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A atür refakati erinde 1 me 
olduğu ha e zmire gelec 

Inonü' 
)erdi 

Tahmil tabliye 
Makineleşecek 

.F oca, K araburun ve Çeşmeye muntazam. 

ilk hadin askeritayyarecimiz ayın sekizinci günü 
şehrimizde büyük merasimle karşılanacaktır 

. ' . . . . vapur seferleri yapılacaktır E 

Haksız bir • 

muamele 

Konseyin hafi celsesinde ispanyaca 
tahrik edilen meseleler görüşüldü 

istintak 
Daire8i 146 ıocı mad

denin tatbikini 

1 
Türk Ceza kanununun 146 ıncı madde
sinin ikinci fıkrasına tevfikan cezalan• 
dmlması isteniyordu. Maznun istida· 

sında a f kanunundan istifade etmiş o) .. 
duğunu iddia etmiştir. Mahkemenin 
kararı pazartesi gününe kalmıştır. 

N ot: Türk Ceza K anununun 146 ıncı 
maddesinin ikinci fıkrası şudur: 

c - 65 inci maddede gösterilen şekil 

ve maddelerle gerek yalnızca, gerek bir 

istemiştir 

Bu madde 
f l k 

kaç ki~i il e birlikte kavli veya tahrirt 

/tal ya üç tara ı bir konferansa girmiyece idamdır veya fili fesat çıkararak veya meydan 
•••, •• •••,, 1111111 •••••• ••••••••••••• ••••••••• 11111111 ••••••••••••••••••••••••••••, 1111 ••••••••••••••••••••••••••• ve sokaklarda ve n5.sın toplandığı ma .. 

, Cenevre, 2 (ö. R) _ Milletler cemi- İs1anbul, 2 (Hususi muhabirimizden) hallerde nutuk irat ve yafta yapıştıra-
yeti konseyi dün Akdcnizdcki korsanlı.· - Yarıncı Arif Orucun muhakemesine rak neşriyat icra ederek bu cürümleri 
vak'aları hakkında Ispanyol delegesinin bugun Ağırcezada başlandı. Dördüncü işlemege teşvik edenler hakkında, ya
bir mı..irac::ıatini tetkik ctmiştır. Bu ıne- h,tintak dairesinin Arif Oruç hakkında- pılan fesat teşebbüs derecesinde kalsa 

• 

selenin muhtelif safhaları asamblenin 1 ki kararı okundu. Bunda suçlunun 1 dahi. idam ce<ası hükmolunur. 

bir karar suretinde göz önüne ahnınış 
olduğu gıbi Nyon anlaşmasiyle meselc-ı F 

-• nin esası da hallcdi!dığinden \"C son za- as 
nıanlarda Akdenizde yeni korsanlık 
vak'ası görülnıediğınden konsey yapıla
cak bir muamele görmemiştir. 

şehrinde ka
rışıklık oldu HAFİ CELSEDE 

Cenevre, 2 (Ö. R ) - H afi celse halin-
de toplanan konsey azaları Akdeniz em
niyeti hakkmda Ispanyol hükumetinin 
tahrik ettiği meseleler üzerinde fikir t e
at:sinc girlşmiştir. :ltfese1enin diğr>r saf
haları asamble önündedir. Konsey 
azaları reisleri B. Pau1 Boncouru, genel 
sekreterin yardım.iyle bir ka rar sureti 
hazırlamağa ınemur etmiştir. Bu karar 
,uretinde Nyon ve geçen gün de Pariste 
Akdeniz emniyeti hakkında imza edilen 
~nla~maları kaydedecek '\'~ konspy aza
ları Ispan:,·a tarafında.; ıst h<faf edilen 
gayenin elde e ;1digin?, z.ra Nyon :ın
la~rı:1as~'1r1an b ri Akde .zC yenı kor
satılık vak 'ah.rı o~ adı ~ı nıil·~h ... de 
ey Jiyec<ı er~r Yarm 4P• .yol c lcge
sinin fasYibin E!r"... ·ı rk olan bu ka-
rar suret• kons~y t3rafından şimdiki iç· 
t!ına dcvrC"sln.n nıhay(·t.ncl~n c\"'-·cl tas· 
vip edilecektir. 

iT .ı\L YANIN V AZlYETI 
Paris. 2 (ö.R) - Romadan bildirili

yor: <Popolo d'Italia> gazel sinin bu sa
bah ne§Tcttiği bir makaleden Italyanın 
Ingilterc ve F ransa ile birlikte üç la-

raflı bir konferansa İı;Jt i rak etm ek iste· 

- SONU VÇONCO SAYFADA -

l 

Fas Sultanı Parisi son ziyar etinde - YAZISI OCONCO SAHiFEDE -



l'ENI ASIR 
~ 

:f BtRJNCJ TEŞRiN PAZAR ti!!ı 

B. Celil Bayarın 
Hayatına dair notlar 

CelAl Bayarın 

b8yatında iki safha 
vardır : Atatürk -
ten önce ve Ata
tUrlden sonra ..• Fa
kat onun AtatUrk'ü 
tanıyıp onun em
rinde kayıtsız ve 
prtsız: bir işçi o
luncıya kadar ge
çen zamanı, kendi
ni, Şefine layık bir 

cr:AT ATORKO SEVMEK BlR lBA· 
DETilR. BU tBADETt HER ZA· 
MAN YAPALIM.» 

ŞEHİR &•BEKLERİ 

Belediye Reisimizin 
Avrµpa seyahati 

.~ Atina, Brendizi ve Paris şehirlerinde 
belediyeciliğe ait tetkikler yapıldı 

ve faydalı notlar alındı 

Nazilli dokuma 
1 

kombinasında 
. inşa faaliyeti 

• • 
ermıştır sona 

---•·---
evlat olarak hazır- Belediye reisimiz , rafından hüsnü kabul edilmişlerdir. Fabrikanın acılma 

sait neticeler alınmıştır. Fahri~' 
nı.ontajları ikmal edilen makinelerde : 
neme ameliyesine devam edilınektediti 
Nazilli kombinasının makineleri Y~ 
tiptir. Bu makinelerin bir kısmı tıenOS 
bir çok sanayici memleketlerde yokw.r, 
Sovyetler bu makineleri hazırlamak içiJI 
cidden şayanı takdir bir faaliyet göStr· 

ıniştir. 

Jamakla geçmiştir. r -':!diye reisimiz Dr. Behçet Uz, Av- Rebimiz Bari fuarınt gezmişler ve 
Celal Bayar ka- ;m :f rupadaki seyahatlerine devam elmekte- icap eden izahalı alarak mühendislere 

tıksız ve yüzde yüz . ~· t" . ~ ,g{f% "'-K , :~ .: 
1 
dir. Programa göre evveUl Yunanista- not cltirmişlerdir. Sureti mahsusada 

bir halk çocuğudur. •· · • ,..,. -: ·. . . •.·:, . ,: 
1
na uğı:aıunış, Atina şehri gczilmişt'.r· B. hazırlanan rozet ve :;air fuar hatıraları 

' töreni bu ayın yirmi 
beşinci Pazartesi 
günü yapılacak 

JllC~• 
Nazilli kombinası, yaz ve kış atı 

simlerinde, daimi bir ilkbahar ha~ 
içinde çalışacak, işçilerin çatı.şınalarıı: 
dan kabil olduğu kadar fazla randııitB 

Onun, kendini yetiştirme tarzı, bu mem- zın devamı en yuksek emelımdır. Derın Behçet Uz dost Elen milletinin Atınada kendilerine hediye e<lilıniş, misafirper
lcket cvlAUarına örnek olmak değerini b~ saygı ile ellerinizden öperim, Bü-1

1

vücuda getirdiği yenillkler~ beğendiğini verlik ve dostluk hisleri izhar edilmiş-
taşır. Sa~uyunun, ileriyi gönnenn, yuk Paşam.> bildirmekte, ezcümle yenıdcn yapılan tir. Nazilli dokuma kombinasında inşa 
nefes üvenmenin, yurtseverliğin çerçe- Büyük önderin vekiline verdiği ce- daimi teşhir sarayında Zapion parkı ile Belediye reisimiz Bari şehrinin 150 faaliyeti sona ermiştir. Tesisata ait ba- alınması temin edilecektir. 11 
velediği bir yolda Celal Bayar, bir insan vah da şudur: ışıklı çeşme len takdirle bahsetmektedir. odalı modern \.'e tam konforlu belediye zı tefcrrüat üzerinde çalışılmakta, fab- Nazilli dokuma kombinası bu a>'~. 
azın ve enerjisinin nasıl muvaffak olaca- cYıllardan beri büyi.ık ve ciddi ikt1- Yunanistandan sonra Italyaya geçile- otelini de çok mükemmel bulmuşlardır. rikaya mücavir yollarla iş evleri mobil- yinni beşine tcsadilf eden pazartesi g • 
ğını kendi şahsi hayatiyle göstermiştir. sat işleri içinde bizzat uğraştınız. Gör- rek Brendizi ve Bari şehirleri gezilmiş- Şehrin caddeleı·i, parkları ve elektrik yalan hazırlanmaktadır. Fabrika bir nü Başvckfilet Vekili B. Celal Bayar tao 
Şefinin ve inkılabın emrettiği iş sahala- gü ve tecrübelerinizi çoğalttınız. Bu de-

1 
tir. tenviratı hakkında faydalı notlar alın- kaç gün içinde bütün noksanlarını ik- rafından açılacaktır. B. Celnl BaYS:ı 

rında 0 işin muvaffak olabilmesi için lü- fn Iktısat Vektılelini daha yüksek ve l Baride Şark fuarı umum1 katibi ve mıştır. mal etmiş olacaktır. yakın bir ihtimalle kombinayı önUtni.I~ 
zumlu olan vasıtalara bir anda sahip ameli vasıflarla deruhte elmış bulunu-

1 
Komerçiyale bankaları direktörleri ta- Reisimiz, I3ariden Romaya geçmiştir. lşçi kızlar için Nazilli dokuma kom- deki hafta içinde, gelişlerinde açınalıı 

&~il~Buhooon~~k~~~i~~un~ Bun~n~mnunnm~~~~~--~--~~-~~~~~-----~~~--~~~~~bin~n~bkku~açılmış, bun~nmü-~ihtimaldahilin~~~ü~~ ~ 
~a~~ir~ ~~Gerekwtıd~k~~wg~k L• T d ~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~ 

* 
zatı devletinizi büyük isabt'tle seçen ıman ra mvay a M kt k.t I K ka Ja 

Celal Bayar 1884 de Gemliğin Umur-IBaşvekil Paşa Hıµ.rctlerine teşekkür e ep 1 ap arı arşı ya a~ 
bey köyünde doğmuştur. Bugün 53 ya· ederim. ""' • o Okutulacak kitapların Kumarbazlar 

d d P.1 c1· 1 b b ı <Bütün dünyada olduğu gibi memlc- ı·şlerı'nı'n tanzımı· Bir adam arkadaşinı 
fUl a ır. ı evn ı o an a ası zama- . . .. . . · • • l • k l J 
nının cllmiye> sınıfına mensuptu. Dev-ıketimizde en başta bulunan muhım ışı- ısım erı y a a an ı . . 
rinlıı en ileri fikirlerle temayüz etmiş miz iktısat ~idir'. Bu işle en yükse~ (BAŞ TARAFI l lNCI SAYFADA ) yaralamış Ve Kültür Bakanlığı, 1937 - 1938 ders Dün, Karşıyakada, Alaybeyinde. ~ 
en olgun fakih ve llimlerindendL Pilcv-1

1 
muvaffnkıyetı temıne çalışmak hayatı- Almanyaya IİparİJ edilen vapurlar- k t yılında ilk mekteplerde okutulmak Uze- kaç kumarbaz cürmU ıneşhut baliıl .. 

11 
d d B . . b . b'. .. dan ikisi mal\ım old..X..· üzere hmir li- açın ış ır ıjSI 

neden 1293 muharebesinde hicret et- ir. zaruri ir. unun ıçm u ışte utun "IS'" re kabul edilen kitapların isimlerini teş- yakalarımı" ve aüıkadarlan, bir Po 
k d 1 ld 1 k't• b .. ·· ı manmda i§ljyecektir. Ba vapurlar 938 v k .... e-miş, il arü muallimin mezunu sıfatiy- ev et teş ı atının. utun yurttaş arın kilatına bildirmiştir. isimleri bildirilen refakatinde nöbetçi sulh ceza mah e ... 

le Umurbeyde riişdiye muallimliği ve ve hepimizin ciddi duygularla alakalı s~ içinde tzmire getirilecek ve yalan Suçlu zabıtaya kitaplardan gayri kitaplar ders kitabı sine getirilmi§lerdir. b" 

kazada müftülUk yapmış ve oğlu Celfil olmamız lüzumu tııbiidiir. Milli iktısat hatlarda i}letilcccktir. Foça, Karaburun. teslim o/muştur olarak talebeye aldırılmıyacaktır. Kumarbatlarm adı, Hasan oğlu !C" 
Bayarı da uzun müddet blttat okutmuş- yolunda emin olarak ve emniyet vere- Çeıme gibi mühim merkezlere muntazam Ders kitabı bir kaç tane gö.sterilıniş dül ve Ali oğlu Atadır. Hasan oğlu ı• 
tu. Ondan sonra Celal Bayar, Bursa- rek kat'i ve radikal adımlar atarken, ı seferler ihdası tetkik edilecektir. Billıas. Bundan üç gece evvel, Karantinada olan derslerin kitaplarını seçmekte baş cep de manacı bulunmaktadır. 
daki Fransız mekteplerine devam etti. esas programımızın 9llıam ettiği ameli sa ynz mevsiminde tenezzühlcr tertibi 11 numaralı tramvay içinde bir yaralama nıu .. llim ve ınuallı"mler serbest olacak- ı d heni.il " Bu kumarbazlar; A aybeyin c it• 
Kendisine ilk seçtiği ve daima da sadık tedbirleri tercih etmek en doğru yoldur.

1
bile imkan dahil; 1 cirecektir. valul.Sl olmuştu. Carih Sadık ogvlu Tev- 1lar, kültür memurları, ilk tedrisat ·· d · 1 b' kahveye g 

kaldı"'ı meslek bankacılıktır. içtimai heyetimizin bütun iş bölümleri lktısat \iekideu ...:mirde tahmil ve tab- 1 f tt• 1 i 11. 1 · k"ta musaa esı a ınmayan ır ğa 
6 fik firar etmiş, yaralı ihsan oğlu Haşmet mü e ış er mua ım erın 1 P seçme mişler ve ufaktan kuınar oyna018 

Meşrutiyetin ilAnında Htihadı terakki sahiplerini ayni faydalı altıka ile dbu yo- liye iflerinin tamamen makineleştirilme- hastaneye yatırılmıştı. işine karışmıyacaklardır. Her muallim başlamışlardır. 
murahhası sonra Bursa kiHibi mesulü lun elele vermiş, omuz omuza ayan- sini tensip etmiştir .lzmir gibi tahmil ve ve bnc: muallim talebenin kitaplarını aıaıca4 

' b h d f ·· ·· · • 1 Suçlu Tevfik, yakalanacağını hissede- ~ Her ne kadar; kahvehane ile 
olmuştur. Ittihadı terakkinin ideolojisi- mış, ir e e e yuruyen samımı yo cu- tahliye işleri fazla olan bir ıelıirde liman vaktinde temin etmesine çal1sacak ve yna• 

1 k d ) · •kt d · · d 1 rek. dün Karantina merkezine gelerek -.. dar olan bir zat, bunları kumar 0 

ni kaybettiği bir zamanda, tarih huzu- arı yapma • ev etin ı ısa ışın e yor-, vnsıtıllannm tamamen elektrikle kulla-
1
. 

1 
keyfiyeti bakanlığa bildirecektir. d d'-1etC" 

ı k afi k t t maktan menetmek istemic:.c:.e e uu 
runda kendini tezkiye edecek hfidiselcr- gunluğunu aza lma ve muv a ıyet rulmagı çok pratik neticeler verecektir. es ım 0

_ muş ur. . Ilk mekteplerin dördüncü ve b"'sinci -s- · bil• 
k l k · · k d" 1 T fik b td f d .....,, memiş ve mecburiyet altında polıse . 

den biri de Celtıl Bayarın fırka hayatı- zamanını ısa tma ıçın le çare ır. Ancak bu İf zamanla tahakkuk edecek- ev • za ıtaya şu yo a 1 a e ver- sınıfları için yazdırılan ve basım işine ' iıl 
dır. O, memleketin fikir ve ekonomi cMmmffakıyetiniz içın benimle bera- tir. mi§tir: başlanmış olan hendese ve hesap kitap- ber verm~r. Polis gelıni§, ikl :iş~e, 
bakımından en zengin köşesini, o gün- ber bülün arknd~larımızın _ve yurd~a~~ 1 ilk adım olmak üzere bmir liman1 için - Salı gecesi Rcşadiyede Haşmetle ları basılarak satışa çıkanlıncaya kn- kağıtla kumar oynadığını. Rece ın '/re 
kil millt menfaatlere göre hazırlamak larımızm maddı ve manevı her turlu elle müteharrik vinçler yerine elektrikle şarap içtik. Kendisile biraz aramız açık- ldar bu dersler programa göre talebeye elini şakağına dayayarak oyunu se 
kudretini gösterebilmi§Ur. \vasıtalarla yardımcınız olduğunu dilşü- i~liyen vinçler ,ipariı edilmiJtir. Bunlar- tı. Bu açıklığın sebebi de, Ha§metin iki 

1

amell bir yolda okutulacaktır. dalmış olduğunu görmüştür. 

* 
nerek müsterihnne ve muvaffakıyetten . .. k k" 1 h k l k b"l Kumarbazlar; pastra oynadıklııtılllı 

. dan ilkı tecrubeye baJlamıştır. Almanya- ay evvel. nmcam Tahir hakkında haka- ilk me tep ıtap an a anı ça 1 - •• IC" 
K t 1 h k · · d ı ' lk ·· ı _ emın olarak radıkal suretle calışınız • • . • . . · ah f z1 k ( t"k d l d ki nı soY ur u uş are etimn a 13 ı gun e f . • ' dan getinlecek daha yedı vmç eşyanın rette bulunmu~ olmasıdır. Ben bunu unut dırilcn fıntlcrle satılacaktır. D a a a umar a 8 a 11 ar 0 ma ı arı Jinl 

rinde Atat" kün 2-· d 'nde bir e endım:. 1 f 1 ı b · k" 1 d melel'ine rağmen, polis, Recebin e • ur u.ın e ve cmrı · . • .. .. . . . . anbardan çıkanJmıısında ve anbara alat· rnu~tum bile. Fnkat hadise gecesi Haş- ial e ta e enın ıtap a masına mt'y an ,_...., ı;tır• 
kuvayı ·n· · c rn.ı Bayar vardır Ş:?rın bu larıhı ve buyuk dırektıfınm j • • . . açmış ve avucunda elli kuruş çu~ ... ~ 

mı ıyecı e · l b'k d"ld ,.. . .. k . . . mnsmda kullanılacaktır. met yine ağzını bozdu ve amcam hak- verilmıyeccktır. Fıızla fıatle kitap salan- ıctıı• 
Halk safla 1 a asında bauın bir hoca nası lal ı. e ı ıı,;ını gorıne mı ıstı- 1 d ı ı B k nl v b'ld' ·ı kf Ik b n kendisine ait o r r . ' 1 Ecnebi vapurlarla limana gelen yolcu• kındaki eski hakaretlerini tekrarladı. Za- ar er ıa a a ıga 1 ırı ece ır. cep, u paranı rtıŞ' 
bazan bir efe kıyafetındc dolaşarak, yorsunuz? 1 dall 1 ~- __ 1_ t" a h ğunu söylemişse de dün ynpılan du cıı 

B k ld k . . d ıırm san ara uı"ınrruyo.nuı. ıno or v - ten sar OR olduguv m için, bu hakaretlere Jl 
milli cepheye yeni kaynaklar bulan bu aşınızı a ırıp Tür ıyenın ört t:ı- 1___ -s • • • "' B • l • .. d mada, polis ve sahiller, hadiseyi nY • 

f l 1 l .. s•taııyle NV"Aya çıkanlmalannı temın ıçın. tııhammül edemedim. Haşmeti bıçakla- ır ıra yüzun en . l rın 
taşkın ruhlu ihtilnlci, gayeden uzaklaş- ra ına bakınız: 1\-fösta ısı • gü er yuz- : • . • .. u anlatmışlardır. Sabit .görülen suç 8 . a 
maya çok müsait olan küçük kuvvetleri lü, mesut Türk milletinin hayalında, lnn~ ıdnr~ı. ~ır. motor yaptırm?tır. ! dım .. Demi~tir. cinayet çıkacaktı dan dolayı Abdül ve Atanın beşer Jır 

. 
1 

. . şu kısaca ekonomik kalkınma adı ver- motor 15 k~ilıkt.ir. Yakında izmire g - Yaralı Haşmet hak.kında, onbeı giln- 1 ReCC" 
hır araya top o.mıı. sonra A1dusar mıl- • • ril ek . A •- · d d 12 k. il"k ı··k b. T h H··sey·n d d b' •ahs'tn para cezasına çarptırı masına ve 
li kuvvetler kumandanı olmuş, daha diğiıniz büyük işin değerini anlıyaca~- . ec tı.~· ynca umır e e •t ı u ır muvakkat rapor verilmiştir. a - u ı a ın a ır v ' bin beraetine karar verilmiştir. 
sonra Bursa kuvayı milliye reisliğinde sınız. Endüstrileşme, iç Uca ret: dış tı-

1 
bır motor yaptml~qtır.. . " .. kkikat evrakı fezlekesile birlikte iddia ma- 1 ~ehdmedde bir _l~r~ aTl~cakğı oldu- "-·---

çalışmıştır. CD.ret, tuzlu su p'.>litikası, saglam ve KoruW: 'Vapcr ıskelesının bll' an once nmınn ve iddia makamından da suçlu gun an vermesı ıçın ur pazarın· Ku .. cük bir kızın 
Zaferden sonra ilk kabinenin teşek- durluklu para, malımı~ı değ~ri;Ie s~ttı: ~maın:e çalqdmaktadır •. Kon~ . V.apur ile beraber, nöbetçi mahkemeye veril- ' daki aile evine gidiyor. Mehmed- , 

1.--ülilndc Iktısat vekilliğini iizerine al- ran anlaşmalar ... Hülusa, mıllı ve ılerı i.skelesı, KnrJıyaka vapur iskeJesı tıpınde, mi tir. den alacağını istiyor. hırsızlığı 
ınış, Londrnda ekonomik müşavir ola- bir millet ekonomisinin bütün şartları, fakat daha modern ve kullanııJı ola~k- Dün suçlunun ilk sorgusu yapılmı~ ve Karı, koca ağzını açarak Hüse- .J< 
rak bulunmuştur. imar ve iskan veki- eksiksiz ve bıze en uygun olarak ger- tır. inşaat ilerlemiıtir. Bir ay içinde ik- iğbirar neticesi bu işi yaptığını tahmin et- yine küfürler savuruyorlar. Ağız 20 lira kadar bi.r parayİ çalrıı d; 
]i Celal B:ıyar; cünlhuriyetin çocukluk çekleştirilıniştır. Bu eserlerin yanı ba- maline çal1Jdacak ve ağlebi ihtimal cüın- tiğini sö}'leıniştir. Tevfikin tevkifine ka-1 kavgası bir boğufmaya inkılap tan suçlu bulunan Nigar adlll -
çağında, planlı, sistemli bir göçmen şında, değeri kadar mül.evazı olan hü- huriyet bayramında açım töreni yapda- rnr vcrilmi~tir. ediyor. Bu arbedede Elif ağır su- küçük bir kızın dün sulh c~O-
politikası ve onun yanı başında yeni za- viyeti ile, Türk. milletinın çok yak~- caktır. + rette Elifin kocası Mehmed de ha- mahkemesinde muhakemesi 
mantar şehirleri kurmaya çalısan bir dan tanıdığı Celal Bayarın hayatına aıt Tayinler fifçe ba~ından yaralanmıttır. Hü- rüldü. ~ ı "'i 
i~cı tip'tir. .. şu kısa notları; onun muhtelif vesile- Şı'lt maçları seyin de fena halde dövülmü,tür. Karara göre, Nigarın hırsız.•~ .. Kız lisesi katiplerinden B. Rüştü öde- v· * lerle, muhtelif zamanlarda \•e muhtelif Zabıta hadiseye vazıyed etmif, sabittir. Yaşı küçük olduğu ıdÇ • 

l d k ·· ı d.ğ. b' .. 1 .1 Bugu .. n başlıyor miş orta oku1 ~tipliğinc, kız lisesi ida- 1 . b' ş Uzun ve çetin bir kurtuluş hnrbından yer er e en ço soy e ı ı ır cum e ı e yaralılar hastaneye gönderi mıt- velisine teslimine ve şayet ır d'' • 
b't' ~· B .. ı aff kı ı 1 re memuru Abdülkadir ayni okulun ka- l d""'. _ ı, t• çıkan yurdun topraklarında onu kurta- 1 ırccegız. u cum e, onun muv a - Bugün Alsanco.k stadında filt maç arı- . . . lerdir. Bayan Elifin yirmi gün ha bu türlü bir suç İşe ıgı t~ • 

ranın kurduğu yeni hayata.' en lüzumlu yetlerinin şartı ve asıl hüviyetini anla- na ba§lanacaktır. Alsancak - Demirspor tıplığıne tayin edilmişlerdir. Bn. Leman, sonra, tekrar m uayenesi yapılmak de velisinden iki yüz lira ağır ~f' 
bir yeni eser vermek gaycsile iş banka- tan bir vesikadır: ve Oçok - Ooğanspor takımları, ııilt §Bm- B. Abdülkadirin· vazifesine tayin edil- üzer e m uvakkat b ir r apor veril- cesası alınmasına karar verilflll 
sına kurdu. Iş bankası, yalnız bir mali c ... Atatürkü sevmek daimi bir iba- piyonasının ilk maçları için hazırlanmış- miştir. • t' t' 

dettir. Bunun her kes tarafından kabul f Buca orta okulu pansiyon kltibl Ke- mıt ır. ır. 111" müessese olarak kurulmamıştır: Doyçe tardır. ilk maçan hakemi B. Musta a Nöbetçi bakim, suçluyu d erhal Bu karar; hazır buluna n sUÇ,,ı' 
O l b k edilmesini isterim Bu ibadeti her za- h · k k ı l t"' ı ryen an ın türk memuru, muasır · {Üçok) , ikinci maç ın hakemi B. Fe mı nan, er e isesi kdtipliğine tayin edi- tevkif ederek hapishaneye gön- n u n babasına anlablmıt ve aı 
hayatın ayakta dunna vasıtalarından sa- man yapalım.• (Alsancak) tır. miştir. dennittir. gelen ihtarda bulunulmuttur. 
yılan bir sahada, bu memleket evlatla- nr / 
rının neler yapabileceğini göstermek is- Pamuk mahsu ü 

iyidir 
temiştir. Bugünkü Iş bankası nedir? 
Bunu siz, tasarruf ahllikını verdiği mil
yonların istikbalini, milli servetin mil-
yonları halinde kasasında saklıyan türk Hükumetimizin büyük eh!?mmiyet 

mı'lletı• ·ııe b,.. b · te 1 . · verdiği pamuk mahsulü bu yıl İzmir vi-'°ra er, onun sıs m erını ve 
prensiplerini kendilerine sistem ve pren- !ayetinde hem mebzul, hem de kalite 
ıip olarak benimsemeye çalışan bütün itibariyle üstündür. Ekim sahası. geçen 
bir dünya iş Ulemine sorunU7_ seneden yüzde yirmi beş fazla olmasına * mukabil, havaların kurak gitmesinden 

üç.üncü Celiıl Bayar, ekonomi ve en- artma nisbeLi bu dereceyi bulmıyacak

düstri kalkınmasının Celal Bayandır. 
Şef, onu, polilik ve sosynl kuruluşu ta-

mamlıyııcak. kökten \'e büyük bir kal
kınmaya memur etmişti. 9 eylul 932 de 
Iktısat Vekili olarak işe başlarken Bü
yük Şefe şu telgrafı göndermişti: 

clrnde ve feyzinizin ilhami ile işe b ş
ladım. Halkın ve memleketin ihtiyaç

tır. 

Pamuk mahsulünün karışmaması için 
fabrikalarda tertibat alınmıştır. Fabri
kalar evvela Akala pamuklarınt , sonra 
da yerli pamukları işliyeceklcrdir. 

lzmirde yapılan 
ihracat 

larını en ıyi sezen yukst'k dehanız.ın aç- Son hafta içinde lzmir limanından 

tığı nurlu yolda şimdiye kadar olduğu muhtelif ecnebi memleketlere 820 ton 
gibi, mefkureci bir ameleni:ı. sıfatiyle üzüm, 1172 ton incir, 457 ton pamuk, 
cand n çalı cağım. Yeni vazifemdc 1145 ton eski mahsul tütün, 11 ton me
muhtaç olduğum kuvvet ve mukaveme- yan kökü, 26 ton deri, 93 ton arpa, 201 
ti de teveccüh ve iUmadınızdan alaca- ton kumdarı, 9 ton kendir tohumu, 76 
ğım. Bütün tcşcbbüslerimd~ bana tü- lon valeks, 50 lon kepek, 120 ton ba-ı 
kenmez bir kuvvet ve mukavemet mcm- dem, 178 ton palamut, 200 ton zımpara 
baı olan yüksek teveccüh ve ıtımadını- m deni. 216 kilo halı ihraç edilmiştir. 

3 . GüNDENBERİ 

TAYYARE SiNEMASININ 
MUHTEŞEM SALONUNU DOLDURAN HALK 

MIRIAM HOPKINS - MERLE OBERON 
TARAFINDAN TEMSiL EDlLEN 

ALÇAKLIK 
- Filmini candan alkıılıyorlar. 

iftira yüzünden çek ilen İstıraplar • Bir yalanın doğurduğu acıkh n eticeler hayret ve takdirle kart'ılaniyor • 

• • Dilber artist DAN/ELLE DARIEUX'nun temsili 1 SL ı ·K 1 Z 
Filmi görülecektir. 

İLAVETEN : PARAMOUNT JOURNAL . 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

SEANSLAR 
Hergün: ALÇAKLIK 2 • 5,45 • 8,55 de 

PARISLI 3,35 - 7,20 d e 
PAZAR : 12,20 d e PARISLI ile b athyor. 

FIATLER 
30-40-50 



.,,_. CI TEŞRiN CUMARTF.SI 937 YENIASIR 

DEUTsCHE LEVAN- F ra telli Sperco Olivier Ve Şü. ı~e~~=~=~~~ Baltık Umonlarına hare-

TE LlNIE LıMlTET BARDALAND vapuru 16/10 da Ro~ 
Vapuru Acntası V t ~:8:a;ı:!~~~~ık ı~~r~a0~~ 

G. m. b. H. ROYALE NEERLANDAIS apur acen ası ket edecektir. 

be~ vapuru 6 ilk teşrinde KUMPAJ.'lYASl BİRINCl KORDON REES Y.!KINGLAND vapuru 2/ 11 de Ro.t-
hlA .. ;~or. Hrmburg ve Bremen li- TRAJANUS vapuru 25/9/937 de ge- BINASI TEL 2443 terdam • Hamburg - ?danlyrua - Da=ıg 
-~~n n .ıl çıkaracaktır. lip Burgas Varna ve Köstence liman- Llle L• • Ltd Danimarka ~e Baltık hm arına e-
'U\ .. UUJİA 6 L•....ı- • t . d • • rman ınes ket edecektır hekl vapuru umıı.cı eşrın e lan için yUk alacaktır. . • . OUMAlN 

lnartlnlyor. Hamb1ırg ve Bremen li- TRlTON vapuru 5/10/937 de Rotter- CALYPSO vapur11 lımanunızda olup SERViCE MARIT1ME 0~10 d Malta 
arından yU.k çıkaracaktır. dam Amsterdam ve Hamburg limanla- 5/10 Rotterdam, Ams\erdam ve Ham- ALBA JULYA va~uru 1 . a 

Th AMERtCAN EXPORT LINF.S rma' hareket edecektir. burg Umanları için yük alacaktır. M; rsilya ve C~?ovaya hareket edecek-
e Exı>ort Steamshlp Corporation SVENSKA ORtENT .LtNlEN GANYMEDFS vapuru 12/10 da ge- t ir. Yolcu ve yuk kabul eder. 

l ~lRIA vapuru 28 eylulde bek- BtRKALAND motörü 2/10/937 de ı lip yükUnil tahliyeden sonra Burgas, ZEGLUGA POI.SKA S. A. _ 
;~·~~~ N:vyork için yUk alacaktır. Rottcrdam, Gdynia, Danzig, Baltık ve I Vama ve Köstence limanları için yük LECHtST~N vap~ru t ~/1~. ~ An 
ı;-~ vapuru 3 ı ci teşrinde bek- Danimarka limanlarına hareket ede-

1 

alacaktır. vers • Gdynı~~e an zıg ım arına 
nlyor. Nevyork için yük alacaktır. cektlr. JUNO \•apuru 16/10 da Rolterdam, hareket edece ır. . • 

ExEcUTivE vapuru 10 ı ci teşrinde BARDALAND motörü 16/10/937 de Amsterdam ve Hamburg limanları için I NOT : Vilrut tarıhlen, va-
bekleniyor. Nevyork için yük alacaktır. Rotterdam, Hamburg, _Danzig, . Gdynia, 

1 
yük alacaktır. ) 10 iıimleri ve navlun Qc· 

EXCHAN . . . . Norveç, Baltık ve Danunarka limanları-ı SVENSKA ORIENT LINIEN pur a~ • v. • • • • 
de beklenıy!!E ;apuru ,}~ ~ın~~~teşrf- na hareket edecektir. BIRKALAND vapuru 2/ 10 da Rot- retlerıoın dogıııkbklerınden me 
caktır. · evyor ıçın yu a a- VtK.tNGLAND motörü 3/ 11/ 937 de terdam • Hamburg - Gdynia - ·Dantzig ıuliyet kabul edilmez. 

c.ıı. 'DT ..,_N 22 b" . . . d Rotterdam, Hamburg, Gdynia, Dani- ·--------~---------lll!!li~-----·· b ~.1.V V&pUru lflDCı teşrm e k r ) h k d kt( 
tı~~enıyor. Nevyork ıçın vuk alacak- ~~v~~~0 ~rı-: ~o~tNr. · Umum Pamuk Fabrikatörlerinin 
EXMmısTER vapuru 28 birinci teş- ALBA JULtA vapuru 10.10.937 de N 

tlnde bekleniyor. Nevyork için yi.lk Malta ve Marsilyaya hareket edecektir. aza rl dı• k katine 
alacaktır. ZEGLUGA POLSKA S. A. 
'l'he Exı>ort Steamship Corporation · LECHtSTA~ motörü ~0/1.0/937 de 
PtRE AKTARMASl SERi SEFERLER Anvers, Danzıg. ve Gdynıa lımanlarına 
14'~ hareket edecektır. 

t>lı;d:~.a:.t;tt vapuru 8 birinci .. teşrinde Yolcu ve yük kabul ederler. llanlar-
ket edn Bo~ton ve Nevyork ıçın hare- daki hareket tarihleriyle navlunlardaki 

SEV ecektir. değişikliklerden acenta mesuliyet ka-
p· AHAT MODDETC bul etmez. 
p~re - Boston 16 "11~. Daha fazla tafsilat için !kinci kordon-
ıre - Nevyork 18 gun . . '-- d 

sı:;.n da Tahmil ve Tahlıye bınası arKUSln a 
~VICE MARITIME ROUMAIN FRATELLl SPERCO vapur acentahğı-

D BUCAREST na müracaat edilmesi rica olunur .. 
d UROSTOR vapuru 2&birinci teşrin- T 1 f . 4ııı/4142/26G314221 e bekleniyor.. e e on . 

lQ;stence, Sulina, Galatz, ve • -••caı:aamlK'll~!! 
Calatz aktarması Tuna limanları için oı· ş He L ı'" mı· 
Yük alacaktır. K 

STE. ~~~ ~~~~i3E A~~ il ~ N ' 
l J?UNA motörü 18 l el teşrinde bek- u a a c 1 
enıyor. Belgrad, Novisad, Comamo, 
~~dapeşte, Bratislava, Viyana ve Linz 
Çın yük alacaktır. 

JOHNSTON VARREN LINES LTD. 
LIVERPOOL 

bROMORE vapuru 10 1 cl teşrinde bek
leniyor .. Liverpool ve Anvers limanla-
l'ından yük çıkaracak ve Burgaz, Var
fa, Köstence, Sullna. Galatz ve Ibrail 
•rnnnlarına yUk alacaktır. 

ARMEMENT DEPPE - ANVERS 
ESPAGNE vapuru eylôl sonlarında 

bekleniyor. Anvers için yük nlacaktır. 

IlOiiTAÇ~U 
Hastalarını Birinci Beyler 

sokak 36 numarda kabul eder· 
Sabah 9 - 12 
Öğleden ıonra 3,30 - 6 
Randevü için telefon ediniz. 

TELEFON: 2946 

DEN NORSKE MIDELHA VSLINJE niyor. Rotterdaın, Hambuı:g ve Bre-
BA OSLO men için yük alacaktır. 

l ALEBEK vapuru 27 eylôlde bek- 11• d k" h k t t · ı ıeriyle navlun-
l~niyor. Dicppe, •Diinkerk ve Norveç 1 da~. ad 

1 ~ · ~~~ ~ a~~~nta mesuliyet 
ırnanları için yük alacaktır. a r a ı egışı er en 

BAYARD motörü 24 birinci teşrinde kabul etmez. . • . . . . . 
bekleniyor. Dieppe, Dünkerk ve Nor- Daha fazla tafsılat almak ıçın Bırıncı 
Veç limanları için ylik alacaktır. Kordonda V. F. Hcnri Van Der Zee 

ARMEMENT H. SCHULDT Co. N. V. Vapur acentalığına müracaat 
HAMBURG edilmesi rica olunur. 

MARlTZA vapuru 28 l ci teşrinde bek- TELEFON No.: 2007/ 2008 

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

• 

Taze Temiz Ucuz ilaç 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat • eczane ı 

Başdurak Büyük Salepçioğlu hanı 
Karş1sında 

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

DAIMON. 
Masa vantilatorları 

, En son icat edilen bu vanlilatorlar. yazın boğucu sıcnk· 
•8 :•adnn kurtarır. Masa vanlifatorlnr1 üc pil ile çalışır kırk 
ılu snat devam eder. Saatta ancak bir kuruş sarfiyatı vardır. 

CEP VANTİLATORLARI: Küçük bir pil ile çalışır mü
temadiyen yedi saat devam eder. Bilhassa bayanların el 
Çantdırmda ve ceplerde taşınabilir. Gayet şıktır tavsiye 
ederiz. 

Deposu Sulu han cıvarı No. 9 - 28 Hüsnü 

PLATT 
Fabrikaamın Namdar 

ÇIKRIKLARINI ve bilcümle YEDEK AKSAMINI 
UMUM ACENT ASINDAN bu ı:ene temin edebilirsiniz 

ADRES: 

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

Singer dikit makinaları kumpanyası karııısmda 
Telefon: 2413 Posta kutusu : 234 IZMIR 

zmirde Nasırdan Şikayet ayıpdır? 

Eczacı Kemal Kamil Aktaşın 
6'Nası ol ema ,~ 

NASIR 
Hila 

ILACI VARDIR 
Eczanesi \1ardır 

NEKADAR DOG-RU ? •... 
... E~~t~em•wm:11 ...... - .......... _.ana• .. ımıı-ııım .. 1m1111ılllllllm:m~~~~--t~ -- --- Dil -- ~ "D$J'W'-· 

BR1STOL 
Beyoğlunda 

OSMANiYE 
Sirkecide 

C'lQ2".T....a:ZZ2:ZG 

Bu her iki otelin müsteciri Türkiyenin en eıki otelcisi BAY 
öMER LOTFO'dür. 43 senelik tecrübeli idareıiyle bütün Ege 
halkma kendiıini aevdirmittir. 

Otellerinde miıafir kalanlar, kendi evlerindeki rahatı bu
lurlar. 

Birçok huıusiyetlerine ilaveten fiatler müthiş ucuzdur. 
lstanbulda bütün Ege ve [zmirliler bu otellerde buluşurlar. 

Ziraatçılara, Çiflik sahiplerine müjde?? 
Hükümeti Cümhuriyemiz gaz ve benzin rüsumunu indirdi. Ar· 

hk bundan tıonra ucuz olan bu maddeleri k\;'Uanmağı dütünmeğe 
mahal kalmadı. Pek az kullanılmıf 1925 - 1927 modellerinden 
(FORDSON) markalı traktörlerimiz vardır. Bunlar ehven fiat 
ile ıahlacaktar. iki adet nümune mevcuttur. Geliniz, görünüz ... 
Fırsah kaçırmaymız? 

ADRES : lzmir - Fevzi pafa bulvarı No. 41 Hurda Demirci 
OSMAN MALKOÇ 

ı -:- .ı.o . _(1 _68~ > 

TURAN Fabrikalan mamulltıdır. Aynı %amanda Turan 
tuvaJet sabunlanm, tra~ sabunu ve kremi ile gllıellik krem· 
lerini kullanınız. Her yerde ı tılmnktadır. Yalnu~ toptan aa· 
tıılar için lımirde Gaıi Bulvermda 25 numarada umum acen
telik Nef'i Akyazılı ve j. C. Hemıiye mUracaat ediniz. 

· Posta Kut. e24 Telefon E45G 

.NASlR iLACl 
KAtiZUK~ _ ., 

Doktor ,. 
s 1 

Ns 
!LACI 

<l,~~7Jı"' .... 
··~ ı; :· 

D'OKT.OR JEMSiH,. 
!o eski nasırları bile pek k11a bir zamanda tamamen ve 

kökünden çıkarır. 
Umumi depoıu: logiliı Kanzuk eczanesi her eczanede bulunur. 

Ciddi ve müessir bir naınr ilacıdır. 

Manisa Vilayeti Daimi" encii'menin~ 
den: 

. 1 - Man~aa - Turgutlu yolunun 1 + 074 _ 17 ·+· 430 uncu 
kılomet_.r~lerı araımda yapılacak. 92286 lira 49 kurut keşifli fOSC 

ve smaı m~aat kapa!• zar~ ıurehyle elcıiltmeye konulmuştur. 
2 - Bu mşaata aıt ketıf ve sair evrak 461 kurut mukabilin

de Maniıa vilayeti Nafıa müdürlüğünden alınabilir 
. 3 - Eh!iltm~ ~biri?ci t~f~inin !.edinci perfembe ~ünü ıaat on 

bırde Mam~a vılayetı Daımı encumeninde yapdacakhr. 
4 - Eksıltme kapalı zarf usuliyledir. 
5 - Muvakkat teminat 6921 lira 49 kuruştur. 
6 - Bu eksiltmeye gireceklerin Nafıa Vekaletinden ahnmış 

ehliyet vesikası ile bu yıla ait Ticaret Odası vesikasmı ve mu
valckat teminata ait makbuzlarını bir zarf ve teklif mektuplarını 
da ayrı bir zarfa koyarak bunları 2490 sayılı kanunun 32 inci 
maddesi dairesinde hazırhyacakları bir kapalı zarfm içine ko
yarak 7/10/937 saat 10 na kadar Manisa Valiliğine vermeleri 
ve posta ile göndereceklerin mezkur kanunun 34 üncü maddesi
ne riayet etmeleri lüzumu ilan olunur. 

32-26--JQ--3 3278 (1785) 



demi çembe i Fransadaki e mali 
.. 

vazıye 

almış ar • n • 
rı tarını ana 

apon tebliğlerine 
• or su ı 

Şanghay, 2 (Ö. R) - Tokyoda 
Sovyetlerin Çinlilerle japonlara kar
şı yardımda bulundukları kanaati 
kUvıret bulmaktadır • Siberyadaki 
Sovyet umumi karargahının hudu
da yakın bir noktaya nakledildiği ve 
buradan Sovyet generallerinin Ja
ponya aleyhindeki hareketleri ida
re ettikleri iddia edilmektedir. 

JAPON SiY ASETI 

• 
ıza 

inanılırsa Ç · n 
halin 

Londra, 2 (Ö. R) - Tokyodan 
bildiriliyor: Japon hariciye nezareti 
tarafından neşredilen bir tebliğde 
bildirildiğine göre Çin vaziyetini de
ğiştirerek Japonyaya karşı yeni bir 
siyaset takip etmeyi kabul etmezse 
Japonya Çindeki mücadeleye sonu
na kadar devam edecektir. Çünkü 
Çinin şimdiki siyaseti tamamiyle 
japon aleyhtarı hislere dayanmakta
dır. 

Çan Kay Şek ailesi ve arka daı;leıriyle IJir arada. 

YEN MENi ALMIŞLAR 
Pekin, 2 ( Ö. R) - Japonlar ta

rafından Yen - Men geçidinin zaptı 
üzerine Kuantunk vilayetindeki ja
pon kuvvetleri $ansi vilayetine gir-

mahtarı mesabesinde olan Liouhang mıntak::ısında mühim zayiata uğra. 
mevkiini ele geçirdiklerini bildir- mış olduğunu kabul etmektedi.r. J~
mektcdirler. ponlar buralarda hala siddetlı hır 

Çinliler de bu mevkiin daima el- mukavemetle karşılaşm~ktadır. .. 
!erinde bulunduğunu iddia etmekte- Dün japon piyade kıt alarının hu-
dirler. cum arabalarının yardımı ile yaptık-

Şanahay önünde Çinlilerin mukavemeti 
mişlerdir. Şimdi japonlar bu vila- Resmi japon kaynağından bildi- lnrı taarruzlar da muvaffakıyetle 
yetin merkezi olan Hay - Van - Fu- rildiğine göre, muha~amatın ba~lan- neticelenmediği için japonlar halen 
dan yüz kilometre kadar mesafede gıcından beri japonların Sanghay düşmanın beton mevzilerini berha
bulunuyorlar. Çinli)er inhizam ha- cephesindeki zayiatı J 893 ölü ,.e va etmek için yer altında galeriler 
Jinde çeki1melc.te olup mukavemete 5637 yaralıdan ibarettir. Buna mu- kazmaktadır. 
muktedir görünmüyorlar. kabil Cinlilerin zayiatı 20 bin ölü Şapei civarındaki Çin mevzileri 

JAPON GöZIYLE ASKER( ve 35,000 yaralı olarak tahmin edil- bütün gün japon topçuları tarafın-
VAZlYET. mektedir. dan döğülmüş ve ayrıca hava hü-

. Şanghay, ~ .<A. A) - Röyter Şanghay, 1 (A.A)- Japon men- cumlarına maruz kalmıştır. 
a1ansı m~habırınd~n: baı japon taarruzunun Şanghay JAPONYA MÜDAHALE KA-

2~. e.~Jul~en ber.ı Şanghay Üzerin- mıntakasında büyük bir betaatle ile- BUL ETMiYECEKMiŞ. 
de go~unmıyen Çın tayyareleri dün rilemP-kte olduğunu teyit eylemekte- Tokyo, 1 (A.A) - Hariciye ne-
gece Japon hatları üzerinden dört dir. Bugün de japon bahriye silah- zareti namına söz söylemeğe salahi
defa uçmuşlardır. Japon tayyare endazlarının şimal istasyonu mınta- yettar bir zat Japonyanın daha şid· 
topları Çin tayyarelerine karsı kuv- kasında Patsolin köprüsü civarında- detli mücadeleye devam edeceğini 
vetli bir ateş açmış ve her defasında ki hücumlarına devam olunmamış- ve hali hazırdaki ihtilafa üçüncü bit 
Çin tayyareleri zayiata uğramadan tır. devletin müdahalesini kabul etmi
geri dönmü~lerdir. Japon atasenavali iapon kıt'aları- yeceğini şiddetli bir lisanla beyan et-

Japonlar Çin demir çenberinin nın dün Lihan~ - Lotien - Liuho miştir. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

ilis i p komitesi 
Kimi le tevkif edildiler. Süseks 

•• •• rovaz r ye 
Kudüs, 2 (Ö. R) - Tevkif edılen arnp · · 

komitesi ve Hayfa arap bankası erkanı • ' 
Hint okyanosunda bir adaya nefyedil
mek üzere Ingiliz cSusseb kruvazörü-

ne irkap edılmişlcrdir. l\'fomlckcttc em
nıyeti muhafaza için askeri kuvvetler 
·ıe,akkuz hal"nd 0 tutulmaktadır. Va

Ce ana 2'Önderildiler 

him hadisder çıkacak olursa Mısırda ~~.JJ:;.t;:riıi~ 
bulunmakta olan İngiliz kuvvetlerinden 
Filistine takviye kıt'aları gönderilecek-
tır. 

• 

Kudüs, 1 (A. A) - Yüks k Arap ko
mitesinin ,·eznedarı \C Ar p bankasının 

reisi olan Hılmi pa<=n kend..sini tevküc 
gelen polisler tarnfından bulunamamı~ 

ise de bankanın d·rcktörü yakalanmış- ı;,~~~•.h..><»:ıoı."'2:-~ 
tır. 

Tcvkifot h::ıkkındaki h:ıberler llüttin 
Fılistinc :ı ıltlırım sJrati,lc yayılmış ve 
gittikçe büyü~ rn bir endişe tevlıt etmiş
tir. Hükumet h~r türlü tehlikelere knr
şı koymağa hazırdır. 

Kudüs mü!tüsii yiiksek mtislüman 
meclisi riyasetındcn nzledilmiştir. 

Kudüs, 2 (Ö. R) - 1ngiliz makamatı ~ 
tarafından tevkif edilen yüksek Arap ( clirektörü 
komitesi fıznları ile H:r~ fa Arap bnnkası (Ce:t lan ) 

-Bütün Fransız gazetelerini en 
başta ehemmiyetle iş~al ediyor 

Herriot mühi"1 bir nutuk söyledi 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Paris, 2 (Ö. R) - Fransada ma-

F·ransız 1ıa.:::ırlarmdan Leon Blum 

li vaziyet bütün gazeteleri işgal et
mektedir. «Üeuvre~ gazetesi son 
yapılan kabine müzakerelerinden 
bahsederken B. Chautempsın mali 
vaziyeti düzelterek Fransayı çalışan 
ve sakin bir memleket halinde dün
yaya göstermek istediğini kaydedi
yor ve ~unbrı yazıyor: Mali vazi
yette bir tereddüt devresi baş gös
termisse bunun sebebi i~çiler için 
haftada 40 eaat iş usulünü vazetmiş 
olan b.nunların ilgası hakkında ba
.:ı mahfiller tarafından hususi bir 
maksatla başvekile atfedilen niyet
lerdir. Fakat B. Chautemps as]<l 
böyle bir niyet beslememektedir. 
Vakıa Halk cephesi ıslahat progra
mının tatbiki bir tevakkuf devresin
dedir ve bu tevakkuf devresi devam 
ediyor. Fakat hu ileri doğru atılan 
adımların geri alınacağı manasına 
gelemez ve esasen radikal sosyalist 
partisi işçiler lehinde başardan sos
yal ıslahatı feda etmeğe hiç bir su
retle mütemayil değildir. 

zırlar meclisinin müzakere edeceği azimperverane vaziyetin frangın va• 
mühim meselelerde takip edilecek ziyeti üzerinde müsait tesirleri ola• 
hareket hattı hakkında muhtelif na- cağı umulmalc.tadır. 

lHTiY A TKAR BlR USAN 

zırlann ayni fikirde olduklarını ya- Paris, 2 ( ö.R) - Mebusan ınec· 
zıyorlar. Mesela şimali Afrikada !isi reisi ve Liyon belediye reisi B. 
çıkan karışıklıklar hakkında nazır- Herriot bu şehirde nahiye intihaba· 
!ar arasında \,i\m bir fikir mutabaka- tı dolayısiylc söylediği bir nutukta 
lı vardır. Bu havalide Fransaya kar- harici vaziyetin tasfiyesi lüzumun· 

Sosyalist cPopulaireA) gazetesi da- sı muayyen bir propaganda yapıl- dan da bahsetmiş ve diktatörlüklerin 
habihtiy~tlı b!~ lisfn k~~lan:na~\bc- ~akladır. Bundan ileri gelen nazik aleyhinde bulunduktan sonra demiş· 
d
ra er ll ~f~ ece~ na ıy\ıntı a h~- vaziyetle m~gul olmak üzere husu- tir ki: c:Diktatörlerin sözlerine ı16. 
k a co d~~ .. 0

· ~rn sakm~. ive ;~k ı- s1 bir şimali Afrika nezaretinin ih- meydan okumalarına boş cümleler· 
eye uşurmhef.ll ma saf ıyde a a a- dasından bahsediliyor. Bu bakanlı- le mukabele edilemez. Tehlike kar·. 

dar bazı ma ı er tara ın an orta- - ~ b k' ha k·ıı d d F b' 1 · ı sı 
k 1 b 

. I . gın asma es ı şve ı er en ve şısın a ransanın ır eşmış o ma 
ya çı arı an azı rıvayet erın umu- · d'k' kah. d d l 1 1" d 

fk d h l
. ·-. . sım ı ı ıne e ev et nazırı o an azım ır. ~ 

mi e ar a eyecan tev ıt ettıgını B Alb t ·5 t' · ·1 · BEl .. ÇlKA BOTÇESl · f.k . . er arrau nun geçırı mesı _ 
yazıyor. Cazetenın ı rınce bu mn- düsiinülmektedir. Brüksel, 2 (Ö. R) _ Nezaretle· 
nevralar muvaffak olrrııvacak ve M ı· l 1 ı· l re dag~ıtılan 1938 bu··tçesı' 11 milya. r h · · · d ll hl k a ı mese e ere ge ınce nazır ar 
~~ rı~·.e sfcr:b~n e so k d~ ~n~n iki grupa ayrılmışlardır ve bunların 382 milyon frank varidat ve 11 mıl
ır ıgık~r a B ır s~retbte ·eben ı~ı gos- noktai nazarları arasında bazı fark- yar 319 milyon frank masraf gös· 

terece tır. ununa era r u ga- lnr mevcuttur. Ancak bu tam bir termektedir. Bütçede 74 milyon faz· 
zete B. Chautempsın haftada 40 fik' 1 v h' t' d d -·ıd· 1 1 k go··r··nmesı·ne ragm~ en hiç bh' . d 1 ak . ır avrı ıgı ma ıye ın e egı ır. a ı u . 
s~at ış esa~ına o.rn.nmam mye- Simdiki kararsızlık .vaziyetine niha- yeni vergi tatbik edilmemiş, fak~t 
~ı~de bolf ugunu temın edecek mev- yet vermek için şiddetli tedbirler al- bilakis bazı vergiler hafifletilmiştır. 
;ı e u unmıyor. mak zarureti üzerinde sol ve sağ ce- Mesela temmuzdan beri buhran ~er• 

MECLiSTE NELER MOZA- naha mensup bütün Fransız gazete- gisi kaldırılmıştır. Bütçe varıdat 
KERE EDiLECEK) leri mutabık ~örünmektedirler. Ma- fazlası tahsilatın artmasından müte-

Diğer gazeteler de bugünkü na- li sahada hükumetin takınacağı vellittir. ••• 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

lspanyol Millet Meclisi 
Italyan Alman taarruzu üzerinde 

teksif etmiştir ... • • • 
mesaısını 

A 

Asiler Barselonu bombardıman ettiler 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

V alansiyadan bir manzara 

Yalensiya, 2 (Ö. R) - KoTtes bu cepheye gönderilen İtalyan tak- tir. 
meclisinin dün sabahki içtimaı çok viye kuvvetlerinin sebep olduğunu SALAMANKADA° 
muhteşem bir surette açılmıştır.Mec- ve Astürya cephesindeki nazik va- . Salamanka, 2 ( Ö. R) - Milli 
lis katibi mutat veçhile geçen şu- ziyetin sebebi de yine yeni gelen radyo tarafından bildirildiğine göre 
bat ayındaki eon içtima devresinin İtalyan kuvvetleri olduğunu söyle- general Frankoya devlet reisliği 11.e 
kararlarını okumuş ve bundan son- miştir. baş kumandanlık sıfat ve salahiyetı• 
ra meclis reisi B. Martine Bario söz Sosyalist akalliyet partisiyle sol nin verildiği tarihin yıl dönümü nas• 
alarak muhtelif cephelerde çarpışan cenah cümhuriyetçilerinin reisleri yonalist işgali altındaki bütün ır 
cümhuriyet kuvvetlerinin kahra- hükumete mÜ7.aheretlerini bildirdik- panyada pek parlak nümayi~ler e 
manlığını takdirlerle yadetmi~tir. ten sonra müdahalesi merakla bek- tesit edilmiştir. 

Bunu müteakip Basvekil B. Neg· lenmekte olan merkez partisi reisi BARSELONUN 
rin demistir ki: Dahili harbin ba:o;- B. Portela Vayadares söz. almış ve BOMBARDlMANI 
langıcınd~ muntazam bir kuvvette"n 1936 iptidalarındaki faaliyetini hü- Barselon, 2 (A.A) - Üç tayya· 
mahrum olan cümhuriyet hük\ımeti lasa ederek demiştir ki: re filosu dün öğleden sonra Barse• 
şimdi kuvvetlerini tam manasiyle Huzurunuzda, ispanyanın huzu- lonu bombardıman etmişlerdir. Tak: 
tensik etmiştir. Artık kudretli bir runda, dünyanın huzurunda hüku- yareler bomba attıktan sonra soka • 
ordunun başında bulunuyoruz. met salahiyetinizin meşru ve fili ol- tan geçenlere mitralyözlerle ateş ~~ .. 

B. Negri.n l~alya ve ~lmany~ya duğunu temin ederi~: . . ~ışl~rd~~: .. Şimdiy~ ~~dar 45 :;;~1 
lspanyadakı rnüdahalelerı hasebıyle B. Vayadares _ cCumhurıyetı, Is- nın old~gu, 97 kı~ını.n yarala ıos· 
şiddetli hücumlarda bulunarak Bil- panyayı ve vatanı~ temsil eden hü- ve 34 bınamn da kamılen v~ya. ·r. 
bao ve Santanderin kaybolmasına kumete tam müzaheretini bildirmiş- men tahrip cdildi;ci tesbit edılrnıştı 
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B. Fethi 

Haksız bir 
muamele 

__ _,IJf_ __ 

J d k ll l l · Ortaya halli lazım 
spanya a i gönü Ü er mese esı bir prensip meselesi-

... 
! 

111 J • ı · F t ni de çıkarmaktadır 
Londraya gitti ngı ız. - ransız DO ası ~~!~~nB·~ı:~~s~~~!i: 

SON HABER 
; 

Mareşal Atinada 
Merasimle karşılandı d İstanbul, 2 (Hususi)- Bir müd- R hl• ..., d•ıd• calc.tır. O da belediyemizin kıvıra-

betten beri şehrimizde mezun olarak om aya te 1g e ı 1 ınadığı elleri başının üstüne koydu-
r ulu~an Londra büyük elçimiz Bay ... ğu ve zayıfları da ezmek istediğidir. istanbul, 2 (Yeni Asır - T elefon- 1 saat 12 de kral tarafından kabul 
.ethı Okyar bugün Avrupa ekspre- Bu çığır çok tehlikeli bir yoldur. la) - Genel Kurn:ıay Başkanımız 1 edilmiş, kral kendisine jJtifatta bu-

·~Yle vazifesi başına hareket etmiş- Paris, 2 (Ö. R) - ispanya mese- edeceğini, §U takdirde İse münaka- Meselenin yalnız Güzelyalı halkını Mareşal Fevzi Çakmak, Atinada lunmuştur. Bundan sonra erkanı 
tir. Bay Fethi Sirkeci garında bir lesinin halli ve ecnebi gönüllülerin 1 şalann uzayacağını kaydetmekte ve alakadar etmesi noktasından değil, çok parlak bir surette karşılandı. harbiye reisi general Papakosu zi. 
~it zevat tarafından teşyi edilmiş- İspanyadan geri alınması maksadiy- Pariste üç devlet arasındaki bahri prensip bakımından mütalaasına ve Mareşal Atinadan doğruca saraya yaret etmiş, akşam saat dokuz bu• 
tır. le Fransa - İngiltere ve İtalya ara- müzakerelerin muvaffakıyetle neti- tetkikine ihtiyaç vardır. gitmiş ve defteri mahsusu imzala- çukta B. Metaksas tarafından ken• 
Irak Hariciye nazırı sında üç taraflı bir müzakereye hal- celenmesinin de en iyi müzakere Herhangi bir makam tarafından mıştır. Harbiye nezaretinde haşve- disine resmi bir ziyafet verilmiıtir. 

yayı davet için hazırlanan İngiliz - usulünün bundan ibaret olduğunu yanlış veya kanunsuz tarhedilmiş kil ve harbiye nazırı general Metak- Bu ziyafette nutuklar aöylenmit. 
/stanbulda Fransız notası Romada hariciye ne- ve yine bu usu!e .. mü~~~~ e~II_?ek vergi mücerret itiraz müddeti içinde sasla bir müddet görüşen Mareşalı- Türk - Yunan dostluğu tebarüz etti· 

lstanbul, 2 ( Hususi muhabiri- zaretine tevdi edilmiştir. Havas lazım geldiğim gosterdıgını ılave Devlet Şurasına gitmiyenlerden be- mız merasimle meçhul asker abide- rilmiş, Balkan devletleri arasındaki 
ın: ... den) 1 k h · · B a1·ansımn Londra muhabiri tarafın- eylemektedir. hemehal tahsiline kalkışılacak olur- sine bir çelenk koymuştur. Mareşal bağlılık anlatılmıştır. 

- -ra m~~~zırı · öR) S f" dl dk ~~~---~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~ 'fevf'k b .. C d ld" t dan bildirildiğine göre bu nota tak- Londra, 2 ( . - ovyet se ı- sa her zaman vatan aş ar an anun- -
ı ugun enevre en ge ı. s- . · ·· h 1 k · · · · ı · ah ·ı· k l k F ı •) 

laayonda Hariciye Vekilimiz Dok- riben 600 kelimeden ibaret olup rı ademı muda a e ~mı_tesı. ~eısın~ suz ver~ıler t Si ıne apı ar açı ransa ve ngı tere 
tor Tevfik Rüştü Arasla İrak sefiri umumi ibarelcr_le yazılmıştır. Bu- ispanya k~.ntrol komıtesı reısı amı- demektır. 
taraf d ka l d N p _ nunla beraber fspanyol meselesinin ral Van Dum tarafından hazırlanan Haksızlık, kanunsuzluk, nerede, 

ın an rşı an ı. azır, era . . A · al V . ır d h'h" · 
l>alasa misafir olmuştur. Şehrimiz~ halli için İspanyadaki müdahalelere bir cevap tevdi etmıştır: mır . an n~ tdtılde. tece ı e erse tas ı 1 ım-
de çok kalmıyacaktır. nihayet verilmesi hususunda ısrar Düm deniz kuvv_et.lerı _va~ıta~ıyle 1 kanl~rı daıma mevcut bulunm~Iı?ır. 

T U 
etmekte, fakat diğer meselelerin de mürakabenin terkım ve ırkap ıske- Aynıy~t ~e .. teza~sız~k olan hadıse-

rak ya . müzakeresini reddetmemektedir. lcleriyle ticaret vapurlannda müşa- lerdekı hukuml.e~ın ~~e menfaa-

ispanyada yabancı gönüllülerin 
bir an evvel çekilmelerini istiyecek 

t • İtalyanın Almanya haricinde böy- hitler vasıtasiyle kontrolun devamı- ~ine şümu!lend~ılmesı lazım oldu-
fhilf ef fl!t f le üç taraflı bir müzakereye iştirak nı teklif etmekte idi. Sovyet hüku- gu kanaatifndedı1r: l . . . kA lari Londra, '2 (A. A) - Röyterinjva edecek ve bu mesele ile alakadaı 

T · k d b"I - · · b 1 · · d · · h k t Bunun onna ıte ermı, ım an - d' 1 t'k h b" · 1 1 k Akd · d d - ·· l""kl 
E: • • edemiyeceğı hak ın a yapa ı ecegı metı u şart ar ı~m e ~n .ıyı are e .. .. l"'h" l' V k~' 

1 
ıp oma ı mu a ırı spanya mese- o ara enız e ogan guç u er 

dır ne, ( Hruu1ı ) - J'talıya l itirazlara önceden cevap vermiş ol- tarzının kontrol sistemının akamcti- nı du§Unmek 98 a ıyct 1 e aıe~ e- lesi }la)undaki İngiliz - Fransız nota- bilhassa tebarüz ettirilecektir. 
~~mi ~ülettiıi General Kazım mak için nota İngiltere, Fransa ve ni müşahade etmekten. ibaret oldu- rin. v_e h1tkukçu arkadaşların vazıfe- sının bu hafta tatili esnasında Jtal- Fransa ve lngilterenin ilk hedefi 
!'irık LalebargazJa l•tanbal-Lon-1 ltalyanın bu meselede birinci dere- ğunu beyan etmektedır. Şu halde lerıdir. . . ... - A yaya verileceğini kuvvetle tahmin İ•panyadaki yabancı gönüllülerin 
'4ra ulalı yolunan açılıf töreninde cede alakadar devletler olduğu, Al- yeniden ademi müdahale komitesi BaZı tlcl~ıye ... azala~ı, hatt~ hu- etmektedir. çabuk bir surette geri almmaatdır. 
~lunduktan •onra Nafıa vekili 1 manya da davet edilecelc olsa onun ne gitmeli ve kontrol sisteminin ni- kukçu beledıye azaları ıle yaptı~ım~z PreH Association ise diyor ki: Diğer meselelerin ve bu arada bil· 
ile birlikte l.tanbula gitmişlerdir.1 gibi ikinci derecede alakadar olan hayet bulduğu mü~hade_ edilerek 7 temasla~da onlar~ or~a~a sa~ıh ~ır Bu notada ispanya işleri hakkın- hassa muharip taraf hukukunun ta· 

General bu •abah l•tanbuldan 1 diğer devletlerin, mesela Sovyet ilkte§rinden evvelkı vazıyete avdet hakşızlıgın me;cu ıye~ı~ı, ne!ıcenı~ da ademi müdahale siyasetinin ve nınması işinin sulhperver bir hal su· 
ldirneye gelerek makamları1.da 1 Rusya ve Portekizin de daveti icap edilmelidir. zayıfları ezmege var ıgını gızlemı- ispanyaya yapılan müdahale hadise- rctine bağlanmasına bilahare çalışı· 
111... l l l .J yorlar. lerinin mufassal bir tarihresini ihti- lacaktır 

~V~i::;i~ada Iran Transı·t yolu re~;:tr~u~~!k ~~ria~a~t~; fran'Sk Du··ş· u··yor 
yüksek makamatın alakasını uzerı-

K o rtez meclisi dün ne çekecek bir prensip meselesi ile 

merasimle açıldı /nsa faali yetine ehemmiyet verildi karşı karşıya{l.AKKI OCAKOGLU 
Valansiya, 1 (A.A) - Cortes meclısi ' • - ·- * ---

bugün saat 10.30 da merasimle açılmış· Trnh:ıon, 2 (A.A) -Trnbzon-Tebriz'çok daha ehven şeraiti intizam ve emni- 8 ... -Heryo 
;ır. Reis Martinez Barrio t'zcümle şöy· traıi~it .} olu iizcriııdeki tamir ve inşa fa- yeti haiz olması h'\sebile devlet otobüs 

e :~:
11

~:·~riplerin derecesine ytik- ~~:i1/~1~)~~a~:~irr 1~11:.\:~:~:::~şt~:.t~::~::~ ::::~;üoknl:;: :~~:e:eg~~=:~te;i:~s~~: Söylediği bir nutukta 

Fransız kabinesi Reisicümhur 
sarayında toplanarak bu 

hususta yeni kararlar verdi 
~hneliyiz. Siyasi ~ır~alar şimdi ~arş~- la hudut arasında işliyen devlet otobüs ki komple Lir kamyon tedariki için tüc- kabine yİ takdir etti 
aş. acaklardır. Hepımız İspanya ışlerı- ve karnyonlan tıpkı demiryolu nizam ve .. R) _Burada sö _ Londra, 2 _(A.A_} -Fra.?sızJr~.n- ve kambiyonun kontrol edilmesi 

n b car bir kaç gün evvelinden talepte bulun- Lyon, 2 ( O. • .. A Y gının kl)'metı yemden duşmuştur. fikrine itiraz eden nazırlar meclisi 
~n ize yüklcdigi mesuliyeti karşılaya· intizamı ile muayyen günü ve saatlerde makta ve sıraya girmektedir. Transit nak lediği nutukta B. Herrıot hukume- Bir steııfing 151 87 frank olarak ka- paranın ancak refahını müdafaa 

hıleceğimizi ümit ederim. Bazı siyasi h • k 1• d k 1 h tin bacında olan B. Chautemps ve .ı. J •
1
. . k . d"" 

fırkaların C'hemmiyctleriyle mütenasip are ·et ve mU\asa at e en atar ar a- liyatında mühim bir tczayüd ve hareket B D ;'.$\ d" , . kd' . d panm'!9tır. ster mgın ıymetı un edecek olan hnlk.ın arzusu ile hima-
h linde ek•pres ve marşandiz servisleri yap· .. k d T ·ı · a a ıer yı. t.a ır etm~ş ve.. e- 144,ı:.3 c_ank ı"dı". '-'e cdı'lebı"lecegw ı' kanaatı'ndedı'r. ir şekilde adetçe temsil edilmemis ol- gozc çarpma ta ır. una vasıtası e en k 1 opl ] - 1 .J ır " 
ınasına ragmen biz burada lspany.-ı~ ı maktadırlar. Se, ri,eferlerdc bugüne ka- kısa yoldan orta Avnıpaya en müsait mo rat ~~~ erı; t u ugu d uz.u- Ranibouitlet;, 2 (AA) .-- Bu aa- Meclis atağıdaki karar hususun• 
•--~ı·ı etmekteyız.' dar eıı küçük bir kazn hftdisesi veya bir m. undak. n E'-1Jak settı'k ten a~mra. ~T. hah bir kabine toplanbaı olmu•tur. da müttefik oldug-unu beyan etmek-~...... AKyaya ulastırnn transit yolumuz ve na- ti uuu -s 

'Ilı_ 1. k . .. arıza kııydcdilınerniştir. Kı~ın kar ve tipi ı •-·ı h kk. d K'· B 1 t p t ~1 ~ 1
: •• onomı h vkazk ıkyek. ~ 18 Saat 12,45 de içtima devam etmek- tedir. · •u:c ıs orıdorlarında bu son cumlc Ki a ın a ostence, e gra • eş e, ıçın en ıyı çare mu a a ı 1§ saat- "d" O V H ı_ har l f . . . yüzünden uzun zaman geçit vermiyen Zı- . . . . . . •ıA "h l l d ".1 te ı ı. saatte müsteşar illiam 1 - füui111et her türlü 'kambiyo 

arct e te sır edılmektcdır. Bazıların- K • . k k 1 naklıyat ve emnıyet şcraıtı altında orta lerının ı a nı aye aza tı ması egı - Be t d l rek a•aygıdak"ı t bl'W · k trolu icbar ve otar · tcdb. l · ca · . . • . k nf d gana ve op da~larının bır ço no ta a- . Be k • A d b" r ran ge e -s e ıgı on şı ır enne 
._ reıs:n bu cümlesi mıllı ış o e eras- . . . . _ . . Vıyana, Triyt'ste ve Marsilya gibi bir çok dir. n me.r ezı vrupa a ı~ ae- okumu tur: muhalif para serbestisine ve 1936 

Yon --b. lm'ht'. B k' 1 d rında, vıra1larındu kar, tıpı çıg ve patınaJ 1 b 1 ·ı . . . . . hatten gelıyorum O da dikta- § • b"l . ·ıA f 
. ~na ır te ı ı~.' a~ı ı~ıse .er e . . . . . _ eyne mı el ehemmıyetı haız transıt ıtha- ~~ .. . · • r~ , . Mali vazıyet ve ı hassa kambiyo da üç taraflı para ıtı a ı ahkamına 

teısın bu sözlerle cuınhurıvetcılerı k:ıs tehlı\..elt"rıne karı;ı alınan tedbırler )apı r l ·th ı· k ı · d ıA torluk memleketlerının muthıt şekıl- · · t' h kk d 
1
. dk 

.ı • ' • • • • • • d a ve ı a at mer ez erın en ma umat pıyasasının vazıye ı a ın a ma ı- sa ı tır. 
dettiğini jddia etmektedirler. k.n teşkıl ıl ve tennı tesısat sayesın . e istenmekt d" T . 1 K de çalıştıklarını gördüm. Demokra- ye nazırı tarafından verilen izahat 2 - Hu'"ku"' met 1 S marttan beri 

. 1 .. . ~ k h" b' anıa e ır. ransıt yo umuzun ara- .1 l d • k I I d l 
Mecliste bundan sonra hazır bulunmı- transıt yo u uzerınae artı ıç ır n~. köse ile hudut arasındaki kısmı üzerinde sı er fn. ar. an. ger~ a mama j ır ar. üzerine meclis aşağıdaki beyanna- Delbos tarafından muvaffakıyetle 

Van mebuslarn isimleri okunmustur. mevzuu bahsolunnmaz. Devlet otobus vke inşaatın b k k 1 "' d ücret ı ışçlı tatıllerıne dokunu amaz. meyi ittifakla kabul etmiştir. takip edilen sulh siyasetini idame 

Bir caninin 
muhakemesi 

· kamyonlarının transit üzerinde yapma - ı.. .. .. u. ı.ıJ ar ası a ınamıyacagın an Buna as a razi olmam. Fransanın Meclis Fransız parası ·· · J: ed kf H"k ~ t 1 ·ıtere ile 
t- olduğu nakliyatın büyük bir kısmını: onumuzdekı ılkbahardan evvel transit sıhhati için bu elzemdir l k""l~ . . uzderın} .e ~ce h.'dr. 1 u ume . l n~ı d • 0 

• ı 1. · • ·- .. yapı an spe u asyon ıçın orta a uç muti<: ı en spanya ış erme a cmı 
halen dahili yolcu ve ticaret eşyası teşkıl 1 nak ıyatınd:ı şümuilü bir hareket bekle- Fransız milleti isini ve bırligını b" tekn'ık sebep mevcut olmad - .. d 1 1 · •. k d" t tb"k et 1 d ~ 'll ır ıgını mu a rn eye rıaye.ı en ı a ı · 
etmektedir. Hususi nakil vasıtalarından neme:... artır"!a ı ır. Vakıa tarihte bu mı et müşahade etmiştir. Bütçe tevzin tiği şekilde diğer devletlere de kabul 

1' orbalının Çengele köyünde nalbant 
~Uatafayı yaralıyarak ölümüne sebe
hiYet vermekle suçlu Mehmet, Mehme· 

Fas şehrinde karışıklık 
~kserıya. ~ygısızlıktan. kahram~n~ı- edilmiş, h~ine~in . yükü .hnfif.leti!- ettireceğini iimit etmektedir. 
ga geçmıştır. Fakat bır defa a a miş, ilkteşrın vadesı temın edılmış 3 - Hükumet amele ve patron· 
k_ah~anca hamle ywapmak mecbu- ve bu işler devlet tarafından Fransız ları ihtilafların halli için hükumet· 
r.yetın e kalması dogru olmaz.» bankası emrine amade bulunduru- çe tesis edilen hakemlik rejiminir 

din karde~i Ali ve eniştesi Cemalin mu· Roma, 2 (Ö. H) - Sötadan alınan ha
haltemelerine ağırcezada devam edilmi'j· bcrlerc göre Albuker şehrinde büyük 
tir. iddia makamı suçlu Mehmedin Türk karışıklıklar çıkmış, bizzat Kaidin sara
~ta:a kanununun 5 6 ncı madde delaletiyle yına k.ırşı suikaı;tleı· tertip edilmiştir. 
'456 ncı maddeye göre tecziyesini talep Fransız askeri hi.ikumeti şiddetle bare
ttrniştir. Diğer suçluların beraetini iste· ket ederek suikastçilerden bir çok kim· 
~tir. Mahkeme, suçluların müdafaaları- seleri tevkif etmiş ve vaziyete hakim ol-

Faris, 2 (ö. R) - Fas~a Albuker Kai- Akdeniz k~rsanlık işi l~n menbalara müracaat edilmeksi- t~tbiki~~e. ıni.i.şte.r:k onturat. ve sen: 
dine karşı yapılan, :fakat neticesiz ka- . zın yapılmıştır. dıkat hurrıyetı hılafına gayrı kanunı 
1 'k t .. . . • -BAŞ!ARAFI BiRiNCi SAHiFEDE- Rambouillet, 2 (A.A) - Para hareketlerde bulunmamağa davet 
an suı as uzerıne 2!1 eylulde Fas ş~h- nıiyecegı anlaşılmaktadır. Bu gazeteye buhranına karsı şiddetli tedbirler etrnistir. 

rinden hareket eden bir alay 30 cyllılde göre, Romaya gönderilecek Ingiliz - almak lazım geldiğine karar veren içtima saat 13,30 da bitmistir. 
bu şehre varını~ ve ~kerl gürünce ka- Fransm notafilnın ınclninişlındiden talı-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

1'ı hazırlamaları için talik edilmiştir. mu~tur. 
rışıklıgı çıkaranlar dağılmışlardır. Kai- min ve tasrih imkanı olmamakla bcra- Fransa nazırlar meclı·sı· 
d. hh' . . d'· 

1 
. . bcr lspnn~ adan ecnebi gönüllülerin ge-

m sı ı vazıyctı uze mıstır l · · " · ri a ınması meselesinin salahıyettaı· bı-

IJ:-------------·-----~-, ricik teşekkül 'Olan Londra ademi mü- mu··hı·m kararlar verdı· dahalc komitesine vaktinde arzedildiği 
• , ve fakat hiç bir neticeye varmadığı ha-

/ zmir halkı için büyük bir sürprız tırda tutulmak icap eder. 

29 eyhil 937 den 4 birind Bir kadını •bofazlıyan 
teşrin 937 ye kadar Adamın muhakemesi 

Londrada 
I 

Sekizinci 
Edvard 

Tiyatrosu artislerinden 

Mister Harbed AHEARN ile Mises ıRENE UOROTHEA 

Şehrimizden geçmekte iken yalnız bir hafta müddetle 

ŞEHiR GAZii~OSUNDA 
Zengin varyete numaralarını göstermek için angaje edilmişlerdir 

Bu büyük sanatkar1ar tarafından yapılan varyete numaraları şimdiye 
kadar Jzmirlilerin görmediği harikuladeliklerdendir. Fırsatı kaçırmayınız 

Fiyatlara Zam Yapılmamıftır. 

yakında g6rUlecek 
Kar§ıyakada yakından tanıdığını iddia 

ettiği Bn. Müyesseri evinde çakıyla bo· 
ğazından yaralamaktan suçlu Kasap Ha-

yati hakkında ikinci sorgu hakimlijinde 
yapılmakta olan tahkikat neticelenmiıtir. 
Suçlu 448 nci maddeyle ağırcezaya aev
kedilmiştir. 

SabıkalılaTın 
muhakemesi 
Dün, dört sabıkalı nöbetÇi ıulh 

ceza hakiminin huzuruna çıkarıl
dı. Bunlardan Yusuf oğlu Sabri 
bir elektrik f ene(ini çalmaktan, 
Dursun oğlu lamail bu feneri Sah· 
riden on kuruta alıp otuz kuruta 
satmaktan, Bayram oğlu Mehmed 
de ayni fen eri çalınmıt olduğunu 
bile bile satın almaktan suçludur
lar. 

Suçlu Sabri - Ben ite gider
ken bu elektriği yolda buldum, 
çalmadım, demittir. Fakat tahki
kat bu iddianın akıini göıtermit
tir. Hakim Sabrinin tevkifine ve 
diğerlerinin ıalıverilmeıine karar 
vermittir. 

Paris 2 ( Ô.R. ) - Nazırlar 
meclisi mühim kırarlar ver· 
miştir. Maliye nazırının izaha· 
tını dinledikten sonra meclis 
ıon zamanlard11 frank üzerin· 
de pr&len taıyiki haklı gös· 
terecek hiç bir teknik veya 
ekonomik sebep o!madığını 
müıabecle etmiıtir. Bütçe mu
vaıenelidir. HGk&mct teah
hütl~rini kolayca karşılamak-
tadır. Ticaret muvazenesini 
islah için de :stibsali arttıracak 
tedbirler alınacaktır. Şu halde 
kambiyo piyasasındaki ağırhk 

ruhi sebeplerden, sermaye sa· 
hip!erine emniyetsizlik vere
cek mahiyette rivayetlerden 
ileri gelmektedir. Bunlar da 
beynelmilel vaziyette gerginlik 
dahili teşevvüş korkusu, 11aem
leket dahilinde ecnebilerin 
tahrikatı ve nihayet intihabatı 

neticesinde kabine istikrarının 
bozulacağı korkutandır. 

Hl\kümet kambiyo kontrolü·· 

ne, ekonomik tazyike ve otar
şiye muhalif olduğunu teyit 
etmektedir. Harici siyasette B. 
Delboıun 15 aydanberi de,vam
lı bir surette ve muvaffakıyet
le takip ettiii ıulh ıiyaıetini 
lngiltere ile mut.bık olarak 
katiyetle muhafaza edecek ve 
diğer devletlerden de ispan
yada ademi mUdahale ıiyase• 
tine hürmet etmelerini temin 
etmek isteyecektir. 

Hükumet vatandaflan birlik 
ve disipline davet etmekte ve 
bu suretle tasrih ettiği siya
setin nahiye intihabata netice· 
sinde değişmiyeceğini şimdiden 
temin etmektedir. 

Polonya Ha. nazırı 
Viyanada 

Viyana, 1 (A.A) - Polonya ha
riciye nazın B. Beck bu sabah V& 
nedikten Viyanaya gelmiıtir. Nazır 
Avusturya hariciye nazırı Smit ile 
görüşmüstür. 

B. Be~k öğle zamanı Varşovay• 
hareket etmiıtir. 
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Yunanistan üzümleri 
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Birinci kısım : Tefrika No. 48 

Şeref oe namusa karşı lıükmünü belki 
pek acele veriyorsunuz 

HOLASA 

Bir yaralama hadisesi etrafında 

Üzüm rekoltesi - Girit üzümlerinde Tahkikat yaparken bir 
hastalık - Yunan tütün piyasası - faciayla karşılaştım 

· Türkiye ve rakip memleketlerin Kadı~ erkek kardeşin_ı_s_e_v-iy_o_r_, -onunla 

Nikoıün çocuğunun babasıdır. Fransa üzüm, incir fiatleri - kocasına ihanet etmek istiycrdu 
Baron Danyel de ViUcbonun iki kızı Jerar mırıldandı: 

wr: Fransuvaz; ve Nikol. Nikolün ni- - Evet, çocuk!... Surı·yede limon satışları Yazan : Adnan Bilgef. · _, 'b· Id XXI ~u da bir faciadır, hem de havsala- mişti. Kendisine rica ettim. ög·rendiY 
fCl™' gı ı o uğu 11üzbaıı J erar Dcmsit Laosta bir sefere gönderiliyor. Bu mra- Flavinin ölümü Danyel de Villchona Yunanistanda yaı üzüm durumu Marıilyada Türkiye ve rakip mem- nın ihata edemiyeceğı bir facia ... Insan- lerini anJntınağa başladı: . 
(fa Baronun metresi Flad de Marcv müthiş bir darbe olmuştu. Güzel fahi- Bu sene Sultaniye üzüm salkımları leketlerin üzüm fiatleri lığın dışında kalmış süfli ve münfcrid - Bn. Mehparenin zevci B. ferdi 
.ur oTtağı Mark Sastt-o.s vcuıtasiyle Ni- şenin neler yaptığını unutup artık yal- küçük boyda teşekkül ettiği için danc- Tilrkiye: bir haile.·· (2) geldiği gece hastanın yanına girınct 
kole karıı bir .uikast vaptınyor. Nikol, nız ölümüyle milteellim oluyordu. Ar- tığı görülmüştür, fakat temmuz ıonla- Izmir çekirdeksiz No. 7 70 şiling Zola cHakikab inde : cHer şeye rağ- istemiyor, fakat sıhhatini merak ediyor· 
lHıbumnı kim olduğunu. bilemcdi§i bir tık işlerine bile alakadar olmuyor, on- ler:in büyük olduğu ve razakiye yaklaş- > > No.10 90-95 şiling men tabiat hülonünü icra edecek ve in- du. Yapılan nmeliyattan !:·onra ht-ni >"a· 
C"OCUk doğunıyor. Mark Sa.strcu alice- lan ihmal ediyordu. Kızları tekrar!rmda yağan yal:ttnurlardat). üzümler mil- Yunanistan: sanlar, hayvanlık kUryözitelcrini, insi- nına çağırdı: 
na bir adam rolü vapcırak çocuğu ev- onunla ayni kon:ıkta oturuyorlardı. On- tecs~ir olmuş ve taneleri çatlamış.tır. Girit çekirdeksizleri No. 4 70 şiling yaki tesirlere ayak uydurarak ayni yol- - Nasıl, kurtulur mu? d ·ı· 
l4tlı6a. kabut ve Nikolc izdivııç teklif ların huzuru kederini biraz oyalıyordu. Agustosun ilk haftasında Kandıycden > > No. 7 60-61 > dan, en ufak bir inhiraf göstermeksizin Dedi. Korkulacak bir şey olma ıg 
ediyor. Asıl caninin bu Mark olduğunu Biricik tesellisi Nikolün yakında Mark ynpılınakta olan yaş üı:üm ihracatı dur- > Elleme No. 2 4G ,. tatmine çalışacaklardır.> demişti. Fakat, nı, on beş gün sonra iyi olacağını söyle-
bilmiyen Nikol kabul ediyor. Flavi Btı- Sastrasl.a ~vlcn:Ccği ve bir giln biı- to- ~ ~nl~~~ış -~e bUti.in. h~t~ içinde 459.801 Kıbrıs: bu insanlıkt.cın aşırı neticeyi hesaba kat- dim. Sükunet buldu ve: 
ronla evleneceği sırada ölmüç sanılan ru~un ihtıya:hg~a. yeni bir muhabbet kılo uz~ıı:-. ıh~aç eciılmıştır.. Bovillies eski rekolte 9.75-11> sterling lmamı~tı. - Bu bir faciadır, dedi. 
eski koca.siyle karrl4fıyor. lzdivaç bo- ışıgı katacagı fıkrı idi. Banker .şimdi l Yaş uzum ıhracının teşvıkl ve hlma- (100 kilo) BiR YARALANMA HADISESt Ben de sizin gibi merak ediyorduJll: 
.ruluyor ve Flaui bir otomobil kazasında dindarane düşüncelere dönmüştü ve yesi için Girit valii umumisl tarafından Bovillies yeni rekolte 10.S-11.5 ster- Bir sabah "akti ... Memleket hastane- - Kim yaraladı kendisini? 
ölüyor. YüzbCl§ı !erat' Dansit lıfar1dtı böyle bir kitap okuduğu sırada hizmet- 'yapılan müracaat üzerine Yunan hUkU- ling (100 kilo). ıs~in kadın hariciye koğ~unda, ( ... )de Fena bir ndam değildi. Sanki ba~I' 
düeUo ediyor. çi yüzbaşı J erar Dans itin ziyaretini bil-1 meli ihracatçılara prim olarak dağıtıl- Kaliforniya: 1 a~ır surette y3:alan~n hır ka~ı~ın •. ha- şiyle, söylediklerini başkalarına anlat• 

_ Ç k f b L. di dirdi. mak üzere beş milyon drahmilik bir Çekirdeksiz Faney Golden 7.80 dolar dL'ie hakkındakı muşahedelerını dınle- mıyacağım hakkında teminat isüyordıJ 
O şere a~e yorsu• Yüzbaşı o kadar ınüteheyyiçtl ki ba- tahsisat vermiştir. (50 kilo). ıneğe gidiyordum. Hastabakıcı, beni Anlattı: 

nuı. DUıünüyoraunuz ki ben ron bunun hemen farkına vardı: Sultani;e üzüm rekoltesi Türkiye ve rakip memleketlerin yaıılJ.§lıkla başka bir yaralının yanına - Mehpare, hayvanlarda bile bul11
"' 

onunla evlenebilirdim. Hayır, - Neniz var? diye sordu. Alınan haberlere ve yapılan son tah- üzüm fiatleri getirmişti. Yarası hafifti, sağ omuzu- ınıyan bir hastalığa tutulmuştur. O, öt 
evlenemezdim. · Babam çok - Sizinle mukaddemcsiz görüşmem~ minlere göre Yunanistan Sultaniye Türkiye: uun altından aldığı biçak yarası on be~ kar~şini sever. 
zengindi. Para toplıyacak yer• müsaade buyurunuz. ~ş cü~eler ha- 1üzümlerin~ .. maruz ~l~ığl çli:UklUk 10 dolar. günde iyi olacak vaziyette idi. Merakım artmıştı. Gece, vakit epC1' 

de OJ b·ı d • zırlamağa nefsimde iktıdar goremiyo· hastalığı yuzunden Gırıt sultanıye re- Leridcs 5 kuron 100 kilo caf Mnrsilya Hastanın baş ucundaki tabelada ismi- ce geciktiği için konuşacak arkadaŞ arı• 
mıyan parasını ı e agı· k 1 . . K t 1 · k d d b' . . • rum. 1 o tesının 12.000 ton ve oren su tani- > 5 > paket 250.500 Gr. 100 nı 0 ·u unı: yor um. Ricamı kırmadı, anlattı: 

tan ır artiıtı damatlıga kabul _ Hakkınızda cok takdirkar bir !ik- yesinin de 5.000 ton olacağl anlaşılmak- Kg. 19 dolar. - Mehpare ... (1) - ~o, bir yılandır, dedi. Heın de J>J• 
etmi1ecekti. rim olduğu için e~ sert bir açık söilü- tadır. > 6 > 100 kilo caf MarsUya Bu yeni hndise hakkında en ufak bir şı koparılacak bir yılan ... Ne yaparsı11 

XX lüğünüze bile tabammUl edebilirim. ı Girit yq üzümlerinde hastalık 20 dolar. ınallımatım bile yoktu. Yaralı kız veya ki ben de kendisini sonsuz bir aşkla st' 

Heyc:an dolu bir süükut oldu. Fran- - öyleyse, Mösyö le Baron, Malına- Giritte yaş üzümlere hastalık hız ol- > 7 > 100 kilcı caf Marsilya I ~adın fizyo~omi. ~~ibariyle peri:.c;an bir viyorum. 
suvaz, gizli hayatının sırrını ifşa etmek zel Nikolün elini sizden istemekle şeref muş ve Botris denilen hastalık bulurum 21 dolar. pnsandı. Gözlerı çokmüş, alın kemikle- <SiLe sorarım. Hiç bir insan, ö:ı: k•'' 
ihtlyatsızlığma. kendlsinl mecbur eden kesberuyorum. j mıntakalarda mahsulün yüzde 40 - 70 Protobens 5 kuron 100 kilo caf Marsil- 'ri bütün vuzuhiyle meydana ~ıkm~tı. dt".şini bir koca gibi 8~ver mi~ Sevtneı 
hummayı. t_cskıne muhtaçtı. Yavaş ya- _ Ben de açık görüşeyim. Pek geç bulunduğu anlaşılmıştır. ihraç edilen ya 15 dolar. - GeçmL~ olsun! tabii ... Tabiat bunu icap ettirir. J{ııttB• 
vıış kendını toplıyarak neşeli gösterme- knldınız. Kızım Mark S:ıstrasla e\·lene- partilerde bozulmuş olarak yerlerine Yunanistan: Dedim, adını sordum. Yaralanması- hayvanlığa giden en b::ısit bir his bile 
ğe çalıştığı bir tavurla tekrar etti: cektir. varmıştır. 'Ozlimler ambalajlanırkcn I~lenınemiş (Vrac) 100 kilo caf na sebep olan hadiseyi .sordum. Bana kendisini rahatsız etmez, 

- Biz.im gizleme meharetimize ne _Bu imkansızdır. salkımlardaki bozuk ve hastahklı tane- Marsilya 155 Fı·. kısaca !?Unları söyledi: Ben Dörtyolda iken bu Mehpare il• 
dersiniz? Piyer ve ben o kadar gizli ha- _ imkansız nu? Ne demek istiyorsu- lcrin nyıklanmamış olarak sepetlere Başlama (Şapöle) 100 kilo caf - cKnrdeşim, öz kardeşim yaraladı. lnnışmıştım. Çok iyi bir ailenin, bctc-
reket ettik. ki kimse Nıkol bile asla bir nuz:? 1 konması diğer üz:ümlcrin de çürümesi- Marsilya 162 > Haklıdır, kabahat bende .. . Şimdi ne nilen \•e iyi anılan bir kızı idi. Sokıığa 
şeyden şüphe etmem~ir. - Dün düelloda Mark SasLrnsı öl- ne sebep olmuştur. Lerides Kalamata 100 kilo caf yapacağım. Kocama ne cevap verece- çıkmazdı, bile ... Bir gün kendisini İS' 

Jerar eğildi: dürdüm. l Yunan tütün piyasası Marsilya 190 > ğim. Bu bir faciadır, kurtulamıyaca- tettim. Ailesi tahkikat yaptı. Kirn ol-
- Şimdi kız kardeşimin kurban oldu- B. de Villebon meyus bir tavuı· aldı: Yunan tütün piyasası bu yıl şimdiye Lerides Paket 100 kilo raf Mar- ğıın bundan... duğumu öğrendi. Beni iç göveyisi si· 

ğu menfur dramı öğrenmeğe neden do- - öldürdünüz: ha ... Eğer kıskançlık kadar göriilıncmiş bir canlılık arzetmiş silya 210 > Sayıklıyordu. Ha!:t.a bakıcının ik<ıziy- dılar. 
layı hakkım olduğunu takdir edersiniz? saikasiyle öldürmüşscniz, bir düelloda 

1 satışlar gerek miktar gerekse fiat bakı- Cezair: le kendisini rnhat bıraktım, ~·anından Dikkat ediyordum. Bu kızda k~' 
- Nikol evdedir, değil mi? olsa bile, bu bir cinayettir. I mından bir rekor teşkil etmiştir. Bongie 100 kilo caf Marsilya 320 frank. j a}•rıldırn. Hastnbal.;ıcı bana. kısaca an- sına karşı en ufak bir alaka bile yokttl• 
- Şüphesiz evdedir. nk önce size _ Hayır, bir mücazattır. Mark Sas- ıo::7 yılı rekolte vaziyeti ve ekim sa- Suriyede limon aatı.şlan !attı: Bana hüm1cti fazla idi. Hatta arada sı· 

süylcmek istemedim. tras şeref ve .namusa karşı bir kabahat halarma ait tahminler aşağıdaki gibidir: Geçen sene Ağustos ayı gayesine ka-J - Bu çirkin bir hadise olacak ... Dün rada, latife yollu bana <ağabey> dıf' 
- Onu görmek isterdim. işlemişti. ' . Ekilen arazi istihsal dar Suriyede 40.000 sandık limon satıl- akşam getirdiler. Gece vakti kocası da hitap ettiği bile :vnkidi. 
- Onu çağıracağım. Yalnız kslııca- - Şeref ve nıı.nıusa karşı hükmünü Mmtakalar Dönüm bin Ok. olar. ınış olduğu halde bu seneki mahsulden geldi... O kadıır müteessir-Of ki... Hakikatte ben kendisinden bir .>'~ 

ğınız .müdd.et zarfında sinirlenerek sa- beliti pek acele veriyorsunuz. 1Trak:a 108.000 5.000 dnha hiç satış ynpılamamıştır. MUstah- Sordum: küçüktüm. Bir gün bu latifesini tekrsf' 
kın bır şeyı kırma,yın. - Bir kadını tahkir etmişti. Şıırkı Mekedonya 370.000 20.000 sil limonun binine 700 Suriye kur'.lşu - Kocası hir ~ey anlatmadı mı? ladığı sırada nNlen bu socuk latifcs~.

8 

Jerar gerçek, son derece miiteheyyiç- - Sizden artık bir şey sormuyorum. Merkezi > 145.000 9.000 talep etmekte ve bu iial alıcı bulama- - Anlattı. l!'akat ayıp ~ey söyliye- devam ettiğini sordum. 'Xüzünde bil' 

ti. Kuvvetli, eli, XIV Lui üslubunda Vicdanınızı lıfıkim bırakıyorum. ıTsalya 115.000 7.000 maktadır. .Avrupada da limon flatleri- mcm... yük bir değişliklik oldu. Cevap \'eı"lfl~ 
ince narin bir koltuğun kenarına dayan- - Vicdanım beni 1nsvip ediyor. Etolya 115.00:> 1 .000 nin düşmesi son günlerde müstahsilin HEMŞiRE c ..... > ANLATIYOR di. lşte o zaman buna mana vcrıı1;. 
nıl§tı. Kırmak, erkeklerin en son dii- - Alemin de onunla birlikte hükUm Pclckonez 37.000 2 300 fiatleri 700 kuruştan 500 kuruşa indir- O gün izinli olan hemşire c ...... >, ta- istedim. Kendisinin bir kardeşi ı:ar •· 
şüncesi. Keskin adımlarla odada dola- vennes!ni dilerim. Adalar G5.000 2.200 mcsine sebep olmuş ise de yine satış ya- yin edilen saatte sözünde durarak gel- Murat..· 
§ıyordu. Birden bire durdu. Nikol gö- - Alemin hükmünden hana ne".' Yckün !>55.000 53.500 pılarnamıştır. - Murat, Mchp:ıreden dört yaş büYu~· 
zilkmüşlü. Istırabın değ~ürdiği bir Ni- - Ben ona riayete mecburum. kat'i bir lisanla bildirmeye mecbur et- tü. .Mert ve temiz bir insandı. J{arı~ı 
kol; incelmiş, ~e!faflaşmıştı. Jcrann - Talebime cevabınız nedir, Baron H dd d •• • miştir. Diğer taraftan Alınanyanııı ko- ölınüştil. Ayni evde oturduğumuz jçı1' 
uzattığı ele yumuşak bir el verdi. Uza~ Cenapları? am ma e ve o vız loni talebi, kolaylıkla anlaşılacak bir kendisiyle sevişirdik. Htilasa kardcf 
bir sesle: • - Beklemek'.. zaruretten doğmu~lur. Zira bir ınem- .b. . . .d. d k ı;ı ı _gcçınıp gı ıyor u •. • ti' 

- Her ne kadar sizi görmek ıstıra
bımı artırıyorsa da gördüğüme memnu
num. Benden ne istiyorsunuz? 

- Nikol, karım olmanızı istemeğe 

- Bu s.:rt bir kelimedr. k ı • 1 • lekctin, ınuhtaç olduğu ham maddeyi Bır gün nazarı dikkatimi celbetnıij ~ 
Baron soğuk bir tavurla tekrar etti: on tro ış erı daima dövizle ödemek zaruretinde kal- Mehpare, Murada, bir hemşirenin crl<C 
- Beklemek! ması, cidden gUç bir meseledir. lngil- kardeşine gösterdiği atakadan daha raı· 
Artık söylenecek başka sözü {llmadı- O h d . I • • r 1 • tere bundan iki yıl evvel, ham maddesi !asını gösteriyordu. Evvela bunu. ı;eıı• 

1 kk 
eulsc e ıp. - Politısche Korres- esası hır tedbir alınmamıştır. llu, hey- kıt olan memleketlerin kendilerine Jtı- d ' · · safi y _..:ı· h · t ve'" 

ğını ve ziyareti bi.lmiş tc a • i ettiğini d I T d '· k . C ı ·ı 1 . . ısının ıgına \'eruım, e emmıye . 
• • .. w • 1 pon cnz ngı ız ış 1Ja anı Edenın c- ne mı e stabılızasyon ve borçların tes- zım gelen ham maddeleri tedarik ede- k . ecr de b

11 

Size lfıyık bıldırmek uzere ayaga kalktı. lkı adam nevrede irat ettiği nutku ele alarak, bu- viyesi işinde oldugu kadar sermaye bilmeleri 'için yollar bulunması gerekti m~mket· ıst Oım. Nbö:. dle ols.a, bfe~l uoJe-
selaınlaştılar. Jerar Baronun dairesin-' nun ham madde nıeselelerı· •le döviz -L 1 • er e un. nun, y c suı te e 

1 

1 ) wuş an için de vakiidir. Bu hususaun I ğini öne sürdüğü için, bu mühim mese- 1 h k I • b 1 a~ 

- Sizin karınız olamam. 
Cleğilim. 

geldim. 

- Unutacağım. 

- Unutamazsınız. Aramızda oğlum 
vardır. Allaha ısınarl::ıdık. 

- O da o meşum gecenin fiıciasını 
biliyor mu? 

- Evet, parasına knvuşmak için şe
refine suikast yapan ndamın adını bili

den düşük başla, ı.stırabl_ı ve mah,.up lkontrolu ış' ler·ıne m·u·teallı·k kısmını tet- te · · . re yo açan are et en u unnı s mını yerme, daima, kendi ekonomisi- lenin şimdiye kadar tahakkukuna doğru IA d u ·· dd b h 11 ri Jı,,ı' 
olnr::ık çıktı. Dchlızde hır ses onu ya-1 kik etmektedir. Malum olduğu üzere nin himayesi namına ve istemiyerek dö- bir adtnl atacağı sanılabilirdi Ancak bu azınıtt' ı. B zun .~~- edt hul ha. c rJcb' 
va~ça çağırdı. Frnnsuvaz ona doğru ge. Eden, du··nva ekonoın·ıs·ınde rastlanan bü- viz k t 1 'b' . 1 me ım. ann IUWkl, er a unu l 

1 
., on ro u gı ı \•ası talara baş vunna- ümit bugiin taınnınen boşa çıkın!§tıı· k l · d h b ·ı,i JıJl' 

liyordu. El sıkıştılar. tün güçlüklerin döviz kontrolundan ileri ya mecbur olan devletlere hücum olun- Hıidl<:at gösteımi§tir ki Milletler Ce~ lfa~ey~ ~ça~ v~ >ır ~ ~ ~- ~
1

·ycce1'' 
- Bizim odamızı:ı kadar çıkınız. dedi, geldiğini halbuki buna mukabil Ingilte- muştur. Döviz kontrolunun muayyen miyeti mekanizması ve' Cenevrede ha- erın e er r c meınesını soy ı 

Sizinle görüşmek stiyorum. re ve Amerikanın dünya ticaretini nor- şartlar ve muayyen vaziyetlerde yegane kim olan bazı cereyanlar ara}·a giı·diği ti~ :ık M d k kt . d o "'° 
- Kız kardeşiniz de orada mı? mal yollara sokmak için her çareye baş kurtuluş :rolu olduğunu, son zamanlar- takdirde faydalı tavsiyeler ve miisbet fi- d c . • d' uı~. ınb .. arla b~rın e~ seitle' 
- K.or'ku. y.or m_usunuz ondan? vurduğunu temin elm'""tir. da Fra d .. b 1 ar cmın ım ı, oy e ır şcyı .ıı 

- O cezasını görmuş·· . hesabını öde- ş dk 'ıl nsa a goze çarpan azı temayü - kirler, kısır kalmaya mahkumdurlar v b. t"" r· dT jı:a:J: 
- ım 1 1 vazıyelte, evet. Alman gazetesine göre bugüne kadar ler de göstermiştir. O temayilller ki, Işte böyle akıbetin tehdiru altında bu~ ~1;~ed 1~ u~. ~ . ı 1~ v~mıyc;;; 0 ""o'" 

miştir. - Müsterih olunuz, orada değildir. ne Aınerikada ve ne de Ingilterede dün- daha ~eçenlerde Fransa maliye nazırı- lunan davaların birisi de kolon'ı dava- a ın e en ısını gucen ırme e 

yor. 

- Ölümü borcunu ödemi<: olmaz. o e· d . ' kuyordum 

~İİİİiii;;:;;;;;;~:Cıi!i;:iiii~~iif;;;;;t;;;:;.;;;;;;~;;z:;;;;;.;;;;;;;1;tm;;e~i;:~~y~a~t~i:,ca:r~e:ü~·n~in:_;y~e~n~i:d;en:._~d~i.ız~·:.e~lm:,:es~i~lç~ı:n~n~ın:..;d~ö:v~~~k~o~n~tro~lu~ih~d~as~·~e~d~il~m~i;y~e~ce~ğ~i:n~i~s~ıd~ı~r~.~~~!!!"'"!!!!!!!!!!!!!'~~---------.- · 
1 .J~ ı - O, melek gibi temiz bir delikan ı} ıtll 

lMIXIU W1i.AIS@!l>.SC •:w&:r~~™ M+a:z>-. . d bo la k 1 - - - Lftı! •• •• -,. resın en sızan 1 elektrik ışık rı, enar arına sıralanmış fasılasız kabare- Maj{;ri -bana bu evle;in kapı önlerine Ancak karım, kanunen hana 11'""'1· 
BUYUK R O PO R T AJ uzun caddeyi ziya tufanı içinde yıka- leri geçtik. Buralardan akseden müıik konmu~ çöp tenekelerini gösterdi: olan bu insan da haşarılıktan geri ~

0

1, 
yordu. Sonrıı Bradvaya i."ld.ik. Burası sesi uğultu halinde sokağa dökülüyor.. - Çöpleri toplamakla mükelle! olan mıyordu. Benim yanımda, kardeŞİirJ 
da sinema, tiyatro, knhve, lokanta ve Yol kenarlannda sıralanmış otomobiller şirket haydutlara her ay muntazam pa- ağır şakalar yapıyor, Murat buııl•d, 

B H d d ' 
barlarla dolu idi. içinde m~terllerini bekliyen şoförler ra vermeğe mecburdur, dedi. hiddetlenmekle beraber benim yanu11 

en ay U Um Müvezziler, sabah gazetelerini şimdi- uyukluyorlar... - Niçin? kardeşini kırmak istemiyordu. 111 

· e den bağırarak satmağa b~Ia~lardı. Majori bana biltün bu barlarıu, kafe - Eğer böyle yapmazlarsa çöpleri so· Bir gün konuştuğumuz sırada ıcart ,, 
-42 inci sokaktan 5 incl avenUye çık- şantanların, eğlence yerlerinin hep hay- kaklara devrilir, arabaları durdurulur. bana, dünyada ideal erkek olarak l<~, 

..._ ______ :.lf'Al-l9ı:ıl!P.v.P.9 Y cua.n: CURT RIESS t L d dutl 1 ""' - ı~ ve Unyanın en büyUk, en şık ve en ar elinde olduğunu söyledi. Ne kabilse yapılır ve belediye, sebebi deşi Muradı tanıdığını, ondan da 
13 ~· 

- fC modem oteli olan Valdoi-! Astorianın bir Bu eğlence yerlerinin kapılarını hay- ne olursa olsun onlardan bllyük cezıı vimli, daha sempatik bir erkek ~ıııl 

Mu .. thı·ş Bı·r teşkı·la" t kaç metre uzağında durduk. dutların iltimas veya itimadına nail ol- alır. vur edllemiyeceğini söylüyordu. J:J~~ 
Majorl: mamış hiç kimse açamazmış ..• Hiç kim- Yanımızdan ekmek taşıyan bir kam- da safiyane söylenmiş bir etimle 

01~11,. 
- Bu otelde, dedi, Amerika ve Av- se bu şartları haiz olmadan buralardan yon geçti. kabul etmek istemedim. üzerinde 

S •• - rupanın en yilksek içtimaı tabakasına içeri giremezmiş... Majori: dum. Bana iıyan etti. kııoı· 
utcüsünden, çöpcüsünden, Ekmekcisin- mensup seçme bir m~teri kalabalı[:t Sabah saatın 4 u ... Sonra... Beş... - Ekmekçiler, fırınlaı· da Raketin - Nasıl, beni kardeşimden kıS 

d 
içinde bir kaç hafta evveline gelinceye Biz. hala Nevyork sokaklarında dolaşı- kontrolu altındadır, dedi. Bunlar da yor musun, dedi. ı• 

CD llŞağa, 3ŞÇI ya, ŞOfÖre kadar burada kadar müteaddit hayduUardan ve raket yoruz. Şimdi Santral parktayıı. Şa- her hafta kazançlarından yUı:de bir - Kıskanmak değil •.• Değil arı'~fll 

b k h 
reialerinden Luciaoo oturuyordu: fak sökmek üzere .•. Majori: miktarını Raketlere ayırmağa mecbur- nihayet benim de bir tahammül nok sC" 

er es, er Ç~Şİİ iOSQll mutlak SUrette - Sonra ne oldu? - Şimdi de şimale ... Burjuva mahal- durlar. Aksi takdirde.. . \-ardır. Ben de bir erkeğim. 13cn eti' 

(Raket) e haraç vermek mecburiyetinde.. - Şimdi Slıig Slng hapishanesinde lE:lerinc gidelim ... dedi. - Evet ... Aksi takdirde. ni erkek kardeşinden değil, hnttıi oııfl b'' 
otuz seneye mahkfım olarak yatıyor. O tarafa gidiyoruz. - Ameleleri daima grev yaparlar un- den bile kıskanırım. Bu b::ınıı nıl cıe· 

Bir müddet yine sustuk. ı - Nereye gidiyo~ ? Raket ~eflerlnln tesadüfen ve buan baş- Tenha sokaklardan geçiyoruz;. Güneş ları, kendilerinin de nasıl olduklarını hııktır. Kimse n~'edemez.. Rlcıı t 

Majori: Diye sordum. !arından böyle şeyler de geçer. süratle yükseliyor. bilmedikleri şekilde tağşiş edilir. Gaza rim, Murada ağır şakalar ynpın::ı··· 
- OL. dedi, canım sıkıldı ... Burada - Nereye gitmek istiyorsunuz:? - Bu adam hangi ı·akeU idare ediyor-, Bu mahallelerde evler ekseriyetle kü- bulanır ... Daha çok zarar ederler. Hayret, isyan etti. 111' 

ou gece tat yok. Isterseniz çıkalım.. Dedi. Ve sonra ilAve etti: du! çük ve daima yalnız: bir ailenin oturma- Köşe başında bir siit nrabası duru- Bu vaziyet karşısında. ne pııhş:; ,,ı 
- Çıkalım... - Islerseniz size Nevyorku gezdire- - Nevyork fahişeler raketini. .. Mü- sına mahsus ... Majori: yordu. olursa olsun bu evden ayrılın~ğa ":eıı· 
Rokfeller Buildingin 60 ıncı katında yim. hinı bir iş ... Düşmüş kadınlardan bin- - Buraları, dedi, Ncvyorkun burju- - Süt raketi Ne\•york ve Şikagoda verdim. O, evinden ayrılacaJınıı. ~-

olan bu bardan bir asansör bizi ~k: az - Ben Nevyorku biliyorum. den farla5ı elinde idi. Senede en aşağı valarının meskenleridir. Bunların ara- çok mühill\dir. llaydutlar toptancıları den ayrılmayı tercih ettiğini söyledi· dll" 
.onra alt kata indirdi. - Hayır, bilmiyorsunuz... 12 milyon dolar kazanıyordu. sında hükümete \'ergi ve haydutlara elde etmi§lerdir ve şişe başına 5 santim kat ailesinin ısrariyle ayrılmnğn, orı 

Majort, kendi otomobiline atladı. Di- Otomobilimizle 6 ıncı aveniiden San- Otomobil içinde ve Nevyork gecesi- haraç ver:ıniyen veya vermemek iste- haraç alırlar. Bugün Nevyork ve Şi- ayrılınağa razı oldu. . _. ef1'1!' 
:reluiyona geçti. tral parka kadar gittik. Burada SO, • nln 1Jıklı dekoru arasında yolumuza de- yen tek kiji yoktur. Hepsi de niçin is- kagoda rııketin elinden geçmemiş, rake- lzmire gelerek yerleştik. jkıÇ ..,., 

Ben de yanına oturdum. .katlı gök.delen binaların bin.le.ree ~nç ... vam ettik. 52 incl soka~ın sallı aollu tendilinl bilmeden, sorm:adan verirler. - nITMEDI _ - SONU YiilltNC1 SAH1~:g 
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1 
• 

Gazete ıle sigaranın ne münasebeti ............... • • • 

18 " .., ' tti. ~.r..k .. ·····-··········.. uş un erı - ı azan: n.ema e n t./U TU var demeyiniz. Gazete ile sigara ara- .................. · 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••• •••••• sındaki münasebeti, gazete okurken si- ••••••••• •••••• ••• 

BJZA A15· SARAYININ JÇ YÜZÜ gara içilir şekliyle. de düşUnmeyiruz. Si- 'ı--.-~-----J Y ı garaya nasıl tiryakilik duygusiyle bağ- YAZAN : TITOYNA 

Bir 
5 -

• 
serserı 

..... •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• !anıyorsak gazete okumaya da biiyle 

ı eos H k d ı bir iptila ıle bağlandığımızı ·söylemek ya ay ır lee listiyorum. Evet bu gazete tiryakiliği-
l nı ben kendi nefsimde duydum. Bu tır-Bu k k J yakılık yalnız sende diyecek okuyucum 

apıyı im açar... çeri- ı'vardır, bu unnı taşıyan al'kadaş varsa 

modeli 
Onu Bağdatta afyon içerken tanıde Jc kendısinden rıca ederim, bir hafta n~ 

'-• apalı kalmış olan adamı rede gazete gorürse başını çevırsın, ba-
g kın o zaman gazele tıryakiiigi neymiş. 
1111 çıkara bilirse k·endisİnİ Ben bunu yırını gün yaptım, Yenı Asın 1 

gordüm, dargııı gıbı başımı çevirdim, 

ıengin olmuş bı·ısı·n ••• Fakat ;Istanbul gazetelerini, ınizah.gazetclerıni, 
'haftalık risalelerı gördükçe kaçtım. Ina-

mıştım.. Birçok işlere girdi. 
birinde dikiş tutturamadı. 

Hiç 
Hep-

b k ı ~dına yanımda ağız havadısleri konuşu!- sini de uBıktım,, diyerek yarım 
Ç3 ll 0 UD... du, Yeni Asırı okudun ınu diyip geçi-

l yoria r, bunlar tıpkl sigarayı terk etmiş.
lerın yanında sigara içmeğe benziyordu, 

1 ınat cttım, gazeteyi bir kaç gün .. daha 
okuınadun, tiryakılık kafamı alt ust et
tı, b klım gazete okumak bir ihtiyaç bır 

~a, bir çall1ft gibi sofaya fırlada. 
~erdea koprak indi. 

-ı.1 • fıili. ortadan birdenbire gaip olan Sebastiyan:> ile 
. eclİJorlvda. 

lid~bire kllrfalarmda Teosyayı görüüns:e sustular. Pct ke-
er. 

l' 90aya biddetJe bagırdı : 
- Sehastiyano nerede? 

- Yok. •• Her tarafı aradık, bulamadık .• 
- 8odııun odasmm anahtarı nerede 1 
~tİyanonun odasında ve yüklüf:ün i(".lnde duruyo:-d.:. 
\' Ya tirdiler. 

~üte baktılar. 
t , t.r Yoktu • 

....._ ~ lı:endini zapdetmeğe çalqarak 1 
~~: 

~bütün önüme .. Şarap mahzenine 

Teasya, için için kudun:yordc. 
Şuursuz bir halde: 
- Eyi arayın •• Tekrar arayın .• 
Emrini verdi. 

ll ludır hnm d • i ra kadar bır t.rya
ltı!ık ya

0

p nal:t.adır. Eunda tereddüdu 
ol n o~:uyucul rım ı l:"ID n ederıın, bir 
! r el g.-ız ... •' o':uy m::ıın a d:ıyanamı

yanaklardır. 

1 G zctc- o: um , 
'dıt'. I n br. t '.., nın bugun gazete 

1
• 1 1 ı: ıhwvrı ·ı mı. ınd dır S..ı.km he-

r ~ bi gaz • • o' um'lın:ı •:ı kalkmayı-
:.... ;:; nız lI m tah mmi.ıl cd--mez hem de g;ı. • 

.••. , ••. :'·.~:·->w !1§J~fil@LS.t ·:~ ·~1 z ·ılerle arayı bozmuş olursunuz 

Kt:::r.'1 bu z~i sözleri ü:erinc T eoı:ya ' • .. • • • • ..... • ,, .......... • • ••• • • • ... • • • ... 

memnun oldu. 1 ( o R s Al 
- Sahi .. dedi .. Haydi yukarı.. B:>d- IB 

rum kapağını açınız. Birinizde merdiven - -

~ bu emri süratle tatbik ettiler. 

"-' •
11 ~e farap mahzenine İnen mer· 

~ lberdıyenden apğa yuvarlarurcasma 

Bu sefer Sebastiyanoyu s!>rarok 
dılar. 

ara- manivelasını çevirmeğe gitsin ••• 
1 F ahqe, biraz evvelki asabiyetini geçir-

OZOM 

Anahtar yoktu.. mİJ, mahzen merdivenlerini uşaklum 
er. 

~~vea yanandaki mumlardan birer 
>oı.. alarak yakblar ve Teosyanın ineceği 

_ Bodnım odasının kapmna gidelim. önanden çıkmıştı. ı 
Teosya bu emri de verdikten s:mra Sofi'nin akıl ettit:'ini daha evvel duşü- I 

c~lan beklemeden-ileriledi. Upkbr nemediğinc kaztyor, bodrumda lıavasız 
l llfdanlattdar. onu takip ettiler. 

"- ~a, bpla bir İmparatoriçe cibi. ba- Bodrum odasının kapm, insan kalLrılı-
ıL :""' tutarak mahzen merdivenlerin- ğında-bir demir kapı idi. Bu kapıyı, ruıaia-
..._ -.U. tar51Z açmama imkana yoktu. 

"-alan Vasili düi nüyo:-, çabul: ol:nılr.nnı 1 

uşaklara s~ylüyordu. 

Bodrumun lapnğını cltı lw i v.:: cü~ 
halle kaldırdılar. Açagm derin v~ U:C-i 
karanl.kta. 
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miş kendi 
dum. 

bırakıp başka 
maceralara 

'-, 8u. ~ lenİf ve karanlak mah:ıen için- Fahife: 
111.Ltellesinde mum lpklan ile yol açan - Şimdi, derhal, ne yapananr.: yapı-
~ arasancla TeoeyJUllll silueti hem ruz ve b\ı kapı11 mutlaka açınız .• 
~~hem de tafaane bir manzara idi. Dedi. 

Manivela gürültüsü duyuldu. 
Aç;ıgıya çe!dlmif merdi•ıen yev~ ya

VAJ yukarı çikıyordu. Teo3ya'run kalbi 
çatlayacak gibi çarpıyordu. 

".9 M. J. Tarı1nt > 

19 .Ş. f~emzi 

15 A. An 
20 Şınlak O. 

17 17.50 Mektebe, leyli hayata girecek-
14.50 14.50 tim .. Dıfarı hayatla aramda kendi 
15.50 16.50 kendime bir dıvar örecektim. De

'-~ ve küplerin arasından ilerle- Upk.lar, birbirlerinin suratlann:ı bak-

llL.ıı tdar. 
_,._ bir süriiki oldu.. Kapmm açılabilmeai ~in ilk lıabra ge· 
~~an biri söndü. len, kanlma le,ebbüsü oldu. 

Tekrar Vasil ile karıılaşacaktı. •. 
Bu karıılaımanm ıahitsiz olmasını is

tiyordu. 
Ufaklara: '........_biri Jere JUvarlandı mah- Fakat, insan halınlığmda ve demir 

""1:..ı ~ti içinde Lofuk bir küfür.ün kapman kınlmalda açdm~sı da imkinsll':· - Siz artık gidiniz ... 

2 ö. L. O. Sabri 
1633 

847521' 
6658H 

lNCtR 
!i27 Tütrü ile A. Mou 
305 Esnaf Bankasa -__.duyuldu. dı. Dedi .•• Utaldar, köpekler gibi ye:c 

\. tllfaa.6 sa...., yere yuvarlanan UfÜ· Bir upk: eğüerelc odadan çaktdar. 301 M. C. Taranto 
- Barutla açalun .. dedi. Cariye de çekilmek üzere idi. 79 Ş. Remzi 

~ Fahife düşündü... Fahişe: 90 A. H. Nazlı 
llııa..Llı , bir teJ takdmqh.. Oiier ba • d bul V il b" Se d 24 J. Taranto 
~· ell-mde mumlarla eiildiler. Ya rutun, ıçer e un!lll as e ll' - n ur.. Sofi .. df:di •• Sen k&I, 
..._:~hep-. de aiazlanndan a,...i za- zararı dokmıuna... gitme ... Znn etme ki sana verdiğim sözü 12 F. Solari 

23 23 mir bir kapı çekecektim. Bütün 
hayatım elimden alınacak, mu-
kadderatım artık cemiyetin ve 
mektebin eline verilecekti. Hür 
değil, esir olacaktım. Bu fena fi-

7 .25 13 kirleri kafamdan kovmak ıçm 
8.62 12.50 -kalktım .. Sokaklarda dolqtım .. . 
G.75 12.75 Duvarlardaki afitleri okudum .. . 

12 

6.75 10 Fakat bir türlü gözümün önünden 
r .75 10.25 profeaörlerin, akademisyenlerin 
8.25 8.25 a.kın halinde yaptıkları geçit re-

12 simlerini uzaklatbramıyordum . 

• ve yenı 

atıldı: 

~ llir ..._tek bir İlim çaıktı: Nihayet maksadına açıkça söyledi: unuttum •• Vadimi yerine getireceğim.1 1338 
...._ LL...._.. - Burada, içeride bir adam var .. Bu Fabt daha evvel senden bir iatediöi ... 76952 't ~.. -..--· 

Nihayet ... Kaçtım •. Borduya gi-
den ilk trene atladım. Pek az.,.._ Bütün bu lenİf İnpabn bir mimarı... 

d h - rahndan idare edild·~· • •· leda 
hı.._-.,_ da ,........_. aeLnitti· Sel.aiti- adanun mutlaka ve derlıal buradan kur- var .. Bu aç:k delikten, merdivenden in.. 78290 
~ ........ bir Wde yiizi koran ,.de tulmuı lmm .. Onu kurtaracak ~ kim- Deminki adam .. yani &lqamki misafirim 2367 Ç 

:.."'hl-d._ se kendini zengin olmut bilsin... orada. .• Ona, bir yanlqlak filan old11 di- 8 « 
,.._~_.__ C! ___ ...... __ t u--LI-- ··zı . fal -"L! çdd F yerek benim adama özür dile ve bura1a 23 « •• ~9'&--·• ~, o- ,........ ... go en tllf1 15..,. a L •-.. ....._ ı dil~-- çıkar .. Ondan ötesini ben i...1--e edenm." 834 « 11_ := •• • ewne e__.-.. kat biç biri bir çare bulamıyordu. Bu 11· _. 

Buid ay 
Çavdar 
Burçak 4 

ram var ı. Ba ia için üçüncü agau soy er. 
5.125 G.125 mevki bir bilet aldım. ::_ ~ .. Damyen idi. 

4.25 iki aene ıonra Bahiada oldukça corunce aadece: 

b .. ""k b" t --L'b" "d" - Bonjar .• dedi,dahaLuradaLirW· uyu ır serve aanı ı ı ım. talak • • kal 
Orada da baktım.. Oradan da -~ :•· Sonra ••• 

3.875 4.25 kaçtım .. Yeni maceraya atıldım. o::-- - demiyordu. rada, fahİfenİn arkasmdan gelmif olan Bura1a çaktıktan sonra benim söylememe 9 Ton Arpa 
1Pa1.:.. ta....: tanPtan snddam olmuftu. bir cariye aöae haf lada. hacet kalmadan bizi yalruz bıralarsan.. 254 Ç 

4
•
662 --_,. _Bitmedi_ 20 Ton Balda Bu gece .• Şangbay nbbmmda, kansını 

......., Ultfinü - Ben bir çare buldum... ~;r;~~Dr"AlllD~..4R 160 Ç Susam 16.50 16.75 yad illere bırakıp maceralar pqinde ko-
* 4.125 

- Cidecep... it bittiii Iİllİ bend• 
de sabır bitti. Baktma.. 

- Nereye ıideceluin .• 

L -;... araym .. Anahtan bulun.. Teosya sevinçle cariyeye döndü. /zmz·r 72 c K. o 
~ nrcli. _ Eğer, dedi. Bunu yaparsan seni • 4.50 6 ıan Damyen'in arkasından düıünürken 

- Bakalım .• Ya kısmet! .• 

* ...._~ LL--&!.... •• E 45 « Nohut 5.50 5.625 iıte maziye kanpnq bu batıralan gözüm-
• , -.uyaaonun ustünü ara- derhal azat ederim ve.. zengin yapanın.. rk k k Onbeı ay sonra.. e Ve lZ 10 « Börülce 9 de canlanmqtı. 

A..... . Cariyenin gözlerinde bir sevinç par· ~ A vusturalyaya gitmütim. Buradaki 
.-.~ kültür /ı·sesı· 234 « Fasulya 9.15 13 * .... lıi • Öyle ufala: telek bir teY dejil- ' lala:lağa belirdi. 120 Ton Çek'D'dek 70 3 ,.._ Fransız fahri komolosu, bir kelime F ran.o 
... ---- T-L! L_...1__ _ - ---• G" d"" ı· I 7. f 1&i sene Damyeni görmedim. Bir ırün ~. tamaa araasm.. ._i -- - Siz, dedi, bodnan oduma ruuu un uz Ü ve yab ı resmi li- 503 8 Pam _ _._ .. NZCa bilmemekle _..,.. ~ bot sob· 

1 d'ld" K uu; 41.50 45 Havr'de bir armatör'le birlikte ...... : li-...._ ciriJeceğini ar17onunuz.. Boclramun yu- se ere mua ı ır. ayıtlara de- ok • N .,....... bet bir adamda. 
\ro1ı •• dediler. kardaki kapağau umıtuyonunaz... vam ediliyor. Telefon: 277 4 Ç • f'f o. 7 14·00 14•50 man İnpahnı ve liİımriİk antrepollll'llU fngiltereden ıetirtilmit nefia 'Vİlkilerl 

~~~~=== ~~~~;;;~~~;awJ~f!X~llZl.~~ı~tm~llll~m~ı~c~~·!!!!!!!~~«~;S!!!!!!!!!!!~l~4;.7~S~~t~S~.2;5~ı~ezı;";y;ord;;;;mn;.;;·~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ varda. 
yanında ve koynunda sabretmek ne ka- hayatın nelerıni, nerelerini görmüş, ne l:enderıyede ortakları \•ardı. işimiz çok Berabet- içiyorduk. Bana: 

BUYÜK HALK MASALI 

HATEMTAY 
Yazan: Orbay 

~ ~·· .~ kap.,. "'nede b<::;.f~yar ~~mm (Görme sakm) dediği sa•a· 
~...... llllJ'etlne açdar. Kapt önünde ya goturmek, sokmak i.stıyorlardı. Bü
'-t. 8ir etlteji ~ri alırlar. O kıza verir· tün iradem elimden gıtti. Ve ben onlarla 
'dttt leae eonra da erkeği kapı dlflln beraber bu saraya girdim. 
tt... er. O erk-'-
-,. "- oe&. bir eene burada yap.· 1 Haniya ben bunlara uymıyacaktıın. 
), .. _ ,.._ta gö.:• ·· .. · •- L Öyle karar venn•ııtir. "· L .... "- '"' .. onune getarere .. , o na- ..,. 
.._ L ,._.i ile del' d. ı Bu ·· Bu karar ne oldu? 
~dll\l ı ıvane o ur. gun, 

""- \-..,...:" dünyaaımn, kadınlar sarayı· lnsanm, böyle istemediği halde, sır( 
'-et a" açılacağı gündür. böyle nefsine hfıkım olaınıyarak sürük-
~ ~~ Uglin buranın kapısı açıla- lendıği hadiseler, felaketler pek çoktur. 

~ll~! ~ll~enç kazların güzelliklerine Taliime çok güzel, peri gibi bir kız düş-
~ta s:· ırla ve nefsıne hilkim ol müşıü. Şerefime bir zıyafet verdiler . 
.... .. :r11tld' . 

het;r f ıye kadar çektiklerınden da- Ve bu peri gıbi kızla düğünümüzü yap-
llıu,..., elaketlere uğrarsın... talar. Ben, onunla bir odada halvet ol-

' '•dam bana bunlan söyledik- dum. Oldum amma, bu güzel kız bir 
' Çekilıp gıttı. türlü bana teslim olmuyordu. 

~ ~=l~~tan ~racıkta uyuyakal- - Burada adettir • .. Tam kırk gün ",."1 Çapla ınu açtagım zaman etrafı· sabredeceksin ... Ondan sonra ... 
-.,,. ~ it it Ye hepsi de fettan bir sü- Diyordu. Düşünün bır kere... Kırk 
~ ~çevrilmiş gönlüm. Bir- cün1.. Ve her sün bir parça daha ia-

ım. Bu ktdar beni, ihti-
1 
.. nl atesleadiren bu ~üzel mahlukt1n 

dar müşkül bır şeydır. Otuz dokuz gün sıkıntılar çekm~tım. • iyı, çok yolunda gidiyordu. Ben de, ha- - Burada, dedi Fransa tehaa...t~ 
sabrettim amma, artık çıldıracak dere- Ondan sonra arttk hocam ne derse bamıa sayesinde çok rahat yaşıyordum. hemen lletaen kimse yok. •• Daha ......... 
ceye gclınışliın. ma"a karar d' v d' Bütün ömrümü işret alemlerinde, cemi- YU amma .• 8'lmem L! ..:- ........... _ _ yap 6 ver un. er un amma, .. - ,... 

Nlh~yet dayanamadım. Y!alvarıp ya- o güzel kızı elimden kaçırdıktan sonra.. yet sohbetlerinde geçıriyordum. Babam F9llt tsecldüt eclir..,.... •• Adeta tıııtamo 
karmaga başladım. O zamandan beri ışte her gün ona ya- hayatta ve zengin olduğu için kendime yorwn ... 
Kızcağız bana: rd An Ned ., Otuz d k .. . oıyorum ve her gün bu sebeple döğü- aş araınağa lüzum görmüyo um. ne- - en. 
- 0 uz gun sabrettın ... Bır ·· duruyoru min, babamın biricik evladı oldugvum- - r::...Lii onlann v•..:v-o.=-.: L!_ .__ ....... ·· d h b kt nup m. ...-- -, ..._.. _. ._._ 

gup a a e e .. · Ondan sonra rahat Ya Hatem!. Dünya bir havuu, dun- dan onlar da bana yüz verıyorlar, bir is- na anlatmak oldukça nazik bir kerfir~ 
ve mesut yaşarsın... l' ' - - -yaya ge ıp gitme de bir havuzun suyu- teğımı, bir arzumu iki etmiyorlardı. Da- - ~ yok aöyle,İIL. Be. ats:elr. 

Dedi, dedi amma ... Bende beklemeğe 
başuu soku k v b o- ha sonra sefahate karşı olan meylimi letmit bir kad-. D - ! L !_ ._...._ -1.1 ne takat ne de sabır kalm·,,..ıı. na P çı armaga enzer. ~- ._ ...- - •-

~ b,...ımdan b Lı-t..ıı. ed "b gençlıg-imc venyorlar, yaşlanırsa akılla- telMki ... --=-.. Bunun üzerıne kız bana: mm ..,.. geçen u m-y en ı ret --.ır-
p k ıı.ı• d al. Haydı .. Yolun açık olsun... nır, uslanır diyorlardı. Felek, bir gun - Peki, o balcle aöyliJe,im. •• A......., 

- e a a. .. edi. Gel, soyun ... Ev- d 
vela şu havuza gir. Yıkan ... Ondan son- - 7 - gi.tldürdüğü insanı bın gün:!~ e~ ~anın diğer taraftannda ve Sidmep'cle 
ra muradına naıl ol... ler. Babam, birden bire ra hı yasaktır. Fakat oralarda rauık ola. 

DONY ADA IYi YAPILAN iYIUK yalağa düştıi. Bütün Mısmn doktorları bu alıı Y""'..:... bunula, Britl.an'cle ....::.. .... 
Ben, artık sevincimden ne yaptığımı KAYBOLMAZ -....- -

l>aş ucuna üşüştüler. Derdine derman mata. ediyorlar •• 
bılmıyordum. Derhal soyundum. Sır- Hateıntay, başını ~umruklayan adJ- aradılar. Fakat bulamadılar. Ani 
malı bir peştemal verdiler. Onu kuşan- J - ıyoruna ... 
dun ve «Gir!• dedikleri havuza girdim. ının hıkılyesini oğrendi}sten sonra doğru Babam nihayet ölüm şerbetini içli. _ Hayır .. Tamamen anı.,~ 
Başımı suya daldırdım. Çıkardığım za- Haydarabad şehrınc gıtti. Eskicı dı.ikkıl- Bu, 3ileınız için çok büyük bir matem Eğer dediğiniı: gibi kadın deiil de erkek. 
man kendimi anamın babamın evinde, nında eskiciyi huldu. Ona orınandakı oldu. Bu matem günlerce sürdü. öle· seniz bu akpm beraber ıideriz.. 
senelerce evvel söz dinlemeden atladı- ad.ıının maccrasııu anlattı. nın arka.:.mdan kıyamete kadar ağlan- - Olur .• 
ğım havuzun içinde buldum. Havuzun - işle, dedi, ôğrenmek ıstedığin şe- maz ya ... Onulmıynıı yara ... iyi olm14 
yanında da hocam duruyordu. Benı gü- yi öğrendim. S~n de hana kendi macc- yan dert olur mu? Artık yavaş yavaş 
(erek karşıladı. ranı, kendi hıkayenı anlat... bu hüyi.ık kederimizi unutmak üzere 

- Ne haber? .. dedi, neler gordi.m? Eskici, başını yumruklayan adamın ıdık. Tam bu sırada felek kalbimde ye-
Ben, şaşırmış kalmıştım. esrarını, hıkayesıni oğrendıkten sonra: ni bir yara daha açtı. Annem de öldü. 
Hocama sordum: - Ya Hatem! ... dedi, şimdi tle beni Zavallı kadın, babamı çok severdi. 
- Havuzda ne kadar kaldım? dinle! Ben Mısırlıyım. Babam Mısırın Ikısi de tam birbirinın dengi idiler. Me-
- Bir kaç dakika ... dedi. qok zengin hır tüccarı idi. Mal ve aıiil- sut hır yuva kurmuşlardı. 
Halbuki ben bu bir kaç dakilts içincle idi, hesaba gelmiyecek kadar çoktu. .t9- - Bitmedi -

* Gece .. Boyasız bir tahta kap1y1 plcllk; 
Kapıyı bir kadm açtı ve etikte beaİlll U. 
daa olduğumu ıöriiac:e bira plajLlj 

KoRIOloa lnailiace olarak: 
- Madam F .... ..-..... dedi. 
Ozerime itimad .. illi ....,. dilııMi. 
Cülümtedim. Elimi .,..... 

- BlTIO!Dt -



-H 'u ahramanı 

v 
aldı.. asta sattı.. Ve 

n se alet içinde yaşadı 
Bugünün parlak 

hic de 
' 

yıldızının dünkü 
parlak değildi 

hayatı 

1926 senesinde Rodolf Va
laotino öldüğü ıaman hemen 
hemen bütün dünya kadmları 
matem tuttular. 

Bir müddet sonra yine dün
ya kadınları arasında bir isim 
dolaşmağa başladı: 

- Ben Hur 
Bilhassa Parisin biitün ka

dınları Ben Hur'a adeta gönü! 
verdiler. 

Ben Hur kimdi? 
Ben Hur, Ramon Novarro 

idi.~ 
... 

Ramon Novarro... Beyaz 
pardenin bir mucizesi ... 

* • • 
Meksikada, eJki Aztek me-

deniyetinin beşiği olan genis 
Meksika ovasının küçük bir 
kasabasında, bir evde ve bir 
akşam iki kardeş.. Biri erkek 
biri kız iki kardeş, babalarının 
doğum yıl dönümü şerefine 
veriien eğlentide ufak bir ço
cuk piyesi oynayorlardı. 
Kızm adı Guadalup, oğlanın 

adı da Ram on Samaniegos 'tu. 
Ramon btı sırada altı yaşın· 

da idi. İlk defa oynadığı b!l 
çocuk piyesi onun ruhuna ar
tist istidadını aşılamıştı. Mek
tebe gitti. Seneler geçti. Ra
mon delikanlı olmuştu. Bu sı

rada kalbinde ilk gençlik aşkı 
yer buldu. 

Kasabanın en güzel kızı 
Maria'ya tutuldu. · 

Onu gördüğü zaman kalbi 
çatlayacakmış gibi çarpıyor, 
gözleri karşılaştığı zaman ba
şını önüne eğiyordu. 

Birgün parmaklarının ucuna 
dokunmak saadetine ermiş ve 
ogün Ramon sevincinden deli 
olmak derecesio e gelmişti. 
Bundan cesaret alarak hergün 
elinde bir çiçek demeti Maria 

oın evinin önünde dolaşmağa 
başladı. Komşu dıvarlarm tam 
üstüne çıkarak sevgilisini gör
meğe çalışıyordu. 

Tam bu sırada Meksikada 
dahili isyan çıktı . Babası iflas 
etmişti. Zarurete düştüler. Bu
lundukları kasabadan ayrıldı
lar. 

Ramon 17 yaşmda idi. Ba
basından 100 dolar alarak 
maceraya ahldı. Taliini dene · 
mek için Holivud'a gitti. Ce
binde yalnız on doları kalmıştı. 

Sokakta , lüks otomobiller 
i~iode ~eçen sinema vıldızlan-

Ramon Novaro yıldızlar arasında 

na, bpkı kralın saltanat araba· 
sına bakan köylüler gibı bakı
yordu. 

Parasız ve aç kalmıştı. 
Bir lokantaya girdi. 
- Size farkı söyleme mu

kabili bana bir kap yemek 
verirmisiniz .. 

Dedi. Kabul ettiler. Lokan
tanın küçük sahnesine çıktı. 
" Zavallı kelebek ,, acl:ı şarkı
yı söylemeğe başladı .. 

Fakat açlığın tesiri ife o ka-
1 dar bitap düşmüştü ki.. Şarkıyı 

bitirmekJe beraber düştu, ba
yıldı. 

Halbuki o buraya, Holivoda 
büyük emellerle gelmemişti. o, 
burada bir yıldız olmak df"ğil, 
karnını ·doyuracak, açiıktan öf
miyecek bir iş bulmak işliyor
du. 

Holivoda geldiği zaman Sa
rr.aniegs adını değiştirmiş, Rci· 
mon Novarro olmuştu. 

- Nihayet bir pandomim guru
bunda ufak bir rol aldı. Bu 
gurup'a beraber Nivyorka git
ti. Yalnız oyun g eceleri para 
alıyor, prova ~tceleri paraııız 
çahşıyordu • Parasızlığa çare 
çalı şmaktı. S eyyar pastacılığa 
başladı. Başında pasla tepsisi 
sokak so~ak dolaşıyor, esnaf· 
lık ediyordu. 

Bir gün, vine böyle pasta 
satarken bir kilise merdiveni 
eşiğ:nde oturmuş dinleniyordu. 
Karşı tarafta büyük sinemala- . 
rın ışıkh cephelerine bakarak 
dalmıştı. 

Birden bu sinemaların cep
helerinde iri elektrik yazılan 
ile kendi ismini görür gibi 
oldu. 

Hayale dalmıştı. 
Bu hayal onu tekrar Ho!uv· 

vud,a sevketti. 
Bir akşam, otomobiline bin

meğe doğru yÜtüyen bir adam 
gördü. Bu adam, meşhur sine· 
ma sahne vazıi Grifitt'di. 

Hemen yanına yaklaştı. 
- Affedersiniz.. Dedi. Ta

liimi deneme fırsatını bana 
verebilir misiniz? 

Grifilt Ramonun yüzün~ 
baktı: 

- Peki, dedi. Bir hafta 
sonra bana gelin. 

- Neden yarın değil de 
bir hafta sonra? 

Bu ·sual, Grifilt'in hoşuna 
gitmiş olmalı ki: 

- Yarın olsun .•• 
Dedi. Ramon ertesi günü -

Grifilt'c başvurdu. Yanına ~i
debilmek için tarn on beı gün 
bekledi ve sonunda da: 

- Adresinizi bize bırakınız. 
f cabeder vP. lüzum hasıl oluua 
s:ze mektup yazarı::. 

Cevabını aldı. 
Crifit Ramona uıeklup yaz

dı mı? 
Yazdı fakat ne zaman bili

yormu9unuz: bes sene ıonra ... 
Yani Ramon Novarro artık 
meşhur bir yıldız olduktan ve 
Ben Hur filmi ile kendini dün
yaya tanıttıktan sonra ... 

* . ... . 
Grifit'den bu cevabı aldık

tan sonra Ramon kendisine 
~aşka iş aramağa koyuldu. 

Holivud tiyatrosunda ufak 
bir rol elde etti. 

İste Reks lngram onu bura· 
da buldu. Valantiooyu alelade 
bir dansor iken . parlak bir 
yıldız yapan da bu a:!amdı. 

Yeni bir filmi için bir san
atkar arayordu. Filmin adı 
( Zende esiri ) idi. Ramonu 
gördü. Angaje etti. ~amon 
Novarro yalnız bu filmüe d e 
ğil, daha iki filmde de rol at-
dı. Ondan sonra çev;rdiği Ben 
Hur adını bütün sinem:ı d ü n· 
yasına yaydı. 

Artık o ... Bir yıldız olmnş~u. 
Bu sefer gezmek üzere gıt-

tiği Nıvyorkta, bir zaman ~~s
ta satarken dinlendiği kılısa 
basamaklarmın karşısındaki si
nemaların ışıklı cephelerinde 
kendi ismi, Ramon Novarro 
ismi elektrikli iri harflerle ve 
bu defa hayal değil hakikat 
halde parlayordu. 

O,bu seri şöhretin tettiri altı~
da hiç mağrur o!madı • Holı· 
votta büyük bir ev satın aldı. 
Babasını, annesini, erkek ve 
kız kardeşlerini yanına ğetir~ti: 
Tıpkı vatanında olduğu gıbı 
evin.in büyük bahçesine asma 
bahçeler , Güv~rcinlikler ve 
bir de do1tları i' e vakıt geçir
mek ıçın küçük bir tiyatro 
yaptırdı. 

Son filmi olan ( G ençlik şar
kısı ) nı çevirdikten sonra si
nemaya veda etti. Stüdyoların 
ezici bayatı onu yormuştu. 

Mukavelesini tecdit etmedi 
ve evinde, bahçesinin çicekleri 
ve kuşlarının cıvıltıları arasında 
sakin bir hayat yaşamağa ko
yuldu. 

Musikiyi çok 
yanosuz evde 
ğıoa kanidi. 

seviyordu; Pi
oturu:amıyaca· 

Sinemayı terketmiş olmakla 
beraber takdirkirlarıoının dai• 
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Gecenin scssizlığı içinde altı el sılfıh 
sesj duyuldu. Glızel ve zarif bir genç 
kadın kanlar içinde yere yuvarlandı. 
Dört yaşında bir erkek çocuk ayni akı
bete uğradı. Bu iki başlı cina~ etı işle
yen adam, Aga Dzino, kendi cesedini de 
bu iki ceset arasına • karıştırmıştır. • 
Avusturya payıtahtında uzun boylu de
dikodulara mevzu teşkil eden bu facıa 
bir koı;koca romandır. 

HARP SONRASI YILLARINDA 
Harp bittikten sonra 1931 senesine ka

<~ar, Agn Dzinonun ha~ atı nisbi bir 
zulmf:t içinde geç:niştır. Bu adam 
Fransızca. Almanca, lngilz.ce, 1taly::ınca, 

T ürkçe, Macnrca ve Rm·çayı kendi ana 
dili gibi biliyordu. Salon hayatının bü
tün inc!!lıkler:ne ,·fıkıftı. Amerikaya 

~cyahntindc hn.} dutlarla münatebetler 
1 peyda c•tıii'!i iddia edilmekte idi. Faknt 
Dzinonun asıl :mesleği monden dansör
lüktü. 1931 cenesınd ~ bır tesadüf eseri 

c öl .. d .. r u .. 0 

ları için büyük paralar veriliyordu$\ 
1932 SENES1NDEN sol" 

1932 .s nesinde nazi partisi .Alrııa!lr 
da ilk büyük zaferini kazanmıştı. 
nusscn, cHanussen Zeitung> naıııı 
tında bir gazete çıkarmağa başla.-nı; 
Bu gazetenin baş muharriri Dı.İJl0 ~ 
Gazete Nazi rıcalinın horoskoP1:ıı, 
tah lil ediyor, onların büyük ınu". or 
kıyetler kazanacaklarını tefcül edı) gr 
du. Hitlcr 1933 de iktidar mevkiıll~.111 
lince Hanusscnin nazi partisiyle. J11~,,ııı 
sebetleri kesildi. Dzino va~iyetı { 1 

önceden anlıyarak Viyanaya }cB ı 
•• ~ıı; 

Onun hareketinden bir kaç gun ~ ı 

da Hanussen B erlinin bir fobu~ıı= 
ölü bulundu. Dı.ino Viyanada ~c'~ııf 
telli Gras Kameron adlı güzel bır 

liz kızıyln evlendi. ~ 
Dostlarına Gestaponun takibatın ş1' 

endişe ettigini, elindekı vesiknlıır• ıı!ı' 
mak için hayatına suikast etmeleri ıtı 
t emel olduğunu söylüyor du. c~ 

olarak Dzino. Almanyanın o zamanlar- 1935 tc Dzino için m ali buhran sen dJ 
<la en ço!< şöhret almış telepatlarından say ılabilir. Dz.ino Baden gazinosı.Jl!W 
falcı ve hokkr.baz Erik J an Hanussenle krupye olarak b ir y er bulmuş ve e dJ 
dost olmuştur. l ki adam birbirinden o de avucunda olan paraları da b~Dt:' 
kadar ço'k hoşlan·nışlardır ki, "o:rlikte Gras Kameran kaybetmişti. Artık bu tarihte bır ~ 
çalışmağa knrar vermişlerdir. k k w d "" 1 • bolııll. 

.. .. . • . , parayla tedarik ettiği şahitler ~ayesinde ·e çocugu unyaya ge mış. ııııı• 
- Buyuk ışler ynpacagız, d:yor.ardı. b t k . yordu. Bayan Dz.ino bir brıç s8 .... ,, 

.. . , erae aznnmıştır. Dzıno Hanussenle .. P"' 
llk once yaptıkları b.r ::ıra ~.i{andal- açarak bütün aileyi geçindirmege ) 

!ar dan ibaret olmuştur. O yılJar A l- b.~r:ber re~alctten r ezalete sürüklene lamıştı. Dzino güzel karısının bir cCr 
manyanın E':ı karışık bulunduğu günler- s~ru~l~ne nıhayet muvaffakıyet yoluna yabancı erkeklerle bulunmasını 1'~,. 
di Bnrlin ,.e Vivana -:eh irler i s0 !alet gırınıştı. Hanussen Berlinin en büyük d D · · ı · b"" u""k bit S· · - • ~ ~ ·· "kh 11 · nıyor u. zıno aı esı en uy ,~ 
ve sefahat iç.inde yüzüyordu. Hanus- m~ız~ a ~rınden $kalaya angaje edil- falet içine yuvarlanmıştı. 1937 de Jc ~ 
sen ,.e Dzino V iyanada o kadar çok mıştı. ~ı.ıno Amerikanvari b ir reklam koca ayrılmağa karar verdiler. Gel' 
~·kanda! çıkarınışlnrdı ki, bu şehirden t:ırzı takıp ediyordu. Bütün Berlin şeh- Dzino Londraya dönecek, Dzino ile ~ 
kaçmağa mecbur .. o.l.mu~~ardı. Bunu Çe- rı Skala.ya akın etmekte idi. Iu Viyanada kalacaktı. Dzino ~~:~ıJI 
koslovakyanın kuçuk bır kasabası olan Dzino bu reklamlarından birinde: bu derecesine tahammül edeını) ~t' 
Leytmı-riz'deki ıık.ımdallar takip etmİ.ş· - Ustam bir hilesini çıkaracak olana Karısından bir sonuncu rande~'ll ~!" 
tiı·. Çekoslovakya ~arlatanlardan hoş- on b in mark verecektir, diyordu. di. Onu yine kolları arasına aldı ve ıll3J 
lanmıyan bir memleket olduğu için Ha- Almanya bunları düşünecek halde de- kunç cinayetini bu veda dakik35 

nuss~n mahkcm
0

e\'e verilmiş, Ozinonun ğildi. Hanussene hususi telepati seans- ış· Iedi.. .. 1 ,ı . .. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
ma peşi sıra dolaşmalarından A t Ad 
kurtulmak için çok defa tak- n ony verse 
ma bıyık ve siyah gözlükle ~ 
soknğa çıkardı. B k h ı 

Bir gün Berline gitmişti. U ÇO eyecan J, ço 
Bir gazinoda tanıdık bir kaç 

arkadaşla oturuyordu. Arka- •• ••ki • • b• f•ı• dı•r 
daşlarrnm yanında, onların ta- suru e yıcı ır 1 ım 
nıdı~ı bir de yabancı vardr. 
Ramon Novarro yine kıyafetini 
değiştirmiş ve bıyık takmıştı. 

Birden, aralarında bulunan 
yabancının yerinden fırlar gibi 
kalkarak kaçar giki gitti ğini 
gördü!tr. Arka~mdan da onun 
arkadaşları kahxahayı bastılar. 

Ramon sordu: 
- Ne vnr.. Ne oldu.. Bu 

adamcağız neden böyle kaçar 
gibi gitti. 

Anlattılar. 

Kaçan adam, meşhur bir 
sinema sahne vazıi imiş ..• Ar
kadaşln rdan biri Ramonu gös-
t ererek ve kulağına eğilerek 
sormuş: 

- Bu ad:ım nasıl.. Kendi· 
sine yeni filimlerinizden birinde 
ufak bir rol verirseniz yardım 
etmiş olursunu L •• 

- Hayır .. Demiş.. O sine
maya yaramaz. Figüran bile 
olamaz. 

- Fakat bir lcaç filmde rol 
almıştır. 

- Nerede? 
- Zannedersem Holivudda. 
- Y a.1 Hangi filmlerde ... 

Galiba Ben Hut .:a... · 
- Figüranmı imiş: 
- Hayır .. Zannedersem Beo 

Hur rolünü yapmış ... 
İşte adamcağız bunun ü:re

rine yerinde duramıyarak ka· 
çup gitmiş .. 

e * • 
Ramon Novarro, bir senelik 

bir istirahattan sonra tekrar 
beyaz perdeye dönmüştür. 

Bir gün Sanfransiskoda iken 
Holivuddan bir telgraf alıyor. 
Bir Senaryonun okunma91 için 
Holivud'a müstacelen gelmesi 
rica ediliyor. 

Holivoda giden ve senaryoyu 
okuyan Ramon, burada yeoı 
bir mukavele İmzalıyor. 

Ramon Novaronun beyaz 
perdeye tekrar donüşü bütün 
sinema sevenleri sevindirmiştir. 

Simdi tatil zamanını 2e5ir-

Loretta Y oung Metrepol kahvesi filminde hurafeleri 
· yıkan genç kız rolü ı nü temsil ediyor ı,;ı.S 

Geçen hafta sinemalardan birisinde j retiyor. (Antony) nin hayatı artık .. ~~ 
gördüğümüz ( Alçaklık ) filminin gör- düzelmiştir. Fakat bu saadet çok ıı\I 1,ı~ 
düğü rağbet, halkın hayat ıahne!'linden yor. Evde kendi gibi bir çocuk olstl ~1J 
alınmış, mevzuu ba.<ıit fakat ifham ettiği s~.sli , ateşin bakışlı; kadife saçlı el ,~' 
mfına itibarile yüksek filiml er görmek İs· ANGEI..A onun küçük kalbini dol 

11 fi 
k dıt· 

h:<liiİine delalet etmektedir. Bu defa gÖ· ğa başlıyor. Angela bir aşçı ıt.J • • e il 
receğimiz Antony Advers filmi yukarıda kat mü terek hayat onlara bu se'1)1, ~il' 
nrz ettiğimiz veçhile iddiamızın doğrulu- kını unutturmaktadır. Şimdi A~g:ıı / 
ğunu gösterecektir. çük efendisine delice aşık oJduS"U fi 1! 

Kalp mücadelesi diye isim konulan t üyor. Bu sırada Angelanın bab&ııefl('I 
A ntony Advers bahtsız bir tesadüfle dün niye b ir piy:ıngo isabet edere~·k ,.erlı 
) aya• gelen bir çocuğun hayatı müdde- oluyor. Bu para bunlara serkeŞ 1 lltl}.c~ 
tince geçirdiği serencamı tasvir etmekte· ğinden t'fendisi hepsini kapı dı~ar~ı.ıfld#; 
dir. Film in asıl heyecanlı kısımları 10.rıff> 

ı_ b 1 .. ku)'ucll d" On yaşına giren Antony, oir manaıı- tıonra ıış ıyac agını !layın o . (lefl 
tarda ya~adıktan sonra harekatındaki zın takdir edeceklerini bildiği~1\1şp ,ı
asnlct v e enerji herkesin nazarı d ikkati· ha ziyade tafsila t vermekten ıct • 
ni celbedccek kadar barizleşiyor, ve çok tik. . ecJefl i 
zengin olan (John Bonny F eather) ta- Ulvi b ir aşk hikayesini tas'l.' l~Cır fı I 
rafından evlatlığa alınıyor. mükemmel filmi büyük sanııt . Jcıtfı 

D d f b .. • k • M h ·ı K BI od filJ1'1
1 

ir tesn Ü u çocugun yegane ızı rıc • arc ı e aptan o . tir· 
ı · ı tını~ Maryanın oğlu yani torunu olduğunu öğ- mana l lervey A len temsı e e 

- -- - p rislilt'' 
mek :izere pariste bulunmak- hollerinden birinde a 1,ı.•", 

kendisini alkışlamak t;e ,ece~ 
tadır. ve belki Holivoda don· dan görmek fırsatını "'e 
meıden evvel Parisin muzik tir. 



AVSTA 
................ Dil .... ! .......... 

Yazan : Mlşel Zevako 
\ı-.._.a. ........ _. ...... ml!.l ........... EIB# 

- Ne istıyorsunuz? 
- Eehcmmiuetslz hir sey Jak Kle-

~n ~ ~ , 
h nır.. hürriyeti mukabilinde iki kişinin 
ay<ı.l ve h'" . . . . B k 

huı urrıyetmı stıyorum . unu a-
l'n ~dcr!'icn"z Jak Klemnna hiç bir şey 
nj~I ~11Yacağını yemin ile temin ederim. 
ği]d·kralın ölümü için iki hayat çok de-

ır U\nn('derim. 
- lki kişi mi? 

b -
1 

Onu da söyliyeccğim, hu iki kişiyi 
ı t 

<iln-ı ~nımnm, onların ya~aması veya 
~lll:csı ~ıpkı kral gibi bence müsavidir. 

at ı.ı .... .:ı·, •• •• ld v d l'k ':j'uuu g[)rmuş o ugunuz, e ı an-
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Japonya stüdyolarında İzmir sicilli ticaret memurlu
ğundan: 

( Emil Şöve \'e oğlu jorer } 
t icaret unvanile lzmirde birinci 
kordonda 95 numarah kütüp
haneyi işletmek üzere teşekkül 
eden işbu şirketin ticaret un
vanı ve şirket mukavelename
si ticaret kanunu hükümlerine 
göre sicilin 2085 numarasına 
kayt ve tescil edildiği ilan olu-

Japonyanın tanınmış 
büyük san' atkô:rları 

bire ok 
' 

vardır 

17 21 

12 

85,22,6 
174,176,178 

73, 73·1 

9,11 

15 

Nev'i D\!poıitosu 

• T. L 
Ev. 1.000-

Mağaza 

Ev 

Mağaza 
iki ev onüç odayı 
miiştcmil yahut hane 

Ev ve dükkAn 

Ev 

160 

180 

200 
1600 

240 

90 

200 

9 Taj Ev 140 

3 10 3454 ( 1938 ' 

Diğer 4erikler, 4irkete devam 
etmek istedikleri takdirde ayrılan 
şerikin sermayesini mütesaviyen 
tesviye ederek fİrket sermayesini 
eskisi gibi yine «5000» beş bin li
rava iblai edeceklerdir. 

nur. 

lzmir SiciHi Tit:aret me· 
murluğu mühür ve namına imzası 

1 - MUKAVELENAME. 
Mukavele 

Bin dokuz yüz otuz yedi 
yılı Eylül ayının on sekizinci 
Cumartesi günü saat on yedi 
raddelerinde lzmirde bahçeliler 
hanındaki daire!linde vazife 
görmc:lctc oları lzmir ikinci no-
teri Mehmet Emin Erener'in 
yanına gelen ve ehliyeti kanu· 
niye ve nizamiyeyi haiz bulu
nan ve zat ve hüviyetleri 
lzmirde Selvili handa oturan 
Jak Eskinaıi ve lzmirde hüku
met caddesinde: 34 numarada 
Hamza Başık adlı şahitltrin 
tarif ve şahadetlcrindcn anla-
şılan bmirde ikinci kordonda 
146 numaralı evde oturan ve 
burasm; kanuni ikametg.tb itti
haz eyJeyen Fransa tabiiyetini 
hah~ Emil Şöve ile ayni evde 
oturan ve kezalik bu evi kanu-
ni ikametgah ittihaz eyleyen 
Fransa tabiiyetini haiz Emil 
Şöve oğlu Jorar Şöve ao1ata· 
cakları gibi bir şirket muka
velesinin tarafımdan resen ya• 
pılmasınt istemeleri üzerine 
kendilerilc münasebetleri ve 

minii şahadet bir halleri olma
dığı anlaşılan yukarıda isim ve 
adresleri yazılı şahitlerin ya
moda arzularını sor~um. Her 
ikisi müttefikan söze başlaya· 
rak mevat ve şeraiti atiye da
iresinde mutabık kaldıklarını 
beyan ve ikrar etmişlerdir. 

1 - Akitler Jzmirde birinci 
kordonda 95 numaralı kütüp· 
haneyi işletmek üzere Kolle\,. 
tif mahiyetinde bir şirket akd 
ettiklerini beyan ederler. 

2 - Bu şirketin ıermayeıi 
11 4000 ., dört bin Türk lira· 
sından ibaret olup yarı yarıya 
vaz edilmiştir. 

3 - Kar ve zarar yara ya· 
rıya taksim edilecektir. 

4 - Bu şirketin unvanı 
" Emil Şöve ve oilu Jcrar " 
dır. 

5 - Bu şirketin merkezi 
lzmir ve merkezi muamelata 
lzmirde Birinci kordonda 95 
numaralı mağazadır. 

6 - Şeriklerden her biri 
unvanı şirketi istimal etmek 
suretile münferiden nnzaya 
mezuodur!ar. 

7 - Bu şirketin müddeti 
1 O - Eylül - 937 tarihinden iti
baren beş senedir. 

8 - Bu şirkete başka bir 
şirket dahil değildir. 

9 - Şerikler arasında bu 
mukavelenin tatbikatından mü-
tchaddis ihtilaflar hakemler 
marifctile hallü fasl edilecektir 

Akitlerin arıufarmın bunda~ 
ibaret oldu~unu beyan ve ikrar 
etmeleri üzerine bu Mukavele
name resmen tanzim olunarak 
hazır o1an1ar arasında açtkça 
okundu. meal ve mündcreca .. 
tanın .. arzularını tamamen uygun 
oldugunu kabul ve ikrar ettik-
ten sonra altını hepimiz imza 
ettik. 

Genci sayı: Ôıel sayı: 
9852 9 - 99 9 - Şirketin müddeti 1 letri- • 

nievvel 1937 tarihinden batlıya-
ı·ak 30 eylul 194) tarihine kadar lşbu mukavelename surctioin 
devam etmek üzere üç senedir. dairede sakh 9852 umumi nu-

Akitlerin hatka bir deyecekleri maralı aslına uygun olduğu 
olmadığını beyan ve ikrar etmele- tasdik kılındı. Bin dokuz yihı 
ri üzerine i~bu !irket mukavelesi otuz yedi vılı Eylül ayının on 
reıen tanz;m olunarak hazır olan- sekizinci Cumartesi günü. 
lar yanında açıkça okundu. Meal 18 - Eylül - 193i 
ve münderecatının arzularına ta· lzmir ikinci Noteri mührO 
mamen uygun olduğunu kabul ve ve E. Erener imzası 
ikrar ettikten sonra altını hepimiz 3447 ( 1936 } 
imza ettik ve mühürledik. ••••••••••••••••••••11• .. •11•••••••• •••••· 

Genel sayı 10267 kuz yüz otuz yedi yılının eylul ayı 
Özel sayı 9/190 yirmi yedinci pazart~i günü. 
Bu 4irket mukavelesi suretinin 27 eylfıl 937 

dairemiz dosyasında saklı 27 /9/ lzmir ikinci noteri resmi miihrü 
937 tarih ve 10267 sayılı aslına uy- ve [. Erener imzası 
run olduiunu tasdik ederim. Do- 1448 ( 1937} 
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Manisa Vilayeti 
meninden: 

Daimi Encü-

e A 

Pazarlık suretile eksilt e ı anı 
Borlu - Demirci yolunun 17 + 108 - 27 + 448 inci ki

lometreleri arasında yaptırılacak 9921 Jira 24 kuruş keşifli 22 
adet menfez inşaatına talip çıkmadığJodan bu iş pazarlık sure
tiyle verilecektir. 

2 - Bu işe ait keıif vesair evrak Manisa Nafb. Müdürlü
ğünden parasız alınabilir. 

3 - Pazarlığa girmek isteyenler 23-9-937 den 23-10-937 
akşamına kadar tatil günleri ve mesai saatleri hariç her gün 
Daimi Encümene gelebilirler. 

4 - Kat'i teminat 1488 lira 19 kuruştur. 
5 - Taliplerin Ticaret odası ve Nafia Müdürlüğünden alın-

mış ehliyet vesikalan ile birlikte müracaatları 
3372 ( 1934 ) 

Manisa Vilayeti Da· i Encü
eninden: 

Pazarlık suretile Eksiltme ilanı 
1 - Borlu - Demirci yolunun 26 + 850 - 29 + 911 in

ci kilometreleri arasında yaptırılacak 3061 metre uzunluğundaki 
8761 lira 63 kuruş keşifli şose inşaatına talip çıkmadığından 
bu iş pazarlık suretiyle verilecektir. 

2 - Bu işe ait keşifname vesa:r evrak Nafıa Müdürlüğün
den parasız alınabilir. 

3 - Pazarlığa girmek isteyenlerin 23-9-9j~ den. 23-10-937 
akşamına kadar tatil günleri ve mesai aaatleıı harı.ç her gün 
Daimi Encümene gelebilirler. 

4 - Kat'i teminat 1314 lira 24 kuruştur. 
5 - Taliplerin Ticaret odası ve Nafia Müdürlüğünden alın

mış ehliyet vesikalariyle birlikte müracaatları. 
3373 ( 1933 ) 

iLAN 
afıa müdürlüğünden: 

(8115) lira (94) kuruş açın tutarlı bulunan Cumaovasında yap· 
tmlacak Tayyare istasyon kurağı yapısı 15 gün müddetle açık 
eksiltmeye konulduğundan isteklilerin 2490 sayılı yas<.ı ahkamına 
göre hazırlayacak1an teminat ve müteahhitlik ve Ticaret odası 
belstelerile birlikte 1 S Birinci teşrin 37 Cuma günü saat 11 de 
Vilayet nafıa Müdürlüğünde müteşekkil komisyona baş vurmaları. 

3406 (1932) 

iLAN 
Nafıa müdürlüğc?nden: 

996 lira 95 kuruş açın tutarlı Emrazı sariye hastanesi foğım 
çukurları yapısı 15 gün müddetle açık eksiltmeye konu'duğundan 
isteklilerin 2490 sayılı yasa ahkamına göre ha,.ırbyacakları temi· 
nat ve müteahhitlik ve ticaret odası bel gel erile birlikte 1 S Birinci 
teşrin 937 Cuma günü saat 11 de Nafia müdürlüğünde müteşek-
kil komisyona başvurmaları. 3407 n 931) 

iM z N:i Cl!lml!!lllll .. ai:im~::ı:l:lliliim ...... 

iLAN· 
Vilayet Daimi Encümeninden: 
Ağamemnun ılıcalarında yeniden yaptırılacak bioalarla tesisat 

projelerinin tanzimine ait müsabaka şartnamesile vaziyet pl~ne 
lan Ankara - lstanbul - Jzmir Nafia Müdürlüklerinde mik
tarı kafi bulunduğundan mimar v~ mü'.ıendis olan istekliler 
meıkiir müdürlüklere başvurarak bu .evrakı bedelsiz temin 
edebilirler. 

3 - 7 3458 ( 1940 ) 

İzmir siciJli ticaret memur!u- ve bu hususların şirket idare 
ğundan: meclisinin 21 Haziran 1937 la-

Tescil edilmiş olan Izmir şe· rihli içtimaında tekarrür ettiği· 
hir ve havalisi imar ve inşa şir- ni mübcyyin işbu beyanna • 
keti tarafmdan Mustafa Birsel, me keyfiyetin usulen tescil ve 
Fuat Lostar, Nazmi Topçu oğ· ilanı zımnında tanzim ve ilan 
luna verilen temsil salahiyetine kılındı. 1·10-1937 
mütedair beyanname Ticaret ka· İzmir şehri ve havaliıi imar 
Lunu hükümlerine göre sicilin ve inşa şirketi damgası 
2088 numarasına kayt \'e tesc.il ve 15 kuruşluk pul 
edildiği ilan olunur. \'C M. Münir Birsel 

iz mir sicilli f car et memur· imzası 
luğu resmi mührü ve F. Lostar N. Topçuoğlu 

imzası Genel sayı: 10610 
Özel sayı: 12·199 

1 - Beyanname Mahallinde ve tanzim memu

izmir şehri ve havalisi imar ru Şefik Çuhadaroğlunun yanın
ve İnşa Anonim şirketini temsile da imza edile:-ı işbu 1 Te1rini 
ve şirket namına her türlü ev- evvel 1937 tarihli beyanname 
rak ve vesaik ve senetleri tan- altına konulan mühürle imzaların 
zim ve şirket mührü ife birlik- kendileri marufumuz Fuat Lostar 
te imzaya velhasıl şirket mua· Nazmi Topçuoğlu ve Mustafa 
melatının idaresi ve şirketin tem- Münir Birsel'in olup mündereca· 
sili için icabeden bilcümle mun· tını kabul ve ikrar ettikten son· 
melelerin, idare meclisinin haiz ra bizzat vazeylediklerinden be
olduğu kanuni bilcümle salahi· rayı tescil tasdik kılındı. 
yelleri haiz olarak ve o salabi· Bin dokuzyüı otuz yedi yılı 
yeti er hududu dahilinde ifaya Teşrini evvel avının birinci Cu-
şirket idare meclisi başkanı bay ma günü. 1-10-1937 
Fuat Lostar ile idare meclisi 15 kuruşluk pul 
azasından bay Nazmi TopçuoğJu İımir ikinci Noteri resmi 
ve bay Münir Birsel'den herhan· mührü ve Emin 
gi birisinin müşterek salahiyet- Erener imzası 
tar bulundukları ve bundan eve! Aslına uygundur. 
şirket namına hareket ve şirketi 30 kuruşluk pul 
temsile ve ıirket evrakını imza- İzmir sicilli ticaret 
ya dair yapılmış olan ilan ve sir· memurluğu mührü 
killerle hllkmUnün iotal edildii!i 3449 (1935) 

Böbrek, karaciğer rahatsızlıkları· 
na, hazımsızlığa karşı en jyi ve 

şifalı maden suyudur 

Her yemekte bir iki 
Bardak içiniz 

yeni lzmir eczanesi TELEFON : 2067 
1 

Yazın insan 
kolaylıkla 

kendini daha 

Nezle 
Başağrısı 

ırıklık 

Dikkat 
Ediniz 

üşütür! 

Bu ille tehlike alametlerini görür görmez derhal 

NEVROZiN 
almak lazımdır 

NEVROZIN Soğuk algınlığının fena akıbetler doğurmasına 
mani olmakla beraber bütün 11tırapları da dindirir. 

icabında günde 3 kaşe alınabilir 

Emlak ve 
'Esas No. 

Eytam 
Yeri 

TAKStTLE 

Bankasından : 
Nosu. N~vi Depozi

to. T.L. 
193 T urgut!u Camii kebir mahallesinde 

PAZARLIKLA 
7/34 Han 900 

38 Turgutlu Yenice M. Eski Kilise sokak 94:94/ A Ev 
176 Turgutlu btiklal M. Paşa Camii sokak Bila No. Ev 
177. 'f'urgutlu Turan M. Subatı sokak Bila No. Otel 
194 Turgutlu Yenice Mah. l:ımiı· Y?lu Bila No. Ev 
217 Turgutlu Yeni Özyurd mahallesınde Bila No. Ev 170 

İzahatı yukarıda yazılı gayri menkullerin pe.,in veya faizli taksitle 
satışları 13/10/937• çar,amba günü saat on birde Kasaba Esnaf ve 
Ahali Bankasında yapılacaktır. 

İstekli olanlann hizalannda yazılı depozito akçesini Kasaba Esnaf ve 
Ahali bankasına yatırarak arttırmaya girmeleri ilan olunur. 

19 - 3 

~imll 

Türkiye Mensucat 
Türk anonim. 

Fabrikaları 
Şirketi 

• Şehitler Caddesi Makara Sokak 
Posta Kutusu t26 lzmlr 

Tek ve müteaddit katlı pamuk iplikler, boyanır, kaster
lenir, katlanır lormııı ve mavi boyaların çeşitleri. 

FIATLERIMIZI lSTEYINlZ 

lzmir Asliye Mahkemesi 
l inci Hukuk Dairesinden: 

Davacı Hatine Kar.şıyakada 
Yalı caddesinde kain 76 No lu 
haneyi Karşıyaka Şeref soka-
ğında 1-1 No. da oturan Italya 
tabasından ve tüccardan Pol 
Korsini fuzuli olarak 1 Teşri-
nievvel 338 tarihinden Kinu· 
nusani 926 gayesine kadar iş-
gal eylediğinden ayda ellişer 
liradan kırk aylık kirası olan 
iki bin liranın maa faiz tahsili 
hakkında ikame ettiği davanın 
müddeialeyhin gıyabında icra 
kılınan muhakemesinde davacı 
dairenin talep ettiği iki bin 
liranın hüküm tarihinden itiba
ren o~ S faiz ve takdir olunan_, 

30 lira avukatlık ücreti ve 
JDahkeme masrafiyle birlikte 
müddeialeyhten alınarak da-
vacı daireye verilmesine dair 
sadır olan 25 Teşrinisani 936 
tarih ve 1936-418 No. lu hük
mün ihbarını mübeyyin ihbar
name müddeialeyhin ikametga
hı meçhul kalmasına mebni 
mahallesi mümessiline tebliğ 
edilerek bu bapla muktezi 
bHcümle merasimi kanuniye 
ifa edilmiş bulunduğundan H. 
U. M. K. r.un mevaddı mah
susasma tevfikan keyfiyet teb-
liğ makamına kaim olmak üze
re ilan olunur. 

3451 ( 1939 >. 

• Hakiki dostun tavsiyesi budur: 
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ıttifak haline gelen bu kanaat• 
tesise nıcın , ve nasıl muvaffak oldu? 

Çünkü •RADYOLlN> in terkibi yük- mütemadiyen taze taze piyasaya çıkar. 
sek 'ir kimya .şaheseridir. Çünkü cRADYOL1Nl> diğer macuıv 

Çünkü bütün •RADYOLlli> kulla- l<!ra nazaran çok ucuzdur. 
n"nnların dişleri temiz, sağlam ve güz.el- Artık bütün bunlardan sonra .R.A.D-
dir. YOL1N» kullanan on binlerce k~lni• 

Çünkü cRADYOLlN• emsalsi~ rağ- ne kadar haklı olduğunu anlamak kO: 
beti dolayısiylc hiç stok yapmadığı için lnylaşır. 

GONDE iKi DEFA FIRÇALAMAYI iHMAL ETMEYtNtz .... ... ;: . .. , . ' .. -. 

Her işte kullanılan 

ZO GULDAK 
Maden kömürü 

Her clns kömür perakende suretile rekabet kabul et~ 
meı fiatler dahilinde satılmaktadJr. 

Adres: Kestane pazarı Bardakçılar sokak numara 12 
F. PERPlNY AN 

'7..LZLZZX-/ //ZZ//./J/.ZLZLLZLL/LL//:/Jf;fflZ:;r/Z/ZY7flZ:ZT.;ccr,, 

Şık Atelyesi 
Beyler Sokağına nakledildi 

Mimar Kemalettin caddesinde (ŞIK) dikiş ve şapka atelyeıi 
tevsi mecburiyeti dolayısiyle İkinci Beyler sokağı civarında Nu 

sman zade sokağında 36 numaraya nakledilmittir. 
~ 1 - 26 (1803) t) 
~CZ7-"f..l""LZZ7...za""LZT..L2ZZ'"'~~'CL///.////.Z/./L7.7/.ZT.Y/'///././Z//Z7.Z2J 

5AtLIK·50GUKLUK·EKDri& 
---.-:-::-::-: DE n E il.TİR 

KELVİNATOR-iki defi daha az itledi~i _ .-
- • ~ - - - - --- 1 pi•'' ıhalde aynı randöman elde edilen yecane soğuk_!ıava do a 

18 Ay Veresiye ~atış 

SAHiBiNiN SESi 
ARTHUR VETTER .., 

IZM!R - Saman iskelesi (Büyük Kardiçalı Han) > 
AYDINDA : Mehmet Gürer - öDEMtŞTE : H. Avni Güler 

MUGLADA : Ahmet Sabri Acarsoy ..... 

SPO 

TRIUMPH Motosikletlerini ve ELFA bisikletlerini bütiİ,; 
dünyaca tanılmı,tır. Sağlam, kullanıth ve gösteritlidir 

Yedek parçaları daimi surette mağzamızda mevcuttur. 
MIŞLEN markalı her boy bisiklet, motosikiet, tenezzüh, karıı

yon lastikleri mevcuttur. 
TEDIY ATTA KOLAYLIK GöSTERILIR 

lzmir ve civarı Acentesi: S. Kalomeni -> 
Büvük Kardiçeli Han No. 4...,. 
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