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Atatürk kızı Bayan Sabiha Gökçen kendi 
tayy~resile bu gezintiye iştirak edecektir 

İzmir· şanli ._ ordumuza beş \tayyare hediye 
ediyor. Paraşütçü/erimiz Ankaraya gidecekler 

·' ) 

efe l.tanb~I. 16 (Hua~i muhabirimiz- z.ıyorlar: Ayni gazetelere göre bu ziyaret na beş tayyare hediye ediy~rl.ar. -~u ta~:-ı oluyor. ödemişin ye~i iki tayyaresinin 
il) - "Bulgar -tıazeteleri bir tayyare fi- Türk havacılığinın · kudret1i elemanları- yarelerin ad konma merasımı Cumhun- adları ödemiş: Beydagı ve ödemi,: Ki
llıu~un pek yakında Balkan memleket- na bütün i.iyaiet edecekleri Balkan pa- yet bayramından sonra olacak, ayrıı:a raz olacakUT. 
ind · e •eyahate çıkarak Yunanistan, Yu- yıtahtlarında hararetli kabul resimleri ya- günü ve programı bildirilccektir.Bunlatla Jzmirin ordumuza hediye edeceği tay-

Oelavya, Romall)'a ıehirlerini. 1-iyaret- pılmasını" mucip olacaktır: Balkan mat- lzmirin hava ordusuna hediye ettiği tay- Yi\relerin adlarını, bu hafta toplanacak 
90nra )3ulgarlata~a da· uğrayacağım buatı S&biha CÜkçenin son mane~ra1arda yare miktarı yirmi üçe baliğ olacaktır. olan Türk hava kurumu lzmir merkezi 

leyahate iıtir.alc edecek olan h~va fi- yüksele kabiliyetini bir.kere claha tan°ıtmış ödemiş şubesi de bu sene halkın tc- id~re heyeti tayin edecektir. Kimlerin 

llia biricik .kadın Werİ tayyarecİmiz olduğunu ehemmiyetle kaydediyorlar. berruatiyJe daha iki tayYare alacaktır. • tQyyare a)mağa hak ettiği, nıevcut te-
'-tiirk kızı Bn. Sabiha Cö)tçenin de JZMIRIN ALACAôl TA YY AREL.ER ödemi_şiı'l hediye ettiği tayyare mikta: berru rakamlariyle tesbit edilecek ve ad· 
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~·~eçirdiğ~iz aon hafta, beyneL
) 

1 1 nıünaaebetler bakımından ha
ı-:;ı ehemmiyeti haiz hadiselerle do
"' tar. ilk defa olarak c:Büyük de-

0kraaileu kendi aralarında bir 
~e kunnak zaruretini bütün şid
~ ıylc duymuılardır. c T-aarruz » 
~niyetinin salgın bir hastahlc gibi 
fiıı· Ya için korkunç hir tehlike ha
~ 1 alınası bu neticeyi doğurmuş
~· r. Halbuki bir kaç ay evvel va
·d;~t nt kadar başka idi. Ak
·, ~. havzasında sulllu tehdit ed~n 
·~~itliği ortadan kaldırmak ınak
~Ylc yapılan cÇentilmen anlaş
~» nın ·Faıist !talya ile lngiltere 
r'te .. ~da rni,inaeebctleri samimileşti
~ g~; ltalyanın 4ış poli.tikasmda 
Itri llevrcye karşı husu1'7let ve infial
~ij~ artık yeri kalmıyacağı ümid 
~r 1Yordu. NevilJe Chamberlain'in 
t\i ~r nıevkiine gelişini takip eden 
~erde Londranın Roma ile mü
\'c~~tlerini Habeş ihtilafından ev
tll 1 hale getirmek için ciddi bir 
~et earfetmiş olması lngiliz poli
~)' •nda bir değişiklik alameti sayı
bıt Ordu. Bir kısım Fransız gazeteleri 
~ld gayretlerden endişe ettikleri 
lcr e ltalyan matbuatı demokrasi
)o ~tasındaki dağınıklıktan sevini
lcrr I rd_ı. Hakikatte yapılan tahmin
~ ?gıliz politikasının ana hatları 
lllc[ınd.c hatalı bir görüşten ileri gel
r,t te ıdi. Büyük Britanya, impa
~i:~luk yollan üzerinde deniz ha
'tr •~etini muhafaza etmeyi sıya
~i •tıın değişmez bir umdesi telak
tih ettikçe İtalyayı F ransaya ter
l~ı etınesi imkansızdı. İngiltere, 
~~·:Yayı sulhu tehlikeye düşüre-
1\c) ~etodlardan vazgeçirmeğe, bey
ttıq ?'ı el teşriki mesai yoluna sok
v-.!j Çalışıyordu. F orayn Ofisin de-
1-feı \:, gayretleri semere vermedi. 
l'4'ı- e .uay Mussolininin Almanya zi
tı t·~ıbdcn sonra uzlaşma imkanla
l'~~~ .~~~n azaldı. Karışmazlık si
di. B olu bir mefhum haline gel
~~ ~sbelli ki ltalya, ispanyadaki 
ttrrı rd'kınevkiini yeni tavizler elde 
~il<1f 1 Çe bırakmak niyetinde de-

r. 

· l'irı;k~enizdeki korsanlık hadisele
liii d arşı tesis edilen faaliyet bir
h;l'ekeınokrasileı kin bir noktai 
lchditt olrnustur. Dünya sulhunu 
''tıd eden hadiselerin mahiyeti ara
)~~ Şayanı dikkat bir hoşzerlik bu
"it'<) llsı büyük demokrasilere pasi
~ltklı en kurtulmanın bir zaruret ol-
ısıa tıu göstermiştir. Dün Londrada 
~n karısmazlık komitesinde 
~ ~ lngiltere daha a:ıimkar, 

' SO rlı lıarcket etmi.ı-:lerdir. 
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~VKET BiLGiN 

Ordumuzun karakteri 
---------------------············---------------------
·Kendi saflarında ne kadar güzel 

beliriyor ve canlı bir şekilde 
... Manevra· .. · 

........................ 
MUHABIRIMIZIM 

INTIBALARI 
•••••••••••••••••• • 

Kumanda n nedir? 
•••••••••••• 

Bir generalımızın 
a#zından muvaf
fakıyetin sırrını 

...... 41@ y q: ' 
• 

"" .. · .. .. 
Aydı;;;'i5'(M~~;~~~·~~iı';bi;~~;i~~l:ı;) ln ovasında kahraman a~kerleTimizin oeçit resnıi 

dinleyiniz 

Ordunun karakteri, onu kendi .safla- ·kabiliyeti faik bir ordunun. millet man-ı vicdanımızın i~irah üade eden hazları 
rmdan ayıran Türk milletinin tipik va- zumesinin içinde ve üstünde başardığı .ile duruyor. 
sıflariyle, seçkin ruhuna sinen asil mn- vazife, mesuliyet endişesini dalına mu- Germencikte, ilk oku] binasi salon1a
na ile ne kadar güzel ve can1ı bir şekil- hafaza eder_e~ gösterdiği müspet faali-1 rında \'erilen ziyafette, lıir generalin şu 
de ifade edilebiliyor. Temsil ve temessül yet şu dakıkada gözlerimizin içinde, ı SONU DöRDONCO SAYFADA 

Daimi olarak hin beş yiiz kişi i şçi çalış

tıracaklar ve bu yüzden şimdiye kadar 
harice verdiğimiz paranın yüzde 60 ı 

memleketimizde . kalın1ş olacaktır 

İ.ı;tanbul is (Yeni Asır-Telefonla)Bura- nız Karabük fabrikaları çalışmağa baş
da kurulacak olan tersanelerin mevkile- ladığı zaman bunlar da memlekette ya

ri hakkında yapılmakta .olan tetkikler pılacaktır. T ersanclerin daimi 1500 işçisi 
ilerlemiştir.Tersaneler iki sene l>iner ton bulunacak ve bu yüzden b ugün kadar 
luk ve her bir buçuk yıl içinde b~şer bin harice verdiğimiz paranın yüzde altmışı 

tonluk yolcu gemisi İnşa edKeklerdir. memlekette kalmış olacaktır. Tersaneler 
Yapılacak gemilerin makine \'C kazan ak için seçilen yerlerden biri de Cimialtı 
samı şimdilik hariçten getirtilecektir. Yal- 1 mevkiidir. 

Tun celi Ağırcezasında 

Bu sabah Pireden 
hareket ediyor 

ıstanbu1, 16 (Hususi muhabirimizden) 
Dost ve müttefik Yunan başvekili bay 
Metaksas yarın sabah(bu sabah) Pire
den A vcrof zırhlısı ile İstanbula hare
ket edecektir. 

• 
·sancakta 
Muhafızlar kadro

su lağvedildi 
lstanbul, 16 (Hususi muhabirimizden) 

Halaydan bildirildiğine göre Sancak 
muhafızları kadrosu lağvedilmiştir. 

Dersim 
alakalı 

asilerinin muhakemesi çok ~nka : 1 t b 1 b. fh . . b I .. r a s an u 
ı r sa aya gırmış u unu yor arasında 

Gündüz trenleri 

Generallerimiz 
Yarın lzmir vapuru ile 
Istanbula gidecekler 

Generallerimiz lnönii OYasandaki ceçit resminde 
Ege manevralarında hazır b ulunan ııa- tezahüratiyle kar,ılanmı,lardır .. 

yın generaller ve ordumuzun yüksek da- Mnnevrada baytariye i§leri gayet mü
vet!ileri evvelki gece ve dün fehri~ize sait geçmi~tir. Hiçbir .hayvanın rahataız• 
gelmişlerdir. Kumandanlar Bergamaya !anmasına ve yualanmasına meydan ve• 
gidecekler, bu akşam döneceklerdir. rilmemİ§tİr. Bütün hayvanlar, sefer va• 

Orgeneral Fahreddin Altay ve ~ rak- zifesini gayet iyi yapmışlardır. 
ya umumi müfettişi general Kazım Di- Sökede ve Aydında seferi hayvan ha .. 
rik dündenbcri şehrimizde bulunmakta- taneleri kurulmuf, ayrıca ordu gerisindt 
dır. O. G. Altay ve Dirik yarın lstanbu- revirler, cephede hayvıın sargı yerleri v'-
la hareket edeceklerdir. toplanma yerleri meydana getirilmiştir. 

Manevralara iştirak eden çelik ordu- Birlikler scf eri. baytari ecza sandıkla• 
nun cf radı dün yerlerine dönmüılerdir. rını beraberlerinde getirmişlerdir. Her· 
Asker trenleri geçerken muhtelif istaıı- şey intizam içinde geçmiş ve büyükleri• 
yonlarda halkımızın yüksek teveccüh ve mizin takdirine mazhar olmU§tur. 

-

FiLiSTiNDE 
Vaziyet çok vahim 

··-·-·-Müftü Suriyeye kaçtı. Kudüste 
harp vaziyeti ilan edildi. 

Caddelerde tanklar dolaşıyor 
~~------._...._.,__~--~---

Roma, 16 (ö.R) - Londradan bil-f Kudüs, 16 (A.A) - Royter ajanaınİI\ 
dirildiğine göre ~iJistinde lngiliz fevkala- muhabiri bildiriyor: 
de komiserinin emriyle fevkalade ted- 1 Filistindcn kaçnn Kudüs müftüsü Suri• 
birler alınmıştır. Vaziyet vahim telakki 1 yeye gelmiştir. 
ediliyor. Şimendifer münakalatı durmuş- Kudüs, 15 (A.A) - Dün akşam Fi• 
tur. Filistin ve Erdün hudutlarında kay- listinde pek vahim neticeler doğman bir 
dedilen vahabi tahşidatı endişe uyandı · suikast yapılmıştır. Meçhul şahıslar Lyd• 

Elfıziz, 16 (A.A) - öğleden sonra 1 isyanını yapan Alişeri tanıyıp tanıına
bütün Dersim aşiretleri rei&leri ile Sc- dığını \'e bunu evinde misafir edip ct
y it Rizanın tevhiden mahkemelerine mcdiğini sordu. 

devam edildi. Maznun mevkimde elli- Mahkeme bir çok şahitlerin Seyit 

İstanbul, 16 (Hususi muhabirimizden) I nyor. Kral lbni Suud un bu kuvvetlere 1 da Reııeles ~imendifer hattında bir treni 
Ankara ile İstanbul .rrasmdaki tren ser- kumanda etmek üzere bir oğlunu gön- berhava etmi~lerdir. 

den fazla reis ve aveneleri bulunmakta 

idi. 
Seyit Rizanın Hozat Cümhuriyet müd

deiumumiliğine hitaben yazdığı mek
tuplar okundu. O zaman cümhuriyet 
müddeiumumisinin vaki olan davetine 
niçin icabet etmediği sualine Seyit Ri
~ hastalığını ve korktuğunu söyliye
rek tevillerde bulundu. 
\ Ajır ceza reili Seyit R izaya Kaçkın 

Rizanın aşiretinin Sin karakol binasını 

bastığını ve telefon tellerinin bunlar 
tarafından kesildiğini söyliyen ifadeleri 
maznunlara okundu. 

Maznunların hepsi inkara saparak. bu 
işi yapmadıklarını söyledller. 

Mahkeme çok a1Aka1ı safhaya girıiıiş
tir. Vaktin geç olmuı sebebiyle 18/10/ 
937 pazartesine talik edildi. 

visleri, Ankara ve tstanbuldan akşam- clen:ceği söyleniyor. Kudüste harp vazi- Facia kurbanlarının adedi yüksektir. 
ları kalkmak ve iki şehre gündü:ı.lC'ri yeti ilan edilmiştir. Akşamdan itibaren Tafsılat alınamamıştır. 
varmak suretiyle yapılıyor. Ve t renler kapılar pencereler kapanmakta, ışıklar Kudüste örfi idare ilan edilmiştir. 
İstanbul - Ankara yolunu gece k aledi- sönmekte ve caddelerde yalnız tankla- Kudüs, 16 (A.A) - Dünkü ıuikast-
yorlardı. Devlet demiryolları idaresi, rın motörlcriylc askeri devriyelerin ayak ler neticesinde hükilmet makamatı örfi 
Ankara - İstanbul arasında ilave ola- sesleri duyulmaktadır. idareyi gayri muayyen bir tarihe kadar 
rak gündq_z seferleri de yapmağa karar Roma, 16 (ö.R) - Trablua ahalisi uzatmağa karar vermi~lcrdir. 
vermiştir .• Bu vpiyete ·göre gündiiz namına Duçeye çekilen b ir telgrafta Fi- Dün ak~am ıaat 18 de ıeh.rin ıokak
trenleri sabahleyin kalkıp akşam vasıl )iatin Araplariyle teaanüt1eri b ildirilmek; ]arı, ltabvclcr ve umumi mahaller boı 
olaaıldarchr. tedir. - SONU UUNCI SAHiFEDE -
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F ranıuz gazetelerinin netriyabndan 
anladığımıza göre, ispanyada yaban
cı gönüllüler meselesi derhal halle
Qilmezae, ltalya ili F ranko ordusu-

\'ENi ASIR" 

ŞEDİR HABERLERİ . ~ -------------------- ~ -
Zeytinyağların istasyon 

anbarlarında satışı 

Müdafaamız Milli • • 
ıçın 

Bazı hurda madenler 
yurddan çıkmıyacak :ı!~~etra'::~r:nlm=err:~:w! Yağların an barlarda muayene ve 

•İyaseti suya düşecektir. İngiltere satışına Aydın hattında müsaade Bazı maden hurdalanntn dıpn çıka- kadar edecelc bir devlet iti olmuı ba-
vc Fransa bu davada. kendi emni- rılmasının yasak edilmesi ve satın alın- kımından ucuza maledilmeai gerekli gö-

L~tletrcdi nb~mıına teveasütal ~~lecckld b;'t· var, Kasaba hattında yok muı hakktnda hülr.ümetin hazırladığı ka- rülmüştür. 
IUl ır tt ve vası la.ar 0 ugu- ~un projesinin Kamutayın bu devre.in- Bir harp yalında memleket müdafaua 
nu göstereceklerdir. Bu tedbirlerin Sı --- - --- - ------ ---- de çıkması beldenmelr.tcdir. yolunda kullanı1mak üzere şimdiden fab-
başında Pirene .?udutl~n~ın açılına- ;;;ı;;,,~lmlz zeytinyağ tUC· Halbuki Aydın hattı ile gelen zeytin Memleketin müdafaaaı bakımından ri.k.alarca biriktirilecek olan bu hurdala-
81, lspanyol cumhwıyetme muh- carları aı• .. adar makam· yağı homhalarınm, anbarlarda muaye! d 1 .•• ·..:ı • k d 1 b t1 h .. ,_ b 1 taç olduğu silahların hol hol veril~ _____ a_ .. ________ nelermin yapılmasına müsaade edildi- ma en enmlZı ıv-etıncey~ a ar me"! e- nn az ir ücre e atta a;a ise ücretsiz 

mesi vardır. lşte dünya sulhunu lara baş vurdular ği halde, diğer halla buna müsaade ve- kette mevcut ve. ~ mıktarda bulunan olarak ta~nması faydalıdır. Nakil .ücreti 
· "bel .. b. hı~L .1 . h k . b b ı horda demir, pınnç, bakır, tutya, alo- ne dereceye kadar arttırıltrsa Bu mak-

yenı tecru ere ta ı tutan te U..e- Evvelce Kasaba hattı ile .:ehrimize ge- rı memcsı a sız ve ış er a ının zara- . . . w 

b d 1 
~ . ld ğ d b d /ı .. d mınyum ve benzerlennın varlıgına muh- tada aynlan para o nisbette daha çabuk 

U vaziyet u ur. talya böyle bir len zeytinyağları bombaları anbarlara rmt mucıp o u un an, a ema ·~ ın w • • 

ti
. • b"t" l' • • .. ._ h tt d ld ğ ·hı K b halt d taç bulundugumuza ışaret eden proje- bitecek ve hurda madenler ıatın alına-

ne cenın u un mesu ıyetmı yu~- indirilir ve nilmuneleri burada alınarak a ın a o u u gı asa a ın an ı h inin birinci. maddesine göre yukarıda İ8- mryarak sahiplerinin ellerinde kalmak 
ıenmeğe azır mıdır> Bunu zaman alıcılarına gösterildikten sonra, satış naldedilcn zeytinyağı bombalarının an- . d 1 h d l . 1 b 1 ·· te k • ltal b .. ka mı geçen ma en er ur a any e una- auretiyle zararlannı mucip olacaktır. 
gos rece tir. yanın ugune - muameleleri yapılırken, şimdi işletme barlarda vizitelerinin yapılmasına mü· h d h 1. d -'-· h 1. 1 k 1 '..ıar b"t" " 'ti • 1 l J 'd'' · 

1 
af d b d d il h kk d h . . rın ur a a ın C1U a ıta arının ve u - Bundan dolayı yalnızca devlet demiryol-u u un umı erı spanyo mese e- mu urıyet tar ın an una müsaa e san o vc.r mcsi a ın a şe rııruz . . .... · d 1 il F b' l'k .. ___ _ı f d ı~k da ak 1 famlamıyacak bar hale gelmaş butun mu- lan mevzuatına uymak üzere nakliye üc-

sın e ng tere ve ransanm ır ı • edilmemekte ve bu yüzden müstahsil tuı.-ı;;acıarı tara m an, a ıs a l' m a- . .. • 
t h ek t cd 

• ı 1 · k · 
1 

ı1a d •. ld ğ h b l harrık ve mutcharnk veaıtalann memle- reti için ton bııoına 5 santim verilmesi 
e ar e emıyece;c: en mer ezm- de, a ıc r a müşkül mevkide kalmak- ma muracaat yapı ı ı a er a mmış- . . . 

d 'd' 1-ket dıcına çıkması menedılmı§br. Bun- muvafık cörülmÜ§tÜr. 
e ı ı. ta ve zarara uğramaktadır. tır " 
HM~b~~~~~~ş~~~~~~~-~~~====~~~~·~~~~==~~~=~~~;~~m~~d~~eu~m~~~~ A~~hl~alM~m~~~almıp 

ğunu, f ngilterenin Akdeniz gibi K •• 11 · • • /d tir. muhtelif yerlerde biriktirilecek olan hu 
Uzak Şarkta da tehdit altına giren 0 Y mua lmlnln Çl zrmasına Resmi dairelerde ve müesseselerde hu hurdaların satın alınmasiyle beraber fab-
mcnfaatlerini korumak için her za- b / h d _ı mnddelerdcn kendi ihtiyaçlnnndan fazla riknlann bulunduğu mahalle nakline ka-
mandan ziyade bir müttehit sulh se ep o an acı a iserin aavası olanlar 2490 sayılı kanunun 66 ncı mad- dar geçecek zaman azrfmda devlet mala 
cephesi kunnağa azmettiğini mey- - --·- - desine göre askeri fabrikalara devredile- olan bu hurdalann mahaUi hükümetçe 
<fana koymuştur. Fransa ve lngilte- Bulgurca köyünde köy muallimi Hü-, mişti. Dah. evvel dinlenmiş olan bazı cektir. Askeri fabrikalar umum müdür- muhııfaa edilmesi en uygun görülmü~tür. 
re şimdi daha cesurane, daha emni- seyin Cıı.hidi köyde gençler birliği tesis şahitler Danynlın muallim Hiiseyin Ca- lüğü bütçesine her sene lüzumu kadar Hurda mndenlerin memleket içinde 
yetle yürüyorlar. Zira Birleşik etmek islediği için tokat ve sopa ile 1 hidi köyde gençler birliği tesisine te- ayrıca tahsisat konulacaktır. her yıl muayyen miktarda satın alına-
~merika cümhuriyetlerinin kuvvet- döverek delirmesine sebebiyet vermek- şebblis elLiği için tokatla dövdüğünü ve j Projenin mucip sebepler layahasında Lilmesi ve tüccnrlnnn da mallarını dışan 
li müzaheretinden emindirler. Fa- le mamun -Bulgurca çiflliği müstecirle- bu hfıdiseden sonra Hüseyin. Cahidin şunlar vardır: c- Fabrikalanmızd:ı çıkıırmndıklanndan zararlarını mucip ol
şizmin bugüne kadar devam eden tinden Danyalın muhakemesine dUn gayri şuuri bazı harekeller gösterdiği· harp yıllanndaki ihtiyaçlıınna biricik maması yüzünden askeri fabrikaların 
defileri demokrasileri birleştirmiş- ağır ccznd devam edilecekti. ni söylcmi§lcrdir. j kaynak olan ve memleket içinde gittik- mütedavil sermayesine bu maksatla hir 
tir. Muallim Cahidin annesi tarafından Gelmiyen şahitlerin zorla getirilmesi- çe azalan bu hurdaların memleket dqıına miktıır tahsisat konulması zaruridir. As-

ŞEVKET BlL-GiN şahit olarak gösterllen üç kişi gelme- ne karar verilmiştir. 1 çıkarılmıısmın yasak edilmesiyle bember keri fabriknların halen mütedavil scr-
:: u::uunıuuıu:nn11111111111111u:: memleket dahilinde her türlü satışın ser- nuıyf'siyle bu hurdalann satın alınması, E Berat gecesi 'E Bugünkü maç Hayırlı bir best tutulması ve harice çıkanlamıynn. fabrikaların mnlzeme üzerinde bekleme-
- _ devlet daire ve müesseselerinin ihtiyacın- mesini mucip olacaktır. = 1ZM1R MOFT6Lttôtl'NDEN : = Şi[t şampiyonasının VQfCJ!. das dan fazla kalacak olan hurdaların fab- Bu hurd~ların milli bankalarnczdinde E Berat gecesinin önUmUzdekt Çal'- § b ' rikalanmıza kaynak olacnk duruma ge- açılacak kredi ile de alınm:ısı keza mil· 
: şamba günu alqamı, yanı perşem-: finali ugün Merhum B. Cevdet tirilınesi rrcrckıi cörütmüştür. liyct fıntlerinin nihayetsiz yükselmesine 

§= bdeı'rı~reclmes. i olacağını sayın ulusa bil- § yapılacaktır Can baz rru .. rk uava Askeri fabrikalnrca satın alınacak ''C ve mal sahiplerinin de zarar görmesine 
:: .1. i cıı ihtiyaç zamanına kadar depo dahilinde sebep olacaktır. Bu itibarla son seneler 

.§ İzmir müftüsil S lki haftadır devam eden §ilt şampiyo· kurumuna 500 /ira heklettirilecek olan bu hurdalar, fob- istatistiğine cöre memleketten d~nn çı-
- R. ÇELEBlOCLU : nasının final maçı bugün saat 15,30 da rikalnrın mütedavil sermayesini daima kanlan hurdaların tutan göz önünde bu-
:!nnn11111111un1111111111111111nn11İİ yapılacakbr. oasiyet etmiş arttırarak bu i~e bağlamak zaruretini lundurulnrnk bu mühim i~ için .askeri 

Hava filomuz Bu maç domi final galipleri olan Oçok Geçeıı sene 1stnnbulda vefat eden ın~ meydana koyacaktır. Bu hurdaların bi- fnhrikalann mütedavil sermayesine en 
ve Ateı takımları arasında olacaktı. An- nifaturncı bay Cevdet Canbaz.m vasi-

1
rikmesi milli seferberlik bakımından lü- az olarak senevi 50000 liranın ,ilavesi 

Balkanları gezecek cak hafta içinde toplanan ilk heyeti Yn- yetnamcsi açılın~ ve Türk Hava kuru- ' zumlu hale göre birçok vekaletleri alU- zaruri ve lüzumlu cörülmüştür.• 
-BAŞTARAFI BiRtNCt SAHiFEDE- mani nn vaki itirazı üzerine merkez mu- muna beş yüz lirn vasiyet ettiği görül- -- --
lan ona göre lconulacaktır. avin Nurullahı nizamsız oynattı diye mliş, bu para Türk hava kurumuna ve- Ege 

PARAŞOTÇOLERIMIZ ateı takımım hükmen mağlup addederek rilmiştir. manevrası 
Cümhuriyet bayramında Ankarada final maçının Üçok - Yamanlar arasında ~-.ır. 

paraşütle atlamak üzere l:z:mir Türkkuşu )"apılmasım kararlaştırmıştır. B. Cevdet Canbaz, vasiyetnamesinde --------------------
talebderinden Bn. Muzaffer Sel. B. Ha- l lnkemin oynattığı bir oyuncu yüzün- ayni zamanda öksüzlere yardım ceıni- ık• • • d 
lil Yücetan, Sadık Sagun, Ahmet Ara- den Ateşin hükmen mnğlUbiyeti bizce yetine de yüz doksan sekiz lira yetmiş ı stu yo 
bacı, Rasim Tiyanfllll, Bn. Servet Erkan, yerinde verilmiş bir karar sayılamıız. 01- kuruş bırakmış ve bu para cemiyet vc.z-
Muzaffer Tunçay. Ahmet Sun ayın yir- sa olsa maçın tekrarı lazımgelirdi. n esine yatırılmıştır. Hayırsever vatırn-

manevranın 
• minci günü Ankaraya hareket edecek- * daşın bu hnrekeli her türlü takdirin 

lerdir. K ) 11 k •• üstündedir. sınemasını almıştır 
Türk ku~.ınun diğer uçuculan da ayın JZl ÇU U OY * Ordumuzun Ege manevralarının bü-

BUCQ tün safhaları ve geçit resmi sesli sine-2 7 nci günü merasime iştirak etmek üze- .,. v ki 
re Ankaraya hareket edecelclerdir. ogretmen 0 U • maya çekilmiştir. Manevra sahasında 

\J 
Kızılçulluda açılacak olan köy öğret- içme suyuna daimi surette iki sinema müessesesi fa-

Filistinde men okulunda ikinci teşrin iptidasında 
-BAŞTARAFI BtRtNCt SAHiFEDE-- derslere b:ışlanacnktır. Bu okula alı
idi. Yollarda ve sokaklarda devriyeler nacak köy çocukları Kültür bakanlı
dolııııyordu. 

k 
aliyet göstererek harekatı adım adım tn-

QVUŞU yor kip etmiş, en müşkiil yerlerde bile fu-
Bucaya getirilecek olan içme suyu 74 nliyclten geri kalmamıştır. 

bin liraya çıkacaktır. Buca belediye re- Trakya umumi müfctt~i sinema i§le
isi bay Nazımın yaptığı teşebbüsler ne- rini idare eden kıymettar san'atkarımız 
ticesi olarak tesisatın Ankara imar ko- B. Vehbi Ege manevralarını adım adını 
misyonu tarnfmdan yapılması ·için Da· takip etmek suretiyle 2500 metre inim 
biliye vekfileti emir vermiştir. Şimdilik çekm~tir. B. Vehbi, en sarp yerlerde 

Kudüs, 16 (A.A) - Bu sabah saat 
Üçte çıkan bir yangın neticesinde güm
riik binası, telsiz telgraf salonu diğer ba
zı binıılar ve Llda tayyare meydanı yan· 
mııtır. 

Kudüs, 16 (A.A) - iki lngiliz polisi 
bu sabah Beytullaham civarında bir Arap 
çetesi ile vukua gelen bir müsademede 
telef olmuşlardır. 

!skenderiye, 16 (A.A) - Kudüs ile 
Hayfa arasındaki muhabere telleri kc-
silmiştir. 

~~--~----alllr.ılmllf21a'A'1 

Ok l ·················· ur arın,,,,,,,,,, •.•••••• 
····· ···•······· ·· Dı"leklerı· •••••••••••••••••• 
7TL.77.z:Jf'/..xrzzxxr.AZ7.YZ.Z:Z~ıcz:~ 
Bir okuyucumuz 71U1yor: 

Tepecikte Ceviı.li aokağında oturuyo
rum; bu sokakta umumi bir çeşme var
dır. Tepecik muhitinde oturanlar, ancak 
bu çeşmeden aldıkları su ile ihtiyaçlarını 
temin ediyorlar. 

Fakirler, sularını bizzat alır; alamıyan
lar dıı pnra mukabilinde merkeplerle au
laHrını getirtirler .. Şik&yctim de bunt· 
dan baılar. 

Suculuk burada bir ticaret halini al
mı§tır, buna da diyeceğim yoktur. Fa
kat merkepleri idare edenler; 1 O - 15 
yaş arasındaki küçük çoc~klardır. Ve 

' bunlara d belediye tarafından birer dı

liyetnnme verilmemiştir. 
Bazı merkepler, nzılt olduğu için, bu 

çocuklar merkepleri kaçırmakta ve ida
re edememektedir. Bu sokakta hepimizin 
de çocuktan dolaşmakta oldui:ru için bir 
kazanın vukuu ihtimalden uzak değildir. 
Keyfiyeti hem belediyenin, hem de Ke
mer merkezinin n zarı dikkatine arzcde
riz .. 

ğınca tespit edilmiş ve aile reislerine 

tebligat yapılmıştır. 

* Açık olan Baş
öğretmenlikler 

İzmir mektepleriyle bazı kazalnrda 

mUnhal baş muaUimliklcr vardır. Kül

tür direktörlüğünden bütün ilk okul-

tara bir tamim gönderilrtı~ ve öğret

menlerden lstiycnlerln bu baş muallim
liklere talip olmaları bildirilm~tir. 

hnrlcl şebeke yapılacaktır. bile sinema çekmeğe muvaffak olmuş 
---• ve büyüklerimiz tarafından takdir edil-

Cuma ov asında k 1 tayyare miştir. Trakya umumi .müfettişi gene-
lslasyonu ral Dirlkin Trakya köylerinde gösteril-

Son yağan yağmurlardan Cunıaova· mek üzere başardığı bu iş, ordumuzun 
sındaki tayyare meydanı çamurlu bir milletimize daha vakından tanıtılması 
hale gelmiştir. Bu 6ebepten boş tayya- bakımından kıym~itar bir iştir. 
re inemeınekte ve uçamaınaktadır. Manevralarda Mannara filim stüdyo-

Çamurlu vaziyetin düzeltilmesi için I su de geniş ölçilde faaliyet göstermiştir. 
buraya kömür tozu dökülecektir. Marmara filim stüdyosa.nun çektiği fi-

Büyük bestekar BETHOVENIN ilahi musikisi.. 
Kocuına ihanet eden bir kadının ısbrabı .• 

Kıymettar mn'aıkar B. Vehbi 
limler seslidir ve 3000 metredir. Billa
bii bir kısmı kesilecek ve 1500 metre 
olarak tamamlanncak ve İzmir, İstan
bul, Ankara sinemalarmda gösterile
cektir. 

Aık ile evlat muhabbeti arasında mücadele eden bir kalp .• 
' - Karısının ihaneti kartııında kocanın duyduğu azap .• 

Gibi beteri hisleri tahlil ve temsil eden dünyanın en büyük filmi 

Brıgün TAYYARE SiNEMASINDA 

: :.. . .... . 

BOYOK ARTiST LIL DAGOVER - ViLLi BiRGEL TARAFINDAN TEMSlI.: 
EDiLEN 

9 UNC·U SE NFO Ni 
Filminde görülecek ve 250 kitililc orkeıh'a tarafından çalınan 9uncu senfoni parçaları dinlenecektir. 

AYRICA 
1 

MACARiSTAN GECELERi 
Maskeli filmini temsil eden PAULA VESSELEY 
Tarafından temsil edilen atk • gü,:eltik ve ·musiki filmi ' 

ilaveten: PARAMOUNT JOURNAL 
Seanslar: 2 - 5.15 - 9.15 de MACARiSTAN 3.40 • 1.25 de 

FIATLER: 30 - 40 - 50 KURUŞTUR. 
• ,t; . . • . . . .. ' .. . - • .. ... ,. ' -~ • . • 
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Dünyada 
Neler oluyor?_ 

Bir amerikan istatisUkçisine gate• 
2250 senede 902 muharebe ve 1816 ~ 
tilat vuku bulmuştur. Ve bu zata göte• 
on üçilnctl asırda yaşanuş olan bir ada· 
mın bugilnkilne nlsbetle, harpta ölııle
mek için, 6000 defa fa-zla talil bullJJl• 
m~ olmak gerektir. 

Bu amerikalı istatistikçiye inanırsak 
bedava yaşamakta oldu~umuzu dllşllne
bllirlz. 

Fillerin f(lkuı. 
Nevyork hipodromu direktörü bir P' 

zeteeiye şu hikAyeyi anlatOUJ : ,aeçeıa 
gün, mürebbilerimizden blrl bize on iki 
filden birinin aksırmakla olduğunu f}' 
rerek hayvana, ısınması için, bir tene~ 
ılık su içinde bir şişe viskl venn!Jtlr'• 
Bilir misiniz ertesi gUn başımıza ne gel• 
di? 

-Ne geldi! 
- Geri kalan on bir fil de öksürnıei' 

başladı. 

Zengin ingilizin. bir tek tasa.sı. 
Londrada Bay Con Dayton adıJldl 

bir adam vardır ki gece gllndü.z cfrak' 
dediğimiz clbiseyl giyer. Zira, 1710 tr 
rihinde neşredilen bir kanun Daiton al• 
lesinin erkek çocuklarına iııgiliz pat'· 
tahtının farelerini öldürmek vazife.ti 
mukabilinde yUksek bir aylık bağiarkeO 
bu vazifeyi yapacak olanların fraktaJI 
başka elbise giymemelerini de eınrcl' 
miştir. 

Bay Con Dayton, zaman zaman, şeb' 
rin bir tarafında, başında silindiri 1' 
sırtında frakı ile bir lüks otomobUdeO 
iner. Bu otomobilin ardı sıra fare ı;l
dürmeğe mahsus eczaları ve Aletleri tJ• 
şıyan bir kamyonet gelir. 

Bu zengin ingilizin bir tek tasası ~ 
dır: erkek çocuğu olmamak. 
Daitonların sonuncusu ölünce bir ııı· 

giliz ananesi ele ortadan kaybolacaktır· 
Bu da moda oldu. 
Fransada her sınıf halk gibi par\f 

ticaret mahkemesi mübaşirlerinin de bl' 
takım istekleri. vardır. Bu istekle~ 
hükumetçe kabulünü temin için tüt~ 
türlü grevler yapılmaktadır. Mübaşiri.O 
bulduğu tehdit tarzı ise şudur: bir d<Y 
!aba kapanıp aç1ık grevi ilfııı etmek ··• 

Bu mübaşir, şimdi, adliye sarnyııııJJ 
ıavan arnsında, bir dosya dolnbı i~~~ 
günlerden heri nç: cYa Istcdikleri.DJ-"'" 
kabul edersiniz, yahut burada açlıktal' 
ölürüm!> demektedir. 

* Bir Ana 
Kızına kısırlık ameli" 

yatı yaptırmıştı _.111 
NEVYORK 10 tLKTE$w>' 

Bayan Hwitt Mac Cartcr, yahut er 
ki ismiyle baron D'Erlanger kızı ~ 
Hwitt'e basit fikirli ve nimfoman cıı 
duğu iddiasiyle on dokuz yaşında 1~ 
kısırlık ameliyatı yaptırmıştı. Bu g b' 
kız şimdi Kalif orniyanın Gackland şc 
rinde bir garajcı ile evlenmiştir. . ı,ıt 

Anne Hwitt, kendisine hi!Mı vakı eıır 
isnatta bulunmak suretiyle bu anı 
yatı yaptıran annesiyle ameliyatı~·~ 
pan iki operatör aleyhine dava aÇW"~ 
San Fransisko mahkemesi anayı ve~ 
ratörlerl beraet ellirmiş ise de eJP' 
Hwitt'in avukatı verilen hükmü t tılt 
yiz edeceğini vaad ettiği halde hiç ti' 
teşebbüste bulunmamışlardır. Diğer dt' 
raftan Anne Hwitl'le şinıdi fikrinl dl' 
ğiştircrek anası aleyhindeki davada 
vam etmek istemediğini söy}emiştit· ıP' 

Maamafih bayan Mac Carter her ~ 
gl bir taarruzdan evvel kendl ate)' re'J 
de olnnlann infialinden endişe cd~et' 
Kallforniyayı terketmlş ve Nev -
scyde yerleşmiştir. , 

Anne Hwitt babasından intikal ~c 
servetten kcndl payına düşen pli lj(ll' 
ite anasının zararı manevt olarak 
diği 159 bin doları almıştır. ;-

Anne, annesinin Hwitt ile evlell ı:JI' 
sinden dört sene evvel doğmııştt.l· ulJ' 
izdivaç yapılmam~ olsaydı bir plÇ ti'. 
caktı. Kocası öldükten sonra B~ro019f' 
langer ile evlenen bayan HWıt~,., 
senesinde kocasının mirası paY ~ 
ken derhal Amerlkaya dönerek~ 
tescilini yaptınn~ ve onun afll ~ı 
karşı mirastan mahrum kalnıaıt' 
temin etmişti. ---·---Laz Enver naııl 

yaralandı? 'f!,Jl°'e'' 
Meşhur sabıkaWaraan LAt ctı~~ 

evvelki gece umumhane kapaıı r 
sonra, Kemerde bir umumhane>'e 
miş ve zabıtaca tutulmuştu~. 1'~ 

Kemer polis nez.arcthanesıne 11,,tsıtl 
Enver biraz. sonra yaralı olarak 
muştur, yarası bıçak yarasıdır· ı.ıtıl~'~ 

Hadiseden derhal ınü~dciıı~ş;,ıı' 
haberdar edilm~ ve tahkıkatB 

ıJ' 
mıştır. ,, lı'' 11 

U\z Enverin üzeri arandığı eeJe I> 
bulunnmıyan bıçağını nczarethall ~ 
yere düşürdilğü ve kendisinin cleıştıl'· 
ne düşerek ynrn1andığı anlaşılııt 
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DEUTscmiiEVAN-T Fratelli Sperco 
TE LINIE Vapur Acentası 
G. m. b. H. ROYALE NEERLANDAıs 

CI ~~YALLA vapuru 20 birinci teırin- KUMPA...WASI 
e •\otterdam, Hanlburg ve Bremen li- FAUNA npmu 16/10/937 de 

hıaııll\nna lıarek t edecektir. Rotterdam • Anuterdam ve Hamburg 
AMERtKAN EXPORT UNF.S liman.lanna yük alarak hareket edecek-

. l\e Ezı,ort Steaımhip Corporation tir 
• EXCHANCE .apara 23 birinci tq- DEUCAUON •apuru 26/10/937 de 

tinde Leldeni7or. NeV')'ork içiıa )'tik aı .... Rotterdanı • Anuterdam ve Hamburg 
~. limanlanna JÜk alarak hareket edecek

CARL TON npuru 26 Lirİıılc:İ tepin- tir 
de ~or. Ne.,ork içila "Jiik ala- HERMES •apuru 27 /10/937 de 
~. Burpa, V ama •• Köatence limanlarma 
~ npura ı ikinc:i tepin- rük alarak hareket edec:elr.tir. 

de beld~. Ne.,aık içiııa y6k ala- SVENSKA ORlENT UNlEN 
~. BARDALAND motörü 16/10/937 

txT A vtA. npuna 9 ikinci tepin. de Rothırdam - Hambarc • Dantzig -
de ~or. Ne.york &çm JGk ala- C~YNIA - Danimarka· lı•eç - NorTeç 
~. •e Baltdc limanlanna hareket edecekitir. 

YENi ASIR 

' Saata çok ehem mı yet veren REVUE saati alır. 

eırR Ev u E 
saatı aıan ne aldığını bilir, . 

çünki eo senelik tecrübe gibi bir 

garantiye mallktlr., 

Modeller en son ve zarif şe.klldedır,> 

..... , ..... 1 8ERNARO A. ZAHAROF, lzmlr, HUkOmet cadd"I 30/ • • 

l•lmlicnw-~~~a:~::ll5!FDıllllmm ..................................... . 

:ı 

d EXHtBtroR vapwa 19 ikinci tep'İn· VIKINGLAND motörü 2/11/937 
e beldeniyor. Ne.york için yük ala- de Rotterdam • Hanıburg - Dantzig • 1948 1900 
~. CDYNIA - Danimarka • fsveç _ Norveç (j $ar.tim uzunluk 4 santim _genif lik iki ufak pille yanar 
d tx.PRF.Ss npuru 26 ikinci tepin- n Baltık limanlanna hareket edecelcitir. 8 sant:m uzunluk tek pille yanar 
e beldeni7or. Neyyoıfr; içiııa Jük ala- SERVtCE MARITlME ROUMAtN Daimon markala bu fenerlerin 1938 senesinin ıon modasıdır 
~. ALBA JULYA vapuru tı/10/19J7 Bilhassa bayanlann el çantalartnda ve baylarm yelek ceplerinde 
d 0CONTZ •apuna 28 ikinci tepin- tan"lıinde Malta • Cenova • ManiJya ve kullanmak için gayet tık bir fenerdir. 
~l>elı.J.~. Ne..,.orlc için ,ük ala- Oran limanlanna hareket edecektir. • 

• ZEGLUCA POLSKA S. A. ~cm.zz~r~~~~~==~::tl'~&t::J'-'I:~n~t=z;:ı:n~:,:.~ 
llae ~:e;:n~~tion LEVANT motörü 2/11/37 de An· Şık Atelyes.i 

SERt SEFERLER.. hareket edecektir • 

. EKACAMBtON vapura 23 birinci tcı- Handaki . hareket tarihleriyle navlun- \, Beyler Soka g" l na na k 1edi1 d i 
~~ Pireden ~oston ve Ne..,.ork irin lardaki acği§il<liklerden acenta ~scliyet ~ • • • . • • 
~et edecektir. ~bu! etmez. Daha fazla tefsi1at için N ~ımar Ke?1al~ttin cad_desınd_e (~IK) dıkıf v; f~pka atelyesı 
, t>cCHORDA npuru 5 ikinci teş- tkincı Kordonda FRA TELU SPERCO slevsı mecburıyetı dolayuııyle i.kmci Revler sokagı cıvarında Nu
~e Pireden Boston ve Nevyork itin vapur acentasma müracaat edilmesi ri- ~man zade sokağında 36 nwna'9aya nal::ledilmi~tir. 

refcet edecektir. ca olunur. 1 • 26 (1803) 
• SEYAHAT MODDETI llli:.rT'ELEFON ı 4142/4221 /2663 ıız;t.z:;o:;g;~:z;r.;ı::;:;o::r.r~vZ7.777.77"'~X77~7zz-".,.,P:J7:7.....,,:..::...,,v'7'n-ufJ 

:::=:,~ 1~~ Olivier Ve Şü. Umum Pamuk Fabrikatörlerinin 
SERvrcE MARITIME ROUMAIN · N 

BUCAREST LıMITET . azarı dikkatine 
den~OSTOR vapuru 26 birinci teşrin- Vapur acentası 

klenlyor .. 
c IQ;stcnce, Sulina, Galatz, ve BlRİNC( KORDON REES 
~·~katz aktarması Tuna limanları için BiNASI TEL. 24 43 
u alacaktır. Lif J · L d S""" erman 4ınes t • 

... ~. ROYALE HONGROISE LOI\'DRA HATrt 
DANUBE MARITIME POLO vapuru limanımızda olup 23 

~UNA motörü 23 Lirinci teırinde eylüle kadar Londra ve Hull için yü!c 
leniyor. Belcrad, Novisad, Comamo, alacaktır. 

lludaPefte, BrntWava Viyana ve Llnz PHlLOMEL vapuru 29 eyll'ılden se-
İçin yük al caktır ' kiz birinci tcşrinc kadar Londra için y ük 

JQ n • alacaktır. 
llNSTON VARREN LINES LTD. LESB1AN vapuru 12 bir inci teşrinde 

LIVERPOOL Londra ve Hull icin vük çıkaracaktır. 
JESSMORE Yapuru 31 birinci tepin- LtVERPOOL HATrt 

de bekleniyor. Liverpool An r :MARD1NtAN vapuru 29 eylwden 6 
tnanlanndan yük çıb.ra~e ;en •· birinci teşrine kadar Livcrpool ve Glas· 
V ve urgıu, gov için yük alacaktır. 
~ Köatence, Sulina, Calatz ve tb- BRlS'I'OL LEITH VE NEV-

ran Iİnıa.nlanna yük alacaktır. GAS'l"LE HATrt 
DEN NORSKE MIDELHA VSLINJE JOHA~ ~~pu~ 28 cyhlJe kadar 

OSLO doğru Brıstol ıçm yuk alacaktır. 
8A YAR .. .. . • • . ARABlAN PRtNCE vapuru 10 birin-btkt D motonı 25 bınncı tqnnde el teşrinde gelecek ve Ncvgastle için 

eniyor. Pire, Dieppe ve Norveç li- yük alacaktır. 
bıanlanna yük atacaktır. Tarih ve navlunlardaki değişiklikler-

llfutd ki h k t ta 'hl . l 1 den acenta mcsulfyct kabul etmez. 
lard a are e rı erıy e nav un- .S11· ç::::;ııım::::r;r.1~~·~~ 
ltab akı değişiklerden acenta mcsuliyet DAHlLtYE MOT AHASSISI 

ul etmez. DOKTOR 
l{ t>a1ıa fazla tafsilAt almak için Birinci 

~u·~.n~: ;~P~ ~:er:~lı~: ~:a!:~ c e 1 aA 1 a r~ı n ınesi rica olunur. 

r-.,~or;zr.:,~:oo:,zaı ı 

Göz He~imi ! 
MİTAT OREL 

Adres - Beyler Numan zade 

dlokağı Ahenk matbauı yanm
a. Numara: 23 
Muayene saatleri : 10.-12, 

~3~~zzI~~iz~~ 
'='ris faknltesinfen diplomalı 

oı, tablplerl 
Menı/ektt hastanesi diş tabibi 

Muzaffer Eroğul 
VE 

Kemal Çetindağ 
Haıtalannı her gün ıabah 

~•at dokuzdan bqlıyarak 
eyler - Numan ude S. 21 

k1111laralı muayenehanelerinde 
•bul ederler. 

Telefon : 3921 

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

J. KALOMENI 
Gazi Bulvarı - Borsa sarayı 

karşısında : Telefon No. 3402 
IZMIR 

Her cin. el ve elektrikle 
müteharrik YAZI ve HESAP 
makineleri mlikemmel ve temi· 
nath olarak tamir edilir. 

Devair için daimi abonman 
kaydedilir. 

IZMiR 
Pamuk Mensucatı Türk 
. Anonim Şirketi 

Şyketin Merkez ve Fabrikası: lzmirde Halkapmardadır. 
b erll Pamufiundan At, Tayyare, Köpekba,, 
I< 8 Ölrmen, Geyik ve Leylak markalarını havi hercevi 

111 
abot bezi imal eylemekte olup malları Avıupanm ayni tip 
ensucatana faiktir. 

Telefon No. 2211 Ye 3067 
Tel rat adresi : Bayrak lzınir 

•• 

PLATT 
F abrikasmm Namdar 

ÇIKRIKLARINI ve bilcümle YEDEK AKSAMINI 
UMUM ACENT ASINDAN bu aene temin edebilininiz 

ADRES: 

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

Singer dikiş makinaları kUmpanyası karsısında 
Telefon: 2413 Posta kutusu : 234 1ZMiR 

EH EM 1(2 Effi Mgfi • 1MŞ!NM1SM* 

BRISTOL 
Beyoğlunda 

OSMA o 

ı YE 
Sirkecide 

rv.zozz7.7J.F.J 
Bu her ild otelin müsteciri Türkiyenin en eski otelcisi BAY 

öMER LOTFO'dür. 43 senelik tecrübeli idaresiyle bütün Ege 
halkına kendisini sevdirmiştir. 

Otellerinde misafir kalanlar, kendi evlerindeki rahatı bu
lurlar. 

Birçok hususiyetlerine ilaveten fiatler müthit ucuzdur. 
latanbulda bütün Ege ve lzmirliler bu otellerde bulu,urlar. . - ~ 

lzmir Emrazı Sariye hastanesi baş 
hekimliğinden: 

Hastanemizin yeni yaptırılacak 4108 lira ketif be'deli olan Etüv 
dairesi 15 gün müddetle açık eksiltmeye konmuftur. istekliler ke· 
tif ve tartnameyi her gün bat tababette görebilirler. 2490 sayılı 
kanun ahkamına göre isteklilerin hazırlıyacakları banka mektu
bu veya mal sandığına yatıracakları teminat makbuzları ve mü
teahhitlik ve ticaret odası belgeleriyle birlikte 28 1-inci Tetrin 
937 Pertembe günü saat 11 de Tepecikte emrazı ıiriye hastane· 
sinde mütetekkil komisyona müracaatleri. 

12-17-22-27 3586 (1821) 

Her işte kullanılan "" 
ZONGULDAK 

Maden kömürü 
Her cins kömür perakende suretile rekabet kabul et· 

mez fiatler dahilinde satılmaktadır. 
Adres ı Kestane pazarı Bardakçılar sokak numara 12 

F. PERPINY AN 
. . ~ , ..... . ?.... .. • ' .. ' .. . l l • 1 ' 

- ~·· - ._,.,..-. 

SAHiFE 9 

.... 

•• 
TURAN Fabrikalan mamulAbdır. Aynı zamanda Turan 
tuvalet sabunlarını, traş sabunu ve kremi ile gllıelJik krem· 
lerini kullanınız. Hor yerde satılmaktadır. Yalnız toptan aa· 

h(llar için h:mirde Gazi Bulvarındn 25 numarada umum acen· 
lelik Nef'i Akyazılı ve j. C. Hemsiye müracaat ediniz. 

Dol<tor 

Cems'i 
Nasır 
iLACI 

oeta Kut. t? 4 Telefon E4SS 

m 
OZAQ_ 

v"1: 

[)OKTOR JE.MSifi 
En eıki nasırları bile pek kııa bir zamanda tamamen ve 

kökiinden çıkarır. 
Umumi deposu: lngiliz Kanıuk. eczanesi her eczanede bulunut. 

Ciddi ve müessir bir nacıır ilicıdır. 

Norveçyamn haliı Morina balıkyağıdır. iki 
defa süzülmüştür 

ŞERBET GiBi iÇiLEBiLiR 

Hamdi Nüzhet Çançar 
• Sıhhat eczanesı ~ . . 

Biiyük Salepçioğlu Hanı karımnda Bafdurak - lı:mir 
• . . . . 
• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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,.,.,,..., ... ,....;;;""' t' .. 

Büyük ordunun kahrıunan ıüvarileri ve topçulan helkı coıturan bir 
İntizam ve hcybdle geçiyorlar 

Geçit reaminde ain' toplar 

Şanlı ordunun r.cçit reıminde motörize kuvvetlerimizin mehabetli man:u.rası 

Han lıahramanlanma 

Maretal F eni Çakmak geçit resminde 

Mareıal Fevzi Çakmak 

General Alon Gündüz ve yabancı ata~emiliterler 

••.W rt ı R 'ı 

~;; .. ~ 'k'ı~ 
Bayrak g~iyor •• Ordu Geçiyor .• Kahramanlar ceçiyor ve bu ceçiti seyreden 

milletin göğsü sevinçle, gururla · tiıiyor 

Ordu 11bhiye nrabalan 
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Ademi müdahale komitesinde 

Bir anlaşma olmazsaee 
Fransa ve Almanya kendi görüşlerine 

göre hareketlerinde serbest 
kalacaklarını bildirdiler 

Mareşal'· 
Ankara da ) 

Ankara, 16 (T elefonlo.) - Ege ma· 
nevralanndan dönen Genci Kurmay 
Başkanı MarC§al Fevzi Çakmak buraya 
avdet etti ve istasyonda merasimle kar· 
şılandL Kadın askeri tayyarecimiz Bn. 
Sabiha Gökçenin de yarın sabah 9 Ja 
tayy~i ile buraya gelmesi beklenmek
tedir. 

ErgarJ 
lstikrazının ikra

miye keşidesi 
yapıldı 

.s ·o ·N · HABER 
i ·; ~ ; -. ·- :. ·~ . ~ . 1r 

Hava seferleri 
Ankara, Istanbul, lzmir, Adana 
arasında yolcu tayyar eseferle .. 

rıne Cümhuriyet bayra
mında başlanıyor 

İstanbul, 16 (Yeni Asır • Telefonla) - Cümhurİyet bayramı sabahmdan 
itı1>aren Ankara • lıtanbul - 1.zmir • Ada.na yolcu hava ve posta seferlerine 
ba§lanacaktır. 

---
l(aradenizde fırtına 

le ~~dra, 16 (ö.R) - Ademi mildaha-ı Lord Plymouth ikinci olarak söz al- ğini ve bunun hemen Valansiya ve Sa
\> ~ı komitesi saat on birde toplanmış mış ve lngiltere namımı Fransız tek- 1amankayn bildirilmesiyle öğrenilecek 
b~ bı.~lııci olarak Frnhsa sefiri B. Cor- ı liflerini tamamiyle tasvip etıni,ştir. De- ol<ın mütaHial:.rına göre tnhliyenin ne 
r . Soz almıştır. Bazı hl.diselerin zaru- ı miştir ki : şartlar ve şekil dahilinde yapılacağının 
n~tı altında ademi müdahale prensibi- 1 dngiliz hiikümeti şuna kanidir ki, tayinini teklif ettiğini söylemiştir. 
trı~ llluhafaza veya ter~i meselesi~in 1 Isp~nyada iki tarafta. ecn.7bi muha~ip-1 B. Ribbentrop A~manya namına bu Ankara, 16 (A.A) _ Ergani istikra-
•~- !acelen ortaya çıktıgını kaydettık-1 lerın bulunması ndemı mudahnle sıya- beyanata iştirak ettikten sonra B. Ede- b .. ıl .k . k .d . . 
""il so F .. . . . . . .. . .. • . . znnn ugun yap an ı ramıye eıı cs:ının 
le . nra ransız mumessili şu teklıf- setının muessır ve fulı olmamasına en nin dünkü nutkunu şıddetle tenkit et- . 1 • d 

Vapurlar boğazda kaldılar. Bir 
yelkenli battı tayfaları boğuldu 

Fırtına devam ediyor 

tı Yap t "h' b . B' k .. k !netice en ıu ur: 
mış ır : mu m1 se eptır. ır ço muna aşa ve miş ve bir anlaşma basıl olmazsa Al- 5 7 899 N '20 000 J' t 98 1 1 lsp .. k 1 d k 't .... 11.. • u. ya J • ıra. , 47 

letj :._c anyndnn ecnebi muhariplerin ~~ er~ c
1
r en sonra ;o~ıde gon~ b~- mnn hükümetinin her is~kamette ve Nu. ya 15000 lira, 49.536 Nu. ya 3000 

L ""Ulllllası mümkün olduğu kadar erm gerı a ınması mese esın e yenı ır her itibarla hareket hilrriyetini geri ala- ı· 85 '!15 7 N 3000 )' 19 ~ t rf . . . . v nl t ıra. ,;;, u. ya ıra, 7347 
UUnanda tahakkuk etmelidir. gayre sn ı ıçın ıçtim<U ça&tt mış ır. cnğını bildirmiştir. 1 N '!1000 ı· 49 533 N 9 ·• 

2 ın.:...u· h.'k" r tas ih u. ya J mı, ' u. ya 09 it• 
oJa - Bu işi idare ve kontrole memur ız ~ ~.me ı namına r e mec- B. Maiski Sovyet Rusya n.am:na me- ra, 57,218 Nu. ya 909 lira, t 60,091 İstanbul, 16 (Hususi muhabirimiz- 1yunda, Karadenize çıkamadan bekliyen 
. cak komisyon bunun tatbik yoluna burum ki boy lece hareket ederken In- selenin ademi müdahale komıtesıne tev- Nu 909 ı· a J 60 100 Nu 909 d ) B' k .. d b • K d • 20 den fnzla vapur vardır. Fırtına yÜ· 

iird· •. il' h"k" 1• • t'n eski şeklinde ak' k · ya ır , · . ya en - ır aç gun en en ara enız-
ıgını mıı~~hede eder etmez I an g ız u ume ı vnzıye 1 diini protesto etmiş bundan v ıt ay- ı· 909 ı· .. d E "l'd Z ld k ah ·ı 

hdaki 'k' ~t -~ b 
1 

.
1 1 

h spk k- inkişafını kabul etmeğe asla mütemayil b b: . k mı, 185,342 Nu. ya ıra, 196567 j de haılıyan fırtınalar ayni şiddetle de- zun en reg 1 e, ongu a ·ta t mı ve 
g~ l ı arın eyne mı e u u a ~· . . . . . , . . etmekten başk.3 ır netıce çı mıyaca- Nu. ya 909 lira. . . . tahliye işleri durmuştur. 
hal'e ınuhasım taraflara tanınmış olan 1 degıldır. Şı~dı~ı memnunıyet \ ::ıcı ğını söyliyerek Fransız tekliflerini hc-1 Bunlardan gayri 289 bilete de 12 O §er 1 vam etmektedır. K:mıdenız lımanlanruı Boğaz açıklarında batan fazla yükHI 
~~ba.rdan bazılarını tatbike salfıhiyet ı oldmıyand v:ızıy5e.:·~ tdlevba~una 1f!3 ~us~- nıen hükilınetioc bildirdiğini ve verece- lira isabet etmiştir. kalkacak olan vapuılar seferlerini yapa- bir yelkenlinin tayfaları kurtanlamamı,. 

ı 1 olacaklardır. a e c em~z. u: ~ e ır ~e ı.ce;; e ' - ği hüküm hakkında serbesti.sini muha- = mamaktadırlnr. Boğazla, Büyükdere ko- tır. 
3 - ş· did b k b 1" "l rılması lnP,ıltcrt' ıçın hayati bır ehem- f ı d·~· . b'ld'ırm'ışt'ır 

Atatürkle 
ım en u esasın -a u unu . .. 1 .. aza ey e ıgını ı · 

&ost • • • • miveti haizdir. Bütün hukumct er go- . 
1 ermek tizere komıtede temsıl edı- .. ]

1 
.. 
1 

. .. • 
1 

. nl . r Portekiz delegesi B. Monteıro da Ital-
~~ devletler derhal bazı gönüllülerin, nu 

1 
u er~ sur ~t c g~r~ b~n~asını 15 .~- yan ve Alman beyanatına i~tirak ey

t taraf arasında gönüllü mikdarında- y?.rll~rls::ı. udnu hısplnttıçhınl' ı: d·ısımdagho-a !emiştir. 
,.! n· b nu u erın er n a ıyesın en 1 . F 
n ıs etsizlik göz önünde tutulmak şar- ı . .- c1 l l 1 B b , Ing'ıltere B. Plymouth bütün delege erın ran-
~e ıs ı e ı o maz. u se epıe 1 .. .. 
1 • tahliyesine bµşlanmnsı için Va- 1 F t kl fl . . . etle kar sız teklifleri hakkında sa ı gunu saat 

d~llsiya ve Salnmnnka hükümetlcri nez- rlansız c •1ı crıtnı eme.~nhunıytini bil- on altıda yapılacak ikinci içtimada hü-
nd k· .. . . şı ar \•e on arJ nm muza ere - .. . . . 

dil' e ı nufuzlnrını ıstımal edecekler- dirir. Bu tnklifl rin bütün hükümet- kum. ilerinin cevabını bıldırecek şekilde 
· h"k" 1 · l t tmelerini iste-4 ler tnrnfından derhal hüsnü niyetle \'e u umet erıy e emns e 

0 • .:- Hi.ıkümetler yeniden Ispanyaya nnlac;ma ruhuylc tetkikini teklif ede- miştir. Salı günü yapılacak içtimaa biz-
"0nunu h l · h k · • · d kt' B d .. ve av.ı mn zemesı nrc etme riın. Ta ki mümkün olduğu kador sür- zat B. Eden rıyaset e ece ır. u a 
:usaı:ıde ctmemcğl, bunu kolaylaştır-I ntle tnm bir nnln ma elde edilsin. Şu- meseleye Jnnilt .. rcn.n ne kadar ehem
~daınağı ve tahrik etmemeği taahhüt; nu da hildirm:?k vnzifemdir ki kısa bir miyct verdiğ'ni ispat ediyor. 

~ler. .. . .. . 1 mühlet içinde bir anlaşma olmazsa In- Paris, 16 (Ö.R) - Fransız m~fi~~erj 
tıJan - Gonillluler m~sclcsınde elz~m giliz hükümeli hnreket scrbcstisini ge- ~· Grnndinin hcynn~tı~ı gayrı ~u::a
ll . anlaşma elde cdılınce Van Dum ri almak hakkına malik olacaktır. ıt buluyorlar. Itnlya ıkı taraftan gonul-
~J~ine göre hava kontrolü tesis ve B. Grnndi Italya namına bu beyana- lülcrin müsavi mikdarda tahliyesini is-

vıye edilecektir. ta hemen cevap vererek 26 temmuzda temektedir. Halbuki 1''rans:ı. iki tarafta-
F'ransı:z. delcgesı acele bir neticeye dediği gibi Italy nın gönüllülerin inde- ki gönüllüler arnsınd:ıki nisbets:zliğin 
~ak zarurt'ti karş ında hükümet- sine t .. raftar olduvunu vc kontrol mo.. göz önünde tutulmasını istemişti. Asi
l'Q ın bu teklifle ' kabul ~ eya redde • elosı ,le rnulr ı 11<: s f tın n t nmma- lcr t:ırafmdnki gönullı.ilerin mıkd:ırı 
~leri için mühlet tayinini istemlştir. sı hakkınd:ı 24 t. mmuz t:-rihli Jn ... ıliz hüktimct tarafındakilere nisbztle kı-

er bu mühlet sonunda anlasmn ol- uzlncma plrnını c -ıs tuttuwunu, simdi- yns knbul edilmiyccek kadar fazla oldu
~ 1'"ransız hüktimeti hareket ser- den her i'.i taraft-.n müsavi mikdard:ı ğundan Itnlynn teklifinin bir hilebaz.lık
l'stısıni geri almaktn haklı olncaktır. göniilhlniln geri alınmasını tasvip etti- tan ibaret olduğu kaydedilmektedir. 

••••• • 
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ispanyaya 
----:ııı----

ltemen hergün ltalyan 
Qskerinin çıkarıldığı 

bildiriliyor 
. Ccbelüttarık, 15 (A.A) - Royter 

'Jaıısı tnuhabiri bildiriyor: 

lldı l\adıka ve Sh illa dan gelen sözüne ina

r ~has hemen hemen her gün Kadık
't tn"h' 
1 

u ım mikfurdıı ltnlyan çıkarılmakta 
il d .. 
iıllunu tekit etmektedir. 

atavyada bir tay· 
yare kazası 

~ . 
hu 0nıa, 16 ( ö.R) - Rotterdamdan 

ditild'"· ·· H 11 d h k tı ıgıne core o an a ava ·um-

d 'ııl'~ına. mensup bir tayyare Batavyn-
ll düşrn" · · d bul b k' · )' uş ve ıçın c unan eş ışı 
llr11.ı 
/( anmıştır. 

"edi F onsiye tahvil-
lerinin son l;ıeşidesi 

•. !\ahire, 16 (A.A) - Yüzde 3 faizli 
·~ 'k 
1 ..... 

1 
tarniycli Mısır kredi fonsiye tahvil-... ,, . 

~ rıın dünkü çekilişinde 1903 ııenc.-si 
\oilJ • 

ı00 erınden 5 1 1,252 numaralı tah\·il 

30 ·OOQ, 1911 senesi tahvillerinden 

Nil üstünde bir iştial 
Kanalın suları zehirlendi 

Hom:ı. 16 (ö.R) - Kahireden bil· kanala düı,ımüştür. Bu suyun kullanılması 
diriliyor: Kimyevi maddeler taşıyan bir kullnnnnlnrın zehirlenmesine sebep ola
otomobil Nil deltasından Kahireye su l cağından kanaldan su alınmasını menet· 
nakleden bir kanalın yanından geı,;erkl"n mek üzere 50 kilometre boyunca. askeri 
bir iştial olmuş ve b:ız.ı zehirli maddeler müfrezeler ikame edilmi tir. 

B. S oyadinoviçin 
londradaki ziyaretleri 

Londra, 15 (AA) - B. Eden hari· ı Londrn, 15 (A.A) - B. Stoyadino• 
ciye nezaretinde dün akşam B. Stoyadi- viçin mülfıkatlan münnsebctiyle bu mü
noviçin şerefine bir akşam yemeği ver- lakatların mevzuunu beynelmilel mesele· 
miştir. !erin ve bilhnssa Akdcnizdeki vaziyetin 

Yugoslavya başvekili yarın öğle ye· ve küçük itilaf ile Macaristan arasındaki 
meğini Buckingham sarayında yiyecek ve münnsebata ait tetkikat olduğu beyan 
öğleden sonm Çemberinin tarafından ka· edilmektedir. 
bul edilecektir. Londr:ı, 16 (A.A)-Yugoslavya ba,-

Stoyadinoviç akşam Londradan yarı• vekili doktor Stoyadinoviç dün akşam 
lacaktır. snat 22 de Londradan hareket etmiştir. 

Londra, 15 (A.A)- Royter ajansının Doktor Stoyadinoviç Parise uğrayarak 
bildirdiğine cöre Londradaki Yugoslav oradan Yuuoslavyaya dönecektir. 
mahnfili B. Edenin dün Yuı;oslavya bn,. Paris, 16 (AA) - B. Stoyadinoviç 

6,466 ilt numaralı tahvil 50.000 
t~. 

'Ye kazanmışlardır. 

vekili B. Stoyadinoviç ile yapmış oldu· bu sabah Londradan buraya gelmiştir. 
ğu görlişmelcr neticesinden bilhassa 1 Pari~, 16 (AA~ - Stoyadinoviç bu 
memnundurlar. B. Stoyadinoviç İngiliz sabah ıstnsyonda tıcaret nazırı Chapsel, 

frank 'Siyasi zimamdarlariy]e tanışmak fırsatı· Delbosun kalemi mahsus müdür muavi· 

Meric üzerinde 
' 

~· etüdler 

nı elde etmiş olduğundan dolayı fevka· ni Berard, Yugoslnvya elçisi Periç ''e di· 
iade memnun olduğunu beyan etmiştir. ğer bnzı Yugoslav ıahsiyetleri tarafından 
Kendi inin memnuniyeti İngiltere ile Y u- karşılar~ -:ııştır. 

goslavyı:ı tarafından sulhu muhafaza için Stoyadinoviç öğle :uımanı F ransı -
takip olunan siyasetin gayelerinin neti· Yugoslav iktısad komitesi reisi Lomou· 
cdcrinin ayni olması dolayısiyle daha zi- reuxyu kabul etmiştir. Yugoslavya baş· 
yade artmı~tır. vekili bu komitenin fahri reisidir. 

~litkırnc, 15 (AA) - Türk \'e Yunan 

tt~<llıYct)j komisyonlnrı Meriç nehrinde 

dır trc Ve bir kısmı da i:Je başlı:ımı,.1 r· ·au h ............. _.ııı::::ıı_. ..... ı-=m:m:11111 ................................ ... 
lıtıı· nyırlı başlangıç üç sene içinde 

Kadın tayyareci Jan 

Macaristan kral naibi 
ve Meksika Reisicüm

huru arasında taati 
edilen telgraflar 

Ankara, 16 (A.A) - Amiral Horti
nin biraderi general Stefon Hortinin ve
fatı ciolayısiyle rcisicümhur K. Atn
tür ile Macaristan krnl naibi arasında 
aşağıdaki telgraflar teati olunmuştur: 

Amiral Altes Serenis.im Horty De 
NagJbanyn .. 
Macaristan kral naibi 

Budapeşte 
Alıt>S s_reııisımlerinlıı ekselans ge

neral Slef n Horty'nin vefatı ile uğra
dıkları kaybı teesssürle öğrendim. En 
samimi taziyeUerimin kabulünü rica 
ederim. 

Kızı yın 

Ankara, 15 (AA) - Kızılay cemi-
yeti genel merkezinden: 

1 - Gümü§ hnc.ı köyünde seylapta 
mal ve meskenlerini zayi eden 28 aile
den mahallinde yaptınlan tahikat neti
cesinde çalışamıyacak bir halde olnn on 
beş aileden bcherine 25 O şer ve çalışma 
kudretleri olduğu nnlo.şılan 13 aileden 
beherine de 150 ~r liradan ccman 2700 
lira dağıtılmıştır. 

ispanya 

yardımları 
2 - Çubuk kazasının Tahta yazı ve 

Dclivire köylerinde şiddetli yağmurlaı 

yüzünden zarar gören 1185 vatandaşa 
} iyecek ve tohumluk olmak üzere nüfus 
ba~ına 15 kilo hesabiyle 170.7 75 kilo 
buğday dai;ıtılmı;ıtır. 

3 - Ankaradaki şefkat yurduna. 1 O 
karyola, 1 O yatak. 1 O yastık, 20 yatak 
çarşnfı, 20 nevresim, 20 battaniye, 20 
yatak yüzü teberrü edilmiştir. 

harbinde 
son • 

vazıyet 
Madrld 16 (Ö.R) - Milli müdafaa na havalara rağmen ileri hareketimi.J 

~ezaretinin teb!.iği : Merkez cephesinde JI devam ediyor. Bir çok köyleri işgal e~ 
K. ATATORK t~enk mltrnly~z ve ha\•an topu ateşl. tik. Düşman daha az enerji ile muka· 

Ekselans Ktlmal Atatürk Şımal cepheslnın şnrk kısmında asiler' vemct ediyor ve ağır zayiata ugramış. 
Türkiye relsicüınhuru Elkodnroyu aldılar. Tayvarelerin ve 1 'Iuh b h . d 56 "l" b ,_ . . • tır. ı' are e sa ne.sın e o u ıral\r 

Ankara topçunun hımayesı altında Penya Ka- tı 25 . 30 't 1 "zl yUı 
k k 

mış r. esır ve mı ra yo e 
Çok sevgili kardeşimin vefatı müna- roya arşı yaptı lan hücum reddedil-. ı b d d' F k t p b yedi tüfenk bırakmıştır. Bir çok istih· 

scbetıy e u erece lütufkar bir surette ı. n a enyanın g::.r ında 318 tepe- . . . .. .. .. 
.. t 'len sem t'd d 1 h 1. · ı' zaptettiler Cenup mınt k d 'd kam malzemesı de clımıze duşmuştur. gos erı pn ı en o ayı ararct ı sın · a asın a şı -

teşekkürlerimin kabulünü ekselansınız-ı detli bir mücadeleden sonra Penya Las- l '.7 mılıs bizim hatlarım~ geçmişler· 
dan rica ederim. tayı aldılar. Garp cephesinde hiç bir dır. Garp mıntakasında bır şey yok.. 

NYCOLAS DE HORTY hareket olmadı. Vnlansiy • 16 (A.A) - CnstellondaJı 
l\facaristan kral naibi Salamnnka 16 (ö.R) - Nas;; onnlıst bıldırıldı ,.ne gore, üç asi tayyaresi ll· 

Ankaı:ı, 16 (A.A) - Meksika milli umumi karargahının tebliği : manı bonıb:mlnnan etmişlerdir. ZO kiJi 
bayramı münasebetiyle reisicümhur K. Astürya cephesinin şark kısımındrı fo- yanıl. nm~tır. 

Atatürk ile Mekstka reisicümhuru ara- a • • • n 
sında aşağıdaki telgraflar teati olun
muştur : 

Ekselans general Cardenas 
Reisicümhur 

Meksiko 
Meksika milli bayramı dolnyısiyle ek

selnnsın1zdan harnretli tebriklerimi ve 

şnhsi snadcUeri ile Meksikanın refahı 
hakkındaki samimi temennilerimi ka
bul etmenizi rica ederim. 

Tilrklye rcisicilmhunı ekselans 
K. ATATÜRK, 

Kamnl Atntürk 
Ankara .. 

Meksika istiklalinin yıldönümil ve
silesiyle ekselansınızın gönderdiği teb
rik telgrafından dolayı gerek Meksika 
milleti namına ve gerekse şahsım na

mına olarak teşekkür eder ve büyük 
Türk cüınhuriyetinln umranı ile xatı 

devletlerinin şahsi saadetleri için en sa
mimi temennilerimi takdim ederim. 

LAZARO CARDENAS 
Meksika cümhuriyeti başkanı 
---//---

Iran 
Transit yolu 

Brüksel konf er-ansın da 
Çinin • 

arazı 
• • • 
ışını 

tamamiyetini korumak 
konuşacaklar 

Brüksel, lG (ö.R) - Dün akşam 

hariciye nezaretı tarafından matbuata 
şu tebliğ :rapılmıırtır : 

«Amerika Birleşik devletlerinin tas
vibiyle İngiltere tarafından yapılan 

talebi kabul ederek hükümet Dokuz 
devlet mukavelesini imuı emşi olan 
devletlere Uzak Şark vaziyetini tetkik 
etmek tizerc bu ayın sonunda Brük
selde bir içtimna iştirak etmelerini tek
life karar vermiştir > 

Yarı resmi mahfillerde konferansın 
içtimai için otuz ilk teşrin tarihi en 

muhtemel görülmektedir. Zannedildiğı
ne göre ilk celsede Uzak Şark vaziyEr 
ti umumi olarok tetkik edildikten son
ra gayesi Çinin arazi tamamiyctini ko
rumak olan dokuz devlet munhedcsini 
imzalamış devletlerden başka diğer 
airıkadar bazı devletlerin ele konferan
sa daveti dilştinillecektir. Ay sonunda 
yapılacak bu ilk temastan sonra davet 
edilecek diğer devletlerin vaziyetlerini 
tayin ederek cevap vermeleri için kon
fernns.ın mesaisi Tusen yortusuna ka· 
dar tatil edilecektir. 

Filistin de son vaziyet 
Londra, 16 (AA) - Filistinde va- hede biriken kuvvetlere kumanda ede

ziyetin gittikçe endi~eler doğurduğu Ku- ek olan lbnissuud oğullarından birinin 

düsten bildirilmektedir. Bütün Filistin gelmesini beklemektedirler. 
topraklarında ve bilhassa cenup havali· Beyrut, 16 (A.A) - Kudüsten ka• 

Tahran, 16 (AA) - Jran tansit yolu 
Tahranın 15 kilometre cenubunda kain sinde fevkalade tedbirler alınmnktadır. çan müftü dün bir yelkenli ile Lübnan ~ •• ;:Ctin taşmnlnrını durduracaktır. Fransız hariciye na-

~ 111•uı11nnJ11::1::11:11mnan::: zırının görüşmeleri 
~ ~ Teşekkür E 

Balenin yeni b;r Gom şehrine gelmiştir. Bu yol münaka
lat nazırı tarafından açılmıştır. 

Polis memurlarının zevce ve çocuklarının 

Kudüsc nakledildiği söylenmektedir. 
Trenler cecc işlememektJdir. Diğer cİ· 

sahilinde kiıin Nankubaya gelmiştir. 

~ ı~ ~e ınane\Talnrı esnasında gaze- : 
"i'\!l'tt~ , -
~!!de namına manevraları takip:! 

Paris, 16 ( ö.R) - Hariciye nazın B. 
Delbos Çekoslovakya sefirini, Çin sefiri
ni kabul etmiş ve memuriyeti başına dö-

~(~ n. nrkndaşımızın istihbarat. vezi- :! 
"' ltıı l'ap k .. k ' l . - nen F rnns:ının Beri in sefiriyle bir müliı.-
~ 'lılı ı. _ ma uzer~ va ı o an rıca-: 
!)eı:ı ~bul ve mtizahcrctini esirgeml- E kattn bulunmuştur. Papanın, Sovyet Rus-
"''l'~~t'kizinci işletme müfettişi B. E ynnın ve cSulh İçin dünya topluluğu> ce-

ıne te:ıekkür ederiz. ;: miyctlerinin mümessilleri de hariciye na· 

\\\\\\\•• •• \••••••••••••••• ••••••••• :; zırı tarafından kabul edilmiştir. .... ...................... ... 

teşebbüsü aı 
Roma, 16 (ö.R) - Avuaturalya - Yakalanan kacakcılar hetten haber alındığına göre, Vnhabi 

GUmrük memurları gemide araştır-

malnr yapmışlar \•e bedevi kıyafetinde 

bir adama rast gelmişlerdir. Bu adam 
Londra arasında yeni bir rekor uçu~u Ankara, 15 (A.A) _ Geçen bir haf· kuvvetlerinin Filistin • Maverayı Erdün 

11ududuna gelmalerı' büyük endiseler do· Kudüs müftüsU olduğunu söylemiştir. 
yapmağa teıebbüs edecek olan Yeni ze· ta içinde gümrük muhafaza teşkilatı dör· 1 

... • 1 .. lb d k ı · · Ak Lazım gelen muamele yapıldıktan soıı.· 
landalı tayyareci kadın Joan Baten Port 1 dü ölü 86 kaçakçı, 2241 kilo gümrük \;Urmuştur. nissuu ·uvvet ennın a-

nrvine gitmiştir. Tayyaresi orada ta· kaçağı, 14 79 defter signra küğıdı, bir ba körfezi mıntaknsında taarruza geçip 
mirdedir ve pazartesi sabahı hareket ede· 

1 
tüfenk, iki tabanca. 2 7 mermi, 6 kayık geçmiyecekleri henüz malum deiildir. 

cektir. 1 Uo 44 kaçakçJ hay\'anı ele 2eçinniştir. Dolnpn bir §ayiaya göre, Vahabiler cep-

ra milftü Beyruta giderek geceyi orada 

geçirmiştir. Ertesi gün müftil meçhul 

bir semte hareket etmiştir . 
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m zu karakter· 
Ken saf arı ne 

ilde lı.'. Birinci kısım : ve ca girmesi aslu iyi bir netice vermez. Zi- dnı.mlardaki kahramnnlnrın yaptıkları gi. 

ra iki iradenin, iki gururun çarpışma- l>i dnu öldürerek veya Çingenelere vere- BAŞT ARAFI BlRINC( SAHIPED'E 
sına sebep olur ve iki bedbahtlığı birden rck değil ... Mark Sastrasla ölüm döııe- cümlelerini müsnndelerine sığınarak ü
tahrik eder kl, bunlnrın bir arada ağ- ğindc evlenerek ve küçük Serji, e.nnesi- şadhn "R:entliml .alamıyorum.: 

r şe 
ifade ediyorlardı. 

- Ordular çok çalışıyorlar. Bütün 
milletler her gün askerlik sahasında ye
nilikler elde ediyorlar. İyi bir kuman
dan, vazife mcsullyctini müdrik en bü
yük ve küçük rütbeli sübay \'e luıtta 

er cN efen bile bu yenilikleri takip et
mek mevkiindedir. Silfıhların kullanışı
nı tanımak, tesirlerini bilmek her asker 
için bir vazifedir. Bunu ihmal eden as
ker, vazifesini yapmış sayılamaz. Kışla 
vazifesinin haricinde daimi surette mü-

1.amnları mümkün değildir.· Aile işleri nin haberi olmaksızın kendi evladı diye c' _..Kumandanın vicdanı, ma:şer1 \ric· 
ve fAclaları daima müntnkim bir memur kabul ederek modem ve meşru bir va· ı danın şefkatle, endişeyle, cesaretle •yo

sıfatını haiz olmıyan bir mutavassıt va- sılaya müracaat etti. Böylece senin izdi- ğurulmuş, sert ve müşfik vicdanıdır .... 
sıtnsiyle halledilmelidir. Nöyi faciası- vacını kolaylaştmru§ olduğti kanaatinde Kumandan, vazife başında icra);l va:ı.i
na gelelim: Fransuvaz, kız kardeşinin r idi ve ortaya çıkabilecek diğer engelle- fcde ne kadar bUyük ve engin bir me
beklenmlyen hareketinden evvel bu sa- rin bertarııf edilmesi işini de talihe Lı- sul!yet taşıdığını daima hatırlar. Bü!Un 
bah bana telefon etti. Dolayısiyle bu rnkıyordu. Bir üçüncü fahsın beceriksiz· bir ulusun sevinmesinde ve aClnmasın
dramın mes'ulU sensin. Sana sitem ede- liği iyi niyetle kurulmuş olan bu hile bi· da oynndığı rolU düşünerek, şahsi kabi
cek bir nokta yoktur. Fakat senin hu- nasını yıktı. Bu snbch B. de Villebon liyetinin fovkinde bir kabiliyet kazanır. 
zurun bu acıklı hadiseleri birbirine bağ- ebediyen öğrenmeme.si icap eden ıcy,i Bir saniye tek neferi harcamaktan çeki- talua etmek, takip etmek, öğrenmek 
lamağa kafi gelmiştir. Fransuvnz in- öğrendi ve Nikol de kanun nazarında nirken, büyi.ik gaye için bütün bir ala- ~arttır. Bu şart, stibayı vazifelendircn 
san kiılbl luıkkındaki hilkümleriyle §U çocuğunun Fransuvazın çocuğu olduğu- yı, bir fırkayı, önde şahsi hayalı ol- milletin mm•<ıffnk olması için bir veci-
netieeye varmıştı ki, kUçUk Serjin mev- nu haber aldı. m1k üzere ileriye sürer. bedir. Her gün ve her saat öğrenmek, 
cudlyeti senin Nikolle evlenmene mfuıl - Demek bundnn ümitsizliğe dü~· Dü~ünilr ki bu gaye bütün bir ulu- öğrenileni tatbikatle denemek lazım-
ı kt mfüıtiir. Bundan çıkacak netice şudur sun heyecanlarlyle bezenm~ ve mu- dır, bunun yapıldığına emin olabilirsi-o aca ır.... · ,. 

ki evlenebileceği adama oğlunu tcrcilı el· kadderalını Uzerinde toplamıştır. Dü- niz.> 
Jerar sözünü kesti: miştir. Bu ınrtar dahilinde... şünür ki bu gayenin tahakkuk veya BlR KOMUTANIN ÇADIRINDA 
- Cevaba cesaret edemiyorum. kk k b il bir T.. k il Piyer sözünü kesti: ademi taba u u, üt n ur m - Manevra sahasında, me\•ziler arasın-
- lnkar edilemez ki sevdiğimiz ka- _ Geldik. dedi. letini ve Türk cemiyet~. arkas~daiı 1 da dolaşırken, istirahate geçen efradın 

C:!ının mazisiqi de az çok kıskanınz. Bu Konağın parmaklığı pçıktı. Küçük oto· silrüklcmektedlr. Bu surilklenıştek.l I durumunu öğrenmek üzere zırhlı tu-
manaııız bir şeydir, fak.at ekseriya hod- mobil avluya girdi. Fnkat hiçbir hizmet• asalet, bu ileri hamledeki. yü~eliş:. ~~- ğa komutanını arıyorum. Genç, bir sil
binliğin bir tebellüründcn ibaret olan aş· çi meydanda görünmiyordu. Ev, büyijk mandanın iktidarından nullletin buyuk bay, cidden büyük bir nezaket ve misa
ka ka111 gelecek hiçbir muhakeme ola· bir yeis içinde imiş gibi, idaresini kaybet· "'arlığma kndar uzanır.> firperverlikle motosikletine atlıy.nrak 
tnaz. Fnınsuvaz bu sebeple çocuğu orta- miıı bir hnlde idi. Sayın general, ordunun çalışmasını beni yanına alıyor ve zırhlı tuğay ko· 
dan knldırmağa karar verdi. Fakat melo· - Bitmedi - da şu cümlelerle çok beliğ bir ~ekilde mutnııının çadırına getiriyor. 

.... •••••:••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••. I~frat istlrnhat halindedir '"e gecedir. • • 

. : /spanya harbında temiz bir aşkın zaferi :.: Zırhlı tuğay komutanı, vaktin gece ya-
• - • rısına yaklaştığı bir sırada acaba ne ya-
: • pıyor diye merak edebilirsiniz. Haber 

Genç ve ço güzel bir kadın 
Erankocular ispanyada, 

tayyareci 
elinde ölüme 

ölümden kocasını 

mahkum 
kurtardı 

o an 

Frankoya mektu yazdı 

vereyim : 
Bu yüksek riltbeli ve merd Türk as

keri, çadırlarında, masa başında bir ha
ritaya eğilmiş olarak buldum. Elindeki 
k:ılemiyle haritaya işaretler ediyor ve 
büyük bir düşünce bulutu arasında, en
dişeli dikkatini büyük çalışmasına uzat
mış bulunuyordu. 

Askerinin yanında ve vazife başında 
doha ev,·el tanımak şerefine n:ıil oldu
~m bu büyük askl"r, çadırında sanki 
bam haşk:ı bir şahsiyetti. Vazife başın
da çatık duran kaşlar, bir kaya sertli
ğiyle emir veren bakışlar munisti. Bii
yük bir nezaketle beni lütfen kabul 

., 
a ar gu e 
bel" iyor 

.rinden o kadar büyük bir memnuniyetle 
bahsediyordu ki, vazife bıışında mem
nun olmamış gıbi görünen bakışların 
sırrını şimdi anlıyorum. 

Anlıyordum ki o livasından daima 
fazla bir şey, fazla bir başarı bekliyor
du. Onun bu ulvl talebi, ulus namına, 
ulusun özgürlüğü namına olduğu için 
ne kadar asildir ve yerindedir. 
Çadırlannda bir saatten fazla kal

mak şerefine nail oldum. Sayın komu
tanın Türk ordusunun muvaffakıyet 

sırrını m'-'ydana koy.an aşağıdaki ifade
leri ne kadar şayanı dikkattir. 

- Biz vazifeyle ve muhtelif vesiler
lc dolaştığımız memleket parçalann<la 
muhtelif hususiyetleri gözden geçirmek 
mecburiyetindeyiz. Mesela ben buraya 
gelince, ilk yaptığım iş köylülerimizle 
temas oldu. İdareme verilen orduyu 
idare etmek, onbrı sevketmek için köy
lünün pisikolojisini öğrenmeğe çalışı

nnı. Köylünün kazancı nedir, evinde 
kullnndığı gıda nedir, köy husuı;iyetlerl 
nelerdir. Bunlar çok mühimdir. Millet 
sınıflarını asker ocağında, ordunun müş
fik sinesinde barındırırken onları ta
nııııamn ne kadar ehemmiyetli bir nok
ta olduğunn müteaddit defalar şahit ol· 
duın . 

Askerin psikolojisini tanıdıktan son
ra onları alayın disiplin ve nizamına 
alıştırmak, Türk köylüsünü bütün hu
susiyetleriyle tanıdıktan sonra onlardan 
azami randmanı almak mümkündür .•. 
Bizde köylü, askerhk mükellefiyetini 
mensup olduğu kışlada yaptıktan son
ra bir çok kazançlarla köyüne dönüyor. 
içtimai, nhlaki, vazife ahlkı, mesuliyet 
ahlakı, nizam ahlakı, nihayet şahsi ka
rakteri gürbüz.leşiyor. 

Ben, idarcmdeki askeri tanımasam, 
psiknlojisini bilmesem. onlan nasıl sevk 
ve idare eılerim? Bizde her sil bay ve 
her komutan böyle noktaları daima göz 
önünde bulundurarak muvaffak olu
yor.> 

"Birbirimizi çok sevi yornz 
yalvardı ve asi genfAı·ale 

kocanu henden ayırınayın,, diye 
biı· de fotoğt·afını giindt•rdi ADNAN BlLGET buyurnn komutan yer gösterdL Aske

__,;;;;;-..;;;;;;.;;;;;;;..--.-~;;;;;;;;;o--.-~..:;.;,,__._.._.-.-.... ,,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.;--...-... 
Paris. 12 (P. S.) - Amerikalı genç tından memnun olduğunu bildiriyor. \Bildiğim bir §CY varsa o da bütün haya- HAKiM.iN TUHAFLl~I BiR tHANET DAVASINDA 

ve çok güzel bir kndın, genç bir tayyn- 1 Nisan sonu Fronsaya geliyor. Apan· tımca ideal bir koca obn.k tasarladı- ., l ,_ KöPEClN ŞAHADETI 

ı 

Mayerling kahraman 

Bir başka aşk 
macerası daha 

geçır ıs , 
Robert Paşmao nam111da 
bir adam Hablsburg sal· 
tanallnda hak iddia ediyot 

Prenses Marl Antııvanct ve 
Pa.ıtman 

- VİYANA 12 (l'.5I 
Hablsburg hanedanının şefi o1' 

rak tanınmnmı istiyorum 

Bu garip talebi serdeden kimdir? 
54 ynşında, Robert Paşman nnı:nııı.61 

Viyanalı bir şahıs .. 
ı ... dt Avusturya - Macar tahtı ilıcrı» 

genç kalan bu iddia diplomatik ınabfil' 
!erde şüpheyle karşılandığı halde Vi1'' 
na ve Peştede büyük bir merak u)'aıı· 
dırmıstır. 

Halk sarayın gizli entrikalarını o~· 
renmeğe çok teşnedir. Pnşm:ın davaS1' 
nı şu suretle anlatmaktadır : 

- Arşidük Rodolf, 1880 ha:ı.irnnıııd~ 
Prenses Mnri Antuvaııct ile gizlice et/' 
lenmişti. Senelerce sUren bir muıışalt'' 
dan sonra gizli izdivaç töreni ViynPB' 
nın bir kilisesinde Abe Marshal tarııf 111

' 

daı:ı yapılmıştı. l l d h .. k.. .1 d" . 1. l J ~' . K - d·~· k -· ih et b··'.ı Amerı:tnda kumar oyun on yaııaıı;tır. h k k _,_k • d .k. k .. reci o arl ve spanyo a u umctçı er ta- ısıtten ame ıyat o uyor. -ıazmını an eım ve sev ıgun er cgı nı ny ~um. Viynna u u man ·emesın e ı ı o· 
rnf ında vazife alarak asileri bombardı- şehrinde karuıı ile beraber ~eçiriyorlar. Onunla evlendim ve çok mesudı.mLOnu 1 Trende zarla kumar oynarken yakalanan peğin şahadetine müracaat edilmiştir. Bu Evlenme resmi iki şebepten do1•.11 
ınan ederken F rankoeulann eline esir Temmuzda tekrar l•panyaya dönüyor. ' seviyorum. O dıı beni seviyor. O bpan-

1 
dört zenci hak.im huzuruna çıkarılınca ha- şayanı hayret hadise şu suretle olmuş- gizli tutuluyorau : 

clü~en kocasını general Frankonun elia- Bu sefer karı•ı da bcrı:ıerdir. Mis Dahi yaya gİtmi~ ve harbe i,itirak et~ ise kim §U karan vermiştir: tur: Birinci sebep imparator ile oğlu s.~ 
Clen \"C ölümden kurtıırmağa muvıı.ffak da kocası gibi tehlike ile yakın olmak sırf mücadele ve sergÜZe§t ze\•ki için - Kumar oynadığınız için nakdi ce· Viyananın maruf fabrikatörlerinden sında münas~betlerin kötü olması 1 <{J 

~)muştur. ! ve mücadele içinde bulunmaktan ho~- bunu yapm~tll'. zayıı çarptmlacnkııınız. Bu cezanın mik- biri seyahatte iken karısının kendisine !kinci sebep te imparator frans~İf> 
Mis Dahi, Hollyvoodda doğmu~ ve lanmnktn ve l:ocnsmdan uzak kalmak 1 Şimdi •İzin elinizdedir. Onu bir da· tarını yine z::.r atarak kendiniz tayin ede· ihanetinden haberdar edilmişti. Bir po· Jozefin Burhan hanedanına .knrşı d'e,l• 

orada artistler arııııında bi.iyümü~tür. fyi iıı.tememektedir. \ha göremiyeceğimi dü,ünmek beni §İm• ceksiniz. !is hafiyesi vnsıtasiyle yaptırdığı tahki- ve nefret duygulaı:ı beslemesi idi. P 

hir mwıikişinnııbr. Güzel keman çalmak- Genç kndın ispanyada iki ay kalıyor diden betbnbt ediyor. lla.'la yazık de- Oir tesadüf eseri olarak suçluların knt kendisine verilen haberin doğruluğu- buki Prenses Mari Antuvanet }3urb0° 
pıdrr. ve yalnız olarak (Knn)a dönüyor. 1 ğil mi? Saadetimllc yazık değil mi? Ko· dördü de en yüksek :tan attıkll\nndan nu teyil etmişti. Fabrikatör boşanma da- hanedanına mensuptu. Prenses sencltl" 

Bir sene evvel Meksika orkeştrasın· Döndüğünden bir kaç gün sonra ko· , camı bana iade edin.iz •• Size ıöz veriyo· • vası açtı. Kadın ve suç ortağı olan gene; d b 1 b l U"'ot" uznmi ccznya çarptmlmıştardır. en eri vereme tutu ınuş u un " 1, a. çnlı~ırken Dahi isminde genç bir casının bir hava muharebesinde öldüğü· rum. Onu artık bir daha ispanyaya gön· Hukim: bir mühendis kendilerine atfedilen mü- du. İzdivaçtan sonra kendini tedavi c 
~erikalı tılyyareciyi tanımışhr. nü haber alıyor. 1 c!enniycceğim ve yanımdan ayımuyaca• nnsebeti inkar ettiler. Mühendis fabrika· lJll 

- Bundan sonra zarı burada olduğu tirmek için Kot DazUre gifmtştl. , 
11 lkisi 1traııında derhnl bir aşk başlamış Bu acı habere inanmak istemiyor. Ko- ğım.:t k d h tuta .... ~,. törün karısı ile hiçbir zaman gayri meşnı kılnikte bı·r '··ç ay kaldıktan sonra ~ş 

:re evlenmişlerdir. Falı:at tnyyarecide ser- casının tnliine o kadar emindir ki.·· I Genç ktıdın, bu mektuba bir fotoğra· 8 
ar oşnutsuzlukla elinizde ..... 0 bir münasebette bulunmadığını, müştc· .l'Wl ıec-

~t merakı. iptilıisı vardır. Genç ka- Onun başına genç ynşmda böyle bir fını ilave ediyor. Çünkü kendisi hakika- nızı ümit ederim. Demiştir. kinin evinde bulunan iki vahşi köpeğin şehrinde muhteşem bir villada yer ~ 
tın da bu iptilaya yabancı değildir. ölüm felaketi geleceğine ihtimal ver· 1 ten çok güzeldir. - bir yabancıyı eve sokmamağa kifayet mİ§ti. 1883 le bir çocuk doğurınu~ ıc;. 

Mü§tereken karar veriyorlar. lspanya- miyor .. Filhakika erte~ günü ispanya se-l General Franko, mektubun muhtevi- tayyare ile sizi ispanyaya götürür, le.o- edecek kndar yırtıcı olduklarını söylemiş· ismini taşıyan bu l'avru Viyanaya S ti 
(la hükümetçiler tarafından aylıkla tay-1 faretinden kocasının paraşütle atladığı- yatından mı müteessir oluyor, yoksa fo· cann:ı nlır gdiriz vadında bulunmuştur. tir. derilmişti. Bu arahk Arşidük Rotl0,, 
,.areci arandığını duyuyorlar ve bir gün J nı ve Frnnkocuiarın eline esir düştüğünü ' toğraftan mı mütehassis kalıyor, her ne· Mis Dahi lngittcreye telgraf çekerek Bu ifade üzerine davacı derhal mah· Belçiknlı Prense. Stefnni ile resınen ,e,ıı 
Meksikadan Avrupaya hnreket ediyor-t' öğreniyor. Yalnız endişe edilecek bir 

1 
dense ! ndının kocasını aHediyor. Kadı· mesut hudiseyi Jim Molliaona müjdeli- kemeden çıkmış ve az sonra mevzuu ha- lenmigti. Bu prens Kari ne olmuştu· 

Jar. nokta var .. Asiler eline düşen ve esir na da gelip kocas.ıru görebileceğini bil· yor. his köpeklerle birlikte mahkemeye dön- Hohenzollern hanedanı üzerinde ıı;ılı~ 
Son kanunda Parise gelen bu meşut olan t.ayynrecileri derhal kurşuna dizi-

1 
diriyor. MollLon derhal f ransaya geliyor. müştür. Bu iki azılı köpek mahkemede nal hukuku iddia eden şahsa bokılı'· 

çift, burada bir kaç gün kaldıktan son-
1 
yorlar. 1 Bu haber, Mis Dahli pek tabiidir ki Genç kadınla Pnriate b luııuyorlar. Mcş· biraz korku u~~ndırmt§ İ5C de ha~:van-· Prens Kari kendisinden Ha kası deği\J~~; 

'1l. tnyynreci, kansını Pııriste bırakıp Va-1 Mis Dnhl bunu haber alınca hemen çok sevindirmiıtir. hur tayyareci bugün üç motörlü bir Fran· l~r. su:ı~. mevkıınde duran genç muhen- Prens Marin Paşmnn nnmını taşıynrı ~ 
lansiynya gidiyor. Nisan ayına kadar• ceneral Frankoya şöyle bir mektup ya·I O Kanda iken meDhur lngiliz tayya- dısı goruncc onun yanına koşmuşlar ve . snlf • 
~alansİyilda, hükümetçilere mühim hiz. zıyor ! ! rccisi ve Atlantik kahratnftnl Jim Mol· aı~ ~nyyarC!i kiralıyacak ve Miı Dahi ile 1 kendisine büyük bir alışkanlıkla yaltak· k~d·ı·n tarnfı~da~ e;la~. olarak alı~t pıır 
metlerde bulunuyor. Bir çok hnva harp- 1 cBen bir artistim.. Bütün bu &İvil lisonln tzını§ml§tır. bırlıkte Salamankaya gidecektir. Belki de 

1 
ıanmağa başlamışlardır. Köpeklerin bu kuçuk prensın ıs~ı .nufusa Robe ırıP' 

leri yapıyor. Bom~alar atıyor. Kansına harpler beni hiç enterese etmez. Ben ne it Mollison genç kadına bu mc•:ıt çifti beraber Parisc getirecek- şahadeti kndının ihanetini isbat etmiş. ha- man olıırak geçmıııtır. Robert Po~. J~ 
· 1 • d ı · ·· Arf10 

7udığı mektuplarda mücadele haya- ~izin Qleyhirtlzdeyim, ne de tarahnızda.. - Eğer kocanız: ecrbest bırakılırsa tır. kim boşanma kararını vermiştir. ımpnratorun snrnyın a uır gun .. ~ 
:-IZ'ZZZ-=.__ - - - - -- - - _.., k Rodolfla gizlice görüştüğünü. Arııidıld~"' 
..- 7ZZ7...7..77,,D'2rz7177J7J:Z/.17-Z.IC/.L//JJ..z/.//Y'.ZL./7-L./..&tF~~ mek ihtiyacında olan kibar insanlar SC: 1 ce ·: Şu haldi? vestiyerde gördüğü gri 1 111· 

ZABITA ROMANI 
lirler. Fakat biraz evvel söylediğim glbı Dıye mırıldandı. şapka da onundu. kendisini kucaklıynrak şunları sö)' e 

1 

G k. d ni istidasına ilave etmi~tir: 
şimdi mevsim olınndığı için otelimiz ten- ıece sa ın l. Herü tabii ynnılmak suretiyle kapı- ~eıı· 

• hadır. Mnama!ih sizden başka daha Uç Açık pencereden temiz bir hava giri- sını yoklamış değildL - Oğlum bir gün bu mülakat 

G Ş k 1 1 
mi~terimiz var, o kadar. Etrafı dolaş· yordu. Bu usul otel hırsızlarının kullandık- dini tanıttırmağa yardım edec~ktir· ııf' 

rle ap a 1 ar mağa gittiler .. Akşam yemeğinde tanı- Uzaklan keskin keskin öten blr tren ları, tatbik ettikleri usulün !ideta alfa- Ar~tdUk hu kısa görüşmeden So efl' 
şırsınız. sesi geldL besini teşkil ederdi. kendisine imparator :E'rnnsuva ~of. ftO' 

JAK DF.SU HAZIRLANIYOR Yakındaki banliyö istasyonunda dur- tlkönce kapı hafifçe vurulur veya imparatoriçe Elizabetin ve ArşidUk ol'' 

Ç 
• Yatak odası :ı.ifirl karanlıktı. duğu ve sonra hareket ettiği, lokomoti- tokmnğı çevrilmek suretiyle ufak biı· dolfun resimlerini taşıyan bir kutu tı 

etesı •» ıerwa•I Jak, odada ve yatağında, gözleri açık füi homurtusundnn ray t\zerlnde kayan güriiltU yapılırdı. Bu gUrültU, içeride bon hediye etm~" ,e' 
:rann ne yapacağını düşünüyordu. tekerleklerin gürültüsünden anla~ılı- bulunan eğer uyanık ise işitilebilirdi... Bu mülakat 1888 de olmuş ... 1SS9 tf' 

_ tO _ O giln öğle yemeğinden sonra yakın- yordu. d 
Uyuyanı Uvnndır"cak kadar h· .. lı ol nesinde de Arşidük Mayerling tc da bulunan bir balıkçı köyüne gitmiş Ara sıra bir otomobil yoldan sür'at- "u .. ... -Llaf ı· f bıe r tıkı: r" tı duydu Ve dönüşte, burada bir kaç gün kalma- le geçiyor ve otelin Ön{inde koma çalı- mazdı. rengiz bir .surette ölmüş... . pfC~ lJ sına bahane olsun diye : yordu. Şayet odadaki gürilltüyü duymazsa Istidasını verdiği günden bcrı • • el-

- Burası hnkilaıten güzel, Balığa, Birden kulak kabarttı. uyuyor demekti. O zaman kapı dikknt- Knrl adını tn§ıyan Paşmnnın hiku> 

"K. ım o ... ,, Yerinden sıçrı varak l{alktı. ., 

l)iye bağırdı. 
kapısıoııı 

Gece yarısı bir el oda 

- Marinet . .. Otelinizin 

toknıağı He oynıyordu 
civan çok yanlarına yaklaştı. 

enteresan görünUyor. 
- Hakkınız var ... Burası yalnız 

manzara bakımından değil, tarih bakı-

mından da çok enetresandır. Etrafımız
da çok eski devirlere ait şatolar var. Da
ha sonra pek yakınımızda p~riler gölü 
ve sevdalılar korusu hakikaten görüle
cek yerlerdir. 
Konuşurlarken koca gôbekli patron 

- Burada çok kalmak niyetinde mi
siniz? 

Diye sordu. 
- Vallahi henüz kat'i kararımı ver-

medim. Çok yorgunum. Birru: dinlen
mek için ufak b:r seyahate çıktım. Bel
ki knlırım. 

- Bizim otelimize he,P böyle sizin gi
bi yorgunlukların~ gidermek ve dinlen-

bnlık avına bilhassa bayılırım. Niye- Oda kapısının tokmağının hafifçe çev- le açılır, odaya blrilir, görülecek iş gö- bundan ibarettir. 
rülürdü. ___ ,* __ _ 

tim iki üç gün kalmak.. rildiğini duymuştu. Sıçrıyarak yatağı 
Demişti. Jak, balık~ köyünden otele. üstünde doğruldu. Jak Dcsli bu küçük vak'adan sonra Laypzig JJf( 

dönüşte, otel nntrcslndeki vesliyerdc ta- - Kim o.. tekrar yattı. MUzeslnden kıymefii 
kılı bir gri şapka görmüştii. Diye haykırdı.. Subahleyin ı.ile bastı. tablo çalİndı ed1' 
Şu hnlde yanılmnmışt.ı. Haydutlar.ın Dış:ırıdan korkak bir ses cevap ver- Kahvaltısını odasında yapacağını söy- ıJg 11 

. Derlin,. 12 (P.S) -;-;-, Ll\yip lı t 17' 
yatağı ya burası idi, yahut ta bura~'O di: ledi. d sinden «Granach> ın <l'Ylusaı> tı 
yakın bir yer.. - A!f edersiniz_ Oda kapısını yanıl- llkbaharın müjdecisi ılık bir güneş 

- losu çalınmıştır. ı;ııt' 
Jakm çok dikkat etmesi lazımdı. En mışun.. etrafın yeni y~illcnen kırlarını yaldız- k. "ı)' 

ufak bir tedbirsizlik hayatına mal ola- A~·ak sesleri korıdorda uzaklaştı. lıyordu. Bu tablo yirmi beş bın ınar 1aırDsr 
tindedir. Hırsız.lığın Grnnachıı çı >'' 

bilirdi. I Başka bir kapının açıldığı, sonra ka- Jakın odasının manzarası hakikaten ıtı 
1 Önünde tutulncnk iki yol vardı. pnndığı duyuldu. çok güz.eldi. ya muhabbet besH~·en bir çılgıfl ; 

Ya çete mensuplarından biri. ile dost- Jak kapının nrkasından gelen sesi ta- :Marinet, elinck kahvaltı tepsisi ile hut ta bir yahudi düşmanının es ı.1" 
luk kurmak .. Yahut ta heriflerin hare- nımıştı. Bu, yolda rnstladıJ:'l ve kend~ geldi. duğu ~nnediliyor. Zira bu kadar > jııJ' 
ketlerin1 uzaklan takip etmek.. sine cBelvede> ndresini veren gri şap- sempatik bir kızcaiız.dı.. sek kıymC'ltc bir tablonun satıltıl~ 

- Bakalım nhvali alem. ne göstere.- :kalı herifti. . Bitmedi - kansız.dır. 
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(BORSAi 
ttztl'M 

Mikdar Alıcı Fiat 
479 tnhisar idaresi 12.50 16.25 
206 K. Taner 15.25 16.50 
97 ttzüm kurumu 15. 18. 
93 Alyotl biraderler 14.75 15.50 
66 N. Franlro 15. 17.75 
55 &naf Ahali bankası 16.SO 16.'l:i 

Yazan: Kemalettin Şükrü 

BiZANS SARA y INi'ii"'iÇ""":Y'uzli"""""'"'" 
29-

30 Vitel 15.75 lG.12 
57 Albaryak 13.75 16.!:i 
13 Şınlak O. 15.12 15.12 
11 Beşikçi O. 14.50 1.UiO 

7 M. H. Cemal 13.50 13.50 
5 Ş. Bencuya 15. 16. 

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

Genç Kız Aşk istiyordu 
Halbuki Vasil 

1119 Yekun 
1082:i 

' l09l44 
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';wa2 a21a2 't2 YAZAN: TIT AYNA a:mım# 
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0 korkunç bir serseri idi 
Çinde mezarcılık Penoug da cellat
lık Sumbava kadın hapisanesinde 
gardiyanlık yapmış ve her gittiği 
yerde elini kad1n kanına bulamıtış 

ev 
Cüzelyalıda, tramvay caddeoin

de 102 7 numaralı ve altı odalı. de
nlz:e ltarıt. bütün konforlu ey eatı· 
lılı:tır. lateldilerin mez:kolr eTe mü-
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de mühim bir nutuk söyledi 
Bir·· .. iik ...... , ;;ı~;;d;;· .. ···b;b·s·eıtr M;;e·ş~]· .. ·o·ebo~·o;;; .. ···fti~·~ı~ 

''Vakit kazanmak istiyenlerin tet
kiklerini kabul edemeyiz.,, dedi 
Karışmazlık komitesinde lngiltere ve Fransa 

devamına katlanmı yacaklarını 
şimdiki 

bildirdiler 

Italya Habeşistanda hala iktıham 
edilmez müşkilatla karşı karşıyadır 

vaziyetin 
Büyük Garp demokrasilerine karşı muvaffakıyetle kafa tutacak 

vaziyetle değildir. Edenin nutku etrafında tefsirler 
Paıi., 16 (ö.R) - Londra ademi 

.nüdahale komıtesinın dokuz azalık t5.h 
komıteoı:i hL -sabah Forrrig':l Ofiice'te 1:1-
r;iJiz dele-gesı Lord PJymouth"un riy8ctı 

altında. toplanm:;tır f\lüzakcre ffiC"'\"

zuu ~udur: lspa"'yadan ynbancı gönül
) lerin geri alınması içın bir anla,Ma ze

r • .,. bu?un~!>ı:jr mi) Bu hususta İngilız 

, e Fransız d, legelerl tarafından ya!)ılan 

Lırbir.ıne mt.imas.il L :ran~t geçen temmuz 

ı.1·1nda ingiltcrc tarafından hazır1anmı1 

olan plina müstenitt.r Fakat o tarihte 

lomite kıs mlınakc;.c:a},;.rdan sonra bu 

p1dn üzcrındc anlaşmağa muvaffak ola
mamı,tı. l~pan)a mesele i'1d• aldkad.:ır 

be'( büvül:.. devletin bu pl5.n kar ırında al

d:kları ı:aziyetler birbırinı:- muhalift:: ln
~iltcre Ye Fransa gönüllülerin geri alın
ma~ı mesele-siyle İ~panyaclr.ı.ki iki tarafa 

· muha!<ımlık hakkının tanınma~ı m~sele!'i 
arasında bir bağlılık tesisi hususunda 1~

rar ediyorlardı. Alnıanya ve ltalya bilA
J..is muhuım)ık. hakkının tasdiki mes~le
~ınin öncrden hallini istiyorlardı. Rusy.ı 
i~e bu me:->elenin ancak Jspanyadan li!;Ö· 

nüllülerin geri alınması fiili bir şekilde 
töhakkuk ettikten sonra ele alınmasını ; •• 

tiyordu. Bu ayrılıklar dolayısiyle o zaman 
komite bir neticeye '-'armadan talik edil

di. Bugün haftadan haftaya daha vahim 
bir ,ekil alan tehlikeli bir vaziyet için· 
dedir ki bu meeelenin tekrar komitede 

görüşülmesine başlanmı~tır. lngiltere ve 
Fransa son bir gayTet sarfetmelc azmin

dedirler. Fakat lngiliz ve Fransız dele
geleri kısa bir mühlet İçin anlaşma elcfe 
edilemezse ,:.ndiki vaziyetin devamına 
katlanmıyacaklarını bildirmiılerdir. 

_..., ı..ııJ 1 

ı h F 
.. 

demiyccek hale düşme erine ayret cdi- son sene zarfında lngiliz ransız mu-
' ' lem~z. Bu şartlar dahilinde hareket.ser- nasebetlerinde husule gelen değişikliği 

bestlerini geri almağa mecbur kalacak kaydetmiştir. Demiştir ki: 

bazı milletler olursa, ben kendi hesabı- cŞimdiki vaziyetle 1935 senesindeki Paris, 16 (Ö.R) - cPeuple> gazete-
ma onlara sitem edemem.> vaziyet arasında büyük fark vardır. ln-

1 
si yazıyor : İngiltere ve Fransa için Ak-

UZAK ŞARK V AZlYETl gilıere ile Fransa arasında yalnız men- denizdeki menfaatlerini korumak ha-
Sonra Uzak Şark vaziyetine geçen ha- faat birliği değil, ayni zamanda olduk- yatı bir meseledir. B. Edenin nutku 

riciye nazın şunları ili.ve etmiştir: ça geniş mikyasta noktainazar birliği de Fransa ve lngilterenin bu hususta mu-

EDENiN NUTKU 

cReisicümhur Roosevelt beynelmilel vardır. iki demokrasi çok kıymetli ana- tabık olduklarını göstermektedir. Fran
münaaebetlere timdi hakim olan karışık- nelerin muhafızı olduklarını idrak etmio- sanın şimali Afrika ile münakalesini 
lılc unsurlarına dünyanın dikkat nazarını lerdir. kesecek bir şekilde İtalyanın Majork 
celbetmekte bir defa değil, yüz defa <Biz Almanya ve ltalya ile diğer mil- adasında yerleşmesinden hasıl olan en
haklı idi. Beynelmilel hukuk yerine ceb- leıler arasındaki ihtilô.Aarın da izale edil- dişeler haklıdır. İngiltere de Cebelüt
rü 1Jiddet ve kanunsuzluk esaslarının ik3.- diğini görmekle memnun olacağız. Jıtc- tarıktaki vaziyetinin İspanyaya çıkarıl
me edildiği ou sıralarda dünyanın en bü- mağa devam eden İtalyan takviye kuvriz ki Avrupanın bir kısmında vaziyet sa-

Londra, 16 ( ö.R) - Muhafazakar yük cümhuriyetinin reisi tarafından, kuv
fırka"'ının Gal memleketindeki ıub~si 

1 
veti milli siyaset i.1eti olarak kullanma· 

önünde beyanatta bulunan hariciye na· ı mak. andıyle İmza edilmiş olan bir paktı 
zırı B. Eden mühim bir nutulıc söylemi~- bize hatırlatması pek iyidir. 
tir. Bunun ba§hca no'kta)arı şunlardır: 1 cDok~z devlet muahedes~i imza ~den 

c - ispanya harbı hakkında hükü- devletlerın konferansına gelınce: Mıllet
mt"tin .kanaatini değiştiren hiçbir taraf 

1 
Ier Cemiyetinin bize verdiği bir mandat 

aıııkeri bir zafer kazanamamıştır Birçok 1 vardır ve hu mandatın konferans tara~ 
memlelcet1er taahhütleri hilafına olarak fından kabul edileceği umulabilir. Omit 
faal ,.:kilde müdahalede bulunmu,lar- ederim ki bütün delegelerin fikrinde İş 

'dtr. Bu hal mücadeleyi uzatmış, fakat as~ birliği zarureti fikri hazır olacakbr. Ken-
keri ve nihai zaferi temin edememiştir. di hesabımıza, bu konferansa B. Rooae-

VELLINCTONUN SöZLERI veltin beyanatından çıkan ruh dahilin-
fDük dö Vellington yüz eene evvel de çalışmak maksadiyle gelecek olanlar

deTdi ki: cAvrupa memleketleri arasın- ! Ja İş birliği yapacağız.> 
da dahili i,lerine lapanya kadar menfa- MENFAAT VE NOKTA! NAZAR 
atsizce müdahale edilebilecek diğer hiç- BIRLlôl 
bir memleket yoktur.> Fakat ademi mli· B. Eden nutkunun üçüncü kısmında 

vetleriyle tehdit altına alınmasına razi lô.h bulurken diğer bir kısmında bozul-
olamaz. Eğre kısa bir müddet içinde 

maeın.> 
bir anlaşma elde edilmezse İngiltere ve 

BOYOK BiR FIRTJNA DEVRESi I Fransa serbest kalacaktır. ltalyanların 
En son olarak B. Eden Avrupada 

1 
İspanyadaki sevkü1ceyş noktalarına mu

umumi vaziyetin vahametini hiç giz.leme- ahedelere aykırı olarak ha.kim olmaları 
miştir: [garip bir vaziyettedir. Eğer bunların 

cBüyük bir fırtına devresinde bulu- kontrol altında tutulması icap ederse 
nuyoruz. Demokrasi bizim hayatımızın I devletlerin bu kontrolü birlikte yap
o kadar ayrılmaz bir unsurudur ki ona 

1 
mak üzere anlaşmaları daha sade olmaz 

sadakatimizi ilan etmeğe lüzum bile yok- 1 mı? ltalyada da bu istikamette bir te
tur. Fakat buhranlı bir vaziyet karşısın- mayül belirmektedir. 
da aulhu vikaye için diğer hükümet sis· . DE BONONUN mRAFI 
temleriyle rekabet haline girmek icap Parıs, 16 (Ö.R) - «Humanite> gaze-

d b . 1 tesinde B. Gabriel Perry yazıyor · Diln-
e erae aşka hır siya.si imana bağlı mil- İt 1 · 
1 1 · · · . . • 1 kü a yan gazetelerini okumak pek is-
et erın sulh ıçın yapabıleceklerı fedakar· i! d J°di İ ·ı 

ı • b. . • I t a e 1 r. ngı tere ve Fransa tarafın-
ıgın yanını ızım de yapmaga hazır o -, d Ispanyad ·· w· 1··1 · · alın d • · ha k d an an gon u erın gerı -
ugumuzu ıs t etme icap e er.> 1 mesele · d ·ı · ürül" •• t hd"tl - mas sın e ı erı s en e ı e-

rin boş tehditlerden ibaret olduğunu 
müşahede etmekle faşist gazeteleri ra-

Akdettiz havzası 
hat nefes almışlardır. Zira bu tehditler 
hakikaten kuvveden file çıkarılsaydı 
İtalya bunlara mukabeleten llciz bulu
nacaktı. Habeş tecrübesi buna kafi bir 
delildir ve bu hususta mareşal De Bo
nonun kitabı istifade ile okunabilir.Bu
rada görülüyor ki petrol zecrl tedbirini 
tatbik etmek tehdidi Romada hakiki 
bir panik uyandırmıştı ve eğer bu ted
bir tatbik edilseydi İtalya yelkenleri su
ya indirmek üzere idi. B. Mussolini ta
rafından ileri sürillüp o zaman bay La
va} tarafından tekrar edilen « Petrol 
zecri tedbir! harp etmek olur > parola
sının bir şantajdan ibaret olduğunu ma
reşal de Bono mugiln itiraf etmektedir. 
Bu şantaj bugiin tekrar haşlamıştır. Ha
kikatte Habeşistanda lktiham edilmez 
müşkillatla hAIA karşılaşmakta olan 
İtalya bugün büyilk garp demokrasile
rine karşı muvaffakıyetli bir tazyik ya
pacak mevkide değildir.• 
GöNOLLüLER GERt ALINMALIDffi 

Paris, 16 (Ö.R) - cPopulaire> gaze
tesinde Andre Leroux İspanyadan gö
nüllillerin geri alınması işinin namuslu 
bir şekilde nasıl tatbik edileceğini tet
kik ediyor : cBazıları hiikümetçiler ta
rafından geri gönderilecek her gönilllü
ye mukabil asiler tarafından da bir gö
nüllilntin iadesini teklif ediyorlar. Fa
kat şunu milşahede etmek gerektir ki 
nasyonalistler tarafındaki İtalyan ve 

Alman gönüllülerin sayısı hükümetçiler 
tarafında beynelmilel alaylarda bulu
nan ecnebt muhariplerden oldukça faz
lardır. Ademi mildahalenin hakikat ol
ması için her iki taraftan' biltiln gönül
lerin geri alınması icap eder. Milsavl 
adette gönilllü iadesi ademi mildahale
yi en fazla ihlal etmiş olan taraf lehin' 
de bir prim teşkil edecektir. On beş 

temmuz İngiliz notasında kaydedildiği 

gibi bir taraftaki e~nebi gönüllü1er di
ğer taraftan daha fazla ise bunların da
ha acele tahliyesi için bu fazla bir se
beptir.> 
1TALYADAN İSTENİLEN TEMİNAT 

Paris, 16 (ö.R) - « Echo de Paris • 
gazetesinde Pertinaks ademi müdahale· 
ye riayetle muahedelere riayet arasın
da bir fark gösteriyor. Ona göre Al
manya ve ltalya İspanya hAdiseleriyle 
Garp devletlerini hareketsiz kılarak 
arazi vaziyetini tebdil etmek istediler. .. 
1936 ilk teşrininde ademi müdahale te
ahhüdünü alırken Fransa ve İngiltere 
muahedelerle Fasta ve Balear adaların
da teessüs etmiş olan vaziyetin değiş
tirilemiyeceğini tasrih etmelidiler. B. 
Eden bunu şimdi söylemekle nutku 14 
ay gecikmiş oluyor. İki hükümetin va
zifesi sulhu kurtarmaktır. Esasen dik
tatörlük hükümetleri bir seferi göze al
dıramıyacak kadar ağır ekonomik güç
lükler içindedirler. 

dahale ile alakuızlık arasında bir fark 
gezetmek l.izımdır. Biz lspanyanın ta
mamiyetinin muhafazasına karşı al8.ka
aız değiliz. Müstakbel lspanyol hüküme
tinin harici ıiya~etine karşı alakasız de

ğiliz. hpanyadaki müdahalelerin Akde
nizdc sebep olaC"a,•":.ı lhtilcitlara karşı al3-
ka~ız drğihz. Akdenizde hayati lngiliz I 
menfaatlerinin ali.kadar oldu~u hu"lusfara 
müd:ıhale ara•ında !iarih bir fark tesıs t'.'- 1 

mck ıcap eder. Akdenizdeki korsanlık 

hareketi bu ikincisinin bir misalidir "·e 

Nyon konferan•ının kararl.ıriyle bunun J 

önüne geçilmi~tir. 

Son onbeş gün içinde ·····················································································-·············································· 
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cAkdenizdeki men(eatlerimizin ve do
minyonlar ve ~~indlstanla münakal~tımı

zın tehdide rriaruz kalmamasına dikkat 
~deceğiz. Son 1 O gün içinde F ran!l:a ile 
müştereken ltalya ile muhaverelere giri~- l 
_tik. ltalj:an hük~ı:1c.ti tekliflerimize i1ti-jl 
hak etrn~d. ve bılakıs meselenin yenidt>n. 
ademi m\...-!ahale komil~inde tetkikini 
t•lkin etti. Bu cevabı teessüfle karşıla
dığımızı gizliyemem. Zira vaziyet, başve
kilin nutkunda söylediği gibi günde!\ ~ü
ne daha ziyade endi.~e uyandırmaktadır. 
Fak.at müzak~ralln bir usul meselesi yü
ziinden akamete ui'.:radığı zannını uyandı
racak b;r vaziyete dü~mek İ!lttemedik. 

Japonların zayiatı 20 bin kişi 

Nankinde kadınlar zafer için dua ediyorlar 
San.?,hay, 15 ( A.A) - İyi haber alan Tokyo, 5 (A.A) - Tebliğ 

VAKiT KAZANMAK 
iSTEYENLER 

mahafilden öğrenildiğ'ne göre, Şansi Dahili Mongolistan ordulariyle teş-
cephesinde Japonlar Yuangpinge hü- riki mesai eden Japon ordusu on dört 

•Bununla beraber sadece vakit kazaıı- cum etmişler ise de Çinlilerin şiddetli ilk teşrin saat yedide Suiyuan eyaleti
mak isteyenlerin tetkiklerini kabule ha~ bir mukabil hücumu neticesinde büyük nin merkezi olan Suiyuanı ve bu şe
zır değiliz. Meseleyi halletmek için cıd- zayiaHa geri dönmüşlerdir. 1 hir civarında olan Kveihvanungu işgal 1 

di bir gayret aarfetmek isteyenler l>u Muteaddıt Japon tayyareleri düşürül- etmiştir. 
uğurda İl birliğine hazır olmalıdırlar. Biz mü~ ve yirmi iki tank tahrip olunmuş- Şanghay, 15 (A.A) - Çin makamla-
kendi hesabımıza bunu yapmağa hazı- tur. rı Japon kıt'alarırun Şanghay civarında 
rız. En ziyade endişe veren me•ele bir Sanghay cephesinde Çin tayyareleri son on beş gün zarfında yapılan muha
lıal çaresi bulmaktaki müstaceliyetıir. Yangtsepudaki Japon mevzilerine hü- rebeler esnasında ölil ve yaralı olarak 
Yoha müdahaleler bazı taraAarca ifıi- 1 cum ederek müteaddit bombalar atmış- 20 bin kişi zayiat verdiklerin! beyan et-
harla ilan edilmiştir. Müdahalelere mu- 1 }ardır. mektedirler. 
halif olarok yapılan hareketlerden bir oe- Japonlar dün saat 7.30 da şimal lstas- Bu makamlar Japonların takviye 
ref hisse•i çıkarılmııtır. Bu vaziyet kar- yonu mıntakasında hücuma kalkmışlar- kıt'aları ihraç etmek için yaplıklan te
tısında Avrupada mesuliyetlerini müd- dır. Şiddetli çarpışmalar olmuş fakat şebbüslere Çinlilerin Uç kerre mani ol-
rilr olanlann n;h '" daha ziy de 8 bre muvaffakıyet elde edilcmemis+i•. du]tı .. ,,.., !Jdirmekledlrler, 

Manevralardan sonra 

Romanya kralı bir 
nutuk söyledi 

cOrdum ve şahsen ben sizi aramızda 
görmekle büyük bir sevinç duyduk.Bu
radan ayrılırken Romen ordusuna iti
mat hissini beraber götürmenize mem
nun olacağız. 

Bu ordu Fransız ordusunun yalnız 
kağıt üzerinde müttefiki değildir. Ona 
her ihtimal karşısında güvenebilirsiniz.> 

Bükreş, 15 (A.A) - Rador Ajansı 

bildiriyor : 
Diln Alba J uliada kralın ve veliah

dın huzuriyle 1784 Transilvanya milll 
Romen ihtilalinin üç şefi Horia Clasca 
ve Crishanın namlarına dikilen abide
nin küşat remsi yapılmıştır. 

Dini merasimden sonra bayraklarla 

dol'atılmış olan sokaklardan geçen kral 
ve veliaht abidenin küşat resminde bu
lunan yirmi bin Transilvayalı köylü ta· 
rafından alkışlanmıştır. 

Küşattan sonra askeri kıt'alar, genç• 
lik teşekkülleri ve seksen bin kadax 
köylü bir geçit resmi yapmış ve genç• 
lik teşkilatı azası ile köylillerin de işti· 
rak ettiği büyük bir öğle ziyafetinde 
başvekil bay Tatareskonun bir nutku• 
na cevap veren kral 1784 ihtilalinin mil• 
il ve sosyal ehemmiyetini tebarüz ettir
miş ve dökülen kanlar pahasına eld• 
edilen Romen ittihadının takviyesinin 
bugünkü ve yarınki nesillerin vazife
si olduğunu kaydeylemiştir. 

Hitlerin Koburg ziyereti 
.,. 

Yeni tezahürlere vesile oldu 
Berlin, 16 (ö.R) - Şansölye Hitler 

Kohurg şehrine ayak bastığı tarihin on 
beşinci yıldönümü münasebetiyle yapı
lan tezahüratlarda hazır bulunmak üze-

Kra! Karo! re oraya gitmiştir. 1922 senesi ilk teş-
Bükreş, 16 (Ö.R) - Romen manev- rindeki bu ziyaret Nasyonal sosyalist 

ralarına nihayet veren geçit resminden partisinin ilk büyük nümayişine vesi
sonra kral K;ırol, etrafında hükilmet le olmuş ve bunu iki giln devam eden 
erkaru olduğu halde mühim bir hlta- §lddetli bir aksülfunel takip etmişti. O 
bede bulunmuş ve bu meyanda manev· zamandan heri Koburg şehri nasyonal 
raları takibe gelen Fransız erkAnıharbl· sosyallzmin kalelerinden biri olmuştur. 
ye reisi general Gameline Fransızca hl- B. Hitler söylediği nutukta nasyonal

l llOlyal!zıniıı ,.eçirdJli aafhaları hUlasa 

ettikten sonra Almanyanın müstemle· 
ke taleplerine temas ederek demiştır kiı 

c Tarihimizde ilk defadır ki, bir Al· 
man ayağa kalkarak bütün Alman mil· 
Jeti namına metalibatta bulunuyor. Bu 
metalibatımızın sarsılmasına irnk8n 
yoktur. Çünkü bunların yerine geti· 
rilmesi Alman milleti için zaruridir. 

İstikbalde Alman milleti bu maksadı• 
na da nail olacaktır. Zira bizim hareke• 
timiz Almanya demektir ve· AlınllllYt~ 
demk te nasyonal - sosyalist hareke 

demektir.> 
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r....... Çok Aradı ......... i 
!Kalbinin kadınını aradıl 

.. 

Daldan dala kondu. Aşktan aşka 
bir kelebek gibi dolaştı. Nihayet 

tam istediği, hayalinde ya 
şattığı ideal kadını 

• •••••••••••••••••••••••• ~~~~~ •·····•··•········•••••• 

Amerikanın ~imali carbisinde. Nev- Sabahtan akpma kadar at üstünden 
J'orkun bq bin kilometre uzağmdo , ya~ indiği yoktu. 

"ah~i ve çöl gibi bir yer vardır. Burımın Güçlü kuvvetli ve güiel bir 'delik.anla 
lldına Montana diyorlar. Turistlf'r pura· g.l,m~tu OquQ bu güzellik ve kuvveti 

~a &itmekten korkuyorlar. Va~ingtonun kadınlnnn "genç kızlorm cözlerinden, dik· 
'I ve politika adamları bura .ile meşgul katlerinden kaçmıyordu. 
olmak bile istemiyorlar. Onun ilk aşkı (Doris) oldu. Doris de 

Monta.nanın insanlan bn.,ka bir ırk· 
lıtndır, Onların kanında kırm1zı derilile· 

~ "e 'Yerlilerin kanları vardır. Hatta 
flrndi bile oı'adıı nrtık örnekleri kaybol

mektepte talebe idi. Kumraldı. On se· 
kii yaşında vnrdı. Zengin bir ana baba-

nın tek ve şımarık bir kızı idi. Mektep• 
te erkek 'arkadaşlarının iltifatlnrına alış· 

ırıa.. b ga &§la.mı~ bu 
fıtatlanır. 

1rkın nümunele;;ne kındı. l forkesle dansederdi. Yalnız Ca· 

Bu diyarın baş tehri Helenadır. H~ 
len._, tabiatın vahl'li güzellikleri arasın
da oldukça güzel bir ~hirdir. 

fııte burada ve içinde ya§adığımız as· 

ri 0°nunla clııns etmiyordu. Yalnı7. Cari 

onunla konuı1mıyor ve diğerleri gibi ona 
iltifnt etmiyordu. 

Genç kız, bu inatçı delikanlıyı yola 
getirrncğe azmetti. Bu güç olmadı. Çün· 

rın b d a§ın a bir mayıs akşamı, yine bu- kü Cnri de genç kızı sevmiş fakat ona 

~:~ın a~lh h0~kimi B. Cooperin bir er· nçılmağa bir tiirlü mahcubiyeti müsaade 
evladı dunynya geldi. etmemiııti. 

l Çocu{!a ilk 0 gece frnnk adını verdi· Cenç kız bir gün Cariye beraber do· 
er 13· k laomalarını teklif etti. Cari bu ıeldifi 

t I · ır ıı.ç ay sonra da Cari ismini tak· 
1 ar. utanarak kabul etti. Bir müddet sonra 

~ ·~Üçük Frankın çocukluğu İşte bu aa- da Üti ~enç arasında bir aşk baııladı. 
ti tı muhitte eğlence ve n~e içinde geç· Frank, bir an evvel Doris ile evlen· 

. ' Babasının büyük çiftliğinin atlan, mek, bir yuva kurmak snndetinin hulya· 
ırıekleri "' k•• ) 22 b" k k • 0 uz eri arruunda. onlardan sına düştü. Halbuki elinde yaş ır 

or rna - 1 li'" · mngn a ışarak büyüyordu. Çfft. gençlik ve birkaç yüz dolar tasarruf pa-
l gın ko\'boylnn ona ilk hocalığı yapb· rasından başka serveti yoktu. 

"
1

1
· B:ışka memleketlerdeki çocuklann Para kazanmak için Nevyorka gitme· 

~O~~d k _L 
dıJct n urşundnn asker oyunu oyna· ği dü~ündü. Fakat bu büyük şenir ona 

nrı bir yaşta küçük Frank mükemmel korku veriyor, sevdiği Montanndan ay· 
'ta. binınes· . bi1' d . . . d' ını ıyor u. Anneıı lng1lız- nlmnk istemiyordu. 

k~r~ :ranki ve Frankın iki yaş büyük 
Cfl Artürü bir centilmen yapmak 

lc"d aaında idi. 

Bunun • • 

Doris ona: 
- Bir kere de taliini La. Anjelosta 

dene.. . 

r 
Genç yaşında şımarı 
bir ektepli kız evd · 

u ir üya idi 
tez geldi geçti 

Bugün beyaz perdenin en çok sevi
len bu erkek yıldızı ilk aşkında bü
yük bir hayal sukutu ile karşılaşmıştı 

e 

vış 
!~----~~-------------

a 
D ervİ i in biri, ~arası olmadığı için - He!e bir nnmaz lolayım. Al-

parasız yqamaga ve ba§kalannın' lah belki namazdan sonra iasemi 
parası ile geçinmeğe karar verir. 1 yollar, der. -
Elinde sopa, sırtında aba, başında Namazdnn sonra da bir şeyler gel-
külah yola çılcar. mez. 

İşi gücü hep tenbel tenbel otur- - Allah babanın kullan çoktur. 
malda geçen bu adam kamını do- Belki beni unutmu§tur. Hele bir 
yumıak için l:endini yormıyacak bir uyuyayım. Y ann anbah mutlaka 
iş aramak peşindedir. benim yeycceğimi ayağıma getirir. 

Gideceği köy daha oldukça uz.ak. Der ve uykuya yatar. 
Yorulur da. Bir ağacın gölgesinde Ertesi sabah büsbütün aç kalkan 
dinlenmek ister. derviş hala Allahm göndereceği ku-

Bu gırada lrulağına bir kut cıvıl- meti beklerken başı üstünde kanat 
bsı gelir. çırpması işitir. Gözünü kaldırınca 

Ba§ını kaldınr bakar bir de ne gene yuvasına gelen kartalı görür. 
görsün ufacık bir ku§ .• kanatlan da- Kartal gagasında getirdiği yemi 
ha yeni çılmınğa ba§lnml§ •• yuvanın yavru kuıa verdikten sonra: 
içinde çırpınıp duruyor. - Yavrum~ der. 

Dervif : Artık büyüdün. Bak kanatlarin 
- Vah zavallıcık .• der. Burada, çdanaya b8§ladı. Kendi kendine bir 

yuvasının içinde açlıktan ölecek •• az uçabilir, kendi gıdanı arayabilir· 
Tanı bu sırada gök yüzünde bir sin. 

kartel gözükür ve bu kartal, gaga- Çalı§madıitn icindir ki, bugiine 
ıında tuttuğu yeyeceği yuvasında kadar sana ben baktım. Çünkü Al
çırpman yavruya verir. lnh ruıcak çnlışamıyanlara, yardıma 

Bunu gören dervi§in ağzı bir ka- muhtaç olanlara bakmayı emreder. 
11§ açık kalır. Çalışmak kabiliyeti oluo da çalışını-

- Hey yarabbim. der. Sen haki- yanlara değil. Sen şimdiye kadar ia· 
Cari hasta oldu. Doktorlar kat'ı bir katen çok büyüksün. Yarattığın §eni benden bekliyor ve buluyor .. 

mahliiklann en kücüğünün bile kıs- dum. Şimdiden sonra nrtık kendi 
Bir rejisör bunların arasından bir fi. Bir müddet aonra Cari. Lupe V f'lezi metini ayağına kadar getiriyorsun. kanadınla uçacak ve kendi lasmeti-

lim için figüranlar eeçecektl. Ben ise bunu GÜfÜnmeden kendi ni kendin arayacaksın. Yoksa Allah' 

yolarının önünde karma karı§ılr. bir kala

balık vardı.. istirahat tavsiyesinde bulundular. 

L ele unuttu. Nevyorklu Veronika Bolfe kı · • w l - "d' Frank, kalabalığa .-an§b. smetımı ayagım a aramaga gı ı· seni aç ve aıktntıda bırakmak sure-
Rejisör, onun önünde durarak: adında genç bir kızla tanıştı. yordum. Mademki kut gibi ufak bir tiyle cezalandınr. 
_ Bu delikanlı fena değil.. Veronika. sinemaya girmek emeliııde mahluka yeyeceğini ayağına gönde- Kartal bunları söyledikten sonra 
Dedi. Frank bu sözlerin manasını an- idi. Cari Cooper onu dansa davet ettiği riyoraun. Her vakit seni düşünen, yavruyu bıraktı ve uçup gitti. 

lamadı. Hemen angaje ettiler. zaman sevincinden az daha dü~üp bayı· sana daima dua ec:len ben derviş ku- Onun arkasından kanatlan yenl 
luna neler yapmazsın? çılmıaya başlamı§ yavru kuş da yu· 

Akşam eline on dolar sıkışbrdılar ve lacaktı. iste ben de sana itimat ederek bu- vasından uçup kısmet aramıya git-
erteai aabah gelmesini söylediler. Cari, ilk defa temiz, samimi ve ciddi racıkta oturuyorum ve İqem.İ sen- ti. 

Bunun üzerine Frank sinemanın karlı bir kızla karşıl~ıyordu. den bekliyorum. Bizim tenbel derviı bunu görmüf, 
bir iı olduğunu anladı. Hemen o ak.şanı f6 llkkanun t933 te bu genç kız res· Derviı böyle söyledikten sonra bu 6Özleri iıitmiJti. 
bir iı bu1duğunu hem babasına hem de men Cari Cooperin karıaı oldu. yan gelip ağacın altına uzanır ve ha- Utandı, hemen kalktı. Kendi kıs-
ni ... nluıına yazdığı iki mektupla mü1• de· 1 dd vadan gelecek kısmeti beklcmiye melini kendi arayıp alın teri ile ia-

,.... Şimdi Ho ivu a genç karısı ile bera· b l I ktı · 
ledi. 8§ ar, ak!am olur. Ne gelen bs- ıesini kazanm~ için yo a çı ill( 

her tamamen m~ut bir hayat ya~amak· t b' Jd•w• 1 ·· d b• "ft • ak Bu iki mektuba Cari iki cevap aldı. me var ne ır şey.. rastge ıgı ,oy e ır Ç! çıye yam 
Babası c:Canbaz mesleğini bırakıp deı· tadırlar. Dervişin karnı acıkır.. oldu. «Florvan'dan» 

hal Helenaya dönmesini> emrediyordu. 
Nişanlısı da (Orada başka bir deli· 

kanlı bu1duğunu, onunla aevi~tiğinit söz

leştiğini, evlenece'klerini, kendisi ile olan 
ni~anı bozduğunu) bildiriyordu. 

O, .. Lu cevaplardan müteessir olmndı 
değil.. Fnkat knt°i kar~nnı da verdi. 

Mademki sevdikleri kendini t.erkedi· 
yorlardı, o da burada kalacak ve haya· 

tına kendi istikamet verecekti. 

Az. zamanda filim Meminde şöhret ka· 

zandı. Birçok filimler çevirdi ve her çe· 

virdiği filim yeni bir muvaffakıyetle ne
ticelendi. 

* Sesli filim çıkmıştı. 

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

Y aman'la Kocaman Hamak yapıyor 

Carinin sert, ciddi aesi harıkulade ele· i'!Ai. • 
'- ~- . necex; surette filme geliyordu. :.:::::::::=:=i:!!~=====~==-~......:ııo.;,..;; ...... -..-......,---·-· 

Yeni ferefler .. Yeni munffa~ıyetler 1 - Bu da Yamanın ba§ka bir hikayesi .• Bir cün Yaman-ı 2 - Fakat «Şezlong» kapalı idi. Onu, oturulacak bir luı+ 
kazandı. ~ Kocaman bir §ezlong buldular. Kocaman: - Bu İnsan· le getirmek için açmak lazımdı. Yaman ve Kocaman bir ol· 

Nihayet kendisine her verilen rolü de· lann üzerine ottt1'duklan bir ıey .• Biz de oturalım •• Dedi. 1 dular ve açmağa uğra~tilar. 
ğil, yalnız kendinin istediği rolü yapa• ( .f'D"lr.ır"'~~~~~~;ı;;.:.;o.-o~~~~.,...or;~İllll"'İ~~~-. 
eak nafiz vaziyete girdi. Bu imtiyazı si· l 
nema dünyaaının pelc az ıöhretleri elde 

etmi2lerdir. Dediğini yaptılar ve yapan· 

!ar da ~i~man o1:1ndılar. 1 
lşlennın çoklugu ve yorgunluğu nra· 

aında Cari ille n§kının sadakatsizliğini 1 

unutm~şt~. 1 
Y enı hır aııkı düşünmeğc vakti de yok· 

tu.. 1 
(Kanatlar) filminde Klara Bov ile 

beraber oynadı. Cari Klarnya pek çnbuk 

bir yakınlık hissetti. Filim icabı onu öp· I 
tüğü zaman bu puse.. Senaryo pusesin· 

den :r.iyade bir aık pusesi oldu. 

Klara Bov çok müstebitti. O da Ca· 

. ' .,. 
: -""~' f,"f# :W 1. • ...... -~~~~~~i..M .... _..~~~....,;~ ~L:-o~:c.;;.;;...a;;:..-......-..~~.-;........,....._......, __ __, 

3 ~ (Yaman) hakikaten Y~dı. Fakat (K~man) m ! 4 - Yamanm canı ııkddı: cHaydi oradan kuru kalaba· 
kocaman elleri ımongu açarken cÇat !..ıt ayağım lıD"dı. lık» dedi. Senin birşey becereceğin yok .. 

Dedi. Cari, eöhretini dünyaya yaya-
._ 1 1 · · riyi sevmiş ve tamamen kendisinin olma· caıı: o an bu yere itte bu suret e gıttı. 

tü d~ ıçın çoculdannı lngiltereye gÖ• 
r u. M 

lrı . ontananın serbest hayatı yerine 
&iltercd 

rnclct • e, Bedford kontluğundald 
<>ldu.cbın •ıkı disiplinli dar muhiti kaim 

~1üstakb 1 
ılitt . e (Cari Cooper) lngil tere· 
~ı aiali havasına h' . b' .. 1-
"'IJıı.tnadı ve mu ıtıne ır tur u 
t•'- · H!1.5talandL Doktorlar onun 
~far M 

tiler f.' onto.naya dönmesini tavsiye et-
~·oıu·n r nlc doğduğu ve nlı ,tığı muhitin 

u ltıttu.. 

••• 
Hayatını kazanmak .. 
Bu, Garinin kafasını tamamen i11gal 

eden mühim bir mesele idi. 

O devirde sinema payıtahtı olan Loı 
Anjelosta hayatını kazanmak ve muvaf • 

fok olmak bugünkü kadar güçtü. Cari, 

11nı istemişti. 

Ayni 7amanda Klara :ze" ke eğle.:ıce· 

ye ele meftundu. Cariyi bu hayata süriik· 

ledi. Fakat bu hayat Cari Coopcrin ho· 

§Una gitmedi. A>Tildılar. 

(Sipahi) filminde beraber oynadığı 

Evelin Brent bir müddet kalbini oyala-

sinemaya intisabı aklına bile getirmiyor, dı. Onunla da bir an beraber ya,adılıu 

Laııka sahalarda İş arıyor, stiidyolann ve sessizce ayrıldılar. 

önünden, beyaz perdede çalııımağı dü· Bundan sonra Cari, Lupe V elczi gör· 

şiinmcden, tasavvur etmeden ceçiyor· dü. Bu Meksikalı genç kız ile Cari ara· 

du.. sında hararetli ve büyük bir nıık ba~la· 
Hnyatınn bir gün bir te11adüf istikamet dı .. 

Evlendiler mi) S - Yaman, kırık ,ezlongtan bir «hamak» yaptı. 

Bunu kimse bilmiyor ve belki de bil· camana: - Şimdi rahat nhat uz.an bakalım.. Dedi. . _,_ 1 
mıyecCK .. 

•• POKER-PLAY 

6 - Düşünememişlerdi ki Kocamanın iri gövde.: .e hu 
ı banuk dayanrunazdı. Olan old-:ı ve (Pz.t!..) ICocam .. " s:rt 
üstü yere yuvarlandı. 
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SAHlfl~. 8 

Borsa Komiserliğinden: 
Birinci tesrinin 19 uncu ıalı günü, sabah saat 10 da lzmir Ti

caret ve Zahire Borsası encümeni intihap olunacaktır. 
intihap Borsanın zahire salonunda yapılacaktır. 
Rey vermek hakkı haiz olanların o gün ve o saatte zahire sa· 

lonunda hazır bulunmaları. 3670 (1857) 
• ' ' . ' ~ ~ • ~- . • ... . ~.... o 1 . ..... . ..... .. . ,, . 

Karahisar Maden Suyu 
Türkiye 

l{ızday Kurumu 

Böbrek, karaciğer rahatsızlıkları
na, hazımsızlığa karşı en jyi ve 

şifalı maden suyudur 

Her yemekte bir iki 
Bardak için· z 

lzmir eczanesi TELEFON : 2067 
1 . 

1 LAN 
il Daimi encümeninden: 

Kapalı eksiltmeye konulan İş Catal - Bayındır yolunun 4 + O.11 • 
7 + 727 kilometreleri arasındaki 
kaldırım yapısı. 

Bu işin kefif bedeli : (15490) lira (44) kuruf. 
Bu ite ait ketif ve ıaire evrak 
aşağıda gösterilmittir : A • Eksiltme fartnamesi 

B - Mukavele projesi 

istekliler 

E - Bayındırlık işleri genel Ş. 
D - Hususi Ş. umumi fenni Ş. 
C - Kefifname ve grafik 
Bu şartname ve evrakı lzmir • An
kara - İstanbul Nafıa mü<lürl\;!.dc-
rinde görüp inceleyebilirler. 

Eksiltmenin yapılacağı yer, ta
rih gün ve saati 28 birinci teşrin 937 perşembe gü

nü saat 11 de lzmir vilayeti daimi 
encümeninde. 

Eksiltmeye girebilmek için ge-
reken belgeler : Bayındırlık bakanlığından alın-

mıs müteahhitlik ve ticaret odası 
belgeleri. 

Eksiltme kapalı zarf usuliyle ya
pılacağından istekliler 5 inci maddede yazılı saatten bir 

saat evveline kadar evraklariyle 
birlikte teklifnamelerini lzmir ili 
daimi encümeni ba•kanlığır.:ı ve
rerek makbuz almaları. 

Muvakkat teminat (1162) lira 
3641 (1854) 

... . . . . . 
ır - - • • · · ,, • • ;,;.. ~. .. • · • 

1 O oyç e O ri y ant bank 
DRESDNER BANi( ŞURESI 

IZMiB. 
M.EllKE.Zl : BERI.1 X 

Almanyada J7{J Ş~beal l'tfeucuıiar 
l:)ııı maye ve ibtıyat akı;esı 

16ô,OOO,OOO Raybsm11rk 
Tiirkiyeilo ~nbeleri: ISTA~BUL '"e IZMIIt 

!llı•ırJa l;'ulıeleri: KAHiRE ve lSf{EXDERIYE 
Her tiirlii hnnka maarnelatnı ifil .-e Jrnhnl NlAr 

ı ' ·, . .. .. .~ '·· • - .• ' f•. • •• . • 

' Emlak ve Eytam Bankasından: 
Depozitosu 

Esas Nu. Yeri Nu. aı Nevi T. L. 
C. 55 lzmirde Birinci ve ikinci Kordon Saman iskele- 6.800.

ıinde ve tapusuna nazaran tabtani iki mağaza, 
fevkani iki oda, 48,51/3 yeni Nu. 
«Halen altında bef mağaza, üstünde iki bölme» 

C. 56 lzmir Birinci ve ikinci Kordon ve Saman iske- 6.800.
lesi ve tapusuna nazaran iki bap depoyu müşte-
mil tabtani altı bap mağaza, 46, 44, 49, 1/1, 3 
5, 7 yeni Nu. 
«Halen altında dokuz dükkan üstünde iki bölme» 

Yukarıda yazılı emlak peşin para ile satılmak üzere kapalı 
zarfla arttırmaya konulmuttur. 

1 -ihale birdir ve kat'idir. 3/11/1937 tarihine müsadif çar
tamba günü saat on befte Ankarada idare meclisimiz huzurunda 
yapılacatır. 

2 - Bu emlak pe~in para ile satılacaktır. Uhdesine ihale olu
nan zat bedeli ihaleyi hemen vererek teferruğ muamelesini yap
tıracaktır. 

3 - Alıcı olanlar bankamızdan bir lira rt)ukabilinde alacakları 
mufassal ,artnamemizi okuyarak ihale gününe tesadüf eden 
3-11-937 çarfamba günü şartnamede tarif edildiği veçhile teklif 
zarflarını, teklif sahibinin bir vesika fotografı ile saat on bire ka
dar buradaki fUbemize ve azami saat on beşe kadar Ankarada 
genel direktörlüğümüze tevdi etmeleri ve daha fazla tafsilat al
mak isteyf"-nlerin her gün bankamıza ve Ankarada genel direk-
törlüğümüze müracaatleri. 17-20-6 3675 (1859}. 

YENi ASIR 

Balıkyağının halisi 

Hilal Eczanesindedir 
1937 rekoltesinin bat mahsulü 

Kemal Kan1il Aktaş Balıkyağ! 
Aclıyle satılmaktadır. iki defa timikman süzülmüş 

faheser bir oerbettir. 

ı7 iLK TEŞRlN PAZAR 1931
0 

- 5 - -.. ' ' .. • • • ' • • ' 1. ' 1 

Hakiki dostun tavsiyesi budur: 

R 
A 
D 
y 
o 
L 
• 
ı 

N 
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Yurdda ıttifak haline gelen bu kanaatı 
tesise niçin ve nasıl muvaffak oldu? 

Çilnkü cRADYOLlN > in terkibi yük- mütemadiyen taze taze piyasaya çıkar· 
sek bir kimya şaheseridir. Çünkil <RADYOLlN> diğer macuıı· 

Çünkü bütün cRADYOLlN> kulla- !ara nazaran çok ucuzdur. 
nanların dişleri temiz, sağlam ve güzel- Artık bütün bunlardan sonra cRAD· 
dir. YOLlN> kullanan on binlerce kişinİtı 

Çünkü cRADYOLlN> emsalsiz rağ- ne kadar haklı olduğunu anlamak Jı:o
bcti dolayısiyle hiç stok yapmadığı için laylaşır. 

Eczacı Kemal Aktaş bu yağı başka hiçbir yere vermemİftİr ve 
vermiyecektir. 

Gayri menkul malların açık arttırma 
ilim Madde 126 Q • H ı • • 

IZMlR lKlNCt lCRA MEMUR- ış e tımı 

LUôUNDAN: 

1 

A~~ il ~ N . D. No. 37 /2474 

Açık arttırma ile paraya çevrile- u a a c 1 
cek gayri menl:ulün ne olduğu 16-
3 on altıda üç ev hissesi. ı 

Gayri menkulün bulunduğu mev
ki, mahallesi, so!cağı, nur.tarası : [ HORTAÇSU 

Hastalarını Birinci Beyler 
sokak 36 numarda kabul eder. 

Sabah 9 - 12 

Mahmudiye M. Muhtar Hasan 
ağa ve Memiş efendi so!reğı ile bir.! j 
le§tiği noku.da 28 eski ve 30 nu-

1 
maratajlı evin. öğleden sonra 3,30 • 6 

Takdir edilen kıymet : Tamamı-\ Randevü için telefon ediniz. 
na bin lira.. TELEFON: 2946 

Arttırmanın yapılacağı yer, gün ;..m::ım:!! ___ ...,.., ____ "-"""~ 

saat : lzınir ikinci icra dairesi, bi- ç k 
rinci arthrma 25/11 /937 per§em- ı· çe 
be günü saat on dörtte ikinci arttır-
ma 10/12/937 cuma günü ayni •a· Çiçek güzelliğin canlı tablosu-
atte. . .. dur. Zarif bir çıçek demeti en kas-

ı - ltbu gayrı menkulun arttır- vetli zamanımızda ruhumuza ne
ma p.rtnamesi 10/ 11 /937 tarihin- şeler serper 
cl.e? itiba~en .2~74 numara ile ikin- Çicekçilil~ te güzelliğe ayrı bir 
cı ıcra daıresını~ mu~!Ye? n~~'.'" revnak verdiği için bedii sanatlar 
sında he~ kesın gorebilmesı ıçın meyanına girmi1tir. Bu sanat tim
açıktır. }landa yazılı .ol~nlardan !az- diye kadar hep Türk olmıyan un
la malumat almak ıstı yenler• ışbu surlara mahsus zannedilirdi. Her 
tartnameye ve 2474 dosya numa- l salıada zek• k b·ı· t• • ·· te-. 1 · • · •. t a ve a ı ıye ını gos 
raaıy ~. memurıyetımıze muracaz. \ren Türk kadınlıaı bunda da mu-
etmelıdır. vaffak olmuttur. Tabii ve sun'i el 

2 - Arttırmaya _iştira!:. için yu-1 ile iflenmit ve süslenmiş piketler, 
k~rıda yazı~ kı~metın yuzde. ye- , matem çelenkleri hazırlıyan ve be
dı bu~~ ?ısbetınde pey ~çesı ve- lediyenin bahçe fidanlığı ile Kar
ya mıllı bır bankanın temınat mek· şıyakada iki çicek bahçesini elin· 
tubu tevdi edilecektir. (124) de bulundurup bicbir taraftan re-

1 3 - İpotek sahibi alacaklılarla kabet edilemiyecek derecede ucuz 
diğer alakadarların ve irtifak hakkı , veren bu kanaatkar Türk çicek 
sahiplerinin gayri menl;ul üzerin· ' müessesesini ihtiyacı olanların bir 
deki haklarını hususiyle faiz ve kere ziyaret etmesi bu Hanımızın 
~aarafıı; ~air ol~~ iddial":rın~ if?,u reklam olmadığını göstermeğe ka
ılan tarihınden ıtıbaren yırmı gun fi gelecektir. 

1 
içinde ~vr":kı. müsb!te!eryle ?ir~ikte lzmir: Belediyenin Evlenme 
memurıyetımıze bıldınnelerı ıcap Dairesi içinde Çiçekçi 
eder. Aksi halde haklan tapu sici· Şadiye 
tiyle sabit olmadıkça ıatıt bedelinin (1 • 10) 
paylll§masından hariç kalırlar. •K• >IAklPB• • ;a ı e ı a - c .. 

4 - Gösterilen günde arttırmaya u a • oğaz, Burun haatalık-
ittirak edenler arttırma tartname· !arı mütehassısı 
sini okumus ve lüzumlu malfunatı D kt Ü •• 
almı§ ve bunları tamamen kabul' o or perator 

:::.\~;~::~:!~:~~ !~ Sa m·ı Ku la 1·çı 
~~ ç:r~tır:!tıb:~~ll ::~a::~~ t;: ~ 
metin yüzde yetmi§ beşini bulmaz 
veya satı§ iatiyenin alacağına rüç· ı 
hani olan diğer alacaklılar bulunup · 
ta bedel bunların o gayri men
kul ile temin edilmit alacaklarının 
mecmuundan fazla cıkmazsa en 
çok arttıranın taahhüdü baki kal
mak üzere arttırma on b~ gün da
ha temdit ve on betinci günü ay
ni saatte yamlacak arttırmada, be
deli satıa istiyenin alacağına rücha
ni olan .diğer alacaklıların o gayri 
menkul ile temin edilmis alacaktan 
mecmuundan fazlaya çılmıak &ar· 
tivle, en cok arltırana ihale edilir. 
Böyle bir bedel elde edilmezse ihale 
yapılmaz ve satı§ talebi düıer. 

6 - Üzerinde ihale olunan milt· 
_teri ihale bedelini vermezse iaa ka-

Muayenehane: Birinci Beyler 

No: 36 Telefon 2310 

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

:.:.l'::ıı!!ll!lilir::::::JJE:~.:ı::.:.:26 { 481 ) 

nununun 133 üncü maddesi tat
bik olunur. 

ltbu gayri menkul hissesi yuka
nda gösterilen tarihlerde lzınir ikin
ci icra memurluğu odasında İ§bu 
ilin gösterilen arttırma ıartnameai 
dairesinde satılacağı ilan olunur. 

3668 (1858) 

öKSORENLERE VE 
~öCOS NEZLELE.IUN.E 

GONDE iKi DEFA FIRÇALAMAYI iHMAL ETMEYlNIZ .•.• 

1 

Baş ağrısı, Diş ağrısı 
NEVRALJi 

Bütün ıstırapları teskin eder 

GRIPIN 
Bilhassa bunlar karşı müessirdir 

h batında, seyahatte, evde her zaman yanınızda bir kate 

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 kafc alınabilir. 

l 

Radyo Meraklılarına 
GRAETZOR 

Braun Hornyphotı 

Markalı Radyoların 1938 modelleri görünüz. & 

Zevk • ahenk - sada temizliği - zarafet evsafını hep birden arıt· 
der. Radyo almadan -Bir defa görmek- dinlemek sonra karar ..,e 
mek menfaatiniz icabıdır. 

Otomatik 1 ve 10 plaklık gramofonlarımız tavsiyeye değer. 
S. KALOMENl: Büyük Kardiçalı Han r do 

Omega ticarethanesi ittisa ııı 

MILLt EML.AK MODORLOGONDEN: 
Lira J(. S. Nu. 

1002 
899 
974 

976 
994 

Salhane Şetaret S. Nu. 17 tajlı ev 30 <>g 
Tamaşahkta 174 Nu. lı evin 6/36 hissesi 33 3 

Buca lzmir C. arkası Duvarlı 1170 M. 14 Nu. lı OO 
arsa 410 00 
Bornova Şehit Mehmet ve Orta S. 33 tajlı ev 175 
Karantina Sakızlı S. ada 1729 parsel 5 de 321,50 1o 

128 metre arsa 
995 Karantina Mısırlı C. Şehit Nazım S. Ada 1730 

7 60 
Parsel 3 de 169 metre arsa 6 60 

998 Karataf Selamet S. 10 taj Nu. lı 142,50 M. arsa. 2f, 
1012 Karantina Cerrah Mehmet sokak Nu. 17 ev bedelı 0 oO 

sekiz senede ödenmek üzere 170
75.oo 

1000 Güzelyalı Güneş S. 14/1 taj 125 M. ar:a . t liP 
Yukarıda yazılı emvalin mülkiyetlerine haddi llyıkıy~~dda tle 

çıkmadığından 14/1/937 tarihinden itibaren 10 gün mu e 
uzatılmıftır. 

ihalesi 25/10/937 saat 15 dedir. 
Alıcıların Milli Emlak Müdürlüğüne müracaatleri. 

5
) 

3676 (185 

KATRAN HAKKI 


