazısı ı e ı tı· agaJ · ı o cu aşına nıf· J 

. • . N.k 1 h . . k ton o aca tır. ar e en ara a ar, e- • d 1 At .. k 1 .... C 1· 1 B k"l d kA ·ııt . d h. d l ba a · e"""sı paro.slZ tMı dl 
masını rıca ettı. ı o un assasıyetı ço il1 l lııtıracak ve ücret Olarak vatan a~ ara atur , nonu, e a ayar ve '\·c · ı • har e en, ır ı ve mı mırasın an ıç 1 ar o an g J -..1 - ~-ti il 
•..ı • d' s·· ı b. h d tondan otobüs ve otomob er geçecek- • 1 f b .k d b.. ..k h.. . d h·ı· . 1 . . k·ı k d 1 b ·ıarCion ı;e. l ı ucrın ı. oy e ır sahne onu asta e e• . 'senede bir milyon lira ödeyecektir. er n rı a an nyrılırk~n uyu teza u- bir şey feda etmıyen ve a ı ı ış erını · ı oya a ar o an agaJ . ücreti il 
bilirdi. Baron rıızi olmadı. Hiddeti o Itır. ~ . . Anla§ılıyor ki, muhitin iı hacmine fah· ratla uğurlandılar. tensik için uzun bir sulh devresine muh- ve daha fazla ındnn sey ri serı . 
~ereceyi bulmuııtu ki Nikolun en ziyade Kordonda o~dugu gıbı, bu yo~l:ırın ke- tika doğrudan doğruya ve bilvasıta her Gece fabrikada davetliler şerefine bü- tnç olan Yunan milletinin, en mnkul dış nır. . . k}cti J.iı~ 
ecvdiği km olduğunu ve onu daima en I narlarına genı~ kaldırımlar ~npılac:ık, sene beı milyon lirayı ıeçen yeni bir ha· )'Ük ve güzel bir ziyafet verildi. Bu me· siyasasınn çok yakın ve uymakta bu- Bagaj ve eşya denklerını~ 8~ 2)~~ 
küçük bir teessüre kapılmaktan bile esir-

1 
hurma vcsair caz.ibeli ağaçlar dikilecek- reket ve kazanç ilave etrnİf olacakta. aut gün eğlene~ içinde kutlandı. lunduğunu kemali samimiyetle teyit ede- metremikup ba!!ına 200 kı~.0 :; ıı.lırı1t· 

gediğini unuttu Onu çağıracağı ırada tir. l Nazüli basma fabrikaıı ilk T ürk bıu-- ABDI bilir. > olursa 200 kilo sayılarak ucr i 11isbt:l 
- - ·- -- - Küb metresi eczası için de ıırn 

':TLZZ7J.Zrh.CZZD7..z7..Z 7.LIZZ7-ZZT'..LZ7ZZZ.7.7.'Z2Zr.z:zzzz.zıı.:~:>aıı. ni aüıkadr edeceğini mi zannettin .. ?.. ğıt kopardı. Soygunculuk vnkalarının 
1 

- Düşün ve anlamağa çalış._ 1 rfl 
~ hl üzerinden hesap yapı ır. ••f\ ııı 

Bilirsln ki ben bu gibi heriflerle asln tari erini gazete küpürlerindcn tct· Bu ne demekti? 1 ı · d ve• ıe ZABITA ROMANI 

Gri Şapkalılar 
Çetesi 

- 4 

10 haftada 9 soygun .. 
Ve ... Garip bir tesadüf •• Bütün soy
gun vakaları hep salı günlerinde 
oluyordu.. Şu halde.. Ve demek ki .. 

Tam kamyon yükü lll ın e ' etiY 
münasebette bulunmağı sevmem "e kik ederek knğıda yazmağa başladı. Nan Duhok kısa bir düşünüşten son- k .. k.. .. • rilmek 6ur 

B. d amyon yu u ucretı ve d . 
istemem. Onların işleri başka .• benim ır en ve sevinçle haykırdı: ra smtarak cevap verdi : ı ·n e0· nakledilecek eşynnın ücret erı Jlcİ tı'ı ıt• 
işim başka.. - Nan Duhok!.. - Anladtm... ·r b .1 h d dd bir c,,.ve . iW 

lhtara benzer bu sözler Nan Duhok'ı Annamlı usak, mutbaktan koc:arak :__ Ne anladın? ra zon 1 e u u an cJıtld 
• ~ taka arasındaki nnkliyntln yukarı ve 11ı1• 

mütee~ir etmişti. Ağlar gibi bir ses- geldi. Yüzü gülüyordu. Çünki Patro-ı - Gri şapkalılar çetesi... d d k d~' , 
le •• nun haykırma sneinln manulanru ög" - - Tamam.. Sen hakikaten zeki bir retlerden yüzde 1 O hu u 

0 
d 15 teıt ...... d ki" . yüz e 

- Bu seferlik :ıfedin.. dedi. Ben eyi renmişti. adamsın.. Şimdi işin muhakemesini ya- dut ıoan na ıyatta ıse 
bir şey yaptığını Umit etmiştim. Bu seferki haykırış hiddet değil, sc· palım .. Çetenin toplanma günleri pazar zilat yapılır. 

1 
. tak'irn edil:. 

· h k d p L - k b 'l ti k A - Mıntaka ücret erı 1 .. 0 ııP Jak Desli i§i alaya vurdu. vmç ay ınşı idi. tesi ir.. en~ arton ı e ere a şam d yı:ıPı .. 
B d · hi · d d' ınez. Mıntaka parçaların a . l ı ıııf· . - Göz yaşlı koca bebek .• Haydi ü- - uyur Patı"On .• dedi.. Blrşey mi için içlima avet.iycsı ma yctın e ır. ..ereli ıı. t1111 

ziilme... Hatınnız için onları akurwn buldunuz. Pazartesi akşamı karar veriyor ve salı liyattan mıntakanın tıım u kaY"tt f:t 
E b d l B - Birden ziyade mıntı•. ı.ı .. cretle" a... - • vet irşey buldum.. Hem e mil· günü soygun yapıyor ar. k 1 rıı 1 tıı 

Jak böyle söyliyerek gazete küpür· .

1
kemmel bir şey .. Bu da yine senin sa· Jak Desli yerinden kalktı. Gard rop- nakliyattan. bu mınta an , • 

lerinl masanın üzerine yaydı • yende oldu. Bu gazete küpürlerinl top- tan gri şapkayı çıkardı. Siyah beyaz rinin mecmuu alınır. .;e bPG'
01 

r C - Yolcu ve bagailnrdtı • nc:rct. 
Nan Duhok bunların üzeri er ine ta-f' lamakla çok büyiik bir iş ynpmış ol- kordelasını tetkike koyuldu. . • . . . 1111gl'lrı . ü· 

rihlerini de atmışt1. dun!- Nan Duhok.. - Bir aydanberi , dedi, soygun yok .. ücretlerıne tabı naklı>atta ,.. biri01 ff1 

1 
. .. re uır .,1'• 

Jak: Uşağını yanma çağırdı: Çünkü bir aydır toplantı yapılmıyor .. seferlerin i.stiknmetıne go p. cıık· rı 
. . • k .. fdir. o fflı 1' 

- Vnv canına .. D edi.. On haftada tam 1 - Gel, sen de bak.. Bu tar:hler sa- Bir aydır Antuvan anne penbe karton- teakıp ıkı nıınta a ucre 
1 urıcU · 

,, ı .. f 1 • t .. ız soıı ~ cret• 
de>kuz soygun •. Herifler doğrusu ya· na şimdi ki halde h iç bir şey ifade et- lu davetiyeleri dağıtmıyor ... Bu, iki kc· liynt dogru se er erın Y~. ntıntııkıı ı.ı 

:r :.- ı~rııı 
man ralı.:ıyorlar.. · lm iyor değil mi.. re ikinin dört ettiği kadar açık .. Öylc tbtsında yapılacnksn ır . 

Sonra soygun tarihine baktı. Onları poli'I te h iç şüphesiz benim 1 değil mi Nan Duhok? alınır. 
1 

nit {jcrt!t rıı · 
Jak Desli, dosyayı uşağının e linden - Amma tuhaf adamsın ha ... dedi. Maa.mafih .. Dedi, şöyle böyle bir ny- 1 yaptığım şekilde tetkik etmemiştir. - 3 - D - Her rnua11l1e e~e k~irlerİ 1;.U 

aldı. AçtL Şu vitrin soyguncularının zabıta haber- dır bir şey yaptıklan yok.. Soygun vakahın daima salı günleri GEYiK KAr0ASI yekunundan hnı;ıl 0 aca 
Dosyanın içinde, lıenilz yapıştırılma- lcr ini böyle kolleksiyon hnlinde topla- Birden tuhaf bir düşünceye daldı. yapılıyor .• he ... Ne dersin sen bu işe.. Bu odaya k im girecek olursa olsun şa iblağ edilir. . . ı,ir tı)' c

1
" . 

.. d ı·· .. d.. ., ·c .. tlerını. " o 
mış bir sürü gazete kupurü yere düşe- mnga ne en uzum gor un.. Evet .• Bir ay oluyorki mağaza vitrin· Nan Duhok, bir ~ey anlamadan cc- burasının her hangi bir kulübün içtima E - Bu tarı e ucre 1cı• il• 

L--- k nrtiyle. t ll\;ıı rek dağıldı. Uşağın suratını sıntmıya U\:Iuer bir leri soyulmuyordu.. vap verdi: odası olduğunu anlardı . velinden itan etme ş . k) lflııı ~İf 
Nan Dür.ok, yüzü koyun yere kapa- gülüşUn çizgileri kapladı. - Allah allah .. Ne münasebet.. Fa- - Evet Patron... Bu odada dört sıra üzerine ve yüz- rında (idarece takdir edılece .. ıf1ınc111 • 

a talfl" • hiv-e·· 
narak bunları toplamnğa ko;·uldu. - Patron ... B en snnmıştım ki... kat çok tuhaf bu benim aklıma gelen - Ve .. bir aydanberi de soygunculuk Icri ayni istikamete müteveccih oniki lnrın bir kısmında vcy s:ılıı 

l 
va idare 

J ak Desti, bu kupürlere bir ı!Öz attık- - Ne sanmıştın .• Bu h,ırsızlık vaka- ~y... olmuyor... koltuk vnrdı. misline kadar nr t tır11111• 
tan sonr" ı?Ulmci"!e basladı. lannın bu soygunculuk htıdiselerlnin be Dh·e mırıld:ındı : Bloknottan bir ka- - Evet Patron". - Bitmedi - lidir. 
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13.50 16.75 
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515 I~isar idaresi 
294 jiro ve şürekası 
76 F..snaf baftitası 
150 K. Taner• 
95 A. R. ttzümcü 
58 H. Besim 

12.50 
H. 
16 . 

16. 
15.50 ' YAZAN: TITOYNA 
17.2$ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 11-imparator hiddetle bağırdı 

\'ok mu? Koskoca Bizans içinde bu Bulgar pehlivanının 
sırtını yere getirecek bir Bizanslı bulamadınız 011? 

42 S. Öktem 

38 M. j. Taranto 
37 Beşi.kçi za. 

15.75 
15. 
15.75 
14. 

18.50 
15. 
15.75 
15.50 Ne cana yakın şeylerdi. 

Bu siyah derili güzel kızlar beyaz 
derili bir çok güzelleri kıskandıra
cak kadar güzel ve mükemmeldiler 

34 A. H. Nazlt 
32 Ş. Bencuya 
30 D. Arditi 
20 M. Arditi. 

14.25 
16. 
15. 
15.25 

14.12 
16.75 
17. 
15.25 

Tuu ••• Yazıklar olsun sizlere ••. 13 S. Erkin 
10 Zahirecı H. 
25 j Kohen 

17.50 11.50 
14.81 14.81 

2087 YekO.n 
76456 
78S4J 

rNCIR 
Mıkdar Alacl 

916 Tütsü ile incir 
540 Ş. R12a halefleri 
174 M. j . Taranoo 

76 H. Şeşbeş 
23 F . Solart 

1729 Yekun 
9/10/937 üzüm fıatleri 
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c 
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c 
c 
« 
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8 
9 
10 
11 
12 

ZAHİRE 

2~83 çuval Buğday 
lOO çuval susam 
20 ton 
87 çuval Nohut 

o 

15. 

6. 
6. 
6.25 
9. 

13. 

11.2$ 

Bunlan dinleyen yanmdlikilerden biri: 
- Adam eende.. Dedi. Birkaç Çinli 

dünyadan ba eksik olmuı ha fazla.. Ne 
Fiat elıemmi,eti .-ar? .• 

14. Öfekİ İliTe ettİ: 

7.62 - f>oiru.. Fakat bu defa denize at-
6,25 biana sandddann içinde bir tane de 

14.50 Frama Tarda. O da kaçak olarak Ame-
13.50 'rİbJa cirmek istiyordu. O da Çinlilerle 

1 
beraber sandala aokulmuıtu. Tabii te-
lif n .korkumuzdan onu aandaktan ça-

14,25 19.75 kanmadık. hem hangi sanddda olduğu-
15.10 15.50 ... da bilmiJorduk. 
15.75 16,551 - Ba Frammn adı ne idi? 
17.50 18.00 - Vallabi mıuttum ama galiba ona 
19.75 20.75 dCara Ro.ie• diyorlardı. .• 
21.75 22.1:; : • 

525 

5.25 

Oaıriacle balmıduğun) "ötü bir yel-
6. kenli, arbw iri bir mavuna t•lanlf, 

16.50 üzerimiu yafan dik yağmurun ıslaldı-

1 ğuu içe içe bu sıcak muhitin yiibek aa-

--- --"--
Ormanlarımızı 

Tahrip edenler 

5.50 bill.i adalan arasından geçerek aynlı

yorduk. Birbirine sak adalarm genç kız. 
lan sahil boyunca prlolaria bai uğur-

1.,.or1ar içlerinde bir çoktan. denize 
atılarak ve yüzerek yelkeolimize kadar 

da yaldllJıyorlar. 
cezalandırılıyor Ne güzel Ne cana yalan mahluklar 

1 
.1, k bunlar.. nüyorum .• 

Devlet orın ın .ırml.ldn yaş veya uru 1 DeriJ • • • ahi w ğ •• N d · ·· ·· ? 
nğaçları kesıneğı ıtıyat haline getiren 1 eri~~~' ığuıy ~ğü' ı"a. ~endvlucut- Kene d:~m·Y~~an,· ··:.. .... hgıw ve 

. M d 1 . annm o ısunıu , go s ermın o gun- ---. _... ....,._.. ba. 
Altındağ köyunden usa a ında >lr luğa Avnıpanm beyaz derili bir p gü- yata düşünü,.orum. 
Şlhıs gcçenlerd' yakalanarak, muhakc- ti • • ı ___ ,_ d ak •--d !!-.....1 Hayat r 

b . h ze ennı 1WM1.&D ır c ~ ar lf!DIC& ve ··• 
mcsi yapılmL~ ve on ş gun :ıpsıne .. 8 . . '----•-- L!- .__ "b" Len.:1! 

1 
mukemmel.. ıu, _.. OU" van ........ gı ı K u. 

karar v.erılerek hnp.ı;e atı ımşlı ne bağl&mıf olan bu mevhum mefbUI{' 
Fakat bu Musanııı suçu yalnız bu kad ~ b" 5.x. 

1 kadar değıldır. O'çuncü ceza mahkeme- Cenuba do.ğru yo.~ alıyı onızdal ·• _ _.___ ~ .. _ _.a_: m~_:_ar fe)'bu d-~ ıo _'!' 
d k k Güzeller dıyan guze a ar u.nuuııız· onu uaaııı goz .... 1u7en c:nuue yıı::aoo 

sinde orman davaları ara ın a aça çı- •. •. •. ..A..-•d kenl • • t düf •· A .:.~ •• 

ltk rekorunu kıran Musanın aynca beşıda ve gozumuzden U7uuo u. d _ eruubu ea • ~~ ~~-~ 
p • • tak w bü ük a ruyen gemı ut-- -1atımaa __. ~ lanı-.. bü,ük bir korudıt tuttu. tane daha dosyası vardır ki, sırast gel- epıuze tagımaz Y mavuna . ? 

l\L_ •• dıkçe bunların da duruşmalarına baş- bdm. erkek, çocuk bir iıuan yıjam v•. m'!,~-~- .. L!-11 • bir 
~ da,adı.. ı- Bunlan Cezamldar ada ... cötiriiJorus. rn- ....... ... -- pnp 

lıL ~ henber J'İne cüce Teofilide- Bulgarlar, yeni dostluldaruu teyit için - Koskoca Bizans içinde ~ Bulpn lanacaktır. • • bulk ad.a- 'lllUIİki i.beagi ae titredi. Al.enk E ... 
~ -.ı.,etine ..:....i. Biaansa büyük bir heyet gönderdiler. yenecek bir adam yok mu?.. Yalnız dün, dosyalarından birisl mey- Kahpe ıeçidi ~ 1 bu bir ahenk icl" Cök .. .. ~-

tır _ _. - ....... •.·"' Bu heyet askerlerden. dap' lomatlardan, dana çıkmış ve duruşması yapılmak aahilerinde ,...,.. M -~ auaa •• a •d· ol L~~'- Jiilu • 
• ....._ , Diyordu. Esasen Bulgarlar da: törtil •il benller' se,ahat ed.,oruz. uzun n -.ll'ap • _..--.. Fakllt 
~ Vuil, bir yolunu, bir kola,.... papazlardan, ilim adamlanndan miirek- _ Bizim peblivanuıuzm •artını ,.ere ~zere kendisi ceza evınd~n getirtilm~- ~ e.m;:aı:a: clalplannda üzeri- neteli bir ebenk.. • 

..,.. •• ..:..--L =--·-•ora ,.u •• _ kep bir bey.etti. Ayni zamanda heyetle tır. Mwıanın hu dosyadakı suçunda ay- • --•-- x....a.. ,,.. "''- .. .. Ceu.mtdar •• .ı,. aö-liycwtar ._..La!.. ~· .--. -·..,....- .......- L---L-- a--ı- arti ti · n .. ı- --•_,.ı kimse getiremez .• Onunla boy ölçüıecek nl köyden Hıiseyin ve Mehmet Kaya,mme llÇl1YaD _.... 805- UU& JUZU- ,.. .... 7" •• 
~ -i)'orda. Ancalı: bu suretle Bizans ~---Bul -.ar ehi~ enı:n "';ar~;;_- adamınız varsa ıelain .. lıte meydan.. da müşterektir aiiıa celaemı:emden aüziilen ve lazım bir Ve bu prla seslen ufuklara JllJdlJ'OI'. 
~ _etnfmda çenilen entrikalan an ve gar .P ı~an ~ 1 bir Di.rorlardı. Malöm old ~ . 3116 ralı güaeı• altan sisle,ea bulutlann ilk sak Ufuklan itiyor .. ETet Sesler ya,.tdlk. 
ı.. ~ entrikafa d idacle Heyet terefme Bwuuta adeta . ugu uzere numa •• • • w • ufuk 
-.a.~ - -· " 0 r an 8 •- baftas ild Teofilides hiddetli hiddetli söylenen yeni onnan kanunu mucibince bu gibi 111eunme botalttıia aainald.w ne .tik.. ça uzaror .. 
~ bulabilirdi. « aogar 

11
• yap •· k la ' ilk y ajmura raimea lıua apr " bu- tnsanlan yiiluelten, meçhullerden ge-

l eofilid t Vuil" tekr d .. - .• Hipodrom etrafındaki eğlence yer- ve homurdanan İmparatora yanaıtı: kaça çı r yakalandıkları zaman. .__ bu •. • 1 _ ....... bir kuVTet d-:..., rkad ,.. 
"e es e m ar OnufU- • • H • •. . • ış olarak, ele geçırılen merkep, hay- nalbca.. ru-• .... ese. nacar ar- en ~ıcı cgu, a an 

....._....,, olmuttu. Fakat Vasil oaaı lerinde Bulgar artist.len. Bulgar çalgaa- -:-- • ~~·: dedı. ~zülmermaz.. n ve arab . ları nak_lkanuzdaa ~ "büe peı"-Csıe tak- derinliklerden ıelea itici bir bnet o&. 
.. ._ 8-. dedi. geldim.. Geldim ama.. lan geceli gündüzlü faaliyette bulunda- Maayetı acızıde biri var ki Bulgarlaraa va a yanı kaçak odun rhal 1 ~ :..... ... törtüsi dola t....._ Mn bu dağuna inand' ıribi,.im.. tnsan yiiluelmi. 
~ baklandan gelir zaaned • Emred • leden vasıtalar ne olursa olsun, de I ~- - ıea • • 
~--- ftll' .. Yme sizin .. ,u bap n- lar. . _ . . . · enm.. er muvakkat bir kararla satılarak bedelle- c:aala öliler b,onuaua ~ et ko- ,.or .. ttil.,or .. Kaldanl.,or.. . 
~ .,..,......_ Ancak keneli eTİm .-e Sarayda ~eyet terefine bür* bir a- aeruz.~ • . . rl emanete alınmaktadır. ı~ getiai,OI' ... Ba pis kaim ,.Lm Şifa halmaz dertlerinin aca .enfoaüi-
-._ ~ nr •• Orada kalll'llll. U- 'afet· v~~ı.- . atOI' aeYiadi: • ·Bu uçluların ele geçirilen hayvanla- laanmm ifsat etmekle lcalm.,.or, iatü- ni gök ,.üzün~ ..P. ~-a~ "a!• 

.., olcllliw uman çaiınnma, gelirim. ikinci gunu Hapodromun ort.aamda - Ne duru,onun.. Deaa. Dertaal ha- rı satılmış ve paraları vezneye yatınl- müze, hapnma. batta yataiamu ka- Cezamldar, feliketlennaa üzerine tiineo 
• eofilides --L'--t .-u.: Bulgar pehlivanları Bizans peblivanlan bet ver •• Y ann ,.ine burada lüret ,...,.1- t r _.__ • • mit bu insan tortulan hüa.. Hili -. 
... 11UITIU..a 'C1.Uo JtllŞ 1 o um'" llDIJ'Ol'u 

..._. tıtif esasen cab,. severdi. Bö,.le ae gürefler yaptdar. ...... Dünkü duruşmada suçlular masum Yegiııne plaına olan konsen-e etini sanllk ve hayatla alay eder gibi prta 
~t Bul _...ı_ .... _ • • d 1 ..... ehli ,,... • •• I' od , 
~ et sahibi bir adamı kendi mairetin- BGn&nn ıçm e 0 an "'at P van- . .. .. olduklarını bıldlrmişlerse de, dinlenen bile tik.sinerek yi,oruz. soy •Y ar ••• 
\t~~annak ta u bir tettf değildi •• lan müthit bir adamdı. Kart11ma ç1kan :;esa gunu.. şahitlerle orman memurları, bu suç- Yola çddaianmn üçüncü gÜnÜ.. •• .• •• • ••• •• • • •• 
tıa....... l.ö,tece ve saraya girmenin, im- rakibini bir dakikadl\ll daha az bir za- .ipodrom bldlk tddun dolmuftu. tuların yaş odun kestiklerini, hayvan- An. l1l'll etrafanmda sulan ,ararak Do~uncu cunwı befinca gecesau bet--
~~ nüfuz etmenin yolunu beldiye-- man içinde yeniyordu. .B': gün en-elinden halka ilin edil- lara yükleterek ş hır dahiline getirdık- kendilerini göateren (Uçak balddar)dan bat ge~ı~dik.. w 

._ .. ,... batdak vazifesine devam etme- imparatorun, saray erkinırun bdm. nuşti: lerıni söylcmışferdır. batb bir fC1 görmeden ilerliyoruz. o~ .IU~ daha SOgumUf.. Yat-
~d... eıkek bütün Bizans bğyiiklerinin buzu- - Yarın Bulgar bqpehlivana ile Bi- Seri usul muhakemeye tahl olan bu Cezam1ı bir ban 1elkenimizi ancak mur çesmtilen daha çok daklanmq. ha. 

La_ . . 0
• runda yapdan giireılerde.laep Bulgar bat zansın en lwvvet1i bafpeblinm karp- orman davası netıcelenmiş ve suçlula- bafifçe kabartabiliyor. vadaki ·~~ ubammiil edilmez dere-

~~ Bizandılann aralan düzel- pehlivanı galip geliyordu. fatacak.. rın birer hafta hapıslerine ve paralann ı AP gidi,.ona.. ceye gelmİftı. 
imparator hiddetlenmİftİ.. - Bitmedi - irad kaydına karar verilmiştir. ICIÇ tarafta tezlonga uHN!!llf diqü- Şafakla beraber Maa,-onun ceauh( 

.._iİijijiiiiiiiiiilijiiijiiijijiji~-ij-i-i-ii-i-;ii-i-i-~ --- . prkanda Feea adasına ıetdik. 
- ., rul gılrill hır dua cttı. Her kes - Amin!.. lam, bunun ilst.unden epeyce bir zaman sındakl eğsen demirine asar, sonra sen Bol bir ay qağa ile yıkanan ve Hincfis,. 

deyıp el yüze sürdükten 8'>nra Kasını geçli. Günlerde hır gün başı kirlenmiş- de oradan alırsın> dediler. Her ne ka- tan cerizi ajaçlannm beyaz çiçeklen 
ağa. eşi ile, . dostu ıle helillaşta. Hact Za- tL Hamama gidemediği için bir güğüm dar size zahmet ise de demire asıverin, içinde tıpla karla ört1ilmüt ölil bir top. 
kuiin ellerınden öptükten sonra kıztna su ısıtıp avluda guneşin annacında ba- ben oradan alının, dedi. nık ........,.... .,.den bu ada,a a,ak 
k.endi ~okltJ#unu bildirmemesini tekrar şuıı yıka~ıp .saçlarını tarıyordu. Meğer Hoca gördil kl kıza llÖZ geçeceği yok: bubilma uman bizi ilk brpl.,... top. 
rıca et.U. lki tat-alma avuç avuç sel&- Hacı ~hit de - o gün milezzin gelme- içinden aöğilp sayarak ciğeri demire ~ nld. ~ ıibi UJDIYut iri akrep. 
met parası saçarak atlarını depip Kabe ın1ş- ikindi ezaıunı okwnak için mina- tı., gittL BunW\ üzerine bir kaç gün a. oldL 

HALK MASALLARI 

Evvel Zaman 
yoluna revan oldular. reye çıkmaştı. Kasım ağanın evi camle daha geçti. Hocanın ubar ve kararı Hindiataa c:eft.i ağ~ MllWlll 

Bunlar gibnede olsunlar, biz gelelim y~kın olduğu için avluda kızı o halde kalmamıştı. Bu defa da bir okka şe~er apnıldanaclaa Japdmııt bir 1m1-.--.. 
-----•'"' Hürüye. Zavalh kıczağız anasını baba- g0rdU. Ve görilr gönnez de (derünu alıp götilrdil. Her ne kadar zıorlada ı.se ~ bir adam artüsai atmq •• Ata aQll 

auıı sokak kapısından uturladıktan son- dilden, canı gönülden) Afak oldu. Her de kıza kapıyı yine açtıramadı. Bu se- onlu ' içinde 
ra kapalan, arkaauıdan iyice tırkazlayıp neyse güç hal ıle ez.anı okuduktan aonra fer imamın kan beynine yürildU., tepe- urur · 
lçerıye gi.Mi. Kendisini km bafiyle as- yalan yanl14 namazı da kıldırdı. Kd- si attı. Tac başından çıktı. Fakat ne 

-2- -BrrMEDI-

H •• •• K sız evlerde yapa yalruz koyup gıttikleri dırdı amma edili şıkta, gönlil &1kta• ne fayda?... Bağırsa, çatarsa yine kendili ilk u r U 1 z içın çok canı sıkılnuştı. YUzil koyun yapacağını, ne edeceğini bilemiyordu. rezil olacak. Ne yapsuı! kendi kendi- maddelerin 
~ bpamp ağlamağa başladı. Gözleri bn Akşama kadar çarşıda pazarda deli gibi ne: • . . • • • 
~d · görüp gözetıverme..t ıçin yalvarıp ya- çanağma dönmüş, içi dışma çıkmıştı. geııdL Ortalak kararırken bir ciğer alıp - F.jer kız; bu etUklennı ae~ yam- teVZJJ meselesi 
suıın bu aözlerıni can kulağı ile kardılar. llacı efendı de - kendisine Hem ağlıyor, hem de kendisinin ne ola- doğruca Kasım ağanın kap1Sına geldi. na korsam bana ela Hacı Zahıt deme- . 
~~ kaaun ağa düşündü taşındı ctavuk güden mi? denen tilki• gibi sıra- cağını düşünüyordu. Biraz sonra kendi- Çat, ça~ kapıyı çaldı. Kız içerıden: sinler ... Diyerek .öylene söylene evine Ro~. 9 (~.R) - Ce.n~vrede .ilk macl. 
t\t \> ~ hnsuun söylediklerı çok doğ- tarak - bu teklifi memnunlukla kabul ne geldi. Kalkta oturdu - Ben deli mi - Kim oo? .. , gitti. Gece sabahlara kadar uyku yok, delerın tevzu meselesıru tetkik ed~ 
~ ~ ~Uvafık. Hakikaten Hacı Zahit etti. Artak her İf bitmiş, her şey hazar- olacağını? .. Gittilerse va~ın gitsinler, Diye seslendi. Hoca: durak yok, durmayıp şeytanlık dilşünü- kom1Sy~~ ~çüncü lçt~ından ~ 
~ ~~e abit, zahit, sofu bır adam. lanmıştı. Bir mübarek günde delWlar Uğurları açık olsun. Yüce Tanrım beni - Aç kızını bcnun! Hact Zahidim. yordu. Karısına işi çaktırmamak için neşrettiği ~~ raporda ~lk ~ddeleı:aa 
~ ct. dılerıni Hicaza o yeltemış, Al- çağmp 'hacıların gideceklerinden ahaliyi de hır hale yola koymuştur. Diyerek Baban giderken s nı bana emanet etti. yatağını başka bir odaya serdırdi ve ka- tevzauıde goze çaQ>an bır rnuvazene.tUD
~t 0 •darnın mılbarek yilzü suyu haberdar et.tıler. O gun geldi. Bütün kalktı elini, yüzünil yuyup biraz ferah- cNe eksiği olursa alıver, benim yokluğu- rısına: lik olduğunu tasdik etmekte, fakat bu 
' ,.:.e 'kabeyi kendısi gibı bır edna hacılar. hocalar, şeyhler, dervişler, kan, lar gıbi oldu. Her ne kadar kendi ken- mu bildinne, kendisini gör, gözet diye - Kadın! O'ç aylar girdı. İbadet %a· halin taShihl için nutukların kili gel
~ ~P ~trnişli. Her halde bu kadar- kızan, çoluk çocuk ılahıler söyliyerek disinı avutmaya uğraşıyor idiyse de yü- rica etmişti. Bugün ben de eve, teyzen mana geldi. Ben geceleri de ibadet et- ınıyeceğıni ve esaslı tedbirler almak 
'- ~· etı de Hacı efendı kendtlerin- (kudüm) ler çalarak kafıle kafile gelip reğini bır turlü oturtturamıyordu. Ger- gile ciğer ahvermiştim, bir ciğer de sa- mek istiyorum. Gece namazları da kıl- iktiza edeceğini bildirmektedir. Komıte ...._ J\:etnezdi. Karısına: şehir meydanında toplandılar. Hicaza gefınin başına geçti. ctş tasayı alar. der- na alıp getirdım. Aç kızım! dedi. Hürü: mak lazım geliyor. Seni rahatsız et- ilk maddelerin daha ldiline bir ,auret-
1nb.ıd'l l!... gıdecek devlellüler di.milmüş, ko~ulmuş len işlerken, işlerken hınçkmJdarı dur- - Aman hocafendi anam babam gi- meınek için benim bqka bir odaya çe- te levziini .. tem~ için aJikadar ~ 
~ >tt1ıa Uq~yalun. Kazın btc sene- seymen atlarına bİıuni§lec, halkuı orta- du, yüreği oturdu. Hepsini unulmtıf- derlerken bana tenbib. ıtiler. dr..ç kim- kilmem icap eder. Mübarek aylarda ketlerın münlküa ~~uğu kadar sur ıtle 
,._ 4e ~ al~ koy~lar, Haca Za- yerinde alay dUzijp durdum. Kurbuı- tu. Artık aklını gergefe gerili yatunh- ~ye kapıyı açma!. ~ hocafencli bile seYap işleyelim derken çoluJun, ÇOCtı· faal&yele geçmelerını tavsıye erlemek· 

.._.dileri ıelui,.edek Hüriiyü tar kesilıli. Hacı zahit el bhltnp gil- t-a ıstçeklerine sardtnnlltı. Uzaı.tya- bir şey alap Cetiriverine bpmm adca- f&he4it tedk'. 



Adel ve Fred Aster 
............ .a ....................................................... . 

Daha pek küçük 
kabiliyetlerini 

yaşta S~nat 
gösterdiler 

Beraber 
Beraber .. 

yaşadılar 
oynadılar 

Berabet' alkıslaııdılar 
' 

Beraber parladılar 

alt! sene 
ayrılmaz 

birb.rinden 

r.-" 

am 
den 

bu birbirin-
iki kardeş· 

uzaklaştırdı 
--------------------

'at 
İse şinıdi onları yeniden 

birleştiriyor. 
Amerıkada bir ilk mckl p. 
D. rs ) ılı c:onu.. ların tu:nc. kları yol \'e meslek iç;n en 
Ço::uklara mukfıfat dagıtm, merasi- açık ve cn büyük bir işarettir Lutfen 

mı var... adlarını bana bağışlar mısınız ? 
!.Iekteb:n direktörü bu munasebetle Bu iltifntlnr kar~ısında koltukları ka-

çocukları ve ebeveyinlcri için bır eğ- baran nnne, ço::uklarının adlarını bu 
lence de tertıp etmiştır. 

Tertip edilen bu eğlence ve mUsame- s 
re arasında tngilizceye terccme edil- a m 
m·!; b"r Fransız piyesinin tem ıli de 

var. 

Adcl Astcr 
ilıtıyara soyledi.: 

- Fn:d ve Adcl Astcr .. 

* lki IG:rdes, bu mU\'• {fakı,> et' L , sonra 
SONU YED1NC1 SAH1FEDE 

alarn 
Piyesin adı (Siranovn de Berjerak.) 
(Sirano) rol ünü küçük Fred, Roksan 

rolünü de yine küçük Adel yapacak. 
Sirano, kılınçlı, güçlü kuvvetli kah

r.ıman bir erkek rolüdür. 
Roksan da ince bir kız rohi . 

Basmakalıp o 
orta an a yo co 

Bu rollerden erkek rolünü alan Fred 
sekiz yaşında bir oğlan çocugudur, kız 
rolünü alan Adcl de Frcdin ablasıdır .. 
:Ve ancak on yaşındadır. 

Sahne haı.ırlanmı tır. 
Bir sant sonra piyes·n tems b : sa

caktır. 

Adcl, arkasına Roksanın uzel elbi
sesıni geymiştir. Fredin d arkasında 

hır kahı:amnn kostümü, belind b"r kı

Jınç, ayağında çizmeler ve yüzünde de 
bir takma burun var .. 

Adel, birden Fredın odasına koş:: rak 
ı;:eliyor .. 

- Fred... Fred ..• 
- Ne var abla? .. 
- Çabuk .• Takma burnunu, ç"zme-

lerini, elbiselerini kılıncını çıkar .. 
- Aklını mı oynattın .. Birazdan sah

neye çıkacağız .. Ne oluyorsun. 
- Aklıma mühim çok mühim bir şey 

geldi .. 
- Ne imiş o aklına gelen şey. 
- Sen Sirano oluyorsun dt.gıl mi? 
- Evet. .. 
- Ben d,. Roksan_ 
- Doğru .. 
- Peki amma ... Sen benden küçi.ık-

sün.. Halbuki Sirano Roksandnn çok 
biıyük .. Daha sonra benden zailsin . Si
rı:no güçlü kuvvetli.. 

- Ne yapalım .. 
- Yapacağı ben Sir~ıno ola) mı .. Sen 

R ... kson .. 
- Abla .. Sen çıldırdın ve yahut ab

d::ılc;m .. Bir kız erkek rolünü ve bir er
kek te tız rolünü nasıl yapar. 

- Basbayağı ynpar .. Hem ben ne za
mandan beri Sirano olmak istiyordum. 
Sirnnonun rolünü ezbere biliyorum. 

- Fakat Roksan rolünü bilmiyorum. 
- Zararı yok.. Bıldığm kadar.. Ma-

dam ki beraberiz.. Anla ır ve işi idare 
ederiz.. Ha;> di çabuk soyun. 

Ad(.'l bö~ le söyliyer k kendi arkasın
<hki Roksnn clbis0 sini çıkarıp Fredc 
attı. 

Fred, abla mı ço'· sev 
7oraki kabul (.'tti. 

* 

i' B;.ı t klıf. 

Her kadının kendisine göre ve kendisine 
sac modası vardır yakışan bir 

' 

Çekici 
olan 

güzelliğe sahip 
hangi tiplerdir? 

Klasik güzellik 
çehreler en 

bakımından çirkin sayı!abilecek 
toplıyanlardır çok hayraniık 

llfi~el Mor9an, Katharinc llepburn, , 

Çekici olan gtızell,k tabıi, hakiki olan olduklarını görmekteyiz. Bundan da an- }eridir. 
güzellikler midir? }aşılıyor ki zamanımızda güzellik mef- Ayni şeyi Joan Gravford için de söy-

Bu hatlar, klasik güzelliğin tanınmış bumu çok kusursuz çehreler üzerinde liycbiliriz. Onun çok bUyük olan ağzı, 
vasıflcırı zamanımızda bir teshir ve en- toplanmaktan çıkmıştır. Şimdi manan geni~ çeneleri teshir kuvvetini azalt
zibc unsuru sa,> ılabılir mi? Bu hususta ş(.'y güzellikten ziyade garip bir cazibe- mnk şöyle dursun çoğaltmıştır. 
kendilerini söz sııhıbi telakki eden ba- dir. Bu rcsimd!! size dört tip veris oruz. Sımone Simon'a gclınce yuvarlnk bur
:zı kinıs~~er. mevzuu hah· s ettigimiz sual- Bunlardan M' ş"l Morgan J...-usursuz nu, çenesi hiç te güzel değildir. Bunun
Jere katı hır «Hayır> la cevap veriyor- güzellerden değildir. Çehre hatlarında la beraber ondan bahsedenler güzelli-
lar. aranan safiyetten eser yoktur. Gözleri ğine tapıyorlar. 

Zamnnıınızda gi.ızcllikleriyle en çok doııuh.'iur. Ağzı küçüktiir. Bununla be- Şu halde sevimli bayanlar, sakın gU-
şöhret alan, ve en büyük muvaffakıyet- rabcr onun cazibesine bayılanların sa- zdli!:inizin klfıs:k güzellik kanunlarına 
lcri kazanan ~-adınlar hangileridir. Be- yısı tahmin edildiğinden daha çoktur... uygun olmadığını söyliyerek yei~e düş· 
yaz perdede ~ordüğ~ınüz yıldızlar şüp- Bugün ayni derecede hnyranhk toplı- meyiniz. B ı;kis makiyaJln çehrenizin 
he edılemcz kı nradıgımız glizel tıplerin- yan gnrip tiplerden biri de Katharinc en cazip hususiyetkrini kuvvctlendir
den bir çoklarını tems·1 ederler. Fakat H pburn'<lur. Onun en çok sevilen, ca- meğe çalışınız. Çehrenize yaraşacak bir 
bunları beyaz perde dışında bitaraf bir zilredar görülen tarnfı kocaman elleri, S"Ç modeli intih.-p ediniz. Göl'<'ceksiniz 
gözle tetkik ':tt!ğimiı zaman içlerinden kemikli omu1Jarı, fazla geniş alnı, çı- ki sizi fazla güzel bulanların sayısı ço
pek azının klasik manaya göre «güzel> kık çeneleri, haddinden fazla ışıklı göz- ğnlacaktır. 

···•·········•·•··························································•········· ....... , .........................•.............• 
Vin.dsor Düsesi , 

Greta Garbonun bir 
filmini seyrederken 

ağladı 

Şansölye Şuş
nig'in bir nutku 
Viyana, 9 (ö.R) -- Şnnsölye Şuşnig 

taraf ın<lnn vatanpervt'r cephesi merkc· 

1 
:zinde söylenen nutuk Almnnyadaki 
Avusturya mültecilerinin açtıkları müca· 
dele karşısında Avusturynyı idare eden· 
lerin kaygılarını GÖ~termektedir. Şan· 
ııölyc bu münasebetle lspanyodnn gü• 

1 
nüllülerin ecri alınma&ı meselesine ela 
imada bulunmu~ ve demiştir ki: cUnut· 
mamak lazımdır ki Avuııturynlılnr için 
hedef en kuvvetli olmak değil en fnzlıı 
kalp cesaretine malik olmaktır.> 

Yunanistanda vergi· 
üç sü. l ~onra mekt b n kuçuk ~ah

nesinin bulunduğu bti,> Uk müsamere sa
lonu alkışlarla çınlıyordu. lki kardeo; 
rollerini sayanı hayret b:r mükemmeli- Kadın, saçının tuvaletine çok eski za-ı değil, birer kadın gUieUık mütahass1Sl- /erin tenzili 
yelle yapmışlardır. Sahnede b·rbirlerini mandan brri djişkiindür. Çünkü saç, dırlar. Atina - Mesken kirnsı üzerinden 
tuttukları, himaye ettikleri, muvaffakı- güzclliğinın ve yüz tuvaletinin esasıdır. Umumiyet itıbariyle ondüle değil, alınan ~ergi nisbeti, cüz'i surette tr.d~ 
yetlerinin birbirlerine bağlı olduğunu Her kadının yüz güzelliği, yüz biçimi, bukle bu sene baş modasına hakim..... Pariste bir haf tadan beri bulunmakta Düşesin geldiğini gören halk sinema edilmiştir. Şimdiye kadar yılda 25

,00 _ 
bildikleri için ikisi de canla başla oyna- saç rengi başka başka olduf,'Undan saç- önde, yanda ve al'kada bukle, başın ve olan 'Vindsor Düşesi bütün zamanını salonunda bütün nazarlarını ona çe- drahmiden yukarı mesken kirası ve;en 
mışlardır. l lnrın çerçevelediği bu yüze vereceği ~zü~ hus~siye~erdine göre kadınn da- sadece garderobunu yenilemek, rop ve virmişler fakat elektrikler sönüp te !erden alınmakta olan vergi, şi~dıdcD 

Tiyatroda daima u~·umak !ıdeti olan ahenk te başka başkadır. Bugün artık o ço ya ışma ta ır. şapka yenilemekle geçiriyor .. Sinemaya Garbo b~yaz perdede göründüğü zaman lsonra 30,000 drahmiden yukarı kır\:~ 
iiıtiyar bir adam, küçiiklcrin oyunlarını 11 yavaş yıl\'aş her yaşa basma kalıp bir Başın Ust kısmı tamamen düz kalı- . . f renlerdcn alınacak ve yazlık mesken 

S 1 1 kıs te 
da gıdıyor. Daha doğrusu kendi gibi bakışlar istikametlerini değiştirmişler- .1 k. b d 1. d 1 ba ,.nrıc:tırıl-

gözünü yummadan sonuruı kadar takip I tuvalet veren ondüleler Avrupa ber- yor. aç arın ense ve a ın mına sa- .. . . . . d' lverı en ıra e e ı e ıcsa ""' ,. 1 ettiğine kendi de hayret etmiş \•e <ın- berler!nde ortadan kalkıyor. Bunun ye- düf eden yerledeki vaziyetlerin de çok şöhreün ilst basamağına yUkselmı.ş bır ır. mıyacaktır. Bütün gazeteler, yapı. an 
nelerine : rinc her yaş için ayrı bir saç tuvaleti ayrı hususiyetleri var. Alın gtizelliği ve kadını beyaz perde üzerinde görmeğe Filinin sonunda halk salondan çıkar- tadilatın vergi yükünii daha zengin kırn: 

S b 
'hw.t.. G ta G bo ,._ ·ı Got k v· .J-- n·· ini ··u · · k · ·· kte ve ta - izi te rik ederim. demişti. Yavru- modası kaim oluyor. ense biçimi ile yakından alAkadar bu gı~, re ar yu «~rgarı - en ınwwr uşes n go eruıın ı-ıselere yüklediğini ilerı surme a 

lannız isbkbalde çok büyük artist ola- Büyük berber salonlarında kadın ber- hususiyetler bugilnUn saç modasına bA- yenbı romanı> adını Ua§ıyan filimde sey- zarmıı olduğunu görmüşlerdir. Düşesf1hnkkuk işinin de dnha emi? bir tarz • 
caklar .. Bugün bu mu\•affakıyetleri on- berleri yalnız saç kıvıran aan'atk.lrlar kimdir. . ntmlftlr. allaDU§tı.. yapılacağını iHhc etmektedırler. 
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Kadın 
81nlrll olunca r•tını 
dojiru eöyllyemez 

Diltı sulh ceza mahkemesinde bıçak
la tehdit davasının duruşması sırasında 
mlişteki mevkiinde duran bir bayana 
hakim sordu: 

z- -- - =ı 
SAHtFE 7 

Yugoslavyada Satılık Eczane ~ 
Dahili vaziyet Sahibinin sıhhi ahvali sebe- N 

Sofya - ~Slovo> gazete.si Yugoslav- biyle Kemer istuyonu yakinin-
ya ahvalinden bah .. cdcrken Sırp muha- de KEMER ECZANESi acele 
lif partileriyle Hırvatlar arasında vuku satılıktır. İstiyenler sahibi Bay 

lngiliz Umumi Efkirı 
Japonyanın Çindeki taarruz metod

larını nefretle karşılamaktadır 
b~an itilaf dolayısiyle bugünkü Yug<>- Hayrettine müracaat etsinler. 

- İsminiz ? slav kabinesinde mutlaka bir buhran 10-13-15 (1809) 
- Şantlı Melek.. baş göstereceğini yazmaktadır. Gazete- ~.7.Z7.7.7...7.ZZ%T~ 4 ~ 
- Soyadınız? SAUHU ASUYE HUKUK KA-

ye göre muhalif partilerle hırvat koalis- Ki 
- Ağzı yukarıda.. LIG.tNDEN : 

BUt Un lnglllz gazeteleri Japonyaya karşı 
bir müdahaleye umumi efkarı hazırhyorlar 

_ Yaşınız.. yonu, müstakbel çalışmaları için icap D. No. 9371303 
_ Otuz beş.. eden programı hazırlamışlardır. Büyük Salihli vakıflar idaresine izafet-

Londra, ilkteşrin (M. H) - Ingiliz muasır devrimizde misli görülınemiş 
&~elelcrinin üzerinde durdukları en vahşi metodlor kullandığını, japonların 
:.hl~. Mdise Jo.ponyanın Uzak Şarkta barbarlığına karşı koyabilmek için g~. 
J ıştıgı tecavilz hareketidir. Gazeteler tikleri kahramanca mücadelede Çinlile· 
~nyanın hareketini t.amamlle haksız rin ingilizlerin takdirini celbetliklerini 
ta u:orl~ ve mütecaviz.i müttefikan ve Çinlilerin butıün pek eski bir mede. 

- Ben sizi iki seneden beri tanırım. muhalefet birliği, devletin müstakbel le memuru Enver Ayhan tarafın-
Her znman mahkemeye gelirsiniz, ikl şekli hakkındaki programını da hazırla- dan Salihli eski Evkaf memuru Et
sene evvel de yaşınızın otuz beş oldu- mıştır. Sırp partilerinin mümessillerin- ref aleyhine açtığı l 021 lira dokuz 
ğunu söylemiştiniz, neden doğru söyle- den mürekkep bir heyet, bu programı kurU§ alacak davasının yapılmakta 
miyorsunuz? hflmilen ve Dr. Maçeke tasdik ettir- olan muhakemesinde : 

. - Efendim, sinir buhranı geçiriyor- mek Uzere Zagrebe hareket etmiştir. Iş- . Davalı Etrefin balen ikametgahı 
~bıh edıyorlar. Japon taarruzunun he- niyeti vahşi bir militarit.ıne k:ırşı milda-. 
~~ başlangıcı sayılan şu sıralarda ln- iaa ettiklerini kaydettikten sonra ingi-

u: gazeteleri dkôn umumiyeyi Japon- lWerin Çinlilere karşı gösterdikleri 

l 1 dum. Şimdi yaUlktan kalktım da gel- bu programa göre müstakbel Yugoslav- meçhul bulunduğundan davetiyesi
~ . .f .,J ~~1?· Ne söylediğimin farkında bile de- ya, yedi milstakil parçaya aynlacak \'e nin ilinen tebliğine karar verilmi§ 
1 ı -11 gilım!.. bunlar, kendilerini ayrı birer meclisle olmakla mUhakeme 11/10/937 pa-

~eyhindc h:ırekete getirmek için sempatinin pratik hir sahaya sokulması 
J ı neşriyata gir.işmiş bulunuyorlar. gerektiğini, bu hususta yapılacak ilk 
ap0n tecavUzünU durdurmak ve Uzak işin japon mallannı boykot etmek ola· 
Şarkta sulh ve sUkönu yeniden tesis et· cağını, bundan ba~ka japon ithalatı 
~ek için ileri sUrillen teklifler arasında üzerine konacak bir ambargonun da Ja-

6 t ".. · ı Dedi ve hafifçe otuz yedi olsun, ne idare edeceklerdir. Bunların fevkinde zartesi saat dokuza bırakılmIJ ol-
·' ·.. . \ ! · , "ıkar. diye mırıldandı.. malda bugünde davalı bizzat gel-

ı ı ~ ' olarak teşekkül edecek olan umumi 

)J, Okunan kftğıtlara göre F ı i d mediai veya kanunAı bir vekil gön-. \ . • e un a ın· meclisi de milli müdafaa, adliye, mali- -o· , ,J da bir şnhıs bir giln bayan Şamlı M~ dermediği takdirde gıyabında mu-

~ 
ye ve posta, telgraf işlerini tedvir ede- hak d ed 1 bl" ~:~ .,, , leğe !kiçeşmelikte rastlamış ve bıçağını • . • . • . . . emeye evam i eceği te ığ 

ilhassa japon mallarına ambargo vaz'ı ponyayı bu haksız tecavüz hareketinde 
~lıca tedbir olarak gösterilmektedir. daha fazla ilerlemekfcn alakoyabi~eceği
..,vvell ingiliz efkln umumiyesinde bu nl ve demokrasi hükClmetlerinin bu gi
ternayülü uyandınnağa gayret eden ga- bi teşebbüslere girişmeden evvel bu hu
;eteler bu tedbirin Amerika ve Millet- susta ho.lktnn müzaheret göreceklerin· 

~ .~" 1 k k ··ıu 1 t hdit tı . cek ve dc.,, Jetm umumı hnrıcı sıyasetını makamına kaim olmak üzere ili-
. ~:\ çe ere o m e e e nış. gUd kt' 

y 1 ece ır. bl•w l Müşteki Melek, h:ıstalığını bahane nen te ıg o unur. 

ederek davadan vaz geçtiğini söylemiş- .... ------------------------llJ· 
er Cemiyeti devletleri ile müştereken den emin olmak istediklerini bildirdik-

1-thik edildiği takdirde japon tecavüzü- ten sonra diyor ki: 

tir. Fehmini.n ilç gün hapsine karar ve· B R I s T o L 
rilmiştir. ... 

ne nihayet vereceğinl katiyetle bildirl- « tştc bu hususta bizlere terettüp eden 
Yorlar. vazife hükumellcrimizc istediği temina-
MOŞTEREK B1R PROTESTOYA tı vermektir. Bugün Çindcki vaziyet 

Adel ve 
Fred Aster 

BAŞt 6INCI SAYFADA 
1HT1YAÇ VAR bir misal ve bir nümunedir. Bu hadise 

Liberal «Manc:hester Guardian• ga- karşısında sadece tecssilr ·ve teessüf iz- :ırtık hayatta daima el ele ve birbirleri 
~tesi Japonyanın açık Çin şehirlerinde hariyle kalırsak yarın ayni akıbet bi· I He anlaşarak yürümeğe karar verdiler. 
si.~il halkı bombardıman etmesinin bu- zim başımı"za geldiği zaman protesto et- 11k mektepten sonra Adel dans dersi, 
gun altı bliyük devlet tarafından pro- meğe vakit kalmıyacaktır.> nıUz.ik dersi almağa ba§ladı. Fredi de 
testo edildiğini, buna rağmen mUnferi- PROTESTOLARt KACIT SEPET1NE bft yola sevke çalışt?. 
de Fakat Fred dansı değil, sponı sevi-

n Yapılan bu protestoların hemen he· ATIYORLAR 
ıne h. __ ,_ ~·ordu. 

h 
n ıç bir tesiri olmadığını, sivil çinll cDaily Herald> gazetesi UzaA Şarkta b ·· dd 

alkın askeri hedeflerin bombardımanı japon taarruzlarını vahşi bir tecavUz Aradan ir mu et geçti. 
l' Nihayet Fred te kız. kardeşı"nin ısrar-
snasında zaruri olarak öldUrUlmüş ol- hareketi şeklinde tasvir ettikten sonra, d - ları üzerine do.nsa başlndı. 
ugunu ileri süren Japonyanm Şang- Londrado.n, Vaşingtondan ve Moskova-h ·~- Pek az sonra Amerika gaz.etelerl bu 
a_.uctki deniz ataşesinin 1923 te La Ha· dan çekilen protestoların japon harbi· 

gue'da karnrlaştırilmış olnn hava harp- ye nezaretinin kağıt sepetinde yer bul- iki kardeşin birlikte y:ıptıklan bUyük 
ler· . 

1 1 
dans numnrn1arından bahse, başladılar. 

k
. ı nızamatından bahsettiğini, halbu- duklarını, esasen bunun böy e o acağı-
1 bu nluunatta tasrih edildiği veçhile nın evvelden de tnhmin edildiğin!, japon Artık yalnız muvaffak değil, meşhur 

askeri hedeflerin havadan bombardı- hilkOmetinin bu protestolara sadece ma- da olmuşlardı. Amerikadan 1ngiltereyc 
ınan edilmesi sivil halkın hayatını ve nevi bir ademi tasvipten fazla kıymet geldiler. Büyük tiyatroların maruf sah-
açık şehirlerin emniyetini tehUkeye sok- vermediğini, Japonyanın bu nazariye- nelerinde de kendilerini alkışlattılar. 
tuğu takdirde hava kuvvetleri bombiir- sinde haklı olup olmadığının ancak İn- Ingiliz harbiye nazın Sir Hore Bclisha . .. B ' 1 ~· b .k. k . 
d_ırnandan sarfı nazar edeceğinin bildi~ giltere ile Amerikanın alacağı vaziyete kendi bahçesinde çalışırk<nı Bır gun... ~r 1.1 ısc u 

1 ı ·:ırdcşı .. 
tildiğini tebarüz ettirdikten sonra ja- bağlı olduğunu, lngilterenin iştiraki ol- bileceklerini, böyle b:r ambargonun ne senelerden berı be~aber ya~ıy~n .v.e b~ 
P<>nlarm bu harekeUnl münferiden pro- madıkça Amerikanın tek başına bir şey Ameriko.ya ve ne de 1n,giltereye büyük rabe~ çalışan Fred ıle Adeh bırbırınden 
test.o etm~ olan altı devletin, kendileri- yapamıyacağını, ayni şekilde Ingiltere- bir ekonomik yilk olmıyacağını, harp de· ayır. ı. . . . .. 
ne iltihak etmek istiyen diğer devletler nin Amerikan işbirliğine muhtaç oldu- vam ettiği müddetçe • ki bu takdirde Hı~ hır kuvvelın. ~endilerını ayırmı
bulı.mciuğu takdirde onları da içlerine ,ğunu, lıalbuki hu iki büviik devlet pek uz.un sü~ecektk ~ Amerikanın y~cagını ~nneden ıkı kard~ yalnız. tek 
alarak bu affı kabil olmayan katliamı miistereken harekete geçtikleri takdir- jnpon ipeği ve tngilterenin japon pamıı - hır kuvveh unutmuşlardı : A"Şk .• 
daha "dd· d ~ k b b dı nl ~ kul! da k ...,,_ 1 ·.:ı_ d b. Londranın kibar bir salonunda bir 

cı ı, aha resmi ve dah!l sıkı bir de Uza Şarkta hava om ar ma a· gu anma n pe r;w.r.eı ıuz.r~ c e I· .. .. 

surette protesto etmeleri gerektiğini ve rını oldugu kadar harbi dahi durdurabi- lece1derini ve buna mukabil dünyanın balo akşamı Adclln onunde uzun boylu 
bu şekilde girişilecek müşterek bir pro- leceklerini, bunu da yeniden notalar emniyet, sulh, saadet ve refah bakı- yak~ıklı ve çok genç bir delikanlı eğil-
t~tonun Japonya üzerinde daha mües- göndennek suretiyle değil, sadece ja- ınından yapacağı ka1.ançların pek büyük mı:;ıİikn. . 
s:ı· ol~ğı gibi dünyada vicdan denilen pon ticaretine ambargo vaz'ı ile başara- olacağını blldiriyor. Çoe k nlını~ adı Lord .~avend~tL 
hır şeyin b U d hl ld ~ . - tatlı, adeta şarkı soyler gibı ko-
. ug n a mevcut o ugunu K R R uşu d 

ff<isterecek bir işaret olacağını bildiri- NYQN A A LAR( n O yorhu.d lik 1 h" dil Yor. na, u e an mm Devons ıre -
künUn ikinci oğlu olduğunu ve Irlan-

MERHAMETStZ BtR HARP 
h· ~Times:t gazetesi Japonyanm Çinde 
i ıç bir merhamet hissi taşımadan girişti
! harbi protesto ederken bu mesele et

~afında Cene\•redeki görüşmeleri halır-

It a] Yanın anuda ne dada tarihi ve romantik bir şatosu bu-
lunduğunu söylediler. 

Bu fanışmadan iki ay sonra Adel As. 

tarak biitün dilnyo.nın Japonyanın ba· 

d
teketlerini nefret ve istikrahla karsıla-

hu•• cumlarına v ter, Ledi Cavendish olmu~u. 
ugrıyor Bu, onu kardeşi Frcdden ayırdı. 

~ Adel, lrlandadaki romantik şatoya, 

ı · -d.gını, sivil halkın hayatlarına kasde-
------------------ çok sevdiği kocası ile beraber yaşama-

Pravda ya göre ltalya asilere ltalyan ğa gitti. ılıniycccği hakkında Tokyodan defatla 
terninat verilmiş olmasına ı·ağınen Ja
~nyanın knra, hava ve deniz kuvvetJe-

mürettebatlı 12 
J • [t • • • t • Fred ne yapacağını şaşırml§tı. Bu ay-
aenıza ı gemısı vermış ır ık rı ı ona çok ağır gelmişti. 

rll'lin bu hususn kat'iyyen ilina etmedik- Moskova, cPRAVDAt yazıyor : 
lerini, mesela, bir 1araftan Tokyoda Gazetenin beynelmilel icmali kı!!mın· 
bahriye no.zın amiral Yoani imparator-ldaki bir makalede Nyon anlaşmasına ek 
luk donanmasının insaniyet prensipleri anlaşmalar hakkında ezcümle şöyle 
har· · d lc1 k d" • ıcın e hiç bir hareketle bulunmıya- cnme te ır : 
camnı bildirirken diğer taraftan japon 1 Nyonda kabul edilen kararlar, kor
lahtelbahirlerin·n Hong _ Kong açıkla- sanların anudane hücumlanna ma~ 
l'ında bir cinli balık filosunu top ateşi- kalmıştır. Roma diplomatları, Akderuz 
le gözgöre batırdı"ını so~uk kanlılıkla konferansına mani olamayınca. şimdi y !:> , ' 
,:1Pılan bu katil h:ıdisesinin yalnız bil- de konferans tarafından kabul edilen ka-

1un d"· · h "k · · f unyayı değil, bu ıneyo.nda japon rarlara karşı ta n ve şantaJ sıyase ı 

halkının büyük bir ekseriyetini dahi L<:- kullanmağa yelteniyorlar. 
~~na scvkedeccgini kaydettikten !Onra lngilterc "e Fransanın kısmen ar
ıı ıyor ki: «Ortada bariz bir hakikat var- tık tatbikine giriştikleri Nyon kararlan 
şa o da Joponyanın Çinde askerlere kar- Berlin ve Romada hoşnutsuzluk ve hu· 
e~ olduğu kadar sivillere karşı da harp ııumeti mucip olmaktadır. Faşist müteca-
nı~1e olduğudur. "iz. haydutluk ve cebir siyas~tini kara-

nıJınli halk büttin dünya içinde en da. denizde ve havada kontrolsüz ola
l'a le.hamınil, l'n sabırlı ve eza ve cefa- rak tatbika alışmıotır. Bu sebepten Nyon 
"a ~~~ dayanıklı bir halk kütlesidir. Ha- konferansı, Almanya ve ltalya için hiç 
ea- Ucumlarının onlann üzerinde yapa- bcklenilmemiı bir sürpriz oldtL 
la ~ı tesir asırlardanberi alıştıkları sey- Ev\•elce faşist devletler, Altdeniz kon
füp ar, vebalar ve sair tahripkar tabiat feransı diye bir konferans olamıyacağı-

Adel, kardeşine : 
- Fred ... Decli... Şimdiye kadar be

raber clans numaraları yaptık. Bunları 
biz birbirimize göre tanzim ediyorduk .. 
Şimdi vükia yalnız kaldın. Fakat bun-
! dan sonra nyni yolda ve yeni şöhret 
ufuklarına doğru yürümekte devam 
edebilirsin.. Bundan sonraki çalışınnla-

~ rını yalnız olarak tanzim et ve yeni ke-
... ~ 

1 
şifler yap.. Kim bilir belki bir glin yi
ne beraber çalışmak kısmet olur .. 

* Tali insanların ~·ıldızlarını bir k~rre 
birleştirmiş olmasın... Ayrılıklar, ne 
kadar kuvvetli sebeplere dayanırsa da
yansın yine yıldızlarm kuvveti ayrılan
ları glinün birinde birleştirir. 

Netekim Ledl Cavendish kardeşinden 
ayrıldıktan altı sene sonra yine onun
la beraber yine ve bu sefer beyaz per· 
doye gelmiştir. 

Güzel Adel Aster Rene Klerin bir 
eserine Moris Şövalyenin partöneri ola
caktır. 

d,,~~erinın zaro.rlarından daha bu"yu"'k ve nı, böyle bir konferansın imkansız ve ~ıa •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• nın korkunç olmayacaktır. Japonya- mant1ksız. bir şey olduğunu istihfafla bil- rettebatı ile birlikte on iki denizaltı ge-
l'"d' Vahş. C'l taktiği kullanması 1el~s ve dirdilcr. Konferansın müteşebbislerine misi ırcrmiştir. 
·• ~e d -ıı R d k l\fossolini sliz söyliyor 

dan sın l'n değilse bile sabırsızlığın- kar§ı 1Bcrlinclen ve oma an ~çı tan Milletler cemiyctininon seltiz eyli.ıl 
taya ne~.et ctml'ktedir. Japonya hu vası- açığa tehditler i~iıilmeğe ba~lanuştı. cağı miılitkata acele etmektedir. Bu iki asamblesinde ispanya başvekili Negrin 
de Ç~uracaat etmesi yüziinden her lıal- Bütiin bunlara rağmen, Akdeniz kon- fa~ist diktatörün yapaoaklan mülakatta söylediği nutkunda demiştir ki : dtalya, 
da.ha ı~ü a.s~erinden gördüğü tehlikeden fcranaı toplandı. Bütün t'İhan burjua ga· başlıca menularclan birini Nyon anlaş- hali hazırda ispanyada mevcut kuvvetle
oluyor :uk hır tehdide maruz kalmış zctelcri konferanstan elde edilen netice- ması meselesi İşgal edcc~i bedihidir. rin iki misli bir orduyu fııpanya toprak-
\te l 

1
,. kı bu da bütün dünyanın nefret lere kıymet biçerlerken bu konferansın Akdenizde ardı kesilmiyen haydutluk- )arına göndermeg· e hazırla- -~-'-tadır. 

e ınin · d b nın.aa. Ponya ı avet etmiş olmasıdır. Ja- I !itler ve Mussolini için siyasi ir he- lar, Faşist mütecavizlerin tahrik ve ş:ın· ltalya ve Almanyanın lspanyol mille-
<>lsun ~a:ı>te ml'nfantlerden müstefit zimt"t olduğunu kaydctmiıılerdir. taj siyasetlerine yardım etmektedir. Kor· tine karşı yapmakta olduğu işgalci har-
ltıak ' aırna harici dünyaya bağlı kal- Nyon görüşmelerinin neticesi olarak san gemilerinin ve tayyarelerinin bitaraf bi günden güne daha keskin bir ft"ki1 al-

7.arurelindedir.:t · Akdenizde lngiltcre ile Fransa arasında- ticaret gemilerine taarruzlan hakkında maktadır. Böyle bir vaziyette, tecavüze 
~evs ~~HŞ~ l METODLAR ki iş birliği kuvvet buldu. Bu İJ birliği yeni yeni haberler gelmekte devam et- karıı koHektif tedbirler alınması bilbaı-

tltrı teea . ronıc e> gazetesi Japonya- bütün keskinliğiyle ltalyan mütecavize mektedir. Yalnız eylwün on dokuzun- sa ehemmiyeti haizdir. Ancak ispanyada 
lttt ed vU7. hareketini daha şiddetle ten- karşı tevcih edilmiştir. Londra ile Pa- c.u günü :zarfında altı lngiliz. gemisi kor· ve Akdeniz. havzuındaki tecavüzle kol
~k bUUln medeni dünyanın tak- risin bu İ§ biliği Mussolinide yeni bir sanlann taarruzuna uğramııtır. Bundan lcktif bir tarz.da müessir mücadele yo
M... -.- aldırmı~·arak Çinlil . k d. -.~ dl~ .. erı en ı korku uyandırmaması imkinaızdır. Bu bqka. cE.panya> telgraf ajansının bil- h.ıyk milletlere sulh ve emniyet temin 

~kmeğe mecbur l'tmek için aeheptcndir ki Masolini Hitlerle · yapa- dirdiiine ıöre, ltalya uilere ltalyan roü- edilebilir.• 

Beyoğlunda 
a=ans11PJl!P.aı•ız.aa 

OSMAN • YE ı 

Sirkecide 
A!Z'Jl'>.il&MW 

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

Otellerinde misafir kalanlar, kendi evlerindeki rahah bu
urlar. 

Bil'(:Ok hususiyetlerine ilaveten fiatler müthi, ucuzdur. 
lstanbuJda bütün Ege ve lzmirliler bu otellerde bulutm'lar• 

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

Taze Temiz Ucuz ilaç 

Hamdi Nüzhet Çan çar 
• Sıhhat eczanesı 

Başdurak Büyük Salepçioğlu hanı 
Karşısında 

. . . 

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

C e nıiryollarından: 
Ese ~ü~k mane~aları münasebetiyle 15 birinci tefrin 937 

cuma B~?u ~erm~ı:ıc.ık civarında yapılacak geçit resmi sayın 
halkın gorebılmeaı ıçın İzmirden iki, Nazilli ve Aydından da ayn 

ayrı birer hususi tren tahrik edilecektir. Birinci tren Alsancaktan 
6.45 te ikinci tren de 7.50 de hareket edecektir. 

Nazilliden kaldırılacak tren 8.30 da Aydından kıldırılacak 
tren de 12.15 te hareket edeceklerdir. Avdet trenleri de her iki 
istikamet için Germencikten saat 18 ile 19 arasında tahrik olu
nacaklardır. Gidi,, dönüf bilet almak ,artiyle ücretlerde tenzilat 
yapılmıttır. Bu trenlere Kemerden yolcu kabul edilmiyecek yal· 
nızca Alsancaktan kabul edilecektir. 

3561 (1813) 
Tire istasyonunda istasyon binası içindeki idaremize ait büfe kah

vehane 16/ 10/937 cumartesi günü saat onda lzmir Alaancak Sekizin
ci lıletme komisyonunda pazarlık suretiyle kiraya verilecektir. Bu bü
fenin üç senelik muhammen kira bedeli 180 liradır. isteklilerin yüzde 
yedi buçuk muvakkat teminat verme!eri ve aranılan vesikalar ve İte 
ginneğe manii kanun bir halleri olmadığına dair beyannemelerle mu
ayyen vakitte komisyona müracaat etmeleri lizımdır. Şartnameler ko
misyondan ve Tire isl.asyonundan paruız alınır. 

5 - 10 3472 (1946) 

lzmir lnhisaı·lar Başmüdürlüğünden: 
tLAN 

Bir borcun temini istifası için tahti hacze alınmıı olan 150 litre mik 
danndaki rakıyı alıcısı tarafından tekrar tadir edildikten sonra usulet 
satılığa çıkarılmak suretiyle ve m~z:aycde, telliliye, al:tarma, nakliye 
ve aair bilcümle rüsum ve masanfı müıterisine ait olmak üzere kuui 
kıymeti ve kilo ~zerin~n 14! ~ 0/ 193~ tarihine müsadif pe11C1Dbe gü
nü saat 14 te i~uarlar idaı:_esının Daragacmdaki müskirat deposunda 
aleni müzayede ıle satılacagından bu rakıları abp yeniden taktir etmeğe 
salahiyetli ve mezun &millerin yevm ve vakti mezk:Xrda orada J ... azu 
bulunacak idare icra memuruna müracutle müzayedeve ittirak c"me· 
leri lüzumu ilin olunur. 3563 (18J;j) 

Doyçe Oriyantbank
41 

J)RESDNEI~ BA~K 
IZMiB 

ŞLBESI 

1'1EHh:Ezl 
Almanyada li5 

ın:ın.ı x 
Şubı•sı Me11c11tirır 

!5eımaye ve ıhtıyıtt ıtk<:eıu 

1 Gf>,000 .000 H R l' h11mıt ık 

'fürloyrclc ~uhelf'rı: l~TA~HUL ve IZMIH 
.Mısır(la ~oheleri: l\AlllHlt Te ISI{K~' UEBIYJı: 

Rer tiirlii httnkA mnaınelitnı ihı u kıahnl ~<lf>·r 
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Hakiki dostun tavsiyesi budur: 
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N 
Yurdda ıttifak haline gelen bu kanaati 

tesise niçin ve nasıl muvaffak oldu? 
Çünkü cRADYOLlN> in terkibi yük- mütemadiyen taze taze piyasaya çıkar. 

ıek bir kimya şaheseridir. Çünkü cRADYOLlN> diğer macun· 
Çünkü bUtUn cRADYOLlN> kulla- Iara nazaran çok ucuzdur. 

nanların dişleri temiz, sağlam ve güzel- Artık bütün bunlardan sonra cRAD-
dir. YOL1N> kullanan on binlerce kişinin 

Çiinkü cRADYOLtN emsalsiz rağ- ne kadar haklı olduğunu anlamak ko
beti dolayıslylc hiç stok yapmadığı için laylaşır. 

GO DE JKt DFF A FIRCALAM AYI tHMAL ETMEYiNiZ ...• 

Tiirkiye 
J(ızda T Kurum 

~~~~~~~:::::;.:=:;:::::....._.._._... ......... __ ~ -~~-------=-~ 

Böbrek, karaciğer ra atsızlıkları-
na, hazımsızlığa karşı en jyi ve 

şifalı maden suyudu ~ 

.Her yemek e bir ·ki 
Bardak içiniz 

lımir 

Baş ağrısı, Diş ağrısı 
NEVRALJi 

Bütün ıstırapları teskin eder 

YENi ASIR 10 lLK TEŞRtN PAZAR 1937 
SS04 o -1&! n-= 

Emlak ve Eytam Bankasından: fZMIR BELEDiYESiNDEN: 
Cümhuriyet meydanı arkasında 

sureti mahsusada aynlan arsada in- C. 
§8 edilecek olan Belediye ıarayınm 
projesi müsabakaya konulmuıtu. 

No. 

175 

Yeri 

Kasap Hızır M. PalancıJar sokak 
Ada 331, Parsel 11 

Karşıyaka Alaybey Hakikat ıo· 
kak Ada 8, Parsel 8 

No. su 
Eski • Yeni 

17 21 

Nev'i 

Mağaza 

D\!poıitosu 

T. L. 
160 

Görülen lüzum üzerine prtname
sinde tadilat yapıldığından müsaba-
l:a müddeti on beş ıubata kadar tem-
dit edilıniştir. Müsabakaya i§tirak 
edecekler tanzim edecekleri projele-
ri bu müddet zarfında Belediye fen 
heyetine imza mukabilinde teslim 
edeceklerdir. Bu hususta malumat 
almak istiyenler Belediye Baı mü
hendisliğine müracaat etmelidirler. 

Müddetin hitamından on beş gün 
sonra dereceleri tasnif edilerek yal-
nız birinci gelene iki bin lira verile
cektir. Müsabakayı kazanamıyan 
projeler sahiplerine iade olunacak-
tır. 26-1 - 6-11 (1816)3367 

PS OW WAfi 
DAHtUYE MOTAHASSISI 

DOKTOR 

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

hastalık-

Muayenehane: Birinci Beyler 

No: 3S Telefon 2310 

Evi: Göztepe tramvay cadde-
si 992. T e1efon: 3668 

1-26 (481) 

Paris fakültesinden diplomalı 

Diş tabipleri 
Memleket hastanesi dış tabı/it 

l\lnzafler :Eroğnl 
VE 

Kemal Çetindağ 
Hastalarını her gün sabah 

saat dokuzdan başhyarak 
Beyler • Numan zade S. 21 
numaralı muayenehı neleri 1de 
kabul ederler. 

Tele fon : 3921 

Diş Hekimi 

~ ulla ac 
• 

HORTAÇ~U 
Hastalarını Birinci Beyler 

sokak 36 numarda kabul eder. 
Sabah 9 - 12 
öğleden sonra 3,30 - 6 
Randevü için telefon ediniz. 

TELEFON: 2946 

209 

210 Akdeniz Mah. Açık sokak 
226,258, Selimiye mahallesi Tramvay Cad. 

259 Ada 480, Parsel 5 
228 İkinci Süleymaniye M. Yüzbaşı Hasan 

• 239 

248 

257 

ağa sokak 
Ada 1232, PAnel 21 

Karşıyaka Alaybey M. Eski Hayal yeni 
Hakikat sokak 

Ada 16, Parsel 38 
Karşıyaka Bahariye M. Yemişçipaşa sok. 

Ada 162, Parsel l4 
Kokaryalı ikinci Şeref sokak 

Ada 1787, Parsel 16 Yeni eski, 3 

12 

85,22,6 
174,176,178 

73, 73-1 

9,11 

15 

9 

Ev 

Mağaza 
iki ev onüç odayı 
müştemil yahut hane 

Ev ve dükkan 

EY 

Ev 

Taj Ev 

180 

200 
1600 

240 

90 

200 

140 

izahatı yukarıda yaııh gayrimenkullerin peşin veya taksitle ihaleleri 20 • 10 - 937 Çarşaınba 
günü saat Onbirde yapalmak üzere artırmaya konulmuştur. 

istekli olanların hizalarında yazılı Depozito akçesini veznemize yatırarak artırmaya girmeleri 
ve yanlarında birer fotoğraf getirmeleri ilan olunur. . 

3 

Emlak ve Eytam Bankasından: 
C. No. Yeri 

PEŞtN 
130 Manisa Attarhoca mahallesinde. 
136 » Şehitler mahallesi 
138 » Balcılar Cedid M. lzmir caddesi 
140 » Danişment Halil M. Karamanlı S. 
146 » Attarhoca M. Hamam sokak. 
167 » Çaprazı sağır M. Mektep sokak. 
235 » Alaybey M. Dereyolu Çaybaşı S. 
236 » » )) )) 
237 » Saray M. Şeftali sokak. 
238 » Çaprazı kebir Mah. 
243 » Çartı Mah. 
246 » Çengi zade Mah. Katil zade sokak. 

FAiZLi TAKSiTLE 

No. su 

6 

87 
9 
3 

Es. 12, Ye: 5 
115 
113 

7 
27, 27 /1 

15, 21, 13 
3, 5 

10 3454 ( 1938 ) 

Depozitosu 
Nev'i TF. L. 

Ev 300.-
)) 160.-
)) 560.-
)) 240.-
)) 160.-
)) 400.-
)) 80.-

Dükkan so.-
Ev 200.-
Otel ve kahve 1.240.-
Otel, fırın, 3 dükkan 240.-
Ev 250.-

15 Manisa Alaybey Hendek kahve sokak. 25 taj. » 150.-
27 » » Hüsrev ağa sokak Ye: 554 » ıso.-
43 » Çaprazı ıağir Mah. 23 ) 
44 » » 25 Ev ve dükkan ) 600.-
45 )) » 22 ) 
46 » Y arhaıanlar Mah. Karamızrak mevkii 153 » » 200.-
70 » Alaybey M. Hendekkahve sokak. Ev J00.-

124 » Diltikar M. Kasaba Caddesi » 120.-
126 » Alaybey M. Hüsrev ağa sokak. Ye: 2 » 300.-
127 » Saray M. Çayferah sokak. Ye: 34 » 900.-

SA TIŞ iLANI 128 » Göktatlı Mah. iplik pazarı başı 22 » 360.-
lzmir Sulh Hukuk Hakimliğin- 133 » Kuyualan M. iki lüleli sokak. Ye: 1 » 130.-

den: 131/1 » lbrahim Çelebi Mah. 53/1 Dükkan 50.-
lbrahim Edip, Süleyman Hakkı, 135 » Alaybey Mah. Safa sokak. Ye: 9 Ev 100.-

0sman Rauf, Osman Ferruh, lama- 137 » Mimar Sinan Mah. 6 » 240;-
il Edibin pyian mutasarrıf olduk- 142 » Çaprazı sağir M. Mimar· Sinan sokak. » 550.-

d 155 » Alaybey Mah. Alaybey caddesi Ye: 15 3()().-
• 

lan lzmirde Akdeniz mahalleıin e 164 ah k h S k / » 
• ismet kaptan sokağında kiin 10 No. 165 » Alaybey M . Hendek a ve o . 30 1 » 212000:::: GRIPIN 

Bilhassa bunlar kartı müessirdir 
iş başında, seyahatte, evde her zaman yanınızda bir kaşe 

GRiPiN 
B u 1 u n d u r m a y ı u n u t m a y ı n ı z. 

Kalbi bozmaz, mideyi ve böbrekleri yormaz 
icabında günde 3 kate alınabilir. 

f 

Türkiye Mensucat 
Türk anonim 

Fabrikaları 
Şirketi 

Şehitler Caddesi Makara Sokak 
Posta Kutusu 12& lzmlr 

Tek \'e müteaddit katlı pamuk iplikler, boyanır, kaster
katlamr kırmızı \'e mavi boyaların çeşitleri. 

FIA TLERIMJZI iSTEYiNiZ 
H. l~Ç~ 

da mukayyet 3 kat üzerine mebni 
171 

» Şehitler Mah. Kasım efendi sokak. 6 » lOO·-
» Dere Mah. Mehmet Ali efendi çıkmazı 3 » 

ki.rgir ve 42000 lira mukadder ma: 172 » Çaprazı sağir Mah. » 340.-
ğazanın mahkemece verilen izaleyı 173 » Sultan Mah. Arif ağa sokak. 18 200·-
şüyu kararına binaen ll/tı/937 184 » Karahiıar Mah. Alibey sokak. 9/11 :; 110.-
perşembe günü saat 15 de İzmir 185 » Karahisar Mah. Alibey sokak. 9/11 » 130.-
Sulh Hukuk mahkemesinde satısı 231 » Alaybey Mah. Çömlek sokak. 6 » ıso.-
yapılacaktır. Bu artırmada tahmin 232 » » » » t60.-
olunan bedelin '}'c, 75 nisbetinde be- 233 » lımetpafa Mah. Dervi~ Ali sokak Ye: 1 O » 600·-
del verildiği surette talibine ihalesi 234 » Alaybey Mah. Dereyolu » 200.-

ya.~dıldactalk aksit tlakadkirdikie .sact~şa!!,~;. İzahatı yukarıda yazılı gayri menkuJlerin hizalarinda bulunduğu veçhile penşin veya faizli taksitle 
mu e e uza ı ar n ı t 1 14 5/ / 'hl' b .. l . b" d 1 k 

6 11 937 
.. .. t l5 sa ıt arı, , 1 10 1937 tarı ı perşem e ve cuma gun erı saat on ır e yapı aca tır. t ktı 

~ı 2 .' ~ . . c~ma ~nu ~a istekli olanların karşılarında gösterilen depozito akçesini Manisa h Bankasına yatırarak Mın 3 

e yıne. aıremk ız .~ y~pdı acha kır. l , memurumuzun evine arttırmaya gelmeleri ilan olunur. 3259 
1

• 

Gayrı men ul uzerın e a ta e-, " - ,., .. * !!I(. ah ıJcıı~ 
binde bulunanlar ellerindeki resmi açıkta ve gayri menkulün evsafı da ya o/o 2,5 dellaliye ve ferağ harçla- ihalesi yapılacak ve ar~dn ~- a e bo
vesaik ile birlikte 20 gün içinde da- ıartnamede yazılıdır. rı alıcaya ait olup ihale bedeli defn- edecek ihale farkı hiç bır ~';1t'" trııe-
iremize müracaat etmeleri lazımclır. Müzayedeye iştirak etmek iste· ten ve peıinen ödenecektir. cet kalmaksızan vecibesinı 1 a ~ır· 
Aksi takdirde haklarında tapu sicil- yenler kıymeti muhammenenin % ihaleyi müteakip müşteri ihale yen müıteriden tahsil olunaca. jste
li malum olmadıkça payla§madaıı 7,5 nisbetinde pey akçesi veya mil- bedelini vermediği veya veremediği Daha fazla malfımnt ahn;" saY1lı 
hariç kalacaklardır. li bir banka teminatı ibraz etmeleri tal:dirde satı§ tekrar 15 gün müd- yenler dairemizin 934/240 

1·tiJ1 
1"' uını.ı Şartname 20/10/937 tarihinden lizımdır. Gayri menkulün vergi ve detle müzayedeye konulup bu artır- dosyasına müracaatları u{ısı2) 

itibaren her kesin &örebilm~i İi_in aair kanuni :mükellefiyetleri satıcı- mada en ok bedel verenin üzerine olunur. 3562 



HE LEV AN-ı Fratelli Sperco ık Atelvesi 
TE LINIE Vapur Acentası J 
G. ın. b. H. ıt0YALI!: tm:RLMfl)AIS Beyler Sokağına nakledildi 

\t~ vapuru 6 ilk tepiııde KUMPAJCYASl y· w ~ eaddealnde (Şilt) "ikif w ppb a:hıılwımJ: 
tt..ı·':'"· s...ıı-s ~ Bteaw U- FAUNA , •• 16/10/937 de ı•awai mecl ml,llti dola11ai:rle ikinci BeJlw eolraiı ciYarmıla Na 
•- lua m 1 çıkaracaklar. 11' , _...._ • 1 • 31 M ıli!L •..,.;. 
~ADL\ v.-ı,ı 6 WriDol tıetdmle ~- • Arrı111- .. H ... - 11 sa -rara ~· ..,.,...... 
;:, -·· Bı ıl:ug .. '8191 ,. u..,. 'ı w,..... ...... .... • ı -• cı•l 

1 .. ,.~. tir 

1\e ~AN EXPOaT LIHBS DEUCAUON ..... 26/10/931 ele 
~ lte••Wlp Corpoı..tı- Rouerf m • A ı ' .. He ... 

~IA.. ..... a e)llllıle bek- w n' - ,. ..._.. ._ .... edecelE· 
bil .. .:.....-:-........ ~ ....... '. tir 
~vapunaJleltefr' ebhek- IM:IQ-• 04 a 1lf/le/U'r .. 
_,,,.., Nev)Ol'k 1;ı1a ,ek dıı:alı••. 
~V& VllpUN 10 ı el teptmde ...... v-- ,,. cı.e-. ,. 1 

-

• a.vıôırk 1c;11a ~ el.-Mr. ,. .-- ._ ' 1 ılu in'. 
'4 ~ npwu U Blrlncitep'İD- SVENSICA. OIUENT UNEf 
~~JOI'. Nevyork için ,uk ala- BARDALAND motörii 18/10/937 

ÇAİw ele ...... f - ff• 1 
•• J>-bis -

~~~ ~~~ ~ GDYIM. ~ - tanç - Nornç .... --.--... ~ .. , ......... ,_ .. ws 1 -- 1 •••• 'Mı. 

,.:Wnusltk yapuru 21 bi.rincl tet- V9C8IGLAllD ...... 21ı ım1 
e1,.._~. Mew,.d için ~de Rın..f - H ' a • D t c · 
ll.. ' GDYmA-D s +z-a....-Neneç 
~ ~ S'Ges dip Corponlioll ..... r 1 - .. , 1 ••u , w.. 
ı::ıoa Aıc:r AJUAASı !EU Sf.FF.RLE.R SERViCE lılAltR1llE ROmlAtN 

---=:-:-~ npuu-I ~ı-ıa~ AL8A JULYA wç .. 11/10/1117 ~ ve nel)'Ol& ~ _._ 
'llillll .... ı:.ektlr. .. m•· lı 11a11a • Cıu .. - lkı;iıa n 

atyAllAT llUDDCl'I o.- , , _ ._ ... 1 ... ~ , , •• :=: ·..... 11 c&a · ZEGUJCA fOISA S.. A. 
llR .. lfewpırk 11 cila 1.EYANT -\iri 1/11/JT .. ,._, 

VICI: ~c:u' ,,.. -c \aisı .. Dr 'eıic s ' -

......___~ ..... , .•. de -:V~ nparu 28 biriaci tepin- 1 1 

~- il iN ._ ... tMll iıle -·-
~ oe, Suliııa. Galatz. ve a..lsılri t ı· • •' •• ...:a mı rılbet 
,_ ~ Tuna limantan fçin ..._. .....!. .,.._ ,_. tmlll iPn 

-.. 'ROY _,\u BONGROISE Uriırrıci ICwl ı le FRATEl.U .,~ 
1>A:NUBE lılA1UTllıll: ~ u 3 • n usd .. _ 111 ri-

~ la04ıir« 18 ı d tepiade bek- ......... 
ıt,, IWgrad. Ncwlsed. Comamo, TFJ.EFON ı 41G/4Ul/llU 

~~"; Bratillaft, Viyma ve L1DZ QLiPO#»t - ız 
~~~ Lm. Olivier Ve Şü. 
~......,. 11 ı et tefrWe belı:- LıMITET 

•• Liftl'pOOI ve Aııven Umanla- v t 
~ıbracak ve Burgaz, Var-- 3pUf acen 851 
~~::!~atz ve 1bra11 BlRINCl KORDON REES 
~ D1:PPE - ANVEBS BINASI TEL 2445 
~ npuru ~161 wdannda Uletman Unu Ltcl. 
~. Aaftl'I içla rtk alecütır. LONDRA HATrt 

OIM 1'0RM * llIDIUIA V9UlUB POtO ftPUl1I limaıumızda olup 28 
il.& a. _ 0SL0 eyl6Je bd.r Londn n Hull için yUk 
~ yapana !'7 eytrude bek- alacaktır. 
~':"· NIQle. Dflnket'k ve Noneç PHILOlllJ. v..,ana !9 eylulden se-
~ IGla ,. ebıeaktar. kiz birinca tepine kadar Londra için yük 
Wi.:...TARD ••dl il WriDcl t441inde aı..,.ktır. 
"-~· D' ıu;e, Dlln1rft n Kor- LfSB1AK ~ 12 birinci tepinde 
..... - ..... lçla ,. ......... Lonclra " &.a· 1ı:1a. yük çtbraeaktar. 
A~ H. SCBULDT LtV1BPOOL RATl't 

Ma-_ HAllBUBG lıılABDUllAN ftlPUl"ll 21 ~ 1 
~ ......... 1 el şinde lıiek- biriaci tepine bııler Liwerpoot " ca... 
--~ llamhms" en-'" içia ~ elecakhr . 
.. ~ rtlk abaktar. BRISTOL Lm'H VE NEV-
~ Öl Mrebt terihlerirfe navlua- GASTLB HATn 
~ki deilflklerden acenta mesullyet JOHANNE npuru 28 eylOle kadar 

etıaeL doğru Bmtol için r\lk alacaktır. 
~ _fada ta&ilit .J.mak için Birinci ARABlAN PRlNCE vapuru 10 b~, 
~ V. F. Henrl Van Der Zee cl teşrinde gelecek: ve Nevgastle içill 
1111;.!f· y. Vapur acenıalığma mO.racaat yük alacaktır. . . . ·1t1 
-~ rica olunur. Tarih ve navlunlardaki değışildi er-
• 1'l:Llı:roN Mo.: 2007/2008 den acenta mesuliyet ':bu; etmez. • 

lstanbul siiıhi müesseseler artır
lba ve eksiltme komisyonundan : 

y,, 7·cak if: BalmkiJ Earua Aldire Ye Atahiye hutaneei 
....... .,.... .... b. 
11+-raı• fiat: JZ&OO lirada-. 
"'-akbt aaranti: 2445 lira. 
8-larkö~ E..-azı Akliye ve Asabiye hutanesinde yaptanlacak 
~ Merkez payYonu intaata kapalı zarfla ebiltmere koaulm•t-

1 - Eksiltme 20/10/937 ÇarfA1Dba günü aut 15.30 da Çapl 
~da Sıhhat ye içtimai Muavenet Müdiirlağü bisıuında ku-
1'\alu komiıyonda yapılacaktır. .. 

2 - MukaYelename, Bayındırlık i,&eri senel, bmuli ve feanı 
~ proje ye ketif biiliaaaa ile buna miileferri clijer evrak 1:1._.., beclel mabbiliacle bmiayondm •••ebilir. 

3 - latelıliler cari aeneye ait ticaret oduı veıikui,le 2490 ... 
::... kanunda yazıla belgeler n bu ite Len_. ZS.000 liralık it ~ap-
• dair NafıaVekiletindea almıt olcluiu aaiiUUlaitlik ft9ib• :.'!: -Yakbt l&ranti makbn ftfa b•=La .......... riyle bif'.. 

L - teklifi bft mektuplarım a..le •atiwlea W ... t twftll .Ü• 
............. iaıle --.,... Yef?Zsltıri. ....,. 

S-1~15-19 6687 M70 (iKi) 

.Manisa vilayeti Daimi encüme-
llınden: 
.. l - Mu.i.a ftli....: Telefon --L-1.eai için 1174 lin kıymetin-.. , FW .,_... 

-· • .... bere Nba •'••cekbr. 
...: - B.a ...tzemeaia cim, mikdar enaf Ye ehiltme teraitini 
.... ~el iati1enler encümeni vili,et kalemine _..acaat 

·-·~teminat 141lira05 ......... . 
... •,-.... 15/10/137 w ...... ..at - ..... ftlipt daitai 
~-111·-. .. ~ • ..... 1 ..-eti,le ,..,...,.. ... . 

.,, <t•> ,_ 

it ir inhisarlar Başmadürlüğünden: 

Umum Pamuk Fabrikatörlerinin 
Nazarı dikkatine 

PLATT 
Fahrikaamaa Narlar 

ÇIKRua.ARINI Ye bildimle ~ AICSAMINI 
UMUM ACENTASINDAN bu - ...m edebiliniaiz 

ADRES: 

G. D. GIRAS 
Pe,temolcılar, Evren aobk No. 3/l _ 

SU..• dikit =okinalan ku ...... ,.. brtUlnda 
Telefoa: 2413 Posta ~ : 234 IZMIR 

Her işte kullanılan 

ZONGULDAK 
Maden kömürü 

Her cim k6m6r perakende ıaretile rekabet kabul et
••• fiatler dahilinde ıahlmaktad1r. 

• Adreı : Kestane pazan Bardalcçalar ıokak numara 12 
F. PERPINY AN 

lzmirde Nasırdan Şikayet ayıpdır? 
Eczacı Kemal Kamil Aktaşın 

"NasırOI Kemal,, 
·NASIR ILACI YARDIR 

Hilal Eczanesi vardıı· 

NEK.ADAR DOGRU ? .... 
~- . .. . ~ . . . -

Ea P•rlak ZIYA 
Kudreti 

Daimon Elektrik piDeri diln1ıda taammıı pillerdir. Daim• 
pili kullanaa hi, baıka pil kallaamaı. 
u.- depOIU ı SU. laaa civarmda 28 • 9 Ha..I U& 

,... ... MHIFEI 

TURAN fabrikalan ••-llbdtr. AJDI s••aada y..,.. 
bi.alet ubanluma, traı Nbaaa n kremi Ha sl•ellik b..
leriai kallaDUllP. Hw yerde Atılmaktadır. YU. toptu •· 
titlar icba bmlrde Gazi BUivarında 25 numarada am•• __.. 
lelik Nef'i Akyaala Ye J. C. Heıuiye mlracaat edia1w. 

Poala KuL .. , Telefon .....-

JiAS1Jti.LAC1 
K~ttZUK 

Doktor 

Cems'in 
Nasır 
iLACI 

DOKTOR 
- ·= MMJJ EMUK--llCJDllRL1JCONDEN : 

t1Si 
....... Lira.E. 
IOlt Klprl llahpli S. ... 812 panel 5 te 135.50 met. 

.... M.11 
1117 1.:1; 1 Da ' a • S. ada SIZ panel G da iM 

melle--.. ı-.40 
1118 Ellrl D ' a ıew S. ada 112 parsel 7 ele t• 

mrtıeana.. 78.JI 
1014 SeJh•- Şelait Lmal S. Ne. %7 we 29 ~ 97.75 ............. -
1015 lamel ..,. 1Nrİllcİ Sakarya & eaki 8 bpi --

maralın.. 711. 
UDO ICüramanlar Seliaik S. No. 5 taj n a_ 
1021 Oçüaci Karatat itliheae S. Si em D taj .._.. 

maralı nin 224 te 155 ltillai aekclea. 80. 
1022 8irillci Kantat tramyay caddesi 85 Ye 67 taj 

numaralı ev ve clükkinın 240 ta iZ hiaaeai aakdea IS 
ıoı.e Buca Oçkuyular 1227 metre tarla a•Htle & 
1023 SüYari Çukar S. 15 taj aumarala araanan 4 te 3 

hinesi nakden & 
1028 T uzm Kabakçı ıokaiı l numaralı 72.50 metre 

ana nakitle ZI. 
um Daywnir lrabüÇt eobia 144/146 • 148/1 :remi 

..._..ı. 148 melle ana nakitte 9.ZO 
Ytlbnda pmla ....U. millkipdsi laizalanada ..ldtle ,_. 

m ebe' ••• ppiai llecleli ilüaci leltilt tufire --..,S. 
lfr t -. - ... sia mıliddetle arttumop koaalmutt--
•d11i JS/10/9Sf ........ Mat - •• ,teclir. Alan' -




