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Manevralar paza sabahı başlıyor 
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• !tz-~l'J Hazırlanan erpğrama göre 

Ordumuzun kıymetli misafi,leri başta en büyüğümüz 
olduğu halde· cumartesi akşamı Sökede bulunacaklar 
Manevraların ·neticesi çarşamba 
günü akşama doğru anlaşılacak 
cuma günü geçit resmi yapılacak 
. SöKE, 6 (Hususi muhabirimizden) - Ege manevralarına merkez
lik vazifesini görecek olan Sökcde bir kaç günden beri gözleri okşıyan 
f..Uiyet, bu Abahtan itibaren aon hızını alını§ bulunuyor. Muhtelif yer
lerden, manevra aahaaındaki yığınak noktalarına giden kuvvetler, gece-
li gündüzlü yürüyüşlerine rağmen o kadar neşelidirler ki insan bu müs
Pct çalışmanın ordumuzu neden daima muvaffakıyete götürdüğünü 
kolayblda anlıyor. 

Erat, en zorlu yürüyüılerde bile yorulmadan, vatan duygusunu if
ta eden askeri prkılar söyliyerek vazife başına gidiyorlar .. Bu birgidiş 
değil, k.oıuıtur. Giden tabur cüzüleri, ordunun ruhunu beraberinde 
taııyor .. Bu ruh, Türkün cevval askerlik ruhudur. 

Büyük ve mühim vazifesine giden askere nereye gittiği sorulur 
ırıu) .• Elbette sorulmaz .• Esasen siz sorsanız bile alacat'•ımz cevap ma-

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

latanbul, 6 (Yeni Aaır mulaabirinden)
Atatürk cuma günü Anlıaradan hareket 
edeceklerdir. Şefimizin izmire giderken 
yolda muhtelif fehirlerde tedkiklerde bu-
lunacakları, halkla temalar yapacakları 
söyleniyor. Kendilerine Başvekil ismet 
lnönü, Büyük Erkanı harbiye bafkanı 
Mareşal Fevzi Çakmak, Başvekalet veki
li B. Celal Bayar refakat ed~ceklerdir. 
Manevralarda hazır bulunacak olan ve
killerimizin de büyük 6nderle birlikte 
gitmeleri muhtemeldir. • 

Atatürk kızı Bn. Sabiha GökÇen 
bu sabah 9,40 ta kendi idaresin
deki tayyareyle lzmire gelecekti~ 

nah bir sükuttur •. Bu gizlilik ve bu mımalı sükut onu muvaffaki~te 
götürür .. 

Kıt'atı teııkil eden eratın acrpuşlarmdaki işaretler, bizim her ,eyimiE 
olan Mehmetçiklerin mavı tarafa mı, kırmızı tarafa mı aynldıldarım ko
laylıkla anlatıyor. 

Her şey hazırdır .. Manevra saatine, bütün heyecanımız ve ordumu
za karşı duyduğumuz sonsuz bağlılık ve inanla intizar ediyor. 

** Salahiyettar bir kaynaktan aşağıdaki malumah aldık : 
Hazırlanan programa göre: Aıil Türk otdua\Ulun kıymettar miaa

firleri, batta En büyüğümüz, Atatürkümüz olduiu halde cumarteai 
alqanu Sökede bulunacaklardır. Manevralann önümüzdeki pazar •

(SONU OÇUNCO SAYFADA) 
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Bu davayı 
---·---

Kazanmağa 
mecburuz 

Müşterek notaya Italya 
cevabını hazırlamaktadır 

Su Davamız 
Sulama işi pro
gramı hazırlandı 

tstanhul, 6 (Yeni Am muhabirin
den) - Nafıa ~ckaleti memlekette ye
ni bir refah uyandıracak büyük eulama 
programının tatbikatına geçmektedir. 

Programın birinci kısmına dahıl bulunan 

sulama işlerinin evvelce tahmin edilen 
müddetten evvd ha~arılacağı bildiril
mektedir. 

Memlcltette mevcut umumi ve husu

si suların idaresini büyük su siyasetimi
ze uygun bir ıekilde olarak tanzim mak-

aadiyle vekaletçe hazırlanan program 
önümüzdeki toplantıda Kamulaya arzc

dilccektir. 



Bu davayı 
...... 

Kazanmağa 

mecburuz 
-BAŞTARAFI BtRlNCt SAHtFEDE-

Milli ekonominin yapısım kuv
vetlendirmek, endüstrimizin normal 
fal'tlar içinde inkipfmı kollamak, 
hattl ,ehiftcrimize garp medeniyeti-
nin icaplarını lr.ucaklamıı bir ümran, 
bir refah manzaraa verebilmek için 
her şeyden önce köylerimizi fakir
tikten çıkarmalıyız. Orta Anadolu
da, Şark illerinde on binlerce köyün 

kalpleri sızlatan İptidai görünüşleri 
yerine inşirah veren bir varlık ika
me etmeliyiz. Bu davada. diğer 
bütün davalanmızda olduğu gibi, 
planla bir çahlfDArun verimlerini 
.ahırla bckliyeceğiz. Ancak şuna ka
niiz ki, küçük kasabalanmmla vazi
fe bapnda olanlann phsi kabiliyet
leri, köycülük dayumı iyice kav
ramış bulunmaları, enerjileri kam
çılayan bir heyecanla çalışmayı 
bilmeleri. çok şeyler yaratabilir. 
Köylü en çok kendisiyle kayna
tan bir alakaya muhtaçtır. En bü
yük ısbraba da teşkilatsızlıktan 
ileri gelmektedir. Köylümüz kendi 
kabiliyetini keşfeden idareciler elin
C:le bulunmaz bir cevherdir. Onu bil
hassa koyu ferdiyetçi itiyatlanndan 
ayırmalı, birlikler halinde çalışma
ııın faydalarına alı§brmalıdır. Koo
peTatif mefkuresi köylerimizin kal
kınmasmda bir halaskar rolü gö
rebilirdi. Maaleaef kooperatif ter
biyemizin hazarlanmamıf olması yü
zünden ha sahada bir çok hayal kı
nklıklarına uğradık. Şimdi bütün bu 
tecrübelerden istifade etmeğe mec
buruz. Köylümüzün kooperatif ter
biyesini hiç vakit kaybetmeden ha
zırlamayı hala muvaffakıyetin bir 
ana şartı saymaktayız. 

ŞEVKET BiLGiN 
---~---

ŞEHİR BABBRLBRİ 
Manisa vilayeti 

Bir kısım yollarını •••• 
yapma§a haZ1rlanıyor 
Manisa vilayeti. Manisa tchrinin bit 

ka.ım yollarım aıfalt olarak yaptıracda 
İçin bu hususta tetkildere batlanuttır ... 
nisa istasyonundan vilayet konağın• b' 

Ziraat enstifüı ü 
Kök b oyalar a alAkad ar 

oluyor 

• • dar uzayan geniı bulvar aıfalt ot~• 

Uzu .. m Tu·· ccarları :;:·a,~:~=l~~ca:~::~7:':1ıı:;a::·~ 
nisa yollarında aafalt tecrübeai 1~ 

Ziraat vekaleti yüksek ziraat enstitü- ğından bahsedilerek soğuk asfalt ~ 
sü rektörlüğü telarimiz ticaret oduana ma İçin emüla.yonun kilo iti>an,,le llP 

gönderdiği bir mektupta lzmir fuannda. ou·· n Tı· car et odasında toplandılar aorulmuıtur. Ttearet odaa gertkea er ticaret odua pavyonunda teşhir edilen vahı bugünü Yerecelttir. 
CfY• meyanında. bir kutu içinde san ve ---lfl1----
lr.ırmm renkte kök boyalara teadül lktısat Vekaleti 
edildiğini. nebati boy!llarla meşgul olan Vekalet yaş me yva ihracatı işinı tetkik ettiriyor Pamuk saıı,ıarı harkınd• 
köylü itleri enstitüsünün bunu mühimse- malOmat istedi 
d•W • • b'ld' . t' Başlıca üzüm tüccarlan dün ticaret ve 1 rakların bunlardan ayrılmış olması im- tir. Bu seneki ya~ meyva ihracat tecrü- , .. 
ıgmı ı ırmış ır. V lkttsat vekaletinden şehrimizdeki a-
E St•t•• • d' k d t w t &L!I- şanayİ Odast salonunda, Jktısat ekaleti kansız görülmektedir. Çünkü mÜstah- belerİnden alınan netice ile, gelecek Be• -

n ı u. tım ıye a ar yap ıgı e~-.- kadarlara gelen bir telgrafta pamuk -
1 d ,_t L··ıc b ti iç ticaret umum müdürününü iştirakiyle sil, üzümlerini kerevetler üzerinde de- ne bu İşe nasıl bir şekil verilmesinin fay-
er e aan renm; e &{O oyaya ras ama- tışlan ayrı ayrı gösterilmek üzere ~ 
mııtır. Bu itibarla. bu mevzu üzerinde l bir ~.;ılımtı yapmı,lar ve maruzatta bu- iil. toprağa sererek kurutuyorlar. Bu dalı olacağı gözden geçirilecektir. Ozüm ffı 

ı ı ... ı rd T 1 " k aada ne kadar stok bulunduia. bo~._...ııl çalışdmak üzere san kök: boya çıkan ne-ı unm~a ır. op anlının mevzuu, uzüm suretle topraJdanan üzümlerin daha iyi urumunda da etüdler yapılarak bazı zı,-

b t 1 d h · t kl d ihracat tacirlerinin, gazetemizde daha ev- şartlarla hazırlanmasına imkan görüleme· ilaveler için te§ebbüslere girişilecektir. atlerinin geçen -haftaya .n.i.betle " 
a ın nere er e ve angı opra ar 8 ye· sorulmu.,tur. Alakadarlar dün bu iıi tt/11 

t' t'w· b bo ad ·n t ı vel itaret edilen bazı şikayetleridir. mektedir. ihracatı kontrol memurları Üzüm kurumunun soğuk hava teşkilatı " _.,, 
ış ıgı, u Y an 1 raca yapı ıp ya· ı d . itik etmişlerdif. Cevap bugün verileco"' 
palmadığa sorulmakta ve nümuneler is- Toplantıya saat 14.30 a. ıı; ticaret ise eller.indeki nizamnameye göre bunun meydana getirmesi mevzuu bahistir. 
tenmektedir. umum müdürü B. Mümtazın da İftira- yapalmamasım istemişlerdir. lNCtR JŞl..ffil tir. • 

Her renk kök boyalardan reçeteleriyle kiyle lıaşlanmışbr. Toplantıya iştirak Dünkü toplantı sonunda bu işi tetkik fncir piyasası bugünlerde btt durgun- ihracat evlerlnln adre•• 
b• l'Lt kil .. .. d · ı k 1 eden tacirler ihracatı kontrol memurla- için bir encümen ayrılmıştır. Encümen luk geçirmektedir. Elde mevcut 120.000 lerl lslenlvor ar ı~ e onar o numune gon erı ece · ı 
. rının. ihraç cd"lmek üzere hazırlanan bu sabah içtima ederek vaziyeti müza- küsur çuval incirin tüketilme.si için ciddi Maltada bir firma, ywnurta ve k..C 

tır. 

..._ __ • üzümlerimizde aradılc:lan bazı faydalı va- kere edecek ve bir karar verecektir. Ka- tedbirlere intizar ediliyor. inhisar idare- mcyva ticareti yaptığım bildirerek tid' 

San'at mektebi leyJi 
meccani imtihanda 

kazananlar 

sıflardan şikayet etmişlerdir. Şikayetin rar, öğleden sonra yapılacak ikinci top- si, İncir fiatlerinde rastlanan durgunluk ret odasından bu maddelerin ihracatit' 
mevzuu, istenilen tedbirin kötülüğünden lantıd:ı müzakere edilecektir. üzerine satışlanna yeni bir vekil vermiş le uğraşan müüesseselerin adlannı ve ,,4-
değil de, gayri kabili tatbik olmasından- y ~ MEYV A iŞLERi ve küçiik rençber, büyük rençber diye bir reslerini istemiştir. 
dır. . aynına yapmıştır. lnhisann daha fazla iskenderiyede bir ithalat firmasİ, İ* 

Üzümler fobrik:ılerda muhtelif mua- lktısat Vekiı1eti standardizasyon mü- mübayaat yapmalllna ve hurdalann aa- dr ve kuru meyvalanmız üzerinde a-
2 7 Ağustosta yurd iç.inde bulunan sa- mclelerc tıibi tutUlurken. kendi boyala- tahassun Dr. Bade, aldığı talimat üzeri- tışı üzerinde nazım bir rol oynamasına talepten dolayı yeni firmalarla tanı~ 

nat mekteplerinde hu mekteplere bu sc· 1 nnda olan yabancı maddderin ve top- ne yaş meyva ihrac.atınt etüd edecek- İntizar ediliyor. istediğini bildirmiştir. 
ne leyli meccani olarak alınacak talebe- •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••" 

ıer için bir imtihan açılmıştı. lzmir sa- Ticaret anlaşmasına göre Kızıl ay haftası 
natlar mektebinde imtihana girmiJ olan-

lardan kazananlann isimleri bu le.ere ve· Al k 
kalctten bildirilmiştir. lzmirde imtihana man ontrol daı·resı• 
girenlerden kazanan on kişinin adına ve 
namzet numaralarını yazıyoruz: 

55 Lütfü Dere, 100 Mustafa Olgun, ı• thal mu••saadelerı··nı• 
34 Nihat Cençer, 35 fbrnhim. 58 Nec-

20 eylôl çarşamba 
günü başlayacaktır 

det. 121 Kadri. 6 Rahmi, 1 7 tbrahim 

ÇaFırypıncı.ınar, 40 Emin Aç~kel, 63 Ahmet vermeye başlıyor Bugün saat on ikide cemiyet merke- cek, mekteplerde müsamereler, unıu-' 
~ zinde bir toplantı )'apan Kızılay idare he yerlerde de konferanslar verilecekdt• 

imtihanı kazanan bu gençler, şehrimiz yeti, yimıi eylül çarşamba günü başla- Kızılay haftası içinde, bütün okunard' 
Burnova suyu kültür direktörlüğüne müracaatle hangi Almauyadaki 'ı .. .-!~ ticaret odası bül- yasını Yunan ihracatçısına göndermesi nacak olan Kızılay haftası hakkında bir cKızılay• mevhumu hakkında bir ,.

yolla sanat melltebine gönderitecckleri- teninde verilen malumata göre, otuz ve ihracatçının da hu vesikayt Yunan program taslağı hazırlamıştır. Kızılay müsabakası tertip edilecektir MUsal>'" 
Bornova beledlyeslne 40 ni öğrenebileceklerdir. ağustos 1937 tarihli Ticaret anlaşması milli bankasına ibraz ederek ihraç mü- cemiyetinin, barış ve sava~ta Türk mil- kada derece alanlara cemiyet tarafında' 

bin Ura ikraz edilecek metinlerinin ve bunların taLbikaLına mü-
1 
saadesi alması icap etmektedir. !etinin en büyük yardımcısı olan bu ha- hediyeler verilecektir. ol 

Bumovaya getirilecek su iti kati au- İşçileri fazla teallik talimatın kontrol dairelerine an- Yunanistan, diğer piyasalarda satıl- yırlı müessesenin bütün millet {erdleri- KlZllay haftasının sonuncu 27 eyi 
rette halledilmiıtir. Hazırlanan proje da- cak geçen hafta sonunda verildiği an- ması kolay olan bazı maddeleri Alınan- ne duyurulması ve mevcut sevginin kök- günü Kızılay gençlik teşki1At1 tarJJır' 
biliye veklletinde bir komisyon tarafın- caf ışfıranf ar loşılmaktadır. Mukaveleye bağlı 1 nu- yaya ihraç edilecek mallar arasından çı- leşmcsi için bazı faydalı propagandalar. dan Cümhuriyct meydanında bir g~ 
dan kabul edilmiftir. Bumonnın su işi- ' _ • • . . .. _ .. marlı lıste dıihilinde verilecek ithal mü- karmıştır. -Yeni ticaret anlaşmasının yapılmasına karar vermiştir. Cumart.esi resmi yapılacaktır. 
ni belediyeler bankasında tcşelti.il eden .. lkt~t ~e.~~eti ·~ daıresı. dordunc_u lsaadclerinin ithalatçı firmaların geçen taLbikatmdan doğacak meseleleri tetkik günü saat on birde matbuat mümcs.gil- * 
bir ltomiıyon tahaklr.~k ettirecektir. Be- 1 ~olge -a~ırlıgı. seku: saati ık ış. ka~~gorı: seneki faalıyetlerine ve aylık harekete ve intaç etmek ilzere muhtelif ,komis- terinin de ~tirakiyle bir proplganda ko- Eylul ayı içinde, Kızılay Cemiyet.iıJO 
deli keıfi 60.000 lira olan bu işin 20.000 ~me tabı. olan ve fazla mesaı muddetı göre .tevzii hesaplarını hazırlamakta yonlar teşkili -takarrür eylemiştir. mitesi iç'\iına edcceklir. İçtimada, Kı.- üç di3panserine müracaat eden 1983 ~ 
liruını Bumova belediyesi temin ederek i 15teyenlenn durumlannı tetkike başla-ı olnn kontrol dairelerinin yakında ge- KURU MEYV ALAR zılay haftasında gazetclcl'in neşriyat la muayene cdilınİi ve lliçlp.rı ceınlJ"" 
belediyeler bankası emrine göndermiş-, mıştır. Fazla mesai isteyenler birer is-

1 
niş ölçüde iUıal müsaadesi vermeğe baş- Kuru meyvalar piyasasında bir hafta yapması ve diğer propaganda işleri gö- çe temin edilmiştir. Ayni ay içinde f.r 

tir. 40.000 lira, belediyeler bankasından tida ile bölge amirliğine başvuracaklar-rlıyacnkları istihbar edilmiştir. öncesine knrşı bildirilmeğe değer hemen rüşülecektir. karalara ve :roksullara nakdi yardı~ 
İ!lb1craz suretiyle tahsil edilecektir. dır. Bölge amirliği yapılan müracaat- Rapor haftası olan on dokuz - yirmi hiç bir yenilik ve değişiklik kaydedil- Kızılay haftası hu sene harekete geçe- da bulunulmuştur. 

___ m ı~enk~birumM~~~~P~~~~ru~~daT~w~ın~m~~~ -~~~~-~--~~~~~~-~---~~~~--~~~~ 
Kireçli Kaya mektedir. o ~ı;~~;~::~7:.a önemli muameleler kay- Al · ı kd lyd~~RTA Yenı· bı·r cı·nayet 

ClnayeU ta!~~:ı mahkOm B. -~-a-sih Ersan ALMA~A VE YVNANtsTAN kav~ı;an~:u~ı:;cc,ey :ı~6::~Y:onn:~~ 
Almanya ile Yunanistan arasında bir edeceğimiz yumurtaların Almanya Yu-

lzmirln Kireçlilcaya mevlciinde bakkal Ziraat mektebi zootekni grubu mual- müddetten beri Berlinde cereyan et- murta Dairesi tarafından ithali hususla
!JlCkle olan ticaret mtizakercleri niha- rı bu defa sözü geçen daire ile tespit 
yet bulmuştur. Mevsuk .istihbaratıınıza edilmiş ve mukavele sureli Ankaraya 

Cemali bir alacak meselesinden öldür- limi B. Fasih Ersan Ankarada Ziraat vc
mekle suçlu Esat, suça i~tirak eden Meh- 1 kb.leti zirııi kombinalar fen müşavirliği
met Ali ve Safinazın muhakemeleri ne- ne tayin edilmiştir. 

lzmir kazalarındaki tavukçuluk koope-
göre, Yunanistanın Almanyada bloke t.i- gönderilmiştir. 

ticelenm~tir. Eaat, sabit görülen suçun
dan dolayı 12 yd ve on gün müddetle 
ağır hapse, Mehmet Ali on ay hapse, 
Bn. Safinaz da üç gün hapse mahkum 
edilmişlerdir. 

• 
B. Fahri 

Mezunen şehrimizde bulunmakta olan 
Milas müddeiumumisi B. Fahri Bozel 
dün Milılsa gitmit!tİr. 
1 B JMMtitb~fhi7;nt.J~ 

ratflerinin kurulmasında büyük gayret
leri görülen bu arkadaşımıuı yeni vazi
fesinde de muvaff akı)•etler dıleriz. 

---•---
Romanya rejisi 

TUtUn nUmunelerlnl 
gözden geçirdi 

caret alacakları yekunu olan 17 - 18 Yumurtalarımızın Almanyaya ithali 
milyon mark yeni ticaret anlaşması ha- ~sas itibariyle umumiyetle eski usullere 
ricinde tutularak on milyon markı Yu- göre icra edilecekilr. Ancak bu defa 
nanistana evvelce kerdi ile ilhal edil- ihracatçılanmız için yeni bazı kolaylık
miş olan Alman malları bedelleriyle lar elde edilmiştir. -1 eylUl - 31 ikinci 
mahsup edilmek üzere Yunan milli ban- teşrin ayları içinde Almanyaya sevke
kası tarafından kabul edilmiş ve ınU- deccğimiz yumurta mikdarı 8 bin kental 
tebakl yedi milyon markı da devlet si- yani 800 bin kilo olarak tespit edilmiş
parişlerinin tecliyesine tahsis edilmiştir. Ur. 

Şehrimizde bulunan Romanya reji he- Eski ticaret alacaklarının bu suret.le Almanyada yerli istihsallit bir mikdar 
)'eti dün de piyasada tetkikler yapmış. tasfiyesi şekli tespit eclildikten sonra ye- daha gerilemiştir. Yabancı yumurtalnra 
muhtelif müesseselerin getirdiği tütün nl anlaşma devresinde iki taraf mUsnvi ihtiyaç gittikçe artmaktadır. 
nümuneleriiıi gözden ceçirmiştir. Fiatler- kıymette mübadele esasını kabul cl.ıniş-
de bir yakınlık varsa da piyasada faz- !erdir. Tllklllk tahakkuk dairesi 

Bir kadın, kocasını 
aşıkına öldürttü 

BAŞT ARAF[ BIRINCl SAHiFEDE • Yi:ı':' Hasanın iddiasına göre buna.
halde hırpalıyor. Guya ahlaksız.tık yap- sonra aralarındaki münasebetler dil' 
tığımdan, yabancı erkeklerle konuştu- sıklaşmış ve aralarından su sızmaz ~ 
ğumdan bahsediyor. Den artık bu hal- muştur. 

!erden bıktım. Bir gün Zeliha Hasana : 

Bu .sözleri söyliyen Kadının Hasana - Bir fırsat var. Kocam MusabeY ~ 
mi.ithiş bir teklifte bulWlduğu, kocasını yüne gidecek, sen de git ve bu işi b" 
öldürmesini teklif elliği de söyleniyor .. cer, demiş .. 
Bu ölümün tahakkuku halinde "Zeliha ~n bu .. d~a ~.kl.i.Ci. kabal. e~ 
Hao;ana varacağını, mesut bir hayat ge- Nılıayet hadıse günil B. Necıp r4 LK~e~l!,!. 

Karaburunda cemiyet işlerini tetkik laca mal yoktın. Romanya rejisinin ea- Başlıca Yunan maddeleri için mevcut 
eden Türk hava kurumu tzmir vubesi tın alacağı tütün yekunu 98000 kilodur olan kontingentlerin tamllmen ve iyi 
müdürü B. -Şevki Demir avdet etmiştir. ve Akhisar tütünü olması farttır. Al{f surette istirnalinl kontrol etmek rnaksa-

Okuyucularımızdan Kemal imzası ile 
aldığımız bir mektupta: Tilkilik maliye 
tubeai tahalluk ltısnunan mesalih erba
bı.na kal'fl son derece kolaylıklar göster
diği kaydedilmektedir. 

çirınek imkanlarını elde edeceklerini bey köyüne gitmeğe hazırlanırken _!l: 
söyliyor. san eve gelmiştir. Hasan göya ıes-

§ Defterdarlık varidat müdürü B. lb- doğrudan doğruya müstahsı1den yapıla- diyle Alman ithalatçısının, kontrol dai-
r ahim fstanbula tayin edilmiştir. Yakın- caktır. resinden alacağı ithal müsaadesinin kop-

Hasan böyle bir hayatı an.ulamak- fen gelmiş gibi B. Necibe nereye ~ 
la beraber, ölüm işine aklı yatmıyor, ve ğinl sormuştur. Musabey köyilne tJ' 
teklif esasından redd.edilmiJ oluyor. ceğini öğrenince : 

<la gidecektir. 
§ lstanbul. Üniversitede açılan dişçi

lik kursuna ızmirden de bazı dit dok
torları iştirak etmİftİr. Kurata doktorla
ra diıçiliğin tekamülü hakkında müfit 
tecrübeler gösterile«ktir. 

§ Eylül ayı iç.inde Torbalı mezbaha
sında 31 O koyun, 26 kuzu. 19 oğlak, 25 
keçi, 46 dana, 5 öküz ve 20 inek ke
silmiştir. 

§ T ald>e yurduna para11z Olarak kabul 
edilecek talebder için bugün saat 16.30-
da Dumlupınar okulunda bir müsabı.ka 
imtihanı yapılacaktır. 

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

Bir memur 
aranıyor 

Askerlik vazifelerini bitinni§, 
otuz iki yqından yukarı olmıyan 
ve ticaret hayatında sabf i§lerinde 
ehliyet ve kabiliyeti bulunan btr me
mur aranıyor. tsteldilerin yazı ile 
müracaatlerini ( T. Z. ) adresinde 
gazetemize yollamalan. 

J - 3) ~.2 (1953) 

•• 
BU GÜ N D EN i TiBAREN 

TAYYARE ~SiNEMASI 
SAYIN MOŞTERILERINE YiNE 2 FtLIM TAKDiM EDiYOR 

DtJNYA EDEBIY ATiNi N iNCiSi 

Telefon 
3151 

ANTON Y ADVERS E 
TORKÇEMIZE KALP MOCADELELERI DtYE AD KONULAN BU BOYOK FlUM 

FREDRIC MARCHE - HERVEY A LL E N 
GiBi iKi DA.Hl ARTiSTiN TEMSiLiNDEN ÇIKMIŞTIR 

SEVENLERLE - SEViLENLERE ·ITHAFEN FiLME ÇEKiLEN BU GOZEL ESER 
ASALETiN IFHAM ETTi(;/ MANAYI GAYET AÇIK VE VA.KIFANE BiR SURETTE TAHLiL ETMEKTEDiR 

Ayrıca : Edie Cantor ZAFER GÜNÜ filminde 
ilaveten: PARAMOUND JOURNAL 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Seanslar: ANTONY 1.45-4.50-9 da ZAFER GlJNlJ 3.4-0-1.20de 

FIATLER: 30-40-50 KURUŞTUR. 

- Ne iyi, ben de gidecekUm .• p;' 
her gideriz, dcmiŞUr. 

1kl rakip yolcu yola çıkacaklar• s;:: 
da bayan Zeliha i.şıkına bir bıçak. ı.11 
miş, fakat bıçakla öldürmem~ .,ı
takdirde işit.iteceğini, sopa ile iJinl 
lirmesini söylemiştir. ,rJI 

lk.i yolcu yolda gidederkenB. ~ 
Hasandan apdest bounak için ın ~ 

istemiştir. B. Necip işiyle ıneş~ . .-.d 

Hasan, Necibin yere lnraktığı ~ 
eline almış ve var kuvvetiyle V 
kulaklarına indirmeğe başlamıştır. fi" 
vallı ihtiyar, bu daı,belerin tesiriyle 

yata gözlerini yumm~lur. ~ 

Hasan hacliseyi müteakip eve ~ 

mi.iş, bıçağı ve B1 Necibin cebind~fl ııet 
dığı bıçağı Bn. Zclihaya verıniştır· #. 
şeyin olup bitlığini anlıyan Bn. Z ~ 
nasıl oldu, diye sorunca Hasan her 

olduğu gibi anlatmıştır. 1" 
Hasan suçunu itiraf etmişse de b' J'.ilı.I" 

Zeliha inkilr ctmcktedır. Yakınd• 
hakemelerine başlanacaktır. 
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Çin de sivillerin 
lngilterede 

ekonomik tazyık 
k Londra, 6 (Ö.R) - Labour Party 
re0~esinde Japonyruım Çioe karşı ha
~te · ~Jıayet vermesi için İngiliz hi.i; 
di 

1 
etl.Ilin müşterek bir faaliyet maksa

.: e diger hüküınetlere müracaati, fa-
t bu davet kabul edilmezse Japon

~~Yı Çindeki sivilleri öldürmekten men 
ın Yalnızca bir ekonomik tnzyik yap

lrıası teklif edılmiştir. 
1?ıı l.ondra, 6 (A.A) -Çınde muharip o1-
1ts'iatı_ sivillc>rin bombardımanını pro
auı:o ıçin dün Canterbury ba'l peskopo
ll un riyaseti altında Albert Halle ya
bı~ toplantıya binlerce kişi ic:th-ak et· 
-,tir. · 

~~0Plantıyı açan baş pcskopos Çinde 
Oih il halkın öldürülmesini şiddetle tak-

etıniş ve bu kitalin medeniyet dün
~~a derin bir nefret uyandırdığını 
15Yleınıstir. 
ili Söz alan diğer bir çok hatipler de ay-

katli 

j 
IUretlc sivil halka karşı harp yapıl

bıasını takbih etn.isıir. 1 tur. ve komünistlerle tek bir cephe kurul
. ~ihayct toplantıda muharip olınıyan Loyd Corç, Churchill \'e daha bir çok mmıı lehinde mesaisinde muvaffak ola
~l\'ill.erin Çindc knUini takbih eden ·ve İngiliz ricali tezhreler gö.ndererck top· mıynn Sir Stafford Crips seçim komitc
u gıbl hareketlerin devamına mani ola- Jantının hedefinde.' tamamıylc mutabık si rl'isliğinden istifa etmiştir. 
~l iktısndi vesair tedbirlerin alınması bulunduklannı b ldirmişl('r~ir. . . . Gazetelere beyanatında komünistlerle 
Ususunda önayak olmasını hükümctten Londr:ı, 6 (A.A) - lşçı partısının birle§m('k yolundaki mesaisinden artık 

lıtiyen b·r karar sureti kabul olunmuş- sol cenah radıkal mebuslarından olan vnz geçtiğini söylemiştir. ...... Hiü~;'i·~ .............................. dik·······küf UMii .... . 
---•---

Sonbnhar 
manevraları SON HABER . .. 

Reisicümhur Atatürk 
(BAŞ TARAFI l iNCi SAYFADA) 

bahı, ıafakla birlikte başlaması mu
karrerdir. Ege manevraları pazar, 
pazartesi ve salı günleri devam ede
cek, çar§8Illba günü alqama doğru 

neticesi anlll§ılacaktır. Irak hariciye nazırını kabul ettiler 
Perıembe gününü kıt'at istirahat- .. 

le geçirecek, cuma günü, tayin . ~nkara, 6 (A.A). - Ir~ ha~ıcıye ve- ı Atatürk tarafından kabul olunmuştur .• 
edilen saatte Germencik İstasyonu- zırı .Ekscl?ns Tevfık Elsu~eydı bu~n,Bu kabulde hariciye vekili doktor Te\lo 

. kil feci ı Gazı terbıye İsmet ve ZU'aat enstitü- i'k Rü ti na bır ometre mesa e n ova- . . . ' . . ı ı şt 1 .. ras ta h:ızır bulunmuştur. 
sında mane\7'a kıt'alı tarafmdan lerını zıyare.t .~~m~, ?u~~k baraJ~~~ Saat on snkiz.s.:- B ışv ka,ct vekili B 
büyük bir ge;it resmi yapılacaktır.. stadyumu, ç~tlıgı gezm.ş, ~gl_e yemegım CelUJ Bnynr vezir h::ızr tlerinin ziyaret. 
Geç.it ~esmine. manevralara iştirak otelde hususı olnrak yeml§tır. lerini iade etmişlerdir. 
edecek kuvvetlerin ve vasıtaların ta- Ankara, 6 (A.A) - Irak hariciye ve- Hariciye vekili doktor Tevfik Rüştil 
mamı i~tirak edecektir. ziri B. Tevfik Essüvcydi dün saat ya-

IZMlRDEN 1K1 TREN rımda başvekalet vekili bay Celal Ba- Aras akşam hariciye köşkünde bir ziya-
0 gün. yani ayın on beşinci ırli- yarı 7Jyaret etmiştir. fet vermiş ve bu ziyafette başvekalet 

nüne rastlıyan cuma friinü Kızılay Öğle yemeğini hususi olarak yeyen vekili bay Celal Bayar, Riyaseticümhur 
cemiveti, geçit resmi sah sına İzmir- vezir hazretleri öğleden sonra Merkez baş yaveri, hususi kale müdilrü, harld
den iki tren tahrik etmek iizere fa- ve lş bankalarını geuniş \'e saat on ye- ye siyasi müsteşarı B. Numan Mene
e.liyete P.ecmiştir. Denizli • Dinar is-

1 

dide yanında !rakın Anknra elçisi ol- mencioğlu, hariciye erkanı ve protokol 
til.ametinden de;; 1'ususi bir tren duğu halde Çankayada Reisicümhur şefi de hazır bulunmuşlardır. 
tahrik editecektir. Efier lzm1rden iki ~--...... -~~~---........ ~-----~~~--~.......,~--"""!'!'~~!!!!9 
ve Denizli istikametinden bir hu- M c bl • d 
susi t"e"' ihtiyaca _ceva~ v~ez:se, • • asam esın e 
derhal ilave trenlerı tahrik edılecek. 
sayın milletimizin e$babı istirahati ••it • ı d • • 
teminolt•nacaktır._G~itresmisaha- mu ecı ere yar ım ışı 
ıında halkım zın 1hbyac1na cevap . 
verecek ıekilde, dioer noksanlar da 

T 1 Cenevre, 6 (A.A) - Asamble ekse- ve Cenevrenin Çine karşı vazifesini ya• 
temin edilmi~tir. ren erde yüzde 

eh riyet olmadığı için mültecilere yardım pacağını ümitvar olduğunu ilave etmiı· 
seksen tenzilat var r · • f" 1 meselesini tehir etmiş ve meclis meseleyi tir. O dunun ıaym mısa ır eri cuma 

• · · heyeti umumiyesiyle yeniden tetkik el· Çin murahhası Koo istişari komitenin «:Tiinü ak!amı, geçıt resmını mütea-
kiu huıw1 bir trenle lzmire avdet meğe memur etmiştir. tekliflerini Çin murahhas heyetinin vaktJ 
edeceklerdir. Asamble, .32,682,-000 altın franga baliğ merhununda ilk teşebbüslerini tekrar 

BN. SABIHJ\ GöKCEN olan Milletler Cemiyetinin bütçesini ka- edebilmesi şartiyle kabul euiğini beyan 

SimJiye kadar müteaddit vesile- bul etmiştir. etmiştir. 
lerle büyük de~erini ispat ~en kw- Bundan ıonra 25 lerin raporuna ge- Murahhasların talebi üzerine karar su· 
metll bava kahr"mam AT ATORK çilmiş ve Elliot ile Pol Bonkur 2 3 ler ko- retinin kabulü çarşambaya bırakılmıştır. 
IP-»ı Baytın SABf H 4. GöKCF.N, bu mitesine tevdi edilmiş olan karar sure- Asamble bugün saat 1 7 de toplana· 
E""lıah saat sekizde Eskisehirden ha- tinin derhal kabul edilmesini istemişler- cnktır . 

Mu s sol ini ye yap-
tığı ustaca 
kompliman 

reket edecek ve kendi idaresindeki dir. Cenevre, 6 (AA) Dün nk~am 
ta.yvaresivle 9.40 ta lzmire gelecek- Siam ve Polonya murahhasları prcn- toplanan meclis Valensi) a hükümetinin 
tir. Bn. Gökcenle birlikte be.~ tayya- sip itibariyle reye i tirak etmiyeceklerini Akdenizin '\ aziyeti hakkındaki talebini 
relik bir filo da lzmire gelerek mu- bildirmişh:rdir. terviç eden bir karar sureti kabul ettik· •• b f ayyen S"atte Gaziemir hava mey· Litvinof Çine maddi bir yardım.yapıl- ten onra içtima denesine niha) et ver-

~ZÜ ~ kuru~U gi i .fındık iyat Ve ~~main«~~ ~m~a~d~~~ın~d~a_n_d_o_ıa_y_ı_te_~_u_r_b_e~~~n-et_m_i~s_m_i~şt-ir_·---------~~ 
1 

Bavan Sab 0 h!.\ Gökcen, EP"e ma-
S a i ı ş la r nda na21m ro:ÜnÜ görece <tİr ncvralarında, bir t:rafta vazife al- Yunan Başvekili Ankara, 6 (A.A) - Ev\ elısi yıl Ku- ce ) ınc lş ve Zire.at bnnkalarından ri- ı::ıı:t r. f(JRMIZl I UVVETLER 

ru üzü.n piy<'snsında fiat n:ızımlığı yap- ca edilm~ VC' mU\•afokot cevabı alın- KUMANDANI 
mak üzere iktı at vckfıletinin sevkiyle mıştır. 1 b 1 6 (Yeni J\sır _Telefon-
15 ve z raat brı k Jarı tarafından 'üziim Fındık kurumu önümüzd ki günlerde l ) stan G.:rbA Anadolu menevrala
kurumu adlı b:r teşekkül vücuda get:- resnıcn teşekkülüne ait muamelatı ik- a d kı , 1 ku etlere Kor "ene-

' k"I"" k . . l d k h f r t k nn rm:.zt vv r rümicıt:. Bu t :t u un ına sat ıçın ma e ere emen aa ıyl' c gcçece ·ve l v lf kumanda edecektir. 
. t' 1 • .. ··1 .. ·11· ._ . . l .. f dk f' ra "~erame ın miısp t n ıı:c r t mın cttıuı goru mu.<; mı ı b .. onomı ıcap arma gore m ı 1· 0 ... ..k ,. J •· r ~ .. süre-

d l, J k · · d t ..ı_ -J ~ 1.. .. k uuyu ma _vra ar u,. 5~ .. lduoundnn m t rz R u.;.ıı - ıç n nt-ve- sn ı=ırrua n.tzıın ro u g.>recc - k d'· d.. ·· ·· ·· Lu•·...::1, • . , . . ce , avın on or uncu gunu ~u ~YA 
ı .i.ıl ,. aı l ıası ıktı!..ıt vekaletın- tır. 1 ti caktır 

· ruvve er çarpışa • 

Sovyet donanmasının 
Baltık manevraları 

~-~------·~·.-.·------------
Mo korn, 6 (A.A) - Müdafaa ko- 1 teftiş etmiştir. 

• 

Stoyadinoviç 
kabinesi 
-BAŞT ARAFI BtRINCi SAHtFEDE
zıını;clen meziyetlere maliktir. Bu hü
kümet hiçbir zaman şahsi bir siyaset ta
kip etmediği gibi fırka siyaseti de takip 
etmemiş, daima devletin hayati menfa

B. Metaksas'ın Ankarayı ziyareti 
İstanbul, 6 (Yeni Asır - Telefonla)- Yunan Başvekıli Genemi Metaksas, ya• 

kında memleketimizi ziyaret edecektir. General Metaksas bu ti) ın on) edi ve· 
ya on sekizinde Anknrayn varmış bulunacaktır. General, memleketimizde f ey-
,kalade merasimle karşılanacaktır. Zb"Bretine nit program hazırlanmaktadır. 

M. Fevzi Çakmak Ankaraya geldi 
lstanbul, 6 (Yeni Asır -Telefonla)-Yugoslavya ve Yunanistan se)ahatlerin· 

den avdet eden Bliyük Erkanı HarbiyeRcisimiz Mareşal Fevzi Çakmak Anka
raya '\•armış ve karşılanmıştır. 

Milli Avusturya 
bankası reisi lstanbul 
ve Ankaraya geliyor 
İstanbul, 6 (AA) - Milli Avuı;tur· 

Müzayede ile .. 
fevkalade büyük 

miseri Voroşilof Sovyet Baltık donan· I Snfı hnrp zırhlısı Oktiabrokaya No
masının sonbahar manevralarını takip et-, v~litz~a. bir müddet sonra müdafaa ko· 
mek iizcre Kron tada celmiştir. Voro~İ· mıserının bayrağını çekmiş ve donan-

• lof limandn demirli bulunan donanmayı ma aç.ılmıştır. 

atlerini müdafaa etmiştir. 
Bu gazete netice olarak kabinenin Yu- ya bankası reisi ve eski federal malive 

satış 
Act I(• ) ok hık dolayısİ) le birinci teş-

nazın doktor Victor Kierbock per em· 
l\1us oliı i ve Hitfor 

llttari~, 6 ( ö.R) - cFigaro• gazetesi 
l it. Hıtlcr '\ e Mussolini arasındaki dost
dlı ınünasebetlerinin mahiyeti hakkın· 

' --------------------------~~~----------------------.... """"' 
Is tan bul Fransada 

goslavya Radikal fırkasının §efi olan Sto
yadinoviçe sadakat ve merbutiyeyti se
bebiyle bunun hilafını tasavvur etmenin 
mümkün olmndığını yazmaktadır. 

r"nin 1 O un u pazar günü öğleden sonra 
be günü 1stanbuln gelecek ve 12 ilktcs- saat tam 3 de Gazi Bulvarında Silahçı 

il ıunlan yazıyor: Führcr Duçeyi Av- ---· .... Kurtulus hayra- Yapılacak nahi-
---·---Çoçuk esirgeme kuru-

rin 1937 de İstanbul üniversitesinde bey- Ali Salim binasında Kız Enstitüsü altın· 
nelmilel tediyat siyaseti hakkında bir da uyuşturııı:-u maddeler inhisarı lzmiı 
konferans verecektir. şubesi müduriı B. Vahit Dcmirkana ait 

t'tıl>anın en büyük şahsiyeti di) e tavsif 
ttlt\· . 

•ıtır. Bu, ustnca yapılmış bir kompli- mlnl dü,; sevincle ye intihabatı hak
kutladı ' kında bir mütalaa 

munun yardımları 
Dr. Kienbock hafta içinde Ankaraya bilcümle nndide mobilyaları açık arttır· 

da gidecek, Türkiye Cümhuriyet Mer- ma suretiyle satılacaktır. 

:ilndır, Vaktiyle Bisrnark üçüncü .Na-
Ankara, 6 (A.A) - Çocuk esirgeme kez bankası müdürünü ziyaret edecektir. 

kuruınu genel merkezi tarafından 16 / 
olcon hakkında, ve Strcsemann da Bri· 

~d hakkında bu gibi takdirlerde bulun-
9 / 937 tarihinden 1/10/937 tarihine ka- fZZZ7...77..7..71ZZ7.z7..7J..7.7..7.zT..LZ'/..7..ZZ .. R Ok l ................ .. 

1 \atlardı. ltalyım başvekilinin bu ilti- lstnnbul, 6 (Yeni Asır muhabirin-
Par:is, 6 (ö.R) - cOeuvre> gazete

si pazar günü yapılacak olan nahiye in
tihabatı karşısında müntehiplerin ne dü
şündüklerini kaydetmektedir. 19 36 ha
ziranından beri hazır formüller ve na· 

dar son on beş gun zarimda 1724 ço- ~ ur arın ................ .. 
cuğa yardım edilmiştir. ~ 

t~ta ne dereceyr kadar aldandığı tahmin den) - lstanbulun kurtuluş bayraıpı 
1 ilernez. Şahsi muvaffakıyetlerinin müs- bugün parlak bir surette kutlulandı~ Ce

::.rıa rnahiyetine inanılabilir. Fakat kar- çit resmi çok muntazam oldu. Akşam 

Bunlardan 237 çocuk ve anne genel ~:::::::::::::::::: Dilekleri 
merkezin polikılniklerinde bak~ ve ~ fLZT,;if!7..L/.ZZZZLLZ7.IZJ!ZZ7.xılfYL. 

~ lldakiler:n temayullerini, sözlerine ba- §ehir namına ordu erkanına üç yüz ki· zariyelcr usnnç uyandırmıştır. Müntehip
;rak değil, hareketlerine bakarak ölç- şilik bir z.iyafet verildi. Taksimdeki ler hükümet sahasında birbiriyle müıte-

tedavi edilmiştir. Bir temenni 
Aynca diş bakım evinde de 147 ço-

ek itı' d d d B h · · d r~k olan grupların İntihap mücadelcsin· it ya ın a ır. unun arıcın e en Cümhuriyet übidesine çelenkler kondu. " 
tlı h · 1 l ·1 h · b' de birbirine karsı çıkmalarını anlıyama· ıs er ' 1 e ıç ır şeye yaramaz. lstanbul hallcı kurtulu" bayramını gece 
~ 6 (ö R) 1 y maktadırlar. Esasen Rambouillet'de ya• 

l) orna, · - talyada 8 gün geç vakte kadar neşeli bir sevinç içinde 
"llıak " 450 Al yılan nazırlar meclisinin beyannamesi de uzere man j,.,çisi Alman- geçirdiler. 
lad vazinti tavzih etmiştir. Siyasi mahiyet-
•· an hareket eımişlerdir. Bunlar ita!- A k b' 
"'n . Cl me us- te olmıyan bu İntihabat memleketin ar• ~çileri tarafından geçenlerde Al-
tıı • zusu hakkında bir iıaret olabilir. Fakat 

" 11Ya 1 1 · · · d d 
t ltJ Ya ~ apı mış o an zıyaretı ıa e e e- lukla r hükümctin takip ettiği siyasetin umumi 
t erdir, ıcın 

, istikametini değiştiremez. Bu sebeple faz• 

f( ---•--- İstanbul, 6 (Y<mi Asır - Telefonla)- la heyecana kapılmanın hiç faydası yok· 

Ud •• t C. H. Partisi, miinhal bulunan üç say- tur. Dışarıdan da Fransanın sükuneti· us en !avlık için namz ... tlerfai ikinci teşrinden ni ve soğukkanlılığını ihlale çalışanlar ol-

s evvel ilfın etmesi ve seçimin ay başın- mu~tur. Fakat yapılan suikastler o ka
Ürgün edilenler dnn evvel Y· pılması ihtimali km·\·ctli- dar beceriksizce olmuııtur ki Fransız 

~Ilı dir. umumi efkarını telaşa düşürecek ) erde 

cuğun dişleri bakılmı~ ve tedavi edilmiş· 
tir .. 

862 çocuk ve anne genel merkezin 
banyolarından istif adc etmiştir. 

Süt damlasından her gUn yetı:nlş ço
cuğa süt verilmiş ve on beş günde ye
kOn olarak 580 kilo bedava süt dağıtıl
mıştır. 

Genel merke7.ln bahçesindeki ytlmıe 
havuzundan 375 çocuk istifade etmiştir. 
Yardım için genel merkeze baş vuran 

33 yoksul yavruya para yardımı yapıl
mıştır. 

Kurumun Keçiörcndekl an3 kucağını 

görünüz. Gürbüz yavrulannın neşesi si· 
zi sevindirecektir. 

clıi'.·ı a,_ 6 (ö.R_), - Kudüsten bildiri!-
~~ M ı d bilakis kendisini toplamasına yardım et· D J k ~esnın· gore ıngılız mnkamlnrı hariçle ug""' a a miştir. i <iş na ış 

lil)· l."? bulunan telefon muhaberele-

lil):rı 24 sattC'n bN·i yemden iade edildi- Bir /talyan denizaltı Muallim namzedi aranıyor 

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

~il.an. etmişlerdir. Matbuat hakkın· Örnek fidanlık . . . . . . . Yaşları yirmiden küçük ye otuz• 
\'~ ~enı rejim hükümleri dahilinde gemısı denıze ındırıldı dan büyült olmamak kaydiyle lzmir 
~Şl~di Davar gazetesi iki gün tatil edil- Muğla, 6 (AA) - Yeni yapılmakta Roma, 5 (A.A) - Uebi Scebelli tah- mülhakabnda seyyar diki§ ve nakış 

'to 4'. olan örnek fidanlık gün geçtikçe inkişaf telbahiri Taranto'da hüküınct ınümes- muallimliklerinde kullanılmak üze-
> l'\l ndra, G (Ö.R) - Suss~ks kruva-

1 
etmektedir. Bu fidanlıkta en iyi cinsten silleriyle, kalabalık bir halle. kitlesinin re bayanlara ihtiyaç vardır. 

~ Yle Ct'ylana nefyedil n Filistin aşılanmı;; mcyv'alı ve meyvasız 20 bin önünde denize indirilmiştir. Diki! ve nakıt bilmiyenlere mü-
~ p komitesi erk:ını ıırnsında komite-' kadar fidan vardır. Yalnız 28 nevi çam Spaziada Gonclar tnhtelbahiri askeri eısese öğretmeyi kabul eder. Staj 
~le~i:Urni. ~fıtibi Fuat Saba ile Kudi.is I vnrdır. ve sivil erkan huzurunda denize ındiril· müddetince de küçük bir ücret ve-
t~~l<ir~·e r('tsı Halldi, Arap bankası dı-1 Daha önce ilin muhtelif köylerine bin- milştir. rilecektir. Taliplerin gazetemiz va
'•n~ Ahmet Hilmi paşa ve komite len:c fidan dciıtılmlftır. Bu fidanlar ye· Fiumede de açık deniz torpitosu Hi- ııtuiyle tahriren (A. 8) adresine 

Okuyucularımızdan 

mektupta şöyle deniyor: 
aldığımız bir 

Devlet demir yollarının Basmane ile 

Değirmen sokağı arasında büyük anbar-

ları vardır. Bu anbarların kenarındaki 

evlerde bir çok Yatandaşlar oturm\kfa
dır. 

Anbarlann üzeri tamamiyle lamarina 

döşelidir. Yağmur yağdığı zaman, sular, 
evlerimizin içine akmaktadır. 

Yıllardnnberi bu vaziyet devam edip 

gidiyor. En ufak bir yağmurdan evleri-

mizin içi göl haline giriyor, sular evleri

mizin içini, dışını, temelini tahrip ediyor. 

Maksadımız bir temenniden ibarettir. 
Evlerimiz keşfedilsin, haklı isek, bu 

kan suların m~craları değiştirılsin. 

Biz de nazarı dıkkati cclbederiz. 

Telefon köşkünden 
şikayet 

Tilkilik \1\ahalleı;İ mümessili B. Feh
miden aldığımız bir mektupta: 

Basmahane istasyonu içindeki telefon 
köşkündeki telefon cihazının bozukluğu 

'ı.u;n Hüs('yin bulundukları (iğre- 1 
tittikleri zaman halka parasız daiıtıla- bia halle ve hükiimet mümessilleri bu- müracaatleri. 

• 
1 cak.tır. zurunda denize iııdir~üı_:. 1 - 3 S.3 

hasebiyle birçok '·atanda~ların bu tele

fonla muhabereye imkan bulamadıkları 

halde attıkları paraları beyhude yere 

kaybettikleri bildirilmekte ve alakadar
(1951) · l.uı&ı .uzarı ~ati ~elbolunm~ktadar. 

Satılacak e yalar meyanında fevkala
de güzel kristal camlı aynalı büfe, kon· 
tre büfesi, açılır Kare yemek masası, 6 

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

iade lüks maundan mamul modem ti· 
fünyeralı B) nalı dolap, 3 ay nalı tuvalet 
komodinosu, karyola ma somyası, 1 O 

parçadan mürekkep fevkalade güzel 
Pomye kadifeli koltuk takımı, şemsiye
lik, hasır kanape takımı, muhtelif kübik 
sigara masaları, Sahibinin Sesi salon gra· 
mofonu, birçok plakları ile, İngiliz ma· 

mulatı kesme iki kişilik karyola ma som· 
yası, tekrar iki kişilik kübik nikel karyo· 
la ma ıomyası, duvar saati, 4 parça kü· 
bik murabba signra sehpaları, aynalı bU· 
yük vitrin, kristal camlı maundan ma· 
mul lüks kiıtüphane, büyük yazı masa· 
sı, 2 adet saksı sehpası, gayet güzel kıy· 
metli poker masası, bir kişilik ıiyah kar· 
yola bezli somyasiyle beraber, iki adc\ 
Amerikan koltuğu, 2 adet sedefli Şal'lll 

işi tabure, kndifeli küçük snlon vitrini. 
buz dolabı, çocuk karyolası, yeni bir hal· 
de dökme soba, muhtelif yemek iskem• 
leleri, gnz 11oba"1, elektrik sobası, yeni 
bir halde çocuk arabaları, mağaza ya· 
zı odnsı büyük camekanı, halı, kilim. sec
cadeler 'e saire birçok eşyayı nefise mü· 
zayedc suretiyle satılacaktır. 

DlKKA T: lıbu satılacak eşya pazar 
günü sabahleyin saat 8 buçuktan itiba· 
ren mahallinde görülebilir. 

FlRSATJ KAÇIRMA Y.lNIZ. 
Fırsat Arttırma Salonu 

Aziz Şmlk 
Telefon: 2056 

S.3 1-4 (1792) 



MHtfl:: 4 YEM ASIM 7'flK 1EŞRtN PERŞEMBE~ 
,...___.._. --~'*am ... ~es .. !IB•z~•a!!! ... ....,....,. .. ~ı~•~••!!lm .......... ıeı.,. .. _.. • ..ııa: ..... .-....... ~)P'111'•l ..... l!llE~za!'!lll!l ..... •aa•sMl!l!!l!İİı!!i!;;,;;;;.;.~~:M!l!!~B!!l .. 111111J11m .. llıİıııiııh .. Iİlııı ............. n1&EJlm!!~e.,. .......... ıasmJ ......... ,.....:..;;;.;..;;;:;;~;._;;:.;;;::~c;:::.:;,; .. . 
,'3'7Y.ZZZ7Z.Y..7.7..z71.Z7T/.Z27.ZZ7Z77ZZZZJW..LZZZ".;.'t:Z22Zi ZZi jttıUlZl 

" Komşu vilayetlerde faaliyet 

N r ...... ki'"'''KiZk'&'rdeŞ""I Nişa_n_te_b_ri_ki_nd~e=-n ~s=-onra Denizlide ehli hayvan 
. . ı •• •• ........ • ...... Büyük aşk oe ıergiizeşt romanı ... • • • • • •" ........ L 1 k ~ • 
~GBD~~~-2:iı:Jr.7..L7.Z.7.JCZ%ZZZ?t:ilZZl:Z77:Z7:7_xf.LT.L7.J, o um arı yumru erg sı açı m_ ıştır .. 

Birinci kısım : TEFR!KA No. 50 

insan cennete gidecek gibi ülviyetle öleme- Okat tclki tt • 
yince gülerek 6lme~i müreccahtır e ı ... 

Söz:~a!~:~tor, boş teselliye lüzum a1!:U~:t!:ı v;;:e:em;;!= ı:;;r~~ . Kadir ağır surette yaralandı 
yok. Hesabım tanıamdır, biliyorum. \-ırla: Dün nöbetçi Sulh ceza hakiminin hu- bir ka~ yumruk savtrmuş, o civarda 
Eğer konuşacaksak, ciddl konuşalım. - Sakın, !ışık :mısınn! zuruna Ustü başı kan içinde bir §ahıs pek yakmda olan Mehmet Ali yet.işerc~c 
Dakikalar çok' kıymetlidir. - Alaya iştihanız olmasına hayret çıkarıldı. Sol kaşının üzerindeki büyük Kadiri altına alınış ve eline geçirdiği bir 

Hasta bakıcıyı odadan çıkarttı: ediyorum. bir yaradan ha.la kanların sızmakta ol- taşla ağır surette yaralamıştır. 
- Benim hayatım adı duyulmıynn bir - Insan cennete gidecek gibi ulvi· duğu görülüyordu. Kadir ismindeki bu Amme şahidi olarak .dinlenen ve ha-

haydut hayatı oldu. Teessü! ettiğim yetle ölemeyince gülerek o1m.esi mürec- şahıs yaranın tesiriyle sıtmaya tutulınu~ clisenin şahidi bulunan bazı kimseler, 
blr şey varsa, o da adımın çıkmaması. cahtır. Bu kadar neşe yeter. Siz ken-,bir hasta gibi titriyordu. ıbunlan güçlükle ayırmışlardır. 
Kabahat, her kesi memur haline sokan dinizi feda ediyorsunuz. Bu sizin bile- Kadir mil§tekl mevkiine, Cafer ve Hadiseye zabıta vazıyet etmiş ve ilk 
medeniyetimizlndir. Keza projelerimde ceğiniz iş. Eğer ölmezsem başınıza iş Mehmet Ali de suçlu iskemlesine otur· iş olarak. çok kan zayi eden müşteki 
•on dakikada muvaffakıyetsizliğe uğra- açmı~ olacaksınız. Ben fahrt bir koca ı tuldu. Okunan k.ağıUardan, dün gece• muayeneye sevkolunmuştur. Karşıyaka 
dığuna da müteessifim. Nik.ol, kendisi· olacak değilim. Salhanede bir arbede vukubulduğu · ve 1 belediye doktoru, bir gün işine mani 
cıi ele geçirmek için kullandığım vasıla· Fransuvaz cevap vermedi. Mark tit· hadisenin cürmU. nıeşhudu 1 yapılarak İ ve yaranın bir günde tedavisi kabil ol-
Jara rağmen benimle bir başka.siyle ola- redi: mahkemeye .sevkolundukları anlaşıldı ... I duğuna dair bir rapor vermiştir. 
cağı kadar mesut olabilirdi. Ondan be- - Sükıltunuz beni mahkfim ediyor. Vak'anm mahiyeti şudur : Müşteki ayağa kalktı \'e hak.ime hi-
ni affetmesini rlca edinlı:. Oğlumu da Ben halA müphem bir şekilde ümit ede· Suçlulardan Cafer, diğer suçlu Meh- taben şu sözleri söyledi : 
ftinasına havale ediniz. Bir anne ço- cek kadar budalalık gösteriyordum.

1
met Alinin kız kardeşine nişanlanmış - Beni muayene için doktora götür

cuğu için her şeydir. Haydi, ace.le edelim öyleyse. Oğlumun geçen gün de ni}an merasimi yapıbnıı ... diller. Doktor bir günlük rapor verdL 
- Maalesef bu çocuğun kanun! ola· istikbalini temin iç.in sizin istediğinizi ı Müşteki Kadir bu nl§an merasimlne Benim duracak halim yok.. Vücudum 

rak annesi yoktur. Gerçi Nikol onu do- yapacağım. Küçük Serji evlat olar.ak davet edilmemiş olacak ki, dUn rastla~ ağnl.ardan sızlıyor, kaşımın Ustündeki 
turdu, fakat annesi sayılamaz, zira kn- tanıyacaksınız, sonra cölüm döşeği .. iz. I dığı C.afere hitaben : yaranın tesiriyle sıtma tutuyor. Tekrar 
nun nazarında yalnız siz onu tanıdınız. divacı yapılacak. Vaktimiz var mı? - Allah mübarek etsin, fakat ben lo· muayenemi isterim .. Demiştir. 

- Şüphesiz, benim Nikolle evlenmem Fransuvaz nabzını yokladı: kumdan anlıyamadun. Suçluda duracak hal yoktu. Kaşının 
elzemdi. Bunu hen pek iyi biliyordum - Vaktimiz vardır, dedi, ben beledi· Demiştir. ilstündeki kos koca yara nazarı dikkati 
ya. İzdivaç her şeyi yo1una sokacak ve yeye gidiyorum. Cafer buna cevaben celbediyol'du. 
çocuğu meşrulaştırmak imkanını vere- Belediye reisinin bir muavini ve ni- - Buyurun lokumunuzu .alınız.. Hakim derhal şu karan verdi :· 
cekti. Beni öldürecekleri nereden hatı- kah defterini ta~ıyan bir memurla blr- Diyerek oradaki bakkal dükkanına MU§tekinin hiikümet doktoruna mu- Niya.:i Bayrakı4r 
n~g~~ l&~F~~n~~~liu~~~g~~~n~b~~~~~rd~ cy~eili~~~~or~un ~~~a ~~~~~~~~~~-~~~~~~~-~~~~~~~-~-~~~ 

- Ben çocuğunuza anne olacağım. uyukluyordu. Gürültü ile uyandığı z.a. Fakat m~teki Kadir biraz çakır ke- 1 ve suçluların sabıkalarının sorulmasına, 
- Bu hiss! bir hayalden ibarettir. man ne istendiğini pek anlıyamıyordu. yif olduğu için, Ca!erln Kayını Mehmet vak'anın sureti cereyanına ve mevcut 

Küçük Sc.tji sevecek, ona şekerler satın Nihayet kendine geldi, fakat sotı bir IAli hakkında bazı laflar söylemiş ... O delillere göre suçluların derhal tevküi-

Müşterek notaya ita/yanın cevabı 
a1acaksınız. Fakat buna rağmen 0 yi- maskaralık tertip etmek için. Hasta ba· ı vakit yeni nişanlı.. ne.. -BAŞT ARAFI BlRtNCl SAHlFEDE
ne ailesiz, haksız, servetsiz kalacak ve ı kıc1dan fonoğrafla bir zifaf marşı, yahut - Yook ben kaynıma söz söyletniem. I Müşteki hemen hüktiınet doktoruna man Roma hükümeti, Almanya ile muta-
iizerinde hiç de parlak olmıl•an, ve da- bir marem marşı koymasını istedi. On-,Söyliyene de haddini bildiririm.. gönderildi .. Yapılan muayen~sinde yara- bık olarak, ispanyadan bütüh gönüllüle-
ba fennst, f'akir bir babanın adı kalacak· dan daha müteessir olan muavin buna Demiştir. nm on günde tedavisi kabil olabileceği- rin geri alınmasına. hazır olduğunu, fakat 
tır. Bununla beraber... mani. oldu. Şahit o1arak seçilen hasta İşle btı küçük tığız münak.a..~ası bü· ,ne dair rapor verildiği a~laşıldı. . . bun~ m~kabil diğer memlek:tl.erin de 

Fransuvaz sordu: bakıcı ve odacının huzurunda kariunl yük bir kavgaya miincer olrn~ur .. Ev· Bu davanın muhakemesıne on hır ilk 1 aynı şek.ilde hareket etmelerını ve İs· 
- Bununla beraber ne~ Bir fikriniz <evet> Ier te.ati edildi. Mark fmzaya; ve1a Cafer, Kadiri~ üudne çullanm~, t~rinde devam edilecektir. panyaya yeniden gönüllü gönderilmeme-

mi var? ancak vakit buldu. ölüm hızlı adımlar- - -- -- - - - - - si ve hatta propaganda yoluyle bile mü .. 

- Evet, Nikolle ölüm d~~inde ev· la yaklaşıyordu. Bwıunla beraber ha·! Bir hırsızlık Soyadları dahalede bulunulmamaııı noktasında lS• 

lenebiliriın. O zaman o çocu!u kendi zır bulunanlarla birlikte dul zevcesinin j • rar ettiğini bildirmekte idi. 
evlldı olarak tanır ve parlaklığım u- saadetine içmek üzere bir kupa ~ampan- 1 Davasının durUf~as~nda Mahkemelerde duyulan iTALYAN CE.VABI 
Jruınında benim dediğim gibi, oyun & ya istedL Ona itaat elmek icap etti. Dün sulh ceza mahkemesınde bır hır- isimler HAZIRLANIYOR 
oynanmış ()}ur. Fakat şampanyayı bardaktan içemedL 1 sıilık davasının duruşması sırasında . . Paris. 6 (ö.R) - cEbelsion gaze-

- Filhakika ölüm .aöşeğinde izdivaç Küçük bir kaşıkla ağzına 4kılıldı. Bir hadisenin şahidi bulunan ve o 1,aınan Iz. Son g~len bır tamımde mahke_mele.re tesi ecnebi gönüllülerini geri almalc için 
bir hal çaresidir. Fakat... damlasını bile kaybetmedi. Bu son gay· :mirde vazifede iken Ahiren Tunceli Vİ· ~vet e~ılen tar~~rın soy ~dl.a~ile. b~· cereyan eden müzakereler hakkında şu 

- Eğer cfakatlan başlnrsa bir netice 'Teli oldu. Başı tekrar yashk üzerine Uyeti , emrine verilnüş olan komiser ~v- lıkte çagırılınası lllzumu bildırilmıştır. malumat' veriyor: Paris ve Londra ta-

çıkmadan ben sönnıUc olacag·nm. diistii. Her seyin bittig·i sanıldı. Bir kaç 1 ni Sub2cının <'elıadeline lüıum görül- Mahkemeler bu tamime göre tarafları " ....,. ~ J ....,.. '-' rafından gönüllülerin geri alınması me-
- Hakkınız var, mUnakaca ..1olam1..-,._ dakika sonra tekrar canlanır gibi o1du. müıt ve Tunceli villyeU sulh mahkeme- çağırtmaktadır. Fakat öyle tuhaf soy ad--s '1- 'oa:. 1 y, ~le!!ini mümkün olduğu kadar .süratle 

larına dalamayız. Size her şeyi açıkça Fransuvazın elini vermesini iStedi. Onu isine bir talimawme gönderilınL~ti.. larına rastlanmakt~ dırki insan gülmek-
- ve uzlal!ma yoluyle halletmek için ileri 

söylemeliyim. Nikolün «ölüm döseğin- kendi elleri arasında tutarak sayıklama· Dün, ınezkUr hakimlikten gelen ce- ten kendini alamıyor. (Ağzı yukarda) 
sürülen üç taraflı müzakere teklifi Ro-

de> sl7.lnle evlenmesi doğru olamar.. ğa başladı. Birbiri ardınca ilahilerle I vapta B Avni . adıIJ.da bir komiserin bu- (Asansör), (Bombardıman) ve bunlara 
ma ve Berlin tarafından tavik yoluna so-

• - A~lıyorum, öteld var: öld.ürü~. açık saçık şarkıla~ .söylüyordu. ~a I lun~adığı .bildiril~lir. Malı~e8mebye benzer daha neler ... N eler... kulmaktadır. 1 lariciye nezaretleri bun· 
1\h, haın herif, onu bir ele geçınneg! tekrar cocuk o1dugunu sandı ve annesı-ıvcrılc.n malumata gure, B. Avn1ı . u a.- Dün sulh ceza mahkemesi mübaşiri, 

da 1 d d elan dolayı asabiyete kapılıyorlar. lngil-
vaktim olsa ... Çocuk onu :rahatsız eaı. ni çağırdı. Gece yansına ka r devam şınm şuuruna 1alel geldiğin en te a\'ı· şöyle bir isim ç:ığırdı: 

l.ı b 1 haS · terenin Paris ııefiri sir Percy fips dün 

GöNOLLOLER lŞl 
Paris, 6 (ö.R) - lngiliz &efirinin ~ 

defa hariciye nazırını ziyaret etmesi üıt' 
rine Jngilterenin Roma hükümetinin gO' 
nüllüler meselesi hakkındaki niyetlerin' 
den haberdar olduğu ve bunları f r.,.. 
saya da bildirmek istediği tahmin cclJ' 
mektedir. Resmi mahfiller Lu temastıır 
hakkında ketum davranma.1'1a berabe' 
ltalya ile cereyan eden müz:ıkereler üıe" 
rindeki ehemmiyetini gizlemiyorlar. 

Roma hiikümeti henüz ingiliz. Frarı"' 
notasına tahriri cevap vermiş değilse d• 
bu cevabın esasları hakltında Londraııı' 
kafi derecede haber almı!I olduğu arıl•' 
şılmaktadır. lngiliz gazetelerinde 9. 
Delbo~n yaltında Londrayay gitmesi ita· 
timalinden bah.&edilmiştir. Bu haber lr 
panyadan gönüllülerin geri alınması fil~ 
selesinde başlıca alakadar devletler tır 
ri~iye nazırlannın Londrada toplanrnıat' 
tasavvuruyle alakadar olabilir. F•~~ 
Pariste ve Londrada ltaydedilen bu " 
vayct şimdilik hiçbir taraftan restni p.• 

yor. Bana bir kurşun yerle~tirdikten etti. Sonra bir nefeste başını sağa eğ· isi için stan uda Toptaşı akıl ·tanesı- _ Melek (Güzel öten bülbül). 

k k rd · W 1 k D • d' öl • - a .. nde ·ıd·ğ· h 1 d b 1 du hariciye nazırı tarafından lcabul cdilmi~ rette teyit edilmemiştir. 80nra ı~ a eşın e ev enece . i.ı.n- ı . miıştu. 1ne ,.o rı ı ı ve a en ora a u un - Koridorda dolaşan mesalih erbabının '-" 
vada adalet kalmam~ artık. Allahım. Fransuvauu vazifesi bitmişti. Çekil- ğu anlaşılmıştır. ve bunu müteakip B. Delbos bu görüş- Paris, 6 (A.A) - &~bakan Şo 
J 1 kaffesi sesin geldiği tarafa doğru çevril· h k'- d Ch ı·L U-- SükUnet bulunuz. Tekrar humma mene hazırlandığı sırada hasta bakıcı Mahkeme, Istanbul müddeiumumi i· me a •ın a başvekil B. autempsa dış bakanı Oelbosla uzun bir mü a•• 

"" eli. Güzel öten bülbülün kim olduf;-unu h başlnr. sordu: ğine yazılacak bir müzekkerede B. Av· 0 izahat vermittir. lngiliz ve Fransız ma • bulunmu~tur. 
- Cesedin isyan etmesi muvafık de· _ Cenaze merasimi için n~ yapılacak ninin halen ifadesine müracaate vaziye- anladı. Nihayet içeriye biı· bayan girdi. fillerinden haber verildiğine göre bu gö- Pöti Pariziyen ~azete5inin öğrendiii· 

lil· Ce5et, haydi bakalım, ölü gibi dur. Madam? Karar vermek Madama aittir. ,ti müsait olup olmadığı soruldukt_an Yerine geçti rüşmelerin mevzuu italya tarafından el ne göre, bu konufma İtalya ile yapılrtl~· 
Hakkınız var, dul zevcemin oğlunu ev- Gerçek, Fransmtaz dul zevce olmu,· sonra, gelecek cevaba göre, şahit ınfatıy· - Bu soy admı nereden seçtiniz? altından ileri aürülen tekliflerdir. ita!- ta olan müzakerelerle alakadardır . 
.:merek bu adama götürmesi doğru ol- tu. le dinlenmek ti.zere Sultanahme.t. sulh -Başka bulamadık. Beğendiklerimiz yanın istediği üç taraflı İngiliz - Fransız - CEVAP MEN Fi Mi OLACAIO 
JDll. Babasını öldürdüğü gibi oğlumu _ Bir cenaze ajansına uğrayacağım, ceza hakimliğine talimatname yazıhna· alınmış .. Ceza vermektense, bir soy adı ltalyan müzakereleri yerine Londra adc· Paris, 6 (A.A) - Figaronun Ro•"" 
C!a öldürebilir. Ni.kol ağlıyadursun: Ço· dedi. .'>ına karar verilmiştir. takalım dedik. Bunu 'beğendik. mi müdahale konferansmda, geçen tem- muhabiri gazetesine şöyle yazmaktad1

'
1 

cuıu eline geçiremiyecek ve o çocuk yu- - BtTMEDt - Bı'r mahku"' mı'_yet Dava hakarete müteallikti.. Şahitlerin muz ayında lngiltere tarafından yapılan ltalyanın Fransız~ lngiliz notasına ıJ· 
va.sına bırakılacak. -4.. ce1p ve .istimaına karar verndi. uzlaşma teklifine müstenit bir müzake· kuvve menfi bir cevap verdiği dün ~· 

B k Plyasamızla alikadar · B aıc ,_ r at ~ - en yo muyum ya? Dünkü sayımızda kadın berbcrı · .......... ,............................... re açm , yani lıpıı.nyadaki i•İ tara a şam anlaşılmıştır. Son dakika V an 
- Öyleyse çocuk yuvası siı:. olacaksı- olmak için Muharremin bayanlara ondülasyon ya- ci maddesine tevfikan suçlunun on beş muhasımlık ~ıfatını tanımak şartiyle gö- ia}esinden husule gelecek neticeden e'f' 

JUL Liverpolda büyü.le. bir ht!bubat ticaret parken, kuvvetli bir zehir olan sübliıne gü~ müddetle sanattan men'ine de kar:ır nüllülerin geri alınmasını müzakere et· vel Frankonun muzaffer olacağı zaııı'e" 
- Beni sakin sakin dinler misiniz? evi, ticaret odasına bir mektupla müra· 1 istimal et.tiğini ve duruşma!'lı neticesin- verılmiştir. Ayni yazıda suçlunun dük- mektir. dilmekte olduğuudan Pirene hududuJI..,. 
- Bunu sizin için yapacağım, ı:.ira en.at ederek piyasa haberleriyle piyasa I de on be!I giin hapsine, on be, lira ağır kanındaki ondülasyon makinelerinin Roma, 6 (ö.R) - Pariı tarikiyle Va- tekrar açılması gayri varid veya hükiiıı>' 

rüze1 gözleriniz var, Fran.oıuvaz! fiatleri hakkında her hafta muntazam lpara cezasına çarptırıldığını ve sıhhat mahkeıne kararile temhir edildiği göste- lensiyadan bildirildiğine göre lspanyol ıüz addedilmektedir. d 
- Bu cölil döşeği> izdivacını benimle bültenler ne;:rettiğini, oda bültenleriyle 

1 
için zararlı görülen ve .raporla tesbit ~ı- r_ilm~ ise de mühürlenen eşyaların süb-1 hükümeti eski başveltil B. Largo Cabal- !tal yanın i~i sonuna kadar takip e ~ 

)'apmalısınız. mübadeleye giri~mck istediğini bildir-ılınan mayi ve malzemenin müsaderesıne lı~elı bezler, süblime dolu şişeler ve ala- leronun gazetelerini kapatmıştır. Bun- ceğinin aon zamanlarda şüphe götür:: 

1 - Sizinle mi? mi~tir. Ticaret oda.sı bu müracaati çolt I karar verildiğini yazmıştık. . mınyo~ .. maşalar olduğunu tavzihe lil· lar hükümete karşı §iddetli tenlcitlerde yece~ bir şekilde tezahür ettiği noı.. 
' - En muvafığı bu. müsait karşılanu~tır. Ayni kararda T. C. kanununun 402 ın- ,zwn goruyoruz. bulunmakta idiler. da ayrıca işaret edilmektedir. -- =---, ırıcm9' Onun yaptığı iı hakkında milli enmi· dar böyle bir adamı gördüğünü hiç ba· tfte böyl;-~e kendi röbeğio.i keııdi üzerinde {azla ısrar etmedi-. - Bq10" 

yet müfeltqi Artem Ledon her kesten tn:iamıyordu. keserek çallfbiı için peJİnİ kovalıyan çirdi. • . . .• ,,-
fazla izahat nrebilirdt Halbuki kuvvetli bir hafızası Ylıl'dı.. herife adeta aİnirlenınİfli. Petiru kovaLyan adamın k~d,..oı ~ ROMANI 

~.7.7:r/7Lntta7mwww 

ZABITA 
............................ !!I .. Bir kelime ile büli.aa edelim: Jak De•- Bir rörC!üğünü öyle çabuk unutmaz. Bir berber dükllm önünden geçiyor· kip etmesi sebebini bir türlü bıalaaıtf 

li çok kumu, çok zeki •e ayni :zamanda dı. ' du. kibar bırau: '11' 
çok yaman bir kı'bar bınadı. Orta hoylu, tdcn.uca bir adamdı. Dükkanın kapısı yanında bir boy ay· - Galiba benim ıapkaya ııö:ı k0 1 lf' 

Paris.iıı en nıetbur ubıla memurların· Jak: nası vardı. Diye alay ediyordu. Maamafih"""' 
dan biri otan emniyet müfettiti Ladon, - · Bu herif benden ne istiyor 1 Aea· Jak D~i aynada kendini rördü. caıı sıkıcı ve sinirlendirici takipten 
ha kibtır lur11Z1 cünnü meıbut halinde ba l.adonun adamlarmdan biri mi 7 Görür gönnez de baıındaki rri fap• hılmak onun için hiçten bile değildi· 

Gri Şapkalılar 
--------- yakalaya'bilmdl: için aylardan'beri kafa· Diye söylendi. Aldınt etmedi. ka dikkatini çeldi. Bir taksiye atladı. · • c,;J 

sanı )'Ol'duia halde bir türlü mınraffak Uç İstasyon reçilmif, tren dördiiA· Güldü. Bir kaç dönemeçten sonra berife......-
olamtyordu. timi de Lirbirlerini tanı· CÜ istasyonda dllnmlJW. - Herif pliba benim yeni ald.ığun bu kolayca kaybettirdi ve Apartıııı 

Çetesi -·- d·~ • . Jak :..eli. . yorlar, iki.si de biri yakalamak, ıgen ... ~pkaya röz koydu.. geldi. ~ kibar ,.akal•nmamak için en ,eytanca çarel~ Herif de arbsmdan indi. Dedi. Hakikaten bu pı)kanm henüz Upğı Nan Dubok, badem ıöı:letPr 
re bat vuruyorlardı. Onun <poliu den olmadıimı ·anladL pek tue ve kısa bir hikayesi Yal'dı. içi gülerek ~dadı. ,., Emniyet müfettişi Landon 

hırsızı yakalamak için aylar
danberi kafasını yoruyordu .. 

t,ıe Jak Desli böyle bir adamdı. Herifte kdık kıyafet allaba emanetti. üQ saat önce, Sen nehri . kenarından Jak, eri ppkumı masanın ~ 
Vaconun kC>fesinde, kendi kendine ve f Her halde aokak baydutlanndan, adi geçerken ıiddetli bir rüzgar, bıqmdan' fırlatıp attı. iıt4ııı" 

yİDe ,.eni l>ir ifin, hll'su:lık İfİnİn plinı· ı1 yankesicilerden biri olacaktı. fapkasını uçurınot, nehrin sarı suları _ Nen Duhok, dedi. Senin el .,;-
nı tasarlayorda. Jak: üstüne kondumnqtu. Şapka.sa kalma- her İt gelir .. Fakat bu ppkan&11 !~ f 

8af1111 kaldırdı. 1 - Aptal herif, diye söylendi. Aklın- mak için derhal o cinrda en yakın bir Çimıix kordelumı deii,tirebilir oıJ1iı'111,. 
Y eralb treni bir istuyonda dardu. 

Yolcular indiler •• 
Yolcular bindiler. 
Kısa bir kampana sesi. 
Tren kalkb. 
Eektrik ampulleri ile lfl)danmıı tü

tıel.İn içine dalarak ıö~den kayboldu. 
Jak DeaU trene bu istasyonC!an bin· 

mit. vqonda Ja.Iettayin bir yere otur· 
mllfhl. 

O her •akit 1eraltı trenine binmezdi. 
~ otomoLiliDin motörinl ..-... 

v~rdiği ve bu yaiımırla banda eYİne Sai tarafmdaki pençere canuna bak·,ca beni vunnalc istiyecek. sapk11cıya uğradı. Bu, küçük bir dük· - Sen var emretmek .. Ben va:~ 
gitmek için bir taksi de Wunadıiı için tı.. Adi haydutlardan hiç boılanmudı. lci.ndL mak.. Gidecek timdi.. Dükkan k~ 
mecburen bu yolu lutraafta. Da camdan, solunda ve llarıı sırada ı Daima kibar, yüksek muhitlerde ve 1a.' - Nasd olUl'sa olıun, eve gidinceye Alacak oradan kordeli ciyah .. Y• 

Vagonun bir kötesiııe oturımq .. Ka- bulunan bir adamın pzete okur gı'bİlbarca İs ııörürdü. kadar kafama uygun bir pp~ ver.. bu iş... ~ 
faıına k07duğu yeni bir İt plinu:n dii· yaparak kendiaiııi taraswt ettiiini rör- Hem işini yalnız haıma, biç bir yar- Dedi. Şapkacı ona gri bir ıapka ver- - Haydi bakalım .. Fakat al•~ 
ıünüyordu. dü. duncıya lüzumu olmadan kendi yapar· di. Bu ıapkanm üzerinde, kenan beyaz laca bir kordeli alıp ta ııeJme.. . _,.1 

Jak Desli kimdi? Daha emin olmak için bqını sola çe-t dı. Sadık bir uıaiı vardı .. An uıl An- kordonla siyah bir ,erit .arclt. Vakıa Annamlı upğı gitti. Siyah bıt ~ı 
Genç, Talnıddı, tık bir delikanlt.. virdi. namlı olan Nan Duhok, kendisine kö· f&pka, ıösterif itibariyle o kadar gÜ~ellka kordeliıı alarak ı':'eldiği lr*~.arı~ 
Ne İf yapardı? Adam, suç üstü ,..kalanmıt sı"bi t~ t pek gibi sadık ve zeki bir ıqaktı. Çok bir ıey değildi, amma, Jakın haıına uy- - Şapkanın kordelasını deC"f 

Yapbiı if, ~k kh ıetirmelde beraber lqlı bir harekette bulundu n razetesi-; luım oldul'u :taman . onun yardımına muıtu. ten TU geçtim, dedi. 
ticar.t odunun aicil1erine byıth bir it ni olmmala koyuldu. Jbaı vururclu. Bir çok İtleri de ona da- Evinde çeıit Çetlt f*pkalan nrdL Biri Nan Duhok hayretle sonlu: 
..... Jak ona tannmyordu. Simdi1e b· mpdı. ~saat için aldliı ba rnaTalı.bt ..,,O - RtTMEDl -



TMllllP13" 

f99••••••• ......................... . • • • • ! TARiHi TEFRiKA : • i...... : ............................. PiÇ KURUSU ANKARA RADYOSU 
Oile •• , .... Macera •••••••••••••••••••••••••••••••••••• .................................... .................................... . .................................. . 

Ya.zan: Kemalettin Şükrü ...................................................... 

BiZANS SARAYININ iÇ YÜZÜ 
21- Saat o·· k.. ı 12. 30 • 1 2. SO Muhtelif plik netri,ati ::::::::::::::::: u ş e 

12.so.13.15 Plikı Türk mU8iki.i Ye .................. un erı •••••••••••••••••• 
halk tarkdan 

13.15 - 13.JO Dahili ve harici habeder ,'11111 __________ _ 

AlqamMpİpb 
YAZAN : 11TOYNA 

-8 
....... . .................................................................................. . 

.. ... .... ...... El ,.. s fi .. 1 b. k d 
~: s: ~ .. =....-.:..-:: o guze ır ız ı 

.!:: ..... ...... •;,,,. 11-. Hayatı bahasına hayatı kadar sevdig" i 
"tfa ..... P•çel.ı altwla m• I 

~:..1!:.~-.W:.-wLT bu delikanlıyı ölümden kurtarmış 
-..':-- ,..-;::: •• uk -- ... olmanın sevinci içinde ve adeta 

.......... kollan.....-. tatta. h b. h ld .d. .;_,~.Dedi.. 11ea1 ö1c1a..- mi yarı s:ır oş ır a e ı ı 
Zllr; L-. ___ •• .... • • • • 

.. ........ ......, .... "'""" ıçm-
'-~ boclnan bpuanm önincle bir 

........ llM Wr ... ettap nrdiı r.;!'- batak delilim.. Çünldl ada 

' deta .. a- - IM1armala ıet-Etw ilmek iatemi,onanm nlôt 
....,,, ............. beni taldp ediniz. 
~... ............ KendWni --.. 

.... ~ ... bdm kimdi? 

Saat 
18. 30 • 19. 00 Muhtelif plik nqriyab 
19.00. 19.30 Türk mUliüi n balk 111r· 

ltdan (Hitmet Raa See.. 
gör ve aıbd.qlan) 

19.30. 19.4S Saat a,.n Ye Arapça net-
riyat 

19.45. 20.1S Türk muikisıi n halk pr
blan (Servet Aclaan ve 
arkadqlan) 

20.1S.20.30 Kbun Nami Duru: Ter-
biye 

20. 30 • 21.00 Plikla dam muaıikiai 
2 1. 00 - 2 1. 1 S Ajane haberleri 
21.15 - 21.5~ Stüdyo salon orkestraat 

Saat 

ISTANBUL RADYOSU 
öfle nepİJ'ab 

12. 30 Plakla Türk musikisi 
12.50 Havadis 
13.05 Muhtelif plak netriyatt 

Alqam ııepİ)'ab 

Saat 
18. 30 Plakla dans musikisi 

!'i.i. '-t.....a.: iatironla? 
~\peler " laa~utl.r Fataimda 
... ? lutarm rlr iate,.en kim olabi· 

19.00 Vi1oloa solo (Seyfeddin Asal ta
rafından) 

19.30 Spor müsahabcleri (qref Şefik 
tarafından) 

20.00 SACli ve arkad.!.Şlan tarafından 
~ Bodnma Uptmlı lcapatb. Türk musikisi ve halle. şarkılara 
ll ,.m. sil,._ koydu. Alet si- 20.30 Ömer Raza tarafından Arcp;~ söy-

~ eli • Vuilia elini tuttu ye lev 
ıL- -ı...a.ta.........,.. mentiftllle. 20.45 Fasal saz. heyeti 
~ "°lsu dell, flll'llP flÇdannm _,. öptü.. • miit çan üzerine vurduia tolanağın ffSi 21.15 Orkestra 
~ llllra bp. .....,_. ,üriidii. Ba- Sarhot bir bile gelen Sofi. aorta,..., d.,.ıcha. 22. 15 Ajans ve borsa haberleri 
~ bp. ldall deiML t~ aynldait bu çok tada bcak- Sofi hemen ileri atdcb. 22. 30 Plakla sololar, opera ve operet 

'fe1a.pe W;ere ~ r-. wi tibef•elc Ye pi,,.......lc -· Salona ıirdi. parçalara 

~!::;... ""'=-~ :.~-:.: -~. <a.. Koç.. ~ ...... Gör-~ = s.:::: ... ::r ··:.:··==e:.:··::·.::··:;·o:.;·;.;··-··-·-·R-··-·-··-·-s-··-·-··-A_··-·;.;··-·ı:··· 
metinler.. lenemezdi.. _ _ 

~ laeak ha umanda" ki, kendisini - Fabl ya sen .. Ya senin b~ f~ Ona, Sebastiyaaoyu araması emrini OZOM 
iL lmm ı•&a.a rantiL kiri.mim belli oluna o uman sem benim verdi. Ve Seb., 'yanonun kaybolduğu 
...... L-Lııo _. koprlar Çu. Alacı Fiat 

' waatea gibel, ~ slsel lııir ,.._ .. • • kur- haberini g ... tiren - .. 'i ile beraber uşaklar 200 inhisar idaresi 1 3 
- Menk etme •• Ben lrendmu daireıine İndi. 4 Esnaf Ilank 12 

~onan a3s .a,lemesine meydan tannalma bilirim. Sen çabuk gidenea Bundan sonrası malüm... : 1 ~ Betikçi o. 14 25 
lllıt n etini bırakmadan IMıhçe. benden kimse t~e etmes.. Sofi, fahİfen.İn: ı 04 K. Taner 16 5 O 
--~ JOllannct.n aGrüldedi. Vasil. son bir defa daha Sofiye çok 8 boci od kim tlf.Jc bir 1aıpmm önüne ıö*dl. tada bir nuarla baktıktan sonra bahçe - u. nan as~ açaraa 90 Vitel 12 25 

lr__ -- le .ır.....11_ • • onu zenguı ve azat edenm.. 7) ö. S. O. Sabri 15 625 
--...... .. , .... rıçta. -•.,.....daıı rwwFIP lilti. V"d' 'd V-...!•! ·--...ı •--
-. D- _. Sofi L-- ka unutarak • iDi uyunca, auu •~uen auı-- 60 A.R. üzümcü 14 w ._.... lirnıe s&innııeclen P. ele, -v•.r• patmayı • 1 

........... &....1- • ld d"-.ı" et-- --L-e- tardaiuu belli etmemelc ve ayni zaman- 57 N. Börekçi 11 50 t'L _.. ... ~ ayna yo an uuuu. ~ .. p nıum 
......_ V .. San 1 laine .-..;.. nine girdi.. Malaen merdiftnindea ,... da bu ~- la.talmak iimidi ile bod- 26 -Ş. O. Calip 16 2S 

13 375 
18 
15 50 

Bu vahşi insanlar 
Beni allahın vekili sanıyorlar, en 
kıymetli hediyeleri bana getiri
yorlar, bana adeta tapıyorlardı 

lllıt ip........_ ' ' -. ~ ..-. o delilini taat.. letinnifti. 24 s. Erkhı ıs 11s 
-. Sana, decll, L--....__ 1»o1Aw.--.. F.1rafta lmmecider yokta. Fahife ona: 19 L Galemidi 14 75 Ba L..... • lt..ı - Mm7- ,,. • 17 S Ba . 14 75 ICumpaaya chii;tiıdim. M=d+etler =a _. •-flNtM•r- a hepıli 

~.._adan ne? .. llw a.. i,.alil ..aça. Oltln& hapm dtizellti. Anahtan tek· - Afaiwp in.. Oradaki adamla O. · yaz.t deiiflirdim. ArtJk a.. iti ....wr )'ap· lralmq mewc:ucl• • ._.,. y~ ..... 
~: ..,. i,liiiai .... ..... rar 1erine kopcakh. fakat 1ebepsia DUf.· Benim adana mueret talep et.. 12 H. Alberti 1 ) mqbm. • ama gelc:I& 

• Sebastiyanonun bdaaana girmesinin upk· Yukan çakar ve bizi sonra ya"lnız b .. alr.. 3 )iro ve Şü. l 6 50 O cli,.ardan o diyara, o tehinlea 0 te- tp C'anbuı. unha bel... .,-. \ 
ı..~ bibi lııeyecanla çarparak, elini lann dikkatini çekeceğini düfiindü. Dediii zaman ela genç klZlll dudakla- 4 J. Kohen 15 75 bire acentelerin elinde senen bir ba,.a. bayvanlanma, patron, bepinMz ... 
~-4111nde tuttaiu Vuilia ılah. ılz· Vu seçti ft yukarı kata çaktı. rmda yer bulan tebeaaüm bodrumun bot 956 ta b.tlacfan. tu ölecek bir hale se'mift& 111111 
~ ta içine baktı.. Bltün bunlar olurken falıite Sebasti· olduğunu evvelden bilmesinden ıreliror· 9021 Sl Aut bi,.ill seraeriliiim, büyük mac:e- ümidimiz, .,_..... kuanrıcaima .., 
...:-~ dedi, wııi dejil.. Hapamu ,.w,. ho4nun kapııanıı aııahtanna .,. du. 911741 ram Londradan batlaclı. ~ balla idi.. Halbmi .,.._. 
ı~ Yapbima i,a .... delil. tlauaini emretmif, Sebutiyano silmif. * INCtR Londrada iken Jon Smit adında biri daim bal içinde ft ,.anm , ........ 
La~ ---L"-- L..t----·· a.---:.... Çu. Alıcı Fiat ... _ _!L ___ yan v-1...: ..::11-=-.._ L--- L!.. ı __ .ı __ ile L!,. __ tt....ı_ ol--•- !__l...I. 
~ .. Eiel' eea bunu lrenclin için ~ uwoaa .... ~. fU'8P ma ._...~ Vasil, salana aolana balnnm.adaa bil· ~ -,. ~uu-~ __. _. ...., .... -~ ...... -

' l,ai laf1IOl'Wl n Mu .....ı. ne lnmit n prap küpü dibinde wamfb. mediii sokalrlarclaıı eçerek lmL b • 1113 A. H. Nazlı 6 25 15 balannda bir turneye çabealr canbu m olw ma? •• 
~ 8de.eı.. limm pldijiai dlfüniiJ"or- Sofi yakan katil Çllanca arkad..- la JÜtÜıetek aid~u. ve a 340 Ş. Remzi 6 37S 6 7S kampanyasuıa adam anyonlu. O..__ Tabii iflis ettik. Canbaa Iraz, bwara 
~= seldiii uman aana hana ela nölMt bafmda bulda. 127 Ş. Rıza H. 6 6 SO paayaya ırirclim. Avnpadaa ...._ ~ llir semiaıia kapt.ma....,. 

• _Bir fe7 oldu mu? Bisi çaiardt -? Na..~ Yecliıule,.e her gün eitliiil 50 Jui ve Ati 9 10 50 Tam üç sene, Sirk.imiz o nnçacl.a ba oldun berat.er sitti. Patron batb Mır 
f11ıtı '-. lbaaih r&ıler bbacla,.. raldu v... Diye sonlu. cadcle,i buldu. 50 B. Suhan 6 25 8 SO rança,.a, o kasabadan bu kasaba,.a bo- pmi,.e 8KI lirdi. A,......_ öhll. 
~ '-We ~ ...... tesir fapb. Tat- - Ha,..r .. Yalnız Sehutiyano ~idi Ba•cadded~ :*' Diromeacl maautı·ı 26 J. Taranto 9 12 50 ,_ dolaftı. Amerikaam prbindelci Kamp.aya ........ 

.... ae.le ıonhn n sitti .• O kadar.. na111 istikametini tuttu, tolda, ba;ındaa 23 T. ile T. tn Ş. 13 50 13 50 bu yan vabti insanlan sirkimizin vabfi Ben, )'eniz, rurtw, sefil 99 aerw(_ 
....._ Se.ün adm ne?.. Sofi derin bir nefes alda. ıeçealeri ~~ıünüyordu. 12 B. F' ranlc.o 9 9 ba,....lan n so~ sözele lıalmqbm. 
"' Sofi... - Ben, dedi, yüzümü yalradun, ur- Acaba ruya mı ıörmiittü: ZEYTiN YACI eileadiriyordulr. Deniz keaanncla dolaflForcl-. S-

'--"'Sofi.. Bu banketini. bu fedakirlı· kum açdda. Tekrar geldim. Birudan ~yar .. Gördüğü rüya değildi.. 30000 Kilo alacı tüccar 35 50 35 50 Fakat sinema, bundan kadar ela ..... kalan param .. nlabmclald ~--
CAüncere 1cac:1 ... W1utmıyacağun.. gider uyurum. Bu alqam Teolf'8 çok ölümle el ele lutuftuia iıu babrladı. 6/10/937 üaüm fiatleri: ııunu soktu. Arblr bisim ..,,unLlda- den birinde buümalıt ve INr kaç ...... 

....._ liiç iaananuyonmn.. biclcletli idi. Belki lizun ~lunun diye Eier o delikte bütün bir güa kalsay· Çek. üzüm. Nu. 7 13 50 14 00 nnm, ~ nbti hatyanlan- içki ile son giinUmii geçiımela: ._ _.. 

....._Teminat ister misin? sana yaralana geldim.. clı, mıııbakkalr öbür diin,.a:rı boylarda.. > > > 8 14 25 14 75 mmn fnblideL. OJUD1an -.1aa11mu meyhanelerden lialettayin birine girdim. 
'laterim... Sofi ba sözleri arkad8fllUD dikkatini Geçirdiği, atlatbiı tehlike ona, kendi- > > > 9 15 00 1 S 50 ejlendİremes oldu. Ad.,W+.,..den bir Tewlüf banula Padcli,.i kartau pa. 
~ 41 ö~ae.. çdonemelr n pptait it ib:ı•ine ıiipbe sini bu tehlikeclea kurtaran loa batar• > > > 10 17 00 17 50 çoia INndap ıittils. bnlL 

""--., he,ecanclan titreyen Sofi,.i kol- getüuenek i~ söylemifli. lattı. > > > 11 19 00 20 00 Awwbaalp,,. Yeni Zdinhta sil· Padcli, ........... etki ha1datlarcla.a 
~ Flkb n .. Dudaldarmclan Yine bu sıra.da idi ki, falütenin P - Bitmedi - > > > 12 21 00 22 00 ua iateclik. Yol _..,_ ....._ iPa de biri idi. Puifik adalan arasmda uf1ık 

-- . - relkealüi ile ...._ d~ Ye -.,. 
idim. Babamın bırıcik evlldı olduğum Babamuı dedikleri bir bir çtlayordu. dinledikten sonra artık doğruca hana bırcla • Wr • • • 
için beni çok severdi. Babam bir gün Bu kadar hakarete t.ahammill edeme- geçti. ea"lf'ellllZ aht ftnfin ticareti 
beni yanına çağırdı. diJll, Madem ki ilk önce babamın söz- Oradaki zengin klZ& buldu. Yalnız le meyul o1.,on1w. • 

- Oğlum, dedi, benim servetim çok. terini dinlemedim, bari aon nasihatini gencin hildyesini değil, biltün gördükte- eledi. Sen IOJWM: ecii,.ont.n eleği mi, 
&na ölünceye kadar yetişir. Ancak, yapayun. dedim. Çünkü artık benim rini ve ifitüklerini anlattı. E . 
ben öldükten sonra bir gün kendini eğ- için ölilmdeo, ölmekten başka ku.rtulut - Şimdi de, dedi. siz!n hiklyenizi - nt. eledim. 
lenceye kaptırır ve sefahate dalarsan bu çaresi kalnwruttt. · diolemeğe sıra geldL - Sottan demelc, aktör d- 1 de\ 

BUYÜK HALK 

HATEMTAY 
MASALI 

sefahate değil benim servetim, dünya- Eve gittim. Babamuı ded.iii odaya ka- Bütün hana hükmeden bu zengin •ve ş._ ~ .a~ k~a .,_,. 
yazan : Orbay nın serveti dayanmaz. o zaman, ilk ön- pandan. Onun tarif ettili çirire bir ip ,um kız elindeki bitmek tUkeomek Wlinia.. 
- 8 - celeri paran var diye sana dalkavukluk ~dun. lpin ucunu bolazuna geçir- bilmez servetinin hiltlyesini anlatmağa - Miiiilı:laı••••••aelel. deiiM .. törle ~ 

Sc,l'd • .. edenler senden uzak kaçarlar. Sen, ha· dbn. Ye kendimi boşluia aahnrdim. bafladı: le,--~ etnw,ecıek W. . 
...._ ~ u .. .. 1 me tokat vurduruyor, so~ da (mus- setçi in.santann tahkirleri altında ezilil"- Biı;dea. odanın tavam Ustilme çöldü. - Ya Hatem ... Benim babam, lranın - Zarar )'ok •• Şimdi laeni elinle •• 
':il.. aad goruyor musun? tahalamdır) dıyorum. Söyle .. Ben ~u- sin. Nihayet ölmek... KendinJ. öldür- Ve bafundan qai&ya bir altın yapuıru Şahı idi. Oldüiü zaman bafka ririai O eötledi.. Be. clialeclim.. Nilaapet 
~Yır, dedım. Sözlerin doğru imiş.I na müslahak değil miyim? BillUn ın- mek istersin. Şayet böyle bir .şey başı.na yaimaY• batlaclı. olma . . . be tim. handa laerifia teldiftel'İllİ bliun eltİlll. 
~ tekrar aür de göilerim açılsın ... sanlar benim bu halimden ibret almalı. gelirse o zaman başka yerde ölümil ara· raf edeceiiml dlifünmOt. aerfttinin bü- irm1 ~m. ~~ ':ugeç türem' tl Çiınlrii aç" İpıizdim_, 
...._ ""Utt "Zerine bu adam bana: tamam insanın başına nasal bell getirdi- ma .. Şu odanın tavanındaki şu çi'dyi gö- yük bir Jus,nunı bu tavana saklam11 e' L-- b'e t" rlıil arı ~ı--...1 lf . Bir kaç sün IOlll'a p d...1?-!- L:ı-:& 

ı. __ «ıt\'et ded .. 1 . v F v· be . b h ı· b hiLıı b' '--L- u IUniUli ır ur e e g~....,_. .. u. a - .....,_ 
~ ttQıdı • ~ ı, g«>E ermı açacagım. •· g'?e nım u a un, u IUlyem ır rüyor musun ... işte oraya kendini as!... ileler ucw.m, benim gençlik hail &. Hemen her gün şehir içinde bir ev 

80
_ relkeali semiai ile V"atilendan .._.... 

't ll degıl... Tam otuz sene sonra.. masal olmalıdır. Ben, babamın bu sözlerine 0 zaman iınİf... . etlik. ha,.a Falan ve lriiçük 
'- lllttakar adam .. Şu dünya servetin- - 9 - gülmüştüm. Meğer babam, çok akılll Artık alcıllanmı.ştun. Bedestendeki yuluyor, ço~ .k~~~;tıı te~ler çal:yor, lannclaıı ~ bir nokta ada= 
,

11 
e l&tedin de vermedim. Nihayet MUSIUF EUNDE SERVET, CONEŞ bir adam imiş. Bir müddet sonra öldü. baba yadiglrı dUkklnı tekrar satın al- ~alan r ... r ya-a anmıyo u. cila etdl. Bu adalann biç-: ..... 'lrt. llıdakı kutuyu kıymetli bir şey CöRMOŞ KAR CtBIDtR Ben de onun bütün servetine sahip ol- dun. Evvelce bana hakaret ebnif ha- Şalı babam olurken ~u adaman mut- .._.... kadar bir papu aiı ha ti& 

~ Cöz: koydun ... Onu da almak is- Hatemtay, körün hi~y:sini d~edik- dum. ,, setcileri kaskandınuak için her gün bir = bul~anı ve ıdam edilmesini Salomoa ada..,... U:..... -... d_. .... 
' ~ İtle aç gözlia tamakirların c:-uı- len sonra Kandehara gıttı. Bu hıkiye- Para, insanın aklını başından alır, elınasl havanda döğüp tozunu savuru- tel etmışti. . elik. 
~Pltkları altını böyle senin gibi gör- yi bedestendeki gence anlattı. derler ... Bu çok doğru bir şey ... O kos- yorwn. Onlar da benim bu hareketimi Onu tutana, kım olduğunu, nerede Bizim yelkenlinin seldiiiai ıöna .,_., 
~ Ittır. Seni, bu altınlarla beraber - Haydi bakalım, dedi, şimdi sen de koca serveti gUzelce kullanıp insanlara görerek ve yanıma yaktaşamıyarak ha- bulunduğunu haber verene bir çok pa- li halk sevinç çailaklan lropararaılr _.. 
~ ..!;dar gôtilreceğun. Sonra sen bana hayatını ve hayatındaki esrarı an- iyilik edeceğime vur patlasın ~. ~y- setlerin:den çatlıyorlar. Çil~ü haset ra ~bd .. ett~~:. Hiç bir neti': çıkmadt. iifiipniitlerdi. 
'"'\~~~ne bar tokat vurdurup bir lat.. nasın karılarla yedim ve az vakıt ıçın- eden hır. adama haset ateşınden daha . B~r gun onume yabancı bır adam ge- Paddi bunları etraEma topladı: 
~ Ol;"eltaia. Böylece şöhret bulacak- Bedestende her giln bin liralık bir el- de bitirdim. yakıc& hır şey yoktur. tirdiler. _ E,. in...,ı... E,. fW MI d.-. 
~ wı_ ltne sonra ben seni bu şöhre- mas mezada çıkaran ve sonra da havan· Ben zengin iken etrafımda peıvaae - 10- Bu adam bana: cli,.e L.isda. i;m"ule pek pldarl. .... 
'~.buı.caeım ve o zaman göde. da dölUP tozunu savuran delikanh ma· olanlar param kalmayınca ytlzUme bile IUYAKARIN MUMU, YATSIYA - Hırsızın klm olduğunu ve gizlendi-..._. ........... ~ clillliiNalitl•" 
-..;~ cerasmı anlatmala bafladı: baksnaz oldular. f!attl fırsat clüşt(lkçe KADAR YARAR ii yeri biliyorum. eledi. Mal.a ..... wrsill W. d• alı ... 

lfatem, ben bunun için ense- - Ben ele bO.ı'Uk bir tUccana olha hakaret bde ettller. Hatemtq, bu ibret ndcl ....,_. , _ Bibaedi _ _ Bl'l'llBDl _ 
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AŞK VE ÖLÜM HAST AL/(;/ 

67 ay süren bir uyku .. 
Nişanlısından ayrılan güzel bir kız, te
essüründen uyku hastalığına tutuldu 
Nihayet 67 aylık bir uykudan ebedi uykuya daldı. Öldü
ğü zaman başucunda açılmamış25000aşk mektubu vardı 
(Şıkabodan Paris Soir gazetesine 30 

EyhiJde yazılıyor). 
Bütün Amenkada cUyuyan glızelı> 

rıdını taşıyan Mis Patricia Mrıc Guire 
nihayet uzun aylar ve senelerden beri 
devam eden esrarlı ve ıstıraplı hayatına 
ı:on vermiş •.• Hayata gozlerinl kapamış
tır. 

Anası ile kız kardeşinin kolları r.ıra· 
ıanda ölen bu genç ve güzel kızın hnyatı 
ile bütün Amerika meşgul olmuş, ölü
mü bütün Amerikayı müteessir etmiş
tir. Çünkü Mis Patricia Mac Guire 
Amerikada en yüksek sinema yıldızları 
kadar me§hur, onlar kadar üzerine alil
luı çekmiş bir ku.dı. 

Çünkü o, tam 67 aydan beri uzun bir 
uykuya dalmıştı. 

Bir akşam, 15 §Ubat 1932 de, yani beş 
ııene evvel bir alqam, o zaman henüz 
yirmi beş yqında bir daktilo idi, evine 
geliyor. 

Genç kız, Şikagonun §ehir gürültü
~den oldukça uzakta, §irin bir villAda 
mınesi ve kız. kaideıl ile birlikte otur-
maktadır. • 

Annesi bu akfaın onun çok mahı.un 
ve ;yorgun bir halde geldiğini görerek 
ı.oruyor: 

- Nen var? Hasla mısın? 
- Hayır •. B ir ıeyim yok .. Sadece yor-

r.unum- Uykum var ••• Yatmak istiyo
rum. 
Odnsına çekiliyor ve yatıyor. 
Ertesi sabah &aat dokuzda annesi kı-

vnın oda kapısını açtığı zaman onu hala 
uyur buluyor ve kapıyı yava§Ça kapatı
yor. 

öğleden sonra saat iki ..• Pntricia hAIA 
uyumaktadır. 

Dürtmekle, aarsmakla uyanmıyan kı
:ıının böyle ölU uykusuna yatmaktan en
dişeye düşen annesi hemen doktora ba 
''uru yor. 

Doktor, zavallı kızın c:Uyku hastalığı
na> tutulduğunu söylüyor. 

Patricia tam tiç ay ... Gö;~Unü açma
dan derin bir uyku içinde kalıyor. 

üç ay sonra gözlerini açıyor. Fakat 
parmaklarının ancak uçlarını oynatabi
lecek kadar hareket yapabilmekte ve 
hiç bir söz söyliyememektedir. 

Kızcağızı tedavi eden doktor, bu yeni 
vaziyet karşısında asabiye ve akliye 

Bu tecrübe 
bütün dünya 
Pedagoklarını 

ehemmiyetle 
alakadar 
etmektedir 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Şıkagonun biraz uzağında, Mışigan 

c>yaletınin Tvelvetrce şehrinde garjp bir 
mektcbın inşası bitmek üzeredir. Bu, her 
tarafı camlı ve cantek:ınlı muazzam bir 
binadır. Yakında terbıyc nezareti müc-
teşarı tarafından açılış mera imi yapı
lacaktır. 

Bura dl\. >akın bir ii.tide bütün dun) a 
pcdagoklarının, 'terbiyecilerinin dıkkat 
nazarlarını ç v.recckleri b:r m~c: ese 
kurulncaktır. 

Müe$Sesenın (Yirminci <>sır çocuuu
nun mcktcbı) • dını ta ıyacnk olan bır 
binas nda şimdiye kadar t"rbiyc saha
sında ~ apılmış tecriıbclerin en ha~ :-et 
vcr·ci \ en cür'etli " kli tatbık ed 1 -
cek. 

Bu cür'etli tecrüben"n ilhamı, Jan Jak 
Russonun bir es rinden alınmıştır. Meş
hur Fransız müellifi, (Emile) adını \'er
diği bır kitabında çocuğun kendi kend'
ni terb:yc etmesi üzerine bir tez orta
ya atmış ve bu tezi tecrübe etmeğe şim
diye kadar kimse cesaret etmemiş, ede
memişti. Amerikanın katmerli milyo
nerlerinden Henson, terbiye müctec:":-
lığının da muvafakati ile bu tecrübeyi 

telı: hir •Emiln üzerinde değil, tam yir-

1 ' 
ı /·" ..... 

Uyııyan kaduı Patricia Mac Guire 

mütah~ssıslarından mürckk~p bir heyet (olduğunu o esnada acaba tahmin edebi
tarafından hasta'!ın konsültasyonunu ' lir miydi? 
yaptırıyor. Doktorlar, fevknlôde bir Profesör Frödün talebesi, hastalığın 
vaziyet karşısında bulunduklarını itiraf sebebini anlıvor amma ... Tedavi imkü
Ediyorlar. Bir çok vasıtalara baş vuru- f nını bulamıy~r. Haftalar. aylar, seneler 
yorlar... Fakııt tıp bu garip ha!ıtalık geçiyor. Genç kız, yarı uyanık bir hal
karşısında aciz kalıyor. de, hareket edemeden, söz söyliyeme-

Bütün Amerika gazeteleri zaten ve üç den yatak içinde yaşıyor ... 
ay evvelinden «Uyuyan güzeb in haber Ağzından akıtılan gıdaları itirazsız 
\'e hildiyeleri ile sUtunlarca. yazı yaz- kabul ediyor. Ara !"ıra dudaklarını hrı

mışlardır. Bu yeni vaziyet matbuatı rcket ettiriyor. Manası anlaşılmaz ke
yeniden alakadar ediyor. Patricianın sik kelimeler mırıldanıyor. Sonra tek
resimleri bütiin gazetelerde yer alıypr. rar uzun uykusuna dalıyor .• 

Profesör Frödün talebelerinden biri Bu ıstıraplı hal ve hayat böylece tam 
onu tedaviye uğraşıyor. Her şeyden ön- Gi ay devam etmiştir ve Mis Patricia 67 
ce bu hastalığın nasıl ve nereden geldi- ay rnnra ve bu defa sonsuz ve ebedi 
ğini tetkik ediyor. Ani ve şiddetli bir ölüm uykusuna dnlmt~tır. 
kalp ve his buhranı neticesi olduğuna Güzel kızın hayatını her gün takip 
hükmediyor .• Arastırmalarını bu cihet- eden gazeteler, onun uyku hastalığı 
1cn jJcrletiyor. H~kiknten güzel Patri- i\inde bile kr.ybetrnediği güzelliğinden 

cianın, uykuya yattığı zaman iki saat ev- bahsettikleri için Patriciaya hemen her 
vel nişanlısı ile kavga ettiği, Amerikalı gün bir çok a~k mektupları, kıymetli 
bir iş adamı olan nişanlısına: hediyeler geliyordu. Zavallı, bunların 

- Artık bir daha senin ~ üzünü gör- hiç birinden haberdar değildi. 
miyeceğiın. .. Annesi, kızı iyi olduğu zaman okur 

Dedikten sonra a) rılıp C\'e geldiği an- diye mektupları saklamıştı. 
Iaşılıyor. Mis Patricia öldüğü zaman y2tak ocl -

Zavallı kız ... 1"..şanlısına bu son söz- sında hiç açılmamış yirmi beş bin ırıck
lerini söylerken onların ne hdar doğru ttıp, aşk mektubu bulundu. 

Tam Bir Sene 

tek başlarına 
sene 

mi (Emile) üıerindf" )apmak istiyor. 
Yer yüzünde bir tek daha eşi bulun

mıyan bu yegane mektebe yetimhane
lerden, çocuk yuvalarından, d:ırü1a::cze
lerden se\ilmiş tam yirmi çocuk kona
cak.. 

kalacaklar 

ğu beş yaşındım küçük ve dört ynşın
dan büyük ol:ıcakl, r. 

Bu müessc•e iç"nd" dahili idare ta
mamen bu küçük ço~ukların ellerine bı
rakılacak .. 

Yatakhaneleri co'< s:.ldc olacak.. Yir-
TECRÜBE CF..Nl\"ETl mi basık karyo1adan ıbaret blr koğuş .. 

(Bebekler kolleji) nin bu yinni ço:::u- Yatak takımlarını i' i günde bir kil ük 

Bir sabıkalı 
o --- ---

Sucuna 
t 

saklamak 
Bin dereden 
su getiriyor 

ıcın 
' 

Bundan bir mtiddet evvel, Yeni Bit 
pazarı taraflarında, koltuğu altında kıy

metli bir manto bulundugu halde, şüp
heli bir adamın dolaştıgı zabıtanın na
zarı dikkatini celbetmisti. Kılığı kıyafe
ti pek per·san ve berbnt olan bu adamın 
kolunda halile mlıtenasip olmıyan bir 
manto faşıınası zabıtayı harekete getir
meğe kmi hallerden oldu~'U iç·n, kendi
sinden sorulmuştu: 

- Bu ne? 
- Manto! .. 
- Nereden aldın? 
- Şimdi nerede olduğunu bilmediğim 

ve şahsen görsem tanıyabileceğim b:r 
yolcudan! 

- Kaç liraya? 
- Beş liraya 
Şu ufak !iorgu Arap Mustafanın, ayni 

gün ceza evinden tahliye edilip bir ba
yanın canını yaktığına şüphe bırakmı

yor. Sulh mahkemesine veriliyor. Hadise 
bu, fakat muhakeme safhası, başka .. 

Hakim soruyor: 
- Bu mantoyu kimden aldın? 
- Bit pazarında kadın elbiseleri sa-

tan Dinarlı Mehmcdden! Pek ala .. Fakat 
yapılan tahkikatta, Dinarlı Mehmedin 
san çizııwli Mehmed ağa olduğu anlaşı
lıyor, hakim tekrar ıoruyor: 

- Bu adamın sarı çizmeli Mehmed, 
olduğu anlaşıldı, ~unun doğrusunu söy
le de işi uzatma? 

- Ben tahkikat yaptım, Dinara gitti
ğini anladım! 

Bu da boş .. Fakat hakkı müdafaaya 
taalı1k ettiği için Dinar mahkemesine bir 
talimat yazılıyor. Böyle bir adamın ol
madığı ve bulunmadığı bildiriliyor. 

- Dinarlı Mehmet yok, şimdi ne ola
cak? 
-Abbasağr.. tarlasında Çenberciler ~o

kağında Hüseyin ka'fısı Şöhret adında 
bir kadın vardır; bu mantonun ah' veri
şinden haberdardır!.. 

- Sen hazırlık tahkikatında, bu man
toyu Aliden, duruşma sıra<>ında da, Di
narlı Mehmedden, şimdi de bayan ~öh
retten aldığını söylüyorsun, bu da diğer
leri gibi çıkmasın? 

- Hayır! Bu kadın herşeyi biliyor •.. 
Hakim, bu kadının da celbine karar 

vererek muhakemeyi ba Ua bir güne ta
lik etti. Bakalım bayan Söhretten sonra 
suçlu neler ~ umurtlıyacak ..• 
CZZ2'LLX7Y"L7.7 /L'LrLZY././Z7JLL~ 

Satılık ev 
Cüzeh alıda, tramvay caddesin

~ df" 102 7 numarnlı ve altı odalı, de
nize kar!'lı, bütün konforlu ev satı
lıktır. isteklilerin mezkur eve mü

:-\ racaatleri ilan olunur. 
• 1-5 S.6 
U'Z/,%UZ/.Z/Z/LE/./.7JL/.///.LZ/ZY'J 
bir kı:ı: çocuğu mektebin kapısında bek
liyecek olan çamaşırcı kadına teslim 
edecek .. On yaşında bir erkek, ayni 
yaşta bir kız \Ocuğu mektebin iaşe ve 
inzibatındnn mesul olacak. 

:Mektebe her gün, çocukların günde
lik iac:c ihtiyaçları olan, süt, et, zerzevat 
ve hilhac;sa meyva muntauımen verile
cek .. 

Beh~!der bu mektepte yalnız bir se
n" kalacaklar ,.e • ltı ya<-ına bastıkları 
bir !.ene sonra umumi iU: mekteplere 
~öndcrıleceklcrdir. Burada onlar, ebc
vcyinleri tar .. fından terb·yc edilen ço
cuklarla mukayese' edilecekler. 

Maamafih bu yirmi c•ocuktan sekiz 
veya onu. on iki yaşına kndar burada 
kalncak. Bunlar burada okumak yaz
mak Uğrcnmiyeccklcrdir. Henson bu 
terbiye sisteminin bütün mesuliyetini 
iizerVıc almak1adır. On iki yaşına kadar 
burnda kalmış olanlrra on üç yaşından 
·tibaren okuma yazma i3,ğretilmeğe baş
lanacaktır. 

<Bebekl r kolleji:tndc cocuklar, bu
rnya girdıkleri günd n çıkacakları gü
ne kc:clar asla bii~ ük insan yüzü g.:irmi
ycceklcr. Hasta olanl, r jçin genç bir 
doktor bu kaideden isfc;na edilmiştir. 
Çocukların ~ aşayıs tarzları, hususi 

delikler vasıtasiylc ve kC'ndilerini gös
termiyen tc>rbiyec:ler tarafından tetkik 
ve takio edilecek .. 

Dn't·İi t skilftta, yem •,., iromek, ge
yim g:bi ihtiyaclarda b·ıe r:ı:::uklnr ken
di io::lerini l:cndıleri r,örc:: ld"r. 

Mekt~l:,"n geni~ pad:ı, sun'i bir nch
r!, çesit i nt,eç ve n°bntları, muhtelif 
hryvanları ç:>::uklara ~biat bilg'.sini ve
recek~ 

Hcnc-o:ıun yapacn";ı te::-riibe h:lhassa 
burada on iki yaı:;ına kc-clar kalacak !;O· 

cuklar üz.er:nde çok enkrc"an olacaktır. 
Bu teşebbüs, kabul ed:lınczden evvel 

terbiye nezareti terb·ye encümeninde 
uzun münakaşaları mucip olmuştur. 

Maamnfih biitün Amerika pedagokla
rı, hu tecrübeden alınacak neticeyi l)ir 
an evvel öğrenmek iç:n onun tatbiki hu-
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Koçuk hlkAye i Bir aşkın hikayesi 
1 

'r.z.7..LY'.LL/J..T.....ZrL.!t;ZZZ:LZZ/.ALZZZL7YLLZZZLX77.LYJ.Z01ZZ7~ 
Yazan: A. BiLGE 

Onun çok garip bir 
felsefesi vardı . .,. 

"Aşk,, bir genç kızın hayatında yaz yağ
murları gibi geçici olmalıdır, di yordtı· 

Bu, bir aşkın hikayesidir. Adı hikfı
yedir amma, vak'a tamamen doğrudur .. 
Bu vak'ayı bilenlere bılc belki bazı şey
ler öğretecektir. 

Vak'anın kahramanı, şiirli bir semt 
kızı .. Oturduğu muhitte çok iyi tanın
mış ve aclını iyiye cıkarmıştır. Muhit 
arkadaşları gibi mektep arkadaşları da 
kendisini seviyorlar .. Arkadaşlığında sa
mimi, konuşmasında samimi, huzuruna 
büyük bir kıymet veriyorlar. Adı gali
ba cMünevver>dır. Tanıyanlar onu baş
ka bir adla çağırıyorlar. Hattfı nufus 
cüzdanında bile Münevver adı ikinci adı 
ile tashih edilmiştir. Bu itibarla hemen 
her kes kendisini bu ikinci adla çağırı-
yor. 

Münevver serbest görüşlü, serbest 
düşünüşlü, arkadaşlarının tabiriyle tam 
manasiyle orijinal bir kızcağız .. Devam 
ettiği mektepte dersleriyle meşgul ola
mıyor. O bir ders kızından ziyada bir 
eğlence kızıdır. Evinin dışında daima 
gülerek her şeyi unutuyor. Böyle olma
~. onun evinde huzur içinde olmadığını 
meydana vuruyor. Bir hemşiresi var

dır. Münevver onu kendisine örnek yap
mak istemiyor. Onu beğenmediği için 
değil de dünyada bir başkasına benze
memek kiiçüklüğüne kendisini kandıra-
mıyacağı için .. 

Görünüşte gayet nazik ve nazik ol
duğu nisbette de cesurdur. Muhitind<! 
aile dostu olarak tanıdığı insanlar sami

milikten çıkarak laübaliliğe giden bir 
şekilde konuşuyor, onlara misafirliğe gi
diyor. Evinin vaziyeti müsait olmadığı 
için misafir kabul edemiyor. 

Daha iki ay önce konuştuğu kumral 
delikanlı onun için unutulmuş, aşk def
terinde üzerinden bir kara kalem geç
miştir. Muhite intibak edemiyor. Kendi
si böyle bir dönüş yapamayınca muhi
tin kendisine uymaSJnı istiyor. Arkadaş
larına bundan acı acı şikayetleri var .... 
O, kendisine göre bir felsefe bile yap
mış... Arada sır~da arkada~larına an
latıyor : 

- •Aşk, bir genç kızın hayatıJ!cla yaz 
yağmurlcırı gibi geçici olmahdır. Ve her 

ııJıd r 
genç kızın bir aşk deftC'ri bulunıll 0~ 
Bu deftere yazılan adlar, ne kad~n~ r 
olursa genç kızın tecrübesi de 0 

artar. İtibarı da artar.> bıf 
•'k 

Mi.incvvcr, arkadaşlarma büyll def• 
iftiharla cSenede on iki» tanıdığ~· ~ı 
terine kaydedildiğini anlatır. :Sel 

1 

aşk libcralcısı bir kız .. 
Fakat bir tesadüfü~ karşılaşı) or: 

1 
bıf 

Öteden beri muhitinde rastlad~ -ot· 
genç erkek kendisiyle alakadar odu)lhl· 
B k "b. to"' e., u genç er ek, diğerleri gı ı ,, ~ 

dir. Epeyce cerbezeli, cesur ve n dıı'·"' 
Haddinden faz.la nazik bir adaı~uğıl" 
Münevver, onun evli bir erkek ol jsilll 

nu bildiği halde tanışmaktan }tendııut 
alamıyor. Tanışmaları ilerliyor. J{~ 4' 

. bil'. 
maları, her gün biraz daha derın aııısı' 
mimiliğe doğru gidiyor. tşte 0 ı cı 

ve B 
bayan Münevver hayatı anlıyor ,ot· 
b. k'l y f k varı,, ır şe ı de yanıldıgının ar ına _,,, 

)ti ()111>'" 
Yoklıyor kendisini .. • Anlıyor ' 1J11İf 

aşk defteri artık son yaprağına ge ~· 
tir. Aşk felsefesi ise fa:z1a bir ım 
ifade edemiyor. 1'1~ 

Ve ... tçli bir aşkla bu evli, ıor 
adamı sevmeğe başlıyor. e"11 

Genç kızın, kendi arzusuyle. ~e. b~e 
adamın yazıhanesine kadar gıttıği ıı-· 
söyleniyor. Evli adam, Müne'V'·cre ~U 
yatından yana yakıla bahsediyor· j]1S1' 

b 1 d ğ . . d"ğ. . ayrıl . u un u u eşını sevme ı ını, iı bit 
üzere olduğunu, kendisiyle terte'_11 r ~· 
yuvanın içinde yerleşeceğini.söY1~eıı 
Mün~vver, bütün tecrübelerıne ,0r .. 
bu sözlere, derin bir safiyetle inanı> a}'· 

Hakikatte evli adam karısından bulıl' 
rılmak üzeredir. Fakat Avrupada 8rıı• 
nan karısı seyahatinden dönünce bit 
larındaki soğukluk kalkıyor .. l(ısB 0Jn• 
zaman içinde bir romana mevıu ··pJetl 
cak kadar cömert olan bu aşk gu 

unutuluyor. 5ıııdl 
Ümitsiz kız için bu vaziyet karşı f9' 

ihtiyar edilecek hareketler var~;· :ıtsı" 
kat, buna sıra kalmadan o feci bı . }lll' 

ld O ·· :}erini nın kurbanı o u... nun goz eÇti"' 
yata kapadığı günden beri aylar g 
Fakat onun hikayesi devam ediy::....-

ç_adır macerasının sonu 

Bn. Fatmayı öldüren Ha" 
lil 12 yıla mahkUm old~ 

dırırı• 
Narlıderenin Tırazlı köyünde yakın 

tanıdığı Bn. Fntmayı sopa ve taşla öl
dürmekten suçlu Ahmet oğlu Halil hak
kındaki hüküm ağırceı.a mahkemesince 
tefhim edilmiştir. 

Hatırlardadır ki Halil, kendisine yüz 
veren Bn. Fatmaya delice aşıktı. Onlar 
Tırnzlı köyü civarında adeta bir çadır ma 
cerası geçirmekte, derin bir aşk hayatı 

yaqnma.kta idiler. Son gün Halil Fat-

mayı bulamayınca Osmanın çş ,·ııP" 
ters cı: derek kendisini çağırmış ve 

la karşıla§mıştı. ıtlıı>°' 
Halil bu vaziyet karşısında fl\

1

0 
git' 

· ce son defa : cÇadıra dönl> deyıo c1,ğııı' 
. ~· • k d" . } l"k Si olıfl&l mıyecegını, en ısıy e a a n . 

·· 1 · b · • 1 nnıistı· ı~ıı soy emı!j , .. e u cınayet ış e • .. ,ıı • 
b"t go 

Mahkeme heyeti, suçu sa.., 1 hnPsi111 

1 lalilin 12 sene müddetle agır 
karar '\'ermiştir. 

Bir tek buse • • 
ıçın 

köy delikanlısı 
ağırcezaya verildi .. ~-,~ 

.. el lcı bil' 

Bir 

Belgrad - 5 tık Teşrin tur. Dalgalar ertesi sabah gu:ı: .. de 
Dalmaçyanın Racice köyünde bir ço- sedini sahile atmı tır. Hndise ~~~ıı ~ııl'' 

b~n kızı olan Vilja köyün en güzel kı- yük heyecan uyandırmış ve buı ur· O~ 
z.ıdır. Gece gündüz onun etrafında do-ı heler Zuponiç Üzerinde topları~ şyı öPıo• 

f'l 1\ el"' inşan delikanlılardan hemen hepsi bir likanlı göz yaşları arasında \ 1 J 1cı:ıı ı-
defa Viljanın hayat yoldaşı olmak iste-

1 
ğünü ve bu hareketi sadece orı~ ,l\1'11

' 
ı . çırı .1 , 

mişlerclir. Fakat meşhur Lir operette ile evlenmeğe me<:bur ctnıe '~a Lıtı'fıl111 , 
ayni ismi taşıyan kız gibi Vilja da gece- ğını, sevdiği kız kolları arasın k 0rıu ~il, 
lcri pençercsi önünde aşk şarkıları teren- ca hareketinden pişman olarnl c101'

1111 

nüm eden delikanlıları dinlemek bile is- na peye yatırdığını ve onıı as .
3 

tememı~tır. Kızın aşıkları arasında en 
a.t~lisi zengin bir köylü çocuğu olan Ma
rin Zuponiçti. Köylü çocuğu aşkının ilk 
heyecanı içinde hayatına nihayet verme
yi düşünmüş ise de sonradan bu boş fik
ri bırakmış \'e aşkının elde edemediği 
netice} i hileyle l.a.znnmğ:ı karar ·vermiş-
tir. 

OIR AKŞAM ZtYARE.Tl 

l j~tıf· •fil' 
maden uz.aklaştığını sÖ)' e":1 ~ 1ıııırı 1 

• 

D k 
. . delıkıırı ... ıı~ 

o torların otopsısı ko>'''' , 
d . d k. d ~ 1 " e~·daoıı ).:tir 
esın ~ ı ogru ugu m " . ktı:rı 1j 

d ıl 111e ·111" 
tur. Fakat Zuponiç hapse tıırı ~1 t 

, 1 knnun bİ> e 
tulmamıştır. ) ugos av .. 5eb' 

··ı .. rnuııe onu bir genç kızın ° u k dir· 
ınıe ·te ...-ı\; 

'ermek suçuyle itham e 1 l(A ı 
1
J 

. BiR HUSE iÇiN def.11. k11 
51 

. b. b hırsızı ı.ı:rı1e 
Zuponıçc ır use ıııııh"' 111• · yet · o Zuponiç bir akşam Vılja.yı ?-İyaret et- deniyor. Yugoslav cınn I ııfl bıf ıı• 

d. ast nıı :ı' 
mİş , e kendisiyle evlenmesini bir defa adli tarihte pek r.:ı ır r . I ri 'r. 

H·kıın e 
daha yalvarmışlır. Vilja bu tekliCi de ,.a ile karşılaşmıştır. a • ııİ' 

k k 11 l .. udur· ZLIPo reddedince delikanlı genç ızı o arı katları İşgal eden sua .. "' .. Ji efl Jıİ•' 

1 k ·· ·· ·· G k b v·ı· ··1·· e .. uruk y rııı arasına a arn opmuştur. enç ız u - ı Jay ı o uın · .. uurll re' 
. . . .d. "> )'ok!!l'I ~ •· Je beklenmedik harcl:ctıen korkarak bnyıl- çın hır bu~csı mı ır · .11cıı."' di5e 

• .. . . ~ . . k. bıraknıı} J-11' 
mış ıse de gozlcrını açtıgı zaman ynnın-1 kım olmak ım anını . ·dir? ·ıııı' 
da kimseyi bulmamı~tır. Viljıı baygınlık ceyi bulan mahcubiyetı ~· rıu bir cJ,ııe' 

b . seydı o h1'e 
halinde kirletilmiş olma~ı ihtimalini dü- feci bir şekilde ıtıne . ek ıilıı 

. · hır P 
şünerek şerefsiz ya~maınak için denize ) et mahkemesı yerme 

susunda müttefik k n dır. ____ ı.wı•ı...., ....... .daı-..ı... ...... .-........ ..ı.....ı..-ı......t~.-~..ı...u.....ı--ı~------------
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Ye ilen F vsta 
Yazan: Mlşel Zevako 

\,~~~z•~:ımma:ım:ı~-.ıı:c;::~~zzımaııım&11mc 
-1-

ŞARTER YOLUNDA mi Knlaber > 
Paris halkı yine Grev meydanında - Güzel Dükün boynuzlan hallı için 

toplanıyordu. Bu toplanış diruıiz.lcrin çok iyi i,ittim Sent Malin
~~lrnasını ve )'akılmasına aeyi~ için de- ·oçüncüsü ilave etti: 
Rıld· l 1• -laik bu defa Şarncre gidecek - Hazreti lsnnın biraz kaburgalarını 
olan al w J k • . w w ,_ _ '- • t• 

ayı ugur ama ıçın yıgın yıgın o.ıı;pmill. 11 ıyorum .• 
~.~e~ meydanına akıyordu. Parislilerin Knlabcr cevnp verdi: 

uyuk bir ckaeriyeti olayın krall bir ba- - Uslu dur bakayım Mont Seri! Jö-
ttşına temini için yola çıktığını tahmin vayyöz. söylediği sözlerin cezasını bek· 
~tliy~rdu. Pnrisliler vergilerden dolayı !ediğinden çolc faz.la ç.ckecekt 

1 

a 

Y~rd ASIR · 
' 

uk iatleri de 
incir 

;-- af • 

• 
ır S?e 

--= 

satışlar 
geçen 

vard r. 
haftanın yarısı nisbeti 

--------------------------
de 

Çekirdeksiz üzüm piyasasında f iatlerde kararsızlık kaydedilmiştir 

SAHiFE 7 

Müza.yede ile 
fevkalade büyük 

satış 
Yolculuk dolayısiyle birinci teş

rinin 1 O uncu pazar günü sabah· 
leyin saat tam 1 O da Göztepo 
tramvay caddesi 808 N. h evdo 
mühendis B. Aziz Suvöre ait bil· 
cümle mobilyaları çık arttırma 
suretiyle satılacaktır. 

• cndılerini çok sıkıştıran Dülc dö Perton Dördüncüsü ise: 
;ıc senyör Donun azli mukabilinde kral- - Baylar gece oluncaya kndar vnzi-
a barışmak tanıftarı idi. J femizde devam cdClim. sonra görüşürüz 

Gizin bazı projelerini bilen diğer bir 1 dedi. 
kısırn halk bıı~a türlü düşünüyordu. - Aziz Lövanyi, nasıl iyil~tin mi) 

Şehrimiz ticaret ve zahire borsan t'\~afmdan son hafta içinde ne~edilmiş olan 
gündelik eatıı listelerine göre 29/9/937 • 5/10/937 tarihlerinin te~kil eyledi
ği ıon bir haftalık müddet zarfında borsada alınıp satılmış olan eşyanın cinsi, 
miktar ve hnfta içindeki asgari ve nzami fiatlcri nıağıda ayrı ayrı gösten1mi~tir: 

F evkal&de lüks aynalı dolap, 
tuvalet iki adet komodinosu, 2 ki· 
şilik nikel kübik karyola ma som· 
yası, aynalı büfe, kare yemek ma· 
sası, 6 adet sandalye, yeni bir hal· 
de maruken iki koltuk, lüks yazı . 
hane döner koltuğu ile beraber, 

nenin bu haftnsında birinci nevi prese cevizden mamul şemsiyelik, sabi
mallann hazır ve vadelileri 45 - 47 lcu- binin sesi salon gramofonu, bir
ruş arasında fiatlerle ııntılmakta bulun- çok plakları ile beraber, Ameri-

Onlar kral üçüncü Hamiyi korkuta.rak Yaran nasıl} Hafulık fiat 
muştu. kan duvar saati, cevizden ma-

Pamuk satı~lnrı son haf ta içinde mu- mul Hereke kumatmdan kübik 
amde noktasından geçen hnftnki i~lere kan pe .L-·'- 7 d K".bik a UlKımı parça ır. u 
tefevvuk etmiş ise de fiatlerde tedrici bir sigara sehpaları, 7 lambalı BJau-

1-fliknolnra karııı şiddetli bir harp açıl· - Darbe çok a{:rırdı. Dük vurduğu E.,ya isimleri Miktan Kabı 
l\'ıasını dinsizlerin asılmruıını bekliyorlar zaman öldürür. öldüğümü sanmı11tım... Muhtelif buğday 5639 Çuval 

Asgari Azami 
5 6 125 

gerileme hası] olmuştur. Asgari fiatle· unkt '- 1 935 od ı· d p mar&a ı m c ı ra yo 
rin 39.S kuruş olarak tesbit edilmesi 937 k t d 1 1 b••t•• 

;::. bu teklifin krala yapılacağını umuyor- Şu muncum olmamış olsaydı... Ne ise > arpa 24S 1 3 75 4 25 
4 0625 4 125 . ısa or a ve uzun a ga ı u un 

yılı içinde ılk defa olarak tesadüf edil- J ·· l d ·· d • • t 
unyayı a ır, unya a en ıyı anın-

mi§tir. mıt Bluthnr markalı piyano, 6 

dı. Sayılnrı daha az olan ver~ fİmdi isterim ki Giz de benim elimle ay- Bakla S96 
İıin düfüncelerini daha yakından hilen ni darbeyi yesin... Susam muhtelif 431 
tnünıtaz bir sınıf ~u alayın kralı bir ma· - Nankörlük etmet Eğer böyle bir Nohut 261 

16 50 17 
s so 5 625 

l\~tıra hapsedeceğini, saçlannı keserek alay tertip edilmemiş olsaydı, biz nasıl Fnsulye 268 
;nu tahtından indireceklerini söylüyor- sevgili kralımıza kavuşmnlı: için fırsat bu· Çavdar 15;4 
llrdL Dördüncü bir sınıfta ki sayıları labilirdik} Börülce 16 

On ikiyi gcçmiyen insanlar kralın öldürü- - Evet Giz Şartere gidiyor ama sai • Kumdara 72 
leccğini biliyorlardı. Netice itibariyle dönebileceğini Allnh bilir. Burçıık 2J 
•lıtyın hareketinden herke• memnundu. - Herif bizim başımızın kesilmesi Mubtellf pamuk 2940 
Alaya iltihak için koşanlar pek çoktu. İçin lı:ralın yanına gidiyor. > > çekirdeği 259500 
Şarterc dört konııkla varalacaktL Her - Evet t,biz.im kesilecek başlanmaz Tiftik 419 
konakta etli öküz ve iki yüz koyun ke- Buasi Lö Klerkle jövayyözün önüne alt· Yapası 2731 

> 

\ 
> 

Bal ye 

Kil~ 

• 
il Yün 468 ' rnesi için Giz t rafından emirler ve· lacalc değil mi> > 

tiltniı ve bu emir dellallarla ha ilca yayıl· - J uvayyöz ordinallar 1reberıin, Kıl 211 1 
' > 

tn~tı. Pariste ne kadar dilenci varea pa· Bussi Lö Klerk tc kırk beşler mahvolııın lpelc kozuı 1700 > 

l'asız: kannlanns doyurmak için alayda demişti. juvayyöz delinin biridir, onun Tatlı badem içi ,2332 ; ~ 
} er almııılardı. hançerinden korkulmaz. Busai Lö Klerk AÇA > • 121 3 > 

Sekiz buçuğa doğru çanlar çalınmnğa ise kat"iyyen Şart ere. varamıyacakttr. Zeytin yait 1000 • 
ba.~ladı. Birbiri arkasına belediye he· Bu sözüme iştirak ediyor musunuz} incir muhtelif 7046 Çuval 

Ç_L•ırde'--,· .. uzu" '"m muh. 12676 Yetleri, kilise vekilleri mahalle papa5lan. Oçü birden cevap verdiler: c.ıı; ıu.. > 

9 7S 13 
4 J2S 4 25 
9 9 
4 50 6 50 
4 4 

30 45 
2 90 3 

44 44 
56 58 
55 55 
52 52 

160 160 
74 63 
52 56 
42 42 
6 so 14 

ı 1 50 2l 

dini cemiyetler, beyaz elbiseli çilekct· - İştirak ediyoruz. 
44

• 

ler, Grev meydanında toplandılar. Mu- Hanri Dö Valovanın Üç ordinarı nasıl Haftalık hona satı§lan bu suretle top- ' mektedir. Geçen halta fiatler 16.S ku-
kaddcs Hanrinin huzurunda Notr Damda intikam alacaklaunı böylece aralarında landıktan ıonra satılmı2 olan İ§bu e§ya- ru§tan ileri geçmemiı olduğu halde bu 
büyüle dini bir ayın yapıldL istihkam· görü,ürlerken arkadan kapala bir araba nın nevi üzerinden sattı miktar ve fiat- hafta 1 7 kuruş üzerinden i2 olmuştur. 
l11rdan atılan sellim topları arasında alay süvarilerin muhafazasında alaya yaklaşı· leri ile piyasa vaziyetleri hakkınd!J. edin- Bazı ftlıcılarda görülen iştaha fiatlerin 
harekete geçti. yordu. Bu arabada iki kadın vardı. Bi- di~imiz malUınatı ayrı ayrı nşağıya arı:e- biraz daha tereffü edeceği fikrini uyan· 

Alayın umumi mıınzarası oldukça haş- ri Favsta diğeri Mont Pansiye idi. Favs- diyoruz: ' ôırmakta olup vaziyetin önümüzdeki haf-
ınetli idi. önde hazreti lsa zamanında tıı arkada~ına sordu: BUCDAY

0

: ta ıçİnd; anlaşılacağı tahmin ediliyor. 
"e Roma devrinde giyil~n elbiseleri giy- - Senin herif neredei> Son hafta içinde borsada satılan buğ- NOHtn': 
rn~ olan on iki huri yürüyordu. Bunla- - Mutlaka çHek~erin içine karışmıı daylar nevi üzerinden şu surette tasnif Nohut piyasıtSında hafta İ<;inde kuv-

Geçen senenin. bugünlerinde pamuk parça kadifeli oda takımı, &cpet 
fiatlerindo tercffüe meyyal kuv\•ctli bir takımı, kartallı duvar aynası, 5 
istikrar müphede edilmekte idi. adet camlı kütüphane ve dosya 

Ancak mevsim ba'1nda bulunulması dolapları, beyaz boyah elbise do
hasebiylc fiatlerin bu şekilde kalmıya-
rak vaki olacnlc talepler karıısında der- labı, Markia, muhtelif kadifeli 
hal creffü meyilleri göstereceği lcuV\'et: perdeler, bronz kornezleriyle be-
le ümit edilmektedir. raber, ÇQC~\< için fÜfİnyeralı do-

TlFTtK, YAPACI, YON, KIL; lap, salmıuı4ra :şobtl, buz dolabı. 
Her döct maddenin piyasa vaziyetle- 6 adet ıand.alye, 2. adet somya• 

ri normaldir. Yapağtdan mMdalan yerli çocuk karyolası ve birçok Isparta 
ihtiyaçlar için mübayaa edilmektedir. taban halıları, .. eccadeler ve sair 
Yapağı fiatleri kuvvetli bir istikrar gös- bir çok mobileler bilmüzayede sa~ 
tetmekte ise Jc mal mevcudu günden tılacaktır. 
güne ualmaktn olduğundan fiatlerde er· FIRSATI KAÇIRMAYINIZ. 
geç yeni tereffüler görüleceği · tahmin Fırsat Arttırma Salonv 
ediliyor. Aziz Sınık 

PAMUK ÇEKlRDECl: Telefon: 2056 
Bu mal üzerine hazır ve vadeli olarak S.7 J-3 1793 

kuvvetli muamelelere ba~lanınıştır. Son 
hafta mu:ımcleleri '38.5 1onu ha21r ve 5/10/937 akpmına ka~ar borsada 

1 2 6 7 8 çuval ve 1 S torbn çekirdeksiz 
12 1 tonu ı.·adeli olmak üzere yuknrıda •• .. . . 
·· ·ıd·-· ·• 259 .ı d ib . uzum satılm k suretıylc bu senekı satıı 

gosterı ıgı uzere 'Z ton an ı arettır. ·-
H ·k· ~ k:'ldek. 1 d r· 2 9o 3 ye}. unu 90Z 18 l çu:1.·alıı Lalı~ olmuııtur. er ı ı we ı ı satıo ar a ıat • • 

1936 mah ulünden geçen senenin bu 
tarihe kııelarki satış yekunu 20565 7 çu-

kuruo aragmda temevvüç cfnıekt~ir. 

Piyasa şağlam, (iatlerde kuvvetli bir 
istikrar vardır. 

lPEK KOZASI: hn arkasında birka~ Roma neferi gcli- olacak... edilmi,tir: vetli hareket gi>rülmemiştir. Fiatler ge• 
Yor ve ellerinde hazreti laaya yapılan iş- 1 - Şu papazın alayın içinde bulundu- Fiat çe~ haftaya nisbetle bira; gerilik göster- Müstakar bir piyasa yoktur. 

lencede kullanılan aletler bulunuyordu. ğuna emin misin) Nevi . Çu,,alı Asgari l\z mi miq ise de fazla miktarda muamele ol- beyaz veya ııarı olduğuna göre fintler· 

Malın 

vl\I Ye 104 7 torba olarak hesap! nmıştL 

Son haf ta içinde borsada gündelik iti· 

bari;de satılmış olan çekirdeksiz üzüm· .. 
lin:zrcti lsa kıyafetine girmio olan 'biri de - Gözümle gördüm. Yumu,ak ml>.11,r 1919 5.12S 5.675 mndıGından buna hakiki tenezzül nazn· de biraz tehıılüf vardır. Şimdilik piynaa· 
lltknsında koea.man bir anlip s-ürüklüyor• - öyle ise Pardayan · 1>ana clo~ru Sert mallar 2 361 5. 3 75 6.12 S riyle bakılmamakta ve fiat vaziyeti ee· da iş yoktur. 

leıin miktar ve gündelik aagnri ve a7.nml 
fintler:i a~ibda gösterilmiştir: 

<lu. Bu A:at Hnnri dö Boşaz.. Dük dö söyledi. Jak Filaman serbest bulunuyor Karıl}ık mallar l 209 5.25 5.6125 çen haftııkinin ayni olarak kabul edil- TATLI VE ACI BADEM tÇLERl: 
Juvayyöz idi. Bu zat firer Anj namiy· ve hedefine doğru yürüyor. Yalova ölü- Engin mallar 1 30 5. S. mı;ktedir. Piyasa geçen haftaki seviyesini aynen 

Satış tarihi Çuval Torba Asgari Azami 
29/9/ 937 21391 12.00 21.00 

le Papas mesleğine girmit sonra papas· memahküm.dur, o ölümden yakasını kur- Yckün 5639 FASULYE: muhafaza etmiştir. Piyasaya arzedilen 
lığı bırakarak asker olmuıı. tekrar papaa· taramıyacaktır. Bundan bir hafta evvel ise borsada Mevsimi gelmiş olduğundan piyasada mallar hemen müşteri bulmaktadır. Pi-

30 > > 1983 13.00 22.00 

1/10/ > 3090 15 12.00 23.00 

lıia dönmüştü. Atkasındaki mukavva. - Ne dediniz? Sözlerinir. arasında 6125 çuval muhtelif buğday 4.675 ile fasulye üzerine oldukça işler olmu~tur. yasada kuvYetli bir istikrar vardır. 
dan salipten baş).ta başında yine mukav· Pardayan ismi geçti uınnederim. 6.50 kuruş arasında fiatlerle muamele 

1 
Geçen ve daha eırvelki haftalar içinde ZEYTlN YAeI: 

2 > > 1833 12.50 23.00 
4 > > 2418 11.50 20.00 

\'a dikenli başlık, boynunda bir tesbih - Evet.·· görmü~tü. 1 borsada fasulye Üzerine it olmamıştı. Bu Eski mallar üzerine çok seyrek mua· 
Vardı. Yüz.Ü kann bulanmış görünmek - Bu ismi kardeşimle yanındaki xa• Buğday piyns<'sında son hafta içinde I itibarla fasulye piynsasının bu hafta te· mcleler yapılmaktadır. Son hafta içinde 

5 > > 1215 12.00 19.00 
Yekün 12676! 15 

~iıı kırmızıya boynnmıttL Yanı bqında bitler bugünlerde hiç ağızlarından düıür- geçen haftaya nhbetle hafif bir durgun•! essüs et.tiğine göre etrafında mütalaa be· borsada satılan 1000 kilo yağın lupant 
dti kııpu~ bulunuyor, bunlardan biri h z. miyorlar. hık göriilmii'jtÜr. Bu durgunluk satış va· yan edılrnemektedir. nevinden olup 42 kuru~tan sabldığı an· 
tetj Meryemi tanzir eyliyordu. - Kardeşinizin bu ismi ağzına alma· ziyetinden fazla fiatlerde hissedilmi~tir. Ancak geçen senenin bu haftasında loşılmıı1tır. Geçen hafta muamele olma· 

iri yarı iki herif te ellerindeki kırbaç· maaını mı İstiyorsunuz? Geçen senenin bu haftasında buğday fi. muhtelif malların 1 1 - 12 kuruş ara~ın· mıştı. 

Son ~!taya ait piyasa vaziyetinin bü. 
Ja,sası: 

Çekirdeksiz üzüm piyasası son haf u 
içinde oldukça dalgalı geçmiş ve fiatleı 
de istikrar görülmemiştir. larla mütemadiyen Juvayyözü dövüyor - Bence mü avil Size yemin ede· atleri bu haftaya nisbetle biraz daha ge• da !!atılacağına göre bu senenin ilk fiat· Piyasada kuvvetli bir sükunet mevcut 

eibi davrnnıyor, nhali bu vaziyetten ncf· riın ki bunu söylerken hepsi gülüyorlar• ri bulunmakta idi. Yumuşak mallar 5 • leri demek olan 9. 75 • 13 kuru~ fiatlere olup yeni mahsullerin piyasnyn arı:ına 
tct duygularını yu .. kseltiyordu. Denivor· dı. · · 5 625 tl • 5 25 6 '- d 1 · d·ı·k · 1 b '-1 '- d k"dar bu halı'n devam edeceği nlaşıl-

28/9/ 937 tarihine nisbetle 29/ 9/ 937 
tnrihinde 9. 1 O. 1 1, ve 12 numaralar• " . ser er ıse . • ıturuı arasın a oını ı ı · müsait nazariy e aıtı maıda u. .. 

ilu ki. Güzel düses '"Ok neşeli idi. Kuşlar gİ· t ·· · ı 1 ( da 0.25 santimlik bir tenezzül kaydedil· 
miıı ve 30/9 937 tarihinde umum nu• 

· • " muame e ıı;ormtiştü. Ya nız azlaca bir talep vukuunda fiatle· 
- İ§te Hükaolar efendimize böyle i,- hi ötüyor, arılar gibi vızıldıyordu. üçün· Fabrikacılar elinde oldukça kuvvetli rin terdfü eyliycceği tabii olarak görül· 

kence ediyorlardı. cü Hıı.nrinin ölümüne, bir eğlentiye gider stoklar bulunduğundan buğday fiatlerİ· mektedir. 
Bunu işiten ahali bağırıyordu: gibi gidiyordu. 1 leyecan eseri göster· ÇAVDAR .. 

l d nin önümi.izdeki hafta içinde gerilemese 
- Gebersin Hüknolar.. miyen Fu•sta ise biraz düşünce i i i: 1 Geren haftak'ı nec:rı'ya•·mızda kaydet-. bi e bugünkü seviyesinde kalması ku,·· .. ,. " 

1 
__ lıte bu suretle ke .. i•ler, papaslar, li- - Evet doğru, dedi, sizin için hepsı •W • • ·b· d ·· • 1_ ı· 

~- "'" vetle muhtemeldir. ııgımı<L gı ı c;a.v ar uzerıne Kuvvet ı mu· 
<>rler, tüfenkçilcr, kırbaççılnr, havari- nıiisavil Fakat Dük dö Gizin vazifesini ARPA: ameleler cereyan etmemektedir. Ancak 

.ton, Urlann yolunu tuttular. Yolda ila· hakkıyle ynpabilmesi içn serbest bulun• ı ı J h Son hafta içinde borsada satıldığı bor- bazı ta ep er knr,ısında satıcı ar müstağ-
ilcr, muharebe şarkıları söyleniyordu. ması lazımdlT. Bunun için de Pardayanı · d d ki d h f f I 1-'f ea neşriyatından anlaııılmıı olan 245 71 n.ı avran ı arın an ıı_on a .ta ıat·- e· 
a~reti !sanın yani Firer .Anjın yirmi j kofa~ından ve dilinden çıkarması liızım· d h C b 1 b · k çuval arpanın 2301 çuavlı beyaz. ve 15 6 rın e geçen a taya nıs et e ıraz yu • 

ttdırn gerisinde birbirinin koluna girmit dır. Şartere girer girmez ona Parda- 1 ı ı d d'I · · p· wl I çuvalı çakır maldır. Beyaz mallar 3.875 seme ı.o.ay e ı mıştır. ıyasa sag am· 
cı lln dört çileke~ nnzarı dikkati celbedi- '-"anın ölmü, olduğunu söyleyiniz! Bu d · " 4.25, çakırlar ise 1.:.amilen 3.75 kuruıtan ır. 
~o. ~-du. T esbihleri hepsinden uzun, dine hususta §iipheai kalmaması için. d. e onu BöRULCE .. 
o - satılmıştır. 
'1Jdılıkları hep3inden fazla gibi görünü- benim öldürdüğümü haber verınız. Piyasada mtok mallar yoktur. MeVTU· 

ıTMEDt Arpa piyasası bu hnf ta içinde geçen g 

Yort d y -' . . - B - h k d M 11 lı: ar ı. avao yava§ way ıntızamını haf taya nisbetle çok hararetli geçmi,tir. dat emen müıteri bulma ta ır. a ar 
.. &ybedince bunlar aralarında fısıldaşma· JTI-- ihracat için muamele olması derhal fiat· lı beyazlık ve pişkinlik noktaların.~~~ fia~-
i:ıı. başladılıır. Rakı ile ler üzerinde müessir olmu~ n fiatlerde l lere ayrılmaktadır. Alelıtlak borulce fı-

Haz.reti lııa: sağlam olarak bq paralık bir tereffü 1 atleri 9 ~ 1 O kuru~ arasında tehalüf et· 
-Kardeşlerim, beni kırbaçlayan Hük- Gargara ederken kah- kaydedilmiştir. mcktedir. Hnkiki piyasa yoktur. 

tıolar gebenin! k /J Müba.yaatta mevcut hararet bu hulini KUMDARI: 
'F· Diye bağırdığı sırada bu dört adam Veyi ayağa a ırmıŞ önümüzdeki hafta iç.inde de muhafaza Piyasada durgunluk devam etmt-.kte· 

ırer Anjan tam arkasında idiler. Abdülaziz oğlu Hasan namında bir P· eylediği takdirde fiatlerde biraz daha te• dir. 
Arkadcın Lir ses daha işitildi: hıs dün gece sarhoş olarak, lımetpqa reffü husulü memuldür. BURÇAK: 
- Paris kralla anlaşmağa gidi}•or. bulvannda bir kahveye ıı;itmiı, gürültü BAKLA: Talep azdır. Bu yüzden piyasaya rze-
f-'irer Anj bun& cevap verdi: çıkarmıı ve cürmü meıhudu yapılarak ı lafta İçinde satılan 596 çuval bakla· dilen mallar çok nazlı mü~teri bulmakta· 

J::. - Evet hakkınız var Bussi Lö Klerkl mahkemeye verilmiştir. nın heyeti umumiyesi hazır olarak mua• dır. 
... vet kardeşlerim mademki kralı görece· Suçlu Ha"an, hakimin sorgusuna kar- mele ıörmü .. tür. Fiat yukarıda iıretledi- PAMUK: 
eı:r • y 

ı· ·· 0t<lınnllerini dağıtması için ısrar ede- ft: ğimiz gibi 4.0625 - 4. 125 kuru~ arasın• Bonıa neşriyatına göre haftalık pamult 
ı~ Cebcrııin ordinallllr.. - Şu dişim ağrıyordu .. Bir fincan içi- da temevvüç etmiıtir. satı~nrı ~u ~kilde tasnif edilebilir: 
u~ Ui Klerk mukabele etti: ne.biraz rakı koydum, gargara ettim it- Bakla piyasasında geçen hafta belir· Fiat 

l r( \.Ok doğrul. .. Gebersin kırk be~- te o kadar!... miş olan durgunluk bu hafta içinde da· Nevi Sat~ ~ekli Balye Az Çok ç:
1
• Fakat dinlenen şahitler: suçlunun sar· ha kuvvetli hissedilmi, ve fızaml fiat Akala pr~eli Hazır 781 39.50 43.00 

1 ekeşler de teknırlndılım hoş olarnk bağırıp çağırdığını söylemiş-- 4. l 2S kuruş olarak tesbit edilmiştir. Mu· > > Vadeli 141 39.50 42.SO 
~ Ccbcrsinl Gebersin!... lerdir. !-insanın bir gün hafif hapsine lca- ·ameleler ekseriyetle spekülasyon için ya• > :. Eski satı§ 151 42.00 45.00 

lı.ı ayın Pnristen çıkışı bir snat olmuı· rar verilmiştir. 1 pılmakta olduğundan fiatlerde Jimdilik Yerli > 1-ci Hazar 260 36.00 42.50 
~~~el ~İzamlı yürüyüş bırakılmıf, gelişi 'ZZ7Y.D.'ZZZZ7ZZLZ/.7.ZZJ!:ZZ71/,,Z3//D1ll terakki ihtimali uzaktır. > 'b >vııdeli 150) 38.00 36.00 
llii . llcrleniyordu. Şu insan süriisü- J zmir SUSAM: > > 2-ci Hazar 20 38.00 ~8.00 
~: .'1erisinde Ciz, Mayn ve birnderi at ~ Hafta satışı olarak yukarıda göster· > > 3-cü > 16 30.00 30.00 
'tı ;ınd~ elli kaclar siluhlının muhafaza- Erkek ve kız diğimiz 437 çuval susamın 231 çuvalı ha- > , Sarı ) 40 30.00 31.00 

l~ İşl:~~üyobr, halça~ sesle bazı esrar en· kültür lisesi zır ve 206 çuvalı '·adeli olarnk satılmış· Yckiln 2940 
~rı l en sedıyorlardı. Alay harp tır. Hazır mallzır 16.5 • 1 7 kurut ans· Geçen hafta esas nevi te~lcıl eden ha-
l Ilı a.rı · Gündüzlü ve yahlı resmi li· • t b ı 40 :S "'2 c. ''ın.ı söylerken dört çilekeı te ara• sanda ı:ndeliler ise 

0

kii.m .. ilc_n 17 kuruı üze-ı zı.r ma. irinci pres. e e.r · • .., ,J, ay-'-1' selcre muadildir. Kayıtlara de- dd 1 40 4 ı k - ... !u görüımeleri yapıyoılardı: T l f 277 A rinden muamdc görmu§ttir. na nevıden va ı et ıse - uru~ 
r vam ediliyor. e c on: ,. ırer Anjın söylediklerini İJittin 'fi'~:Z&'~B••••' Susam işleri &{indett ııüne hararetlen• aratında muamele ıörmÜ$ ve geçen se· 

maktadır. 

iNCiR: 
Borıın tarafından her gün tanzim edi

len gündelik satış listelerine göre son 
hafta içinde her gün borsada sa· 
tılmış olan incir miktarları fiatleri:;le knr• 
ıılıklı olarak aşa~ıyıı işaretlcnmi~tir: 

maralarda yeniden 0.25 santimlik bir 
dü~künlük daha hasıl olmu2tur. 

30 ' 9/937 de teessüs eden piyasa 4/ 
1O1931 tarihine kndnr ayni seviyedıı 

kalınııı ve 5/ 10/937 de on paralık bir 

Tarihi Çuval 

Fiaı 

Asgari 
4.50 
R.00 
6.SO 
6.75 
7.00 

A 
• düşkünlük daha hiisıl olm~tur. 

znmı• 

15.001 5/10/9 3 7 de te bit edilen piyasaya 
15.00 nynen nıınğıda gösteriyoruz: 

29/9/937 1526 
30 > • 766 

1/10/t 667 15.00 Fiat 

2 > • 1338 13.00 Nu. A gari Azami 

4 '.> • 196 14.00 7 13.75 14.25 

5 • • :.!553 7.00 15.00 8 14.50 15.00 

Yekun 7046 
Bu suretle mevsim b~ından ııon tııri· 

he kadar borsada eat.ılmıt olan muhtelif 

nevilere mensup incir miktarı 12 30 Çil" 

\•ah hurda olmak üzere 78480 çuval ola· 
ra.k hcsaplanm~ ve geçen sene mahsu· 
)ünden geçen senenin bu tarihe kadar 
satılmış olan incir miktarı 1849 çuval 
hurda olmak üzere l 15 613 çuvala bnliğ 
olmuııtu. 

Boran ne,riyatının tetkikinden nnlıışıl-
dı~ına göre eon hafta içinde incirlerin 
nevi iizcrinden fiatleri şöyledir: 

Fiat 

Nevi Asgari Azami 

9 IS.25 IS.7!1 
10 17.25 17.7'i 
il 19.5020.50 
'2 21.00 22.00 

19 36 ilk t~rininin be,inci günü boraa
da teshit edılen üzüm fi tleri İse ııöytı 
idi: 

Fiat 
Nu. Asgari Azami 

7 10.SO 11.00 
s 11.75 12.25 

9 12.75 13.50 

10 15.75 17.00 

il 17.SO 16.'iO 
~ 19.SO 21.00 12 

Süzme 9.50 15.00 iki senenin ayni tarihlerine ait ola'\ bu 
Elleme 7 .00 1O.75 Eintlerin muknycttsinden de anla 11.ıca• 
Paçal 5.50 7.00 b 'k se-

ğı üzere u sene satıo mı 'tan geçe, 
Hurda 4.50 4.50 h b f• l d • ı neden az olmakla ern er ın.t er e xuv 
Son haflıl içincle incir fiatlerinde göz.e . 

b' d W• 'krk 1 ki b b vetli hir tercffü mevcuttur. Pıyasa not• 
çarpan. ır cgışı ı oma~~. a era er mal bir safhada cereyan etmektedir. Ya· 
sat~ mıktan geçen lınftakının an<: le ya- _ d w f k l" d l.k , ktur 

· · . zılmnga eger ev a a e ı )O • 
nsı nısbetınde kalmıştır. Bu hal mevsı· ı 
me ııtfedilınektedir. UMUM.i VAZIYET: 

P. d k d f k l"d ı·ı. işler geçen haftaya nisbetle d, hıı faz. 
ıyasa a ny e şayan ev , e ı •• 

olmadığı nla~ılmıştır. la kuvvetle ccTcyan etmi tir. önü -ıÜ"E• 
ÇEKlRDEKSiZ OZOM: 

1 
el eki haha içinde pİ)'asada biraz .! hı 

Son hafta içinde borsa tarafından ya· inki~afa intiz r edılmektcClir. 

pılm~ olan neşriyata göre 29/9/937 den ABDl SOK\Jl.LU 



•11::._.::::! ___ ım 1 Tire Asliye Hukuk hakimliğin-

Diş Hekimi 

~ula 
HORTAÇSU 

Hastalarını Birinci Beyler 
sokak 36 numardn kabul eder. 

Sabah 9-12 
Öğleden sonrn 3,30 - 6 
Randevü için telefon ediniz. 

den : 
1 Tire l:azası vakıflar idaresi umu
mi vekili Tire avukatlarından Ah
met Rasim Aynur tarafından Tire 
kazasının Çoban köy imamı Ahmet 
Zeki aleyhine Tire Asliye Hukuk 
mahkemesine verdiği 6 eylul 1937 
tarih~ dilekçesiyle vekili umumisi 
bulunduğu vakıflar idaresini müd
dei aleyh zimmetinde vakfa ait ara
zi bedeli icraından alcağı olan 340 
liranın maa masarifi mahkeme ve 
ücreti vekaletle birlikte tahsiline da
ir ikame olunan alacah davasının ca
ri muhakemesinde : 

Müddeialeyh Ahmet Zeki hak
;.sıms1car::l'!!:!!!!:~~!lll!!!!!!!!!!'!!!!!l!a~'!:iıt~ kında mahkemece 24 eylul 937 ta-

tzmir Ahkamı Şahsiye Sulh Hu-

1 

rihli duru§mada hazır bulunması 

TELEFON: 2946 

kuk Mahkemesinden : için gönderilen davetiye varakası 
İzmirde Karala§ta Mimar Sinan üzerine gösterilen ikametgahında 

sokağında 17 numaralı evde oturan bulunmadığı ve semti meçhu e git
Hayim lşbiya ölmü§tür. Menkul ve 

1 
tiği süvari mübaşirinin meşruhatın

gayri menkul emvali mahkemece dan anlasılmış ve şu suretle daveti
tespit edilmektedir. Tapu kaydına 1 yenin bila tebliğ iade edildij?inden 
göre 137 bafta l 11 ada 632 par- l müddei vekili de müddei alevhin 
ıel 49 mikdarı 69 metre kargir ev sarih ikametgahını bildirilmediğin
emlak 17/11/4 numaralı ve Ey- den tebligabn lzmirde müntec;ir Ye
tam bankasına ipotekli olan ev bin 1 ni Asır gazetesiyle ilanen t~bligat 
bq yüz liraya varislerden Matilda- 1 icrasına karar veri erek duruşmanın 
ya satılmış ve vaktinde parayı ver-

1
26/10/937 salı günü saat ona mu

memiş olduğundan ihalesi fesholuna 
1 
allak olduğundan tayin olunan gün 

rak tekrar on beı gün müddetle mü- I ve saatte müddei aleyhin Tire As
zayedeye çıkarılmış ve ihalei kat'i- 1 liye Hukuk mahkemesinde bizzat 
yesi yapılacaktır. isteği olanlar kıy-

1 
hazır bulunması veya tarafından 

meti muhammenesi olan bin beş musaddal: bir vekili kanuni gönder
yüz liranın yüzde yedi buçuk pey 1 mesi aksi takdirde hakkında gıyap 
11.kçesiyle beraber 22 teırin 937 cu- j karan ittihaz edilerek duruşman n 
ma günü saat on beıte İzmir ahki- I gıyaben devam edilece~inden ke~fi
mı. şah~iye mahkemesine müracaat 1 yet tebligat makamına kaim olmak 
etsınler. Bu evi alan yalnız yüzde üzere ilan olunur. 
iki buçuk Belediye rüsumu vermek- 3510 (1968) 
le mükellef tutulacaktır. Daha faz-
ı~ izahat almak istiyenler şartname- mP:;:uıaii!ri;ısıı::fr.;a'llikJ)'!!üt-:ı;ltrB:cEsi111n~d~;ze=n::cz:d!!'i~p:'!!l!loam::ıa~l:::ı ~rı 
yi on be§ tesrinievvelden it "baren 
her gün görebilecekleri ilan olunur. Diş tabip!erl 

3509 (1964) 1 

OAH1LIYE MOT AHASSISI 
DOKTOR 

Memleket lıastaııest dış labıbi 

l\1uzaffer Eroğul 
VE 

Keına ~e indağ 
Hastalarını her gün sabah 

saat dokuzdan baş!ıyarak 
Beyler • Numan zade S. 21 
numaralı muayenehanelerinde 
kabul ederler. 

Telefon : 3921 

İzmir Memleket hastanesi Da
hili Hastalıklar Seririyatı Şefi 
Pazardan maada her gün hasta
lannı muayene ve tedavi eder. 
Muayenehane: 2 inci Beyler 

k v N 65 Menemen İcra memurluguv ndan : so .agı o: . 
Telefon: 3956 Menemen Emir&lemden Okkalı 
Evi: Götepe tramvay cadde- oğlu Yusuf Ziyaya 190 lira nyrıca 
si No: 1018. Telefon: 2545. masraf vermeğe borçlu Emiralem-

,,..ıt::rl'l!lmlSl!!l:.t~llE~'.!l!ıim~mm den değirmcndereden Kürt Ali oğ-
lu Mustafanın işbu borcundan do

Kulak, Boğaz, Burun hastalık- layı ipotek ettiği Emiralemde vakıf 
lan mütehassısı 

1 

tarla mevkiinde gün doğusu Emira-

D ok t Op rato•• f lem çayı ve Mestan lsmailden Yu
O r e suf Ziyaya geçen bağ ve gün batısı 

1 

a ı 
Muayenehane: Birinci Beyler 

No: 36 Telefon 2310 

Evi: Göztepe tramvay cadde-

Pılavız Ali veresesinden kızı Nesle
han ve oğlu borçlu Mustafanın si
yah üzüm bağı ve poyrazı borçlu 
Ali oğlu Mustafa bağı ve kıblesi 
borçlu Mustafadan gök tepeli Hı:ı
mit oğlu Hakkıya geçen bağla mah
dut ve tapunun on bir mayıs 1929 
T ve bila numaralı senette yazılı iki 
dönüm tarla hali hazır vaziyetine 

ıi 992. Telefon: 3668 göre sekiz sene evvel bağ dikilmi§ 

~~:::::l:!'::'::~Q::~l--26 ( 481) bir vaziyette olup bu mahallin için-
IZM!R "'-·· de 300 adet asma köteği ve bir ba-

BELEDtYEStNDEN : dem ve bir kayısı ağacı bulunduğu 
.. 1 - Beher metre murabbaı üç görülmüş ve bağ olması dolayısiyle 

yuz kuruştan dokuz yüz seksen iki 1 hl" k f fı . . .. . 
buçuk lira muhammen bedelle 58 ekı .ı vu tukd' tarad"lndaban ~kı yuıkz lıra 
sayılı adan ·· .. . . d' b 1 ymet a ır e ı en g nç art-

ın uç yuz yırmı ye ı u-
1 

• •• •• 
çuk metre murabbaındaki 23 sayı- tırma ıle 3/11 /937 çarşamba gunu 
h arsası baş katiplikteki şartname 1 saat on beşte birinci ihalesi icra edi
veçhile 22/10/937 cuma günü aa- 1 Jecektir. İşbu günde muhammen 
at on altıda açık arttırma ile ihale 1 kıymetin yüzde yetmİ§ be§İ elde 
edilecektir. j edilmiyecek olursa satış on beş 

l§tirak içi? yetmi§ dört li~ahk mu-lgün daha uzatılarak 19/11/937 cu
vakkat ~~emınat makbuz.~ ıle sö>:· ı ma günü saat on bC§te icra edilecek
le.nen gun ve saatte encumene gelı- tir. Ancak borç 2280 numaralı ka-
nır. 1 k"" ,. d . nunun mev n mer ıyete geçmez en 

2 - Hasta ve cenaze naklıne evvel ipotekle temin edilmi§ bir 
mahsus ( Siebert ) sisteminde bir 1 

bo ı " · · • 

Yazın insan. 
kolaylıkla 

"' aşagrısı 

ırıkl k 

Dikkat 
Ediniz 

kendini 
üşütür! 

daha 

Bu ilk tehlike alametlerini görür görmez derhal 

V O Zi 
almak lazımdır 

NEVROZtN Soğuk algınlığının fena akıbetler doğurmasina 
mani olmakla beraber bütün ıstırapları da dindirir. 

icabında günde 3 kaıe alınabilir 

Türl{iye 
Kızılay Kurumu 

\'İ~ 

-

na, 
, karaciğer rahatsızlıkları

hazımsızlığa karşı en jyi ve 
şifa ı maden suyudur 

e te 
Bar 

i 

lzmir thalat Gümrüğü miidürlü
ğünden: 
Kıymet T es bit Cinsi 

Lira K. Nu. 
Kilo G. Adet, top Tarife Marka Nu. 

245 00 829 Ecsamı kim
yevıye 

36 00 790 Tek kapaldı ma-

41 000 

Nu. 

853/ A S.C.V.H 

den cep saati 3 adet 593/C 
52 00 804 Pamuk mensu-

cat o/o 2 den 
nz ipekli 52 000 15 top 155/A 

50 00 839 Kireç kaymağı 1550 000 718/D t.Ct. 

Y.M. 311 
30 00 842 ipliği boyalı 

pamuk mensucat 30 000 2 top 379/2/A 
-3 

Yukarıda yazılı euanın 20/10/937 ci çarfamba günü saat 14 de 
açık arttırma suretiyle dahile satılmadığı takdirde ayni günde ec
nebi memleketlere götürülmek üzere satılacağından işine gelenle
rin ithalat gümrüğü satış komisyonuna müracaatleri. 

7- 12-16 3499 (1962) otomab ·ı l cakt K . t rç o masın::ı nazaran ıkıncı arttır-
namey: ;~~ ~ :ros~far-m~am~ammw kıym~n~zde •••M~~~*~•sem•~«=M~---•••••m~e•m•••BB~'&~? 
zılı evsaf dag.1 ~ndnı farl~am e yla- yetmiş beşi elde edilmiyecek olursa 

aıresın e yer ı yapısı o a-
calrtır. Bedeli muhammeni fenni 2280 numarlı kanunda yazılı ıtartlar 
f8rlnamede yazılı yedek alat ile bir-1 dahilinde beş sene tecil edileceğin
likte iki bin liradır. Açık eksiltme den işbu gayri menkul üzerinde baş
ile ihalesi baş kitiplikteki şartname 1 kaca her hangi bir suretle hak tn
veçhile 22/10/937 cuma günü sa-! lehinde bulunanlar ellerindeki vesi
at on altıdadtr. İştirak için yüz elli kalariyle birlikte ilan tarihinden iti
liralık muvakkat .teminat makbuzu 

1 
baren yirmi gün içinde müracaatle

veya banka temınat mektubu ile 1 ri lazımdır. Aksi takdirde hakları ta-
sövlenen gün ve saatte encümene 1 • ·ı· b"t ı l i· · ıpu sıcı ınce sa ı o mıyan ar para-
ge3ınır. S v kk I .. d d nın paylaştırılmasından hariç bırakı-

- ogu uyu mevmn e e- 1 ki d 
ğirmen da~ındnki Yamanlar suyu 1 ac~ . ar ır .. ~artname 23/10/19~7 
deposu civarında yamlacak bekçi tarıhınden .~tıbaren . açıktır. Talı~ 
barakasının baş katiplikteki §artna- olanların. yuzde. ~edı. buçuk depozı
me, kc1öif ve projesi vechile açık ek- to akçesı veya ıtıbarı banka mck
siltme ile ihalesi 22/10/937 cuma 1 tubiyle müracaat ve pey sürmeleri 
günü sant on altıdadır. isin keşif I ve yüzde il<i buçuk dellaliye ve ver
bedeli be§ yüz doksan üç lira otuz gi ve pul masraflnriyle be!ediye ve 
dört kurustur. İştirak icin kırk dört ' sair masraflar müşteriye ait oldu
bucuk liralık muva!.kat teminat 1 ğundan fazla izahat almak istiyen· 
makbuzu ile sövlenen gün ve saat-,1 lerin 937 /271 numaralı dosyayı 
te encümene '!elinir. görmek için müracaatleri ilan olu-
7 - 12 - 15 --:- 19 '1967)3529. nur. 3516 (1969) l 

MiLLi EMLAK MODORLO~ONDEN: 
S. Nu. Lira K. 

960 Dolaplıkuyu Kaya bafı Nu. 6 taj arsa 10 50 
962 » Bayburtlu S. » 4/1 » » 8 75 
965 » Dağlı » » 1 » » 23 40 
966 » Madi » » 5 » » 28 25 
968 Güzelyah Urla fOSesi 532 metre arsa 266 00 
969 » )) » 482,25 » » 24 ı. t 5 
Yukarıda yazılı emvalin mülkiyetlerine haddi layıkıyle talip çık

madığından 4'/J0/937 tarihinden itibaren on gün müddetle uzatıl
mıştır. İhalesi 14/10/937 perşembe günü saat 15 dedir. Alıcıların 
Milli Emlak Müdürlüğüne müracaatlcri. 3524 (1965) 

1 LAN 
il Daimi encümeninden: 
612 lira 19 kuruş açın tutarı Kemer caddesinde 237 sayılı fırın 

onarılması 15 gün müddetle açık eksiltmeye konulduğundan is
teklilerin 2490 sayılı yasa hükümlerine göre hazarlıyacakları te
minatlariyle müteaahhitlik belgesiyle birlikte 18 birinci teşrin 
937 pazartesi günü saat 11 de il daimi encümenine ba9vurmaları. 

3457 (1960. 

1 ILK Tc:ŞR.U~ PERŞEMBE 937 
.-

.. . 
·.:.~-:__..t"·~ - .-. ·~~:..:r·.~.~,~~ rı.:_..: ,;.-·s~'S~~ ... ;~-~~~·.:.j.)(..; ,.,'.#!' -,·. .. 

Hakiki dostun tavsiyesi budur: 

A 

• 
1 

Yardda ıttifak ' haline gelen bu kanaatı 
tesise nicin 

' 
ve nasıl muvaffak ol da? 

Çünkü cRADYOLlN> in terkibi yük- mütemadiyen taze taze piyasaya çıkar. 
sek bir kimya şaheseridir. Çünkü cRADYOLlN> diğer macun· 

Çünkü bütün cRADYOL1N> kulla- lara nazaran çok ucuzdur. 
nanlnrın dişleri temiz, sağlam ve güzel· Artık biltün bunlardnn sonra cRAP· 
dir. YOL1N> kullanan on binlerce kişinin 

Çünkü cRADYOLlN> emsalsiz rağ- ne kadar hakla olduğunu anlamak ko
bcti dolayısiylc hiç stok yapmadığı için laylaşır. 

GONDE lKl DEFA F!RÇALAMA YI lHMAL ETMEYINlZ .... 

ıı 

Ziraatçılara, Çif lik sahiplerine nıiijde?? 
Hükümeti CümhuriyemİT: gaz ve benzin rüsumunu indirdi. Ar· 

tık bundan sonra ucuz olan bu maddeleri kullanmağı düşünmeğe 
mahal kalmadı. Pek az kullanılmış 1925 - 1927 modellerinden 
(FORDSON) markah traktörlerimiz vardır. Bunlar ehven fiat 
ile satılacaktır. 1ki ·adet nümune mevcuttur. Geliniz, görünüz ... 
Fırsatı kaçırmayınız? 

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

1 -- 10 (1689) -
Yapılacak iş: 

f ayeti Def erdarlığtndan: 
Müstacelen tamiri icap eden BALIKHANE binasının 

olbaptaki keşifnamesine göre tamiratı 
Muhammen bedeli: 924 Lira 58 kuruş muvakkat h:minat 69 
Lira 3..ı kuruş. 
iHALESi: 1 O - 1 O • 937 tarihinde saat 15 de Defterdarlıkta 

lop~anacak komisyon tarafından bu iş hakkında malumat almak 
isti yenlerin Defterdarlık AV vergileri m;csasına müracaatları. 

2 -- s -- 7 3442 (1929) 

I\1asa ve vantilatorlard 

En son icat edilen bu vanlilalorlar yazın boğucu sıcak"' 
Jarıodan kurtarır. Masa vanlilatorJarı ile piJ ile çalışır kırk 
iki saat devam eder. Saatta ancak bir kuruş sarfiyatı vardır. 

CEP VANTİLATORLARI : Küçük bir pil ile çalışır mU
temadiyen yedi saat devam eder. Bilhassa bayanların el 
çantalarında ve ceplerde taşınabilir. Gayet şıktır tavsiye 
ederiı:. 

Deposu Sulu han cıvarı No. 9 - 28 

iZ Mi R 
Pamuk Mensucatı Türk 

Anonim Şirketi 
Şirketin Merkez ve Fabrikası : lzmirde Halkapınardabdıf 
Yerli Pamuğundan At, Tayyare, Köpek a vi 

DelJlrmen, Geyik ve Leylak markalarını havi her.s:~ip 
Kabot bezi imal eylemekte olup mallan Avıupanın aynı 
mensucatına fa1ktir. 

l'elef on 1'ro. 221 J Vt; 3067 
l'cJo·ı·af adresi : Bayrak lzuıir ~ .• _.........-



, - -.,.. 
' .... 

,., 
SAHiFE. 

HE LEVAN- Fratelli Sperco Şık Atelyesı· 
TE LINIE Vapur Acentası 
G. m. 6. H. ROYALB NEERLANDAıs Beyler So~agv ına nakledildi 

~JA. vapuru 6 ilk tejrlnde KUMPAıVYASl 
~· Hamburg ve Bremen li- DEUCALtON vapuru 10/10 da g~lip Mimar Kemalettin caddesinde (ŞIK) Clilrit ve ppka atel1eai 
~~n ına1 çlkaracaktır. yükUnil tahliyeilen sonra Burgas - Var- vıi mecbari1eti dola,..i1le ikinci Be1'- aokaiı civarmda Nı 
-~tA Yapuru 6 birinci teırtnde na ve K~ Umanlan için yük ala- .. ._ ucle aokaimda 38 numaraya naldedi""iftir • 
.._,-_:--.,,danr. Hm.bu~ w Bremen il- caktır. 1 • 26 (1803) 

:-uuuı 70k çıkancaktır-. DEUCALION vapuru 26/10 da Rot- -----------··-------------.-AIO:ıucAN EXPORT LINJ!'S terdam - Amsterdam ve HambUtg li-
2'9 9tı>ort &e.mahlp Corpontion manlarma yUk alarak hareket edecek-

~ ftpllla • erl6We bek- tir.~., U N O 
• •••10tk ~ ylk .ı.c.ktar. "' npuru 18/10 da Rot-J!'ı;.: ~~~ terdam - Amstenıam ve Hamburg li-
~ vapuna 1 1 ci teşrinde ltek- manlanna yUk alarak hareket eclecek-
:-uJOr. NeYJO!rk 1o1a J6 elecwlrtır, tir .. 

~evıı: ftPUl'U 10 1 el teşrinde SVl:NSKA OIUENT LlNlEN 
lx: . lf..,,wk ipil Jllk alacaktır. BAIIDA!.AND motörU 16/10 da Rot

ile CllANOE vapuru 18 Blrincilefrln- terdam - Hainburg - Dantzlg - Gdynia
l!aLLbeklenıyor. Nevyork için yUk ala- Danimark - Norveç ve Baltık limanla-
~. rma hareket edecektir. 

C4RL'l'Oll' npuru 22 blriaci teşrinde VlKtN'GLAND motlirü 2/11 de Rot-
~. Ne.york için yUk alacak- terdam - Hamburg - Dantzl.g - C?dynla-
tır. Danlmark - Norveç ve Baltık lunanla-
.,,._____ rma hareket edecektir. 
~Jb-ı:ım npuru 28 b~cl tş- SERVtCE MARITtME ROUMAtN 
~klenıyor. Nevyorlt lçın yük ALBA JULYA vapuru 10/10 da Mal-
'1\e •-·- ta - Cenova - Marsilya ve Oran liman-
lh--..purt Steamlbip Corporation lanna hareket edecektir. 
·~AKTARMASI SERi SEFERLER Yolcu ve yUk kabul ederler. 
~ER vapuru 8 b1rlncl teşrinde ZEGLUGA ~!--~KA S. A. 
~ BoatOlı n Nevyork içiıı hare- LECHtsTAN motoril 8/10 da A"1-
~ edecektir. ven - Gdynia ve Dantzlg limanlarına 

SgyAHAT M'ODDETI hareket edecekUr. 
~ _ Boston 16 gUn tllnlardaki hltreket tarihleriyle nav-
Plre _ N k 18 gUn lunlardaki detişiklıklerden acenta me-
S!ftVICEevyo~ ROUMAIN suliyet kabul etmez. Daha fazla tafsi

!at için ikinci Kordonda FRATELLt 
1) BUC~ SPERCO vapur acentasına müracaat 

de URoSTOR vapuru !6 bınnct teşrin- edilmesi rica olunur. 
~" Telefon : 4111/4142/4221/2663 

"'-• - , Sulina, Galatz. ve &:1 = rn 
)aktz aktarması Tuna limanları için tzmir O:inci lua Memurluğun-

alaoaktır. dan : 
S'n:. ROYALE HONGROISE 937 ( 9928 

DANUBE MARITIME A-L -:lec;ek • 
DUNA mot&I 18 1 el tepinde bek- ~. artbrmaya yıın u ~~ 
~. Belgrad, Novlsad. Comarno, menkulün ne olcluiu: Ev ve dük
~ Bratlllava. Viyana ve Llnz kin.. Çonldmpa - Rina ve Bedava 

1lk alacaktır. 19 - 21 - 23 .........ı. ev ve clük-
JOJINsıoR VARREN LINES LTD. kin.. 
~ LIVERPOOL Takdir olm..n m7met : 800 lira. 
~OD npuru U 1 et tefrlnde bek- Artbrmamn yapdiıait yer, gün. 

- Ll'ftlpool " Annrs llmanla- • Dk" • 10/11/1937 
taııdan. yGk çabraeak ve Burgaz Var- saat • &1111ma uttama 
~· Ka.tence, 8u1lna, Galatz ve' lbrad ~ ildnci uttmDa 25/ 11 /937 
~ yGk alacaktır. ~ saat 14 te. 

ABllllD!'.N'r DBPPE - ANVERS 1 - ltha pJri menkulün artbr
he lCSpAGNI: npunı eyl41 80lllannda ma f8rtmmelİ 29/10/937 tarihin
~r. Anven için y(lk alacaktır. elen itibaren No. ile ikinci icra dai

RN NORSK!! MIDELHA VSLINJE resinde muayyen numarasında her 
BAALEBEK vapunı 21 =e bek- lcelia görebilmesi için açmkbr. llan

~nıYOr. Dleppe, Dnnkerk ve Norveç da yazda olanlardan fazla malUınat 
•rnanıan için )'ilk alacaktır. almak Uti:renler, p prtname ve 

he BAYARD moUSrll 24 birinci teşrinde 937 /9928 D. ile memuriyetimize 
~- Dleppe, I>Unlterk ve Nor- :: ____ .. 1m--edir 

\reç llmanlan lola J'tdc ahıeaktır. m.--~. • • •• 
ARllDIENT R. SCllULDT 2 - Arttırma,. ittirak IÇID yu-

HAllBURG kanda yazdı kıymetin yüzde :reeli 
!.tA8lTZA npuru 28 1 el teşrinde bek- buçalr nİllJetİnde pey veya milli bir 

lli10r. Rotterdam. Hamburg ve Bre- 'banbnm teminat mektubu tndi 
trıen U;ln vl1k alacaktır. edilecektir (124) 
'--~•dald ~ket tarihleriyle nav~un- 3 _ .__:._., sahihi alacaklılara di-
~akl değışiklerden acenta mesulıyet .., _ıH~- • 'fak L-'-'
~~ e~~ ~~ft~ ~ 

Daha fazla tafsillt almak için Birinci sahiplerinin f'llyrİ menkul üzerinde
ltordonda V. F. Henrl Van Der Zee ki haklarun huıuıiyle faiz ve mu
~n_N. V. Vapur acentahAma milracaat rafıı dair olan iddialannt iabu ilin 
·-.rnesl rica olunur. tarihinden itibaren yirmi gün içinde 

TELEFON No.: 2007/2008 evrakı müabiteleriyle birlikte me-
'ltla: Al ::zır• A • o o b"ld' 1 • • . .J-

munyetımaze ı anne en ıcap ~ • 

oıı·vı· er ve Şü. Aksi halde baklan tapu siciliyle sa
bit olmsdıkca sabş bedelinin pay-

LıMITET lafmaamdan hariç kalırlar. 

Vapur acentası .t!ak =::~ =:;i~ 
BtRtNCl KORDON REES ni okumut ve lüzumlu malUınat al-

BINASI TEL. 2443 zmt ve bunlan tamamen kabul et-

Umum Pamuk 
Nazarı 

f ~brikatörlerinin 
dikkatine 

PLATT 
F abrikaaımn Namdar 

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

ADRES: 

G. D. GIRAS 
Pettemalcılar, EVl'en sokak No. 3/1 

Sinıer dikit makinaları kumpanyuı kartunnda 
Telefon: 2413 Poata kutusu : 234 IZMİR 

Her işte kullanılan 

ZONGULDAK 
Maden kömürü 

Her cins klimür perakende suretile rekabet kabul et
mez fiatler dahilinde sah!maktadtr. 

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

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • 
Taze Temiz Ucuz ilaç 

Hamdi Nüzhet Çan çar 
• • Sıhhat eczanesı 

Başdurak Büyük Salepçioğlu hanı 
Karşısında 

. 
• • • • . 

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

. .. . .. ....,. . ·. ~ .. . . 
Lllerman Lines Ltd. mİI ad ve itibar olunurlar. 

toNDaA HA1Tt 5 -Tayin edilen zamanda gay- Eczacı Kemal Ka-
l>oLo vapuru limanımı7.da olup 28 ri menkul üç defa .,,..nld~ aon-

t)i~ıe kadar Londra ve Hull için yük ra en çok arttırana ihale edılir. An- mil Ak taşın 
'1.tcaktır. cak artbnna bedeli muhammen kıy-
~ l>ııtı.oMEL vapuru 29 eylulden se- metin yüzde yehnİf betini bulmaz B h • v • 
'la birinci teşrlne kadar Londra için yük veya aabt istiyenin alacağına ruçba- a ar çıçegı 

calctır. ni olan diğer alacaldannın mecmu-
l.onl:.EsBtAN vapuru 12 birinci teşrinde undan fazlaya çıkmazsa en çok art- K ı 

l dra ve Hull için yük çıkaracaktır. taranın taahhüdü baki kalmak üze- o onyası 
İVERPOOL HA'l'Tt re artbrma on bet gün daha tem-
~Dt~ vapu~ 29 eylulden 6 dit ve on betinci günü ayni saatte Merkezi Kemeralta caddeai 
..._ el teşnne kadar Lıverpool ve Glas- -·•---L --&a.--- _. bedeli .... Be ler Sol L=:.---= 
..,.. için yUk alacaklar. Y•an--a lllUlnlUIU&, 111~ J Qja ~ 

BRtSTOL LEtTH VE NEV- iati1enin alacaiına riiçhani olan di- Bu··yu·· k Hı·ıaA 1 
GASTLE HA 'lTl ğer alacaklıılann o gayri menkulü 

~llANNE vapuru 28 eylwe kadar ile temin edihnit elac:•klan mecmu- • 
Briatol için yUk alacaktır. undan fazla,. çdanak tartiJle en 

tt~lAN PRlNCE vapuru 10 birin- çok artbrana ihale edilir. Böyle hir lzmirden götürülecek 
ttlıt &etrinde gelecek ve Nevgastle için bedel elde ec1i1mezae ihale yapıla-

eczanesı 

? alacaktır. maz ve atq talebi düter 
~lrih ve navlunlardak.i değifiklikler- 6 ()zaine ihale edilen Üf-
11ııııı., acenta mesuliyet kabul etmez. • ihale bedelini. I m 1 

en pk en İnce ve en 
maldNI hediyeniz ec
zaa Kemal Kimilin 

""""""'------------- teri vermezse • ve . ~ tlçündi taka T icil K. 133 üncü mad~i tatb~ ~ur. Bahar çiçeği 
~r_..~~-- mm apu 1 Mahalle ve mevki ve clftSI yuka-
·-....--.- : nda .~-&-"'-- dükkin 10/ 

..._ &~L! taht h k.. ele gUHC:n1C11 ev ve 
'- P U1U1 ~ oy mene- 11 /937 Ç&l'f&IDba günü IUl 14 te 
~iinde n tahminen :rüz elli ye 25/ 11 /937 ayni uatte ikinci 
n.__ -.a milal.nnda bir kıt'a tarla • • ...1..~. _ _. ___ .JI_ :.a... ilin 
~ ..::ı.. ~-1!1!_ L!ifi uh- ICI'& llMlllb.uausu uutDlllllA .,.-
L ~ vsua '-'CWlll UI senet ve gÖ9ter'İlen arttırma prtnameai 
~ iken 333 ele vefatiyle ven- dairesinde aablaceit ilin olmıur. 
~Dan Osman ve Hatime ter- 3522 (1970) S olduiu verilen ihnühaber- u a a u : • #4 
L:: .~ olup veresei mumai- İzmir Abkinu Şahsiye Sula Hu

kolonyası 
olacaktır. lzmirde Hilil eczanesi 
kokuculuk üzerine ciddi yürüyen 
bir müeaseae olmuı. kokuculuk 
alemini Pfu1mıt bulunmaktadu. 
Hilal eczanesini, eczacı Kemal 

Klmili itindeki ciddiyeti, kolon
yalaruu lzmirlilere sorunuz. 
Y.lan ft benzer ilimlere eldenma
mamz için ıiteler üzerinde Kemal 
Kimil adım görmeliıiniz. 

~ İntikal ve ferağına müra- kuk Mahkemesinden : iLAN 
Vilayet Daimi Encümeninden: 
Ağamemnun ıhcalarmda yeniden yapbrılacak binalarla tesisat 

projelerinin tanzimine ait müsabaka şartnamesile vaziyet pline 

~ ebnit olduklanndan bu yerin İzmir Karfıyakada Rqadiye ao
'ia: kaydı olmadığmdan senet- kağmda oturan ve Z~t Bankaıı 
~~fat muamelesi üzerine müfettişi Ahmet Hamdi 10/17937 
~ Yapılac:ağmdan. ve yer hak- tirih~de ölmiiftür. T erekeai mah
\; tasarruf iddiaaanda bulunan- kememizce tespit edilmekte olma
~ ilin tarihinden on gün sına göre ilin tarihinden itibaren 
~ ~ lznıir Oçiincü mmtaka ta- bir ay içinde alacak ve borçlular 

!'lt . ~bima ve yahut tah- mahkemeye müracaat edip alacak tarı kAfi bulunduğundan mimar ve mühendis olan istekliler 

~-..:: mahallinde bulunacak- -ve borçlanm kaydetmeleri aksi tak- meıkür müdürl6klere baıvurarak bu evrakı bedelsiz temin lıl)le uruna vesaiki tuarrufiye- dinle bundan aonra mesmu oLmu-
..__ Llrlikte müracaat eylemeleri yacağa ilin olun•. edebilirler. 

lan Ankara - lstaobul - lımir Nafia Müdürlüklerinde mik-

-.... 3525 ( 1966) 3507 ( 1983) 3 • 7 3458' 1940 ) 

TURI 
TURAN Fabrikalın mamallbdır. AJDı zamanda Tam 
tuvalet aabanlınm, traı ubana Ye kremi ile flheUik krem
lerini lıullamnıı. Her yerde Mblmaktadır. Yalaıa toptaa •· 
tıılar için lımlrde Gaıi Bulvınnda 25 numarada amam acea00 

lelik Nef'i Akyaıılı Ye j. C. Hemaiye mnracaat edlnlL 

Poata KuL ••• Telefon s••• 

\ . 
~ 

Saç Eksiri 
"'-:-.; -Saçlana cllldilmeaİlle Ye kepeklenmeliae mani olar. Komo)er 

aaçlana k6klen.i kunetl•dirir ve besler. Komojen ıaçlar1a 
gıdU1dar. Tabii rea~ •vmaı, lltif bir rayibua •ardır. 
K~mojen Kaank saç ebiri maruf eczanelerle ıtriyat mağuala• 
nada balan•. 

SPOR Meraklılarına 

TRIUMPH Motosikletlerini ve ELF A bisikletlerini bütün 
dünyaca tanalmıttır. Sağlam, kullamtlı ve göıteritlidir 

Yedek parçaları daimi surette mağzamızda mevcuttur. 
MIŞLEN markalı her boy bi•iklet, motosiklet, tenezzüh, kam

yon lastikleri mevcuttur. 
TEDIY A Tr A KOLAYLIK GöSTERILIR 

Izmir ve cİYarı Acenteıi: S. Kalomeni 
Büyült Kanliceli Han No. 4Z 



SAYFA: 1C \'DDASIR 
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:u~ JLK l'F.ŞRIN PE~BE < 

Şanghay cephesinde son muharebe 
•.........••.....••..•.......••......•.••.•....•.•......•••..•.•...••••..••.....••••••...•............••......•.•..........•...••....••....•.. ~ •...••••••••.•....•... .............•..•....•••.••••....•.••.••••.......... ...............•.....•.•.. ............•.....•.•••• 

Japonlar Çinliler son mü- Ruzvelt derin akisler 
mi? uyandır.an bir nutuk söyledi daf aa hattı önünde 

.............................................................. 
Harp devam ederse Japonlar bütün Briand - Kellog paktının ümitleri 
sevkülceyş yerleri işga) edeceklermiş bu~ün bir f elik et hissine yer verdi 

Londra, 6 ( ö.R) - Royter ajansı· ,, , , . Şik~~o: 6 .. <~:R) ~- Ruz~~ltin dün ~O 1 garplıların telakkilerin.den. ~a.m başka- ı tenit beyanatta bulunmuş olmakla it• 
nın istı1ıbarına göre Amerikan bahri oto· ''''"''''~''Mı~~'-'f·.:·r,·,J bın kışının onunde soyledıgı nutuk bu- dır. Fakat Japonya milletı ıçın Çinde hanı etmektedir. Cenevre istişarl ko-
riteleri Kiao-Ço limanı mendireğinin, 1 tün devlet radyoları tarafından ne§redil- serbestçe yayılmak hakkını jstemekte- mitesi Japonyanın dokuz devlet ınua• 
Japonlar tarafından asker ihracına ma· rniftir. Cümhur reisinin bu nutku çok dir. Eğer Japonyanın iş birliği teklüle- hedesini ihlal etmiş olmakla rnuahaJA 
ni olmak için, Çin hükümeti tarafından alkışlanmıştır. Nutuk bütün hükümet- rine Çin silfilıla mukavemet etmeseydi edilmesi teklifini ileri sürmek cesareU-
berhava edilmesi tasavvurunu protesto !erin emrine amade bulundurulmak üze- Şanghay hadiseleri ortaya çıkmıyacak- ni göstermi§tir. Şikagoda sarfetmiş ·oı. 
dmiflerdir. Çin tacirleri de bu taaavvu- re Amerikanın bütün ı;iyasi mümessil- tı.. duğu biitüri belAğate rağmen bay Roo-
run aleyhinde bulunmakta ve mendirek lerine gönderilecektir. Londra, 6 (Ö.R) - Tokyodan bildiri- sevelte bu kadar muslihane bir ıey ~ 
uçurulursa bile Japonların Şantung aa- Vaşington, 6 (Ö.R) - Reisicümhur liyor : Japon hariciye ne:ı.aretinin mü- nat edilemez. 
hilinin ba§ka bir noktasına asker çıkara· B. Roose\'elt dün mühim bir nutuk söy- messili B. Rooseveltin najku münasebe- Londra, 6 (A.A) - B. Rooseveltl9 
bileceklerini bildirmektedirler. Şimdi 1emiştir. Bu arada demiştir ki : tiyle demiştir ki : nutku Londra matbuatında derin akil-
limamn haricinde 5 Amerikan harp ge· - Briand - Kellog paktının imzası sı- cDünya bütün milletler ıçın yaratıl- ler hasıl etmiştir. Londra gazeteleri bil-
misi bulunmakta ve bütün vapurlar ha· rasında dünya sulhu için kurµlmuş olan mıştır. Dünya nimetlerinin milletler ara- hassa bu nutkun beynelmilel huzurs\1%• 
mulelerini ]iman d~ında boşaltmaktadır- limitler bugün bir felaket h issine yer sında gayri müsa\·i taksimi ilga <'dil- luğa sebebiyet veren memleketleri sul-
lar. vermiştir. Şimdi beynelmilel münase- medikçe sulhun teessüsü güçtür. Japon- hu seven milletlerin karantinaya tutma• 

BiR JAPON TEBLICI NELER betlerde göze çarpan dehşet devri bir ya bunu bir hak müsavatı şeklinde is- ]arı "lazım geleceği fıkrasına ehemmi• 
ANLATIYOR? kaç seneden beri bazı memleketlerin di- tememektedir, zira garbın hak telakkisi yetle i~aret etmektedirler. . 

Tokyo, 6 (ö.R) - Hariciye nezare- ğerlerinin işlerine haksız müdahaleleri Şark millet\erinin adalet telakkisine uy- Times gazetesi bu nutku Amer.ik~ 
tinin mümessili bazı gazetelerin harici· ve arazilerini istila etmeleriyle ve mev-
ye nezareti tarafından neşredilen tebliği cut muahedeleri ayaklar altına almala-
yanlıı tefsir ettiklerini sÖ,> liyerelc Çinli· riyle başlamıştır. Vaziyet bugiln daha 
lerin dünya umumi efkarı üzerinde mü- ziyade vehamet kespederek medeniye-
~ir olmak için hakikati tahrif eden bir Kian9vang önündeki muharebeler tin esaslarını tehdit etmektedir. Harp 
propaganda yaptıklarını bildirmiş ve de- olan Kiatinge bir kaç mil mesafede bu- kıt'atının Şanghayın şimalinde karaya ilan edilmeksizin \'e hiç bir mazeret 
miştir ki: cJapon kuvvetlerinin Şang· lunınnktndırlar. çıkarıldıkları tarihten beri yapılmış gösterilmeksizin kadınlar Ye çocuklar 
ha) da müdahaleye mecbur kalmaları Çi- Chapeide göğüs göğüse yapılmakta olan en ciddi muharebelerdir. öldüriilmekte, tahtelbahirler hiç haber 
nin Japonya ile iş birlği yapmak tekli- olan muharebeler gece gündüz deYam vermeden ticaret gemilerini batırmak-

k tın k d. B" k t l f d ÇtNLtLER ÇEKlLME<'.'iE BAŞLAMIŞ ta, hu""rrı·-..·etlerı"n"ı mu""dafaa eden millet-
finc silahla mu avemet etmesinden ·ve e e te ır. ır ÇO e e at var ır. J 

Şangha; daki Japon menfaatlerini koru- Bu sır. da Japon harp gemileri Pao- 4 ilk teşrin sabahının dokuzunda Cin lere karşı dahili harpler çıkarılmakta-

k 1
.• k t' f 1 ola k b b d t ku\•vetleri çekilmegie başlamıştır. Bu dır. l\1ı"lletlerı"n ıs· ·tirahati ve su""kuAnetı", yarak bir ·at ıumın önüne geçme z.aru· ıngu ası .. sız ra om ar ıman e • 

n.tinden doğmuştur. Çüııkü Japonlar hu mcktedir. vaziyetten istifade eden Japon kıt'atı her hak ve adalet hilafına, bazılarının 

Kiangwan önündeki muharebelerde 

Juretle müdahale etmeselerdi Çinlile
rin böyle bir katliam yapacakları mu
hakkaktı. 

ŞANGHA Y CEPHE.SlNDE 
Sansi cephesi, 6 (A.A) - Japon 

kıtaatı Taysov ile Yuanping arasında ya
rı yolda kain Kusir-n şehrine girmişler· 

dir. 
Şanghay cephesi, 6 (A.A) - Liusin· 

hanga hakim bir tepeyi znpteden Japon 
kıtaalan T saisiat2.İ iııgal ederek Çin mü· 
dafaasının son hattı olan Kiating istika
metinde bir kilometre kadar ilerlemi,ler· 
dir. 

Japon bahri) e silahendazları beynel
milel imtiyaz mıntakası civarında kain 
Sanyi Laneden Çi{llileri tardederek Sang
hay • Vusung demiryolu İstikametinde 

150 metre kadar ilerlemi lerdir. 
JAPONY ANIN TEHDITLERl 

Tokyo, 6 (A.A) - Japonyanın Çin 
ataşemiliteri General Kitan beyanatta 
bulunarak demiştir lc.i: 

siperler içinde Japon aıkerleri 
61 inci Çin ordusu kumandanı ge

neral Lifuyin Chcnsi eyaleti valisi ge
neral Yenhsishanın emriyle ve şimali 

Chcnsiyi zayi etmİ!I olmak töhmetiyle 
idam edilmiştir. 

G neral divanı harbin üç saat süren 
içtimaında Yenhsüıan Uırafından istic
vap edildikten sonra idama mahkum ol
muştur. 

cephenin Lotienden Tachangcbene ka- kudret ve hfıkimiyet iştahlanna feda 
dar m:un:m kısmında mevzilerini b:r ki-1 edilmektedir. 
lom trc kadar ileri götürmüşlerdir. HUAHEDELER1N MUKADDES 

KIYMET!.. Bu taarruz esnasında Japon tayyare
leri dört ilk tc~rin günti Çinlilerin en Reis Roosevelt ı:ulhu istiyen milletler 
ziyade ınukav,met göstermiş oldukları arasında anlaşma zaruretini b;r daha 

kt 1 T h h · b b d ı kaydetmiş ve clemıştir ki : 
no a o an ac 0 ngc enı om ar ıman I . 
t · 1 d" B h" h h t - cMuahedelerın mukaddes kıymc-

C' mı.ş er !1'. u şe ır emen emen a- ' 
· l h l t ı tine dünyanın itimadını iade etmek Ja-

mamıy <! arap o muş ur. 
zımdır. Beynelmilel ahlakın hususi ah- IİIİllıli 

SON JAPON ASKER! ÇEK1L"1EDEN lak kadar kudo::i olduğunu tanımak icap · . . 1 - • ı Roosevclt v e eşı 
Şanghay, 5 (AA) -Teşrıı Yuan mec- eder. ih . r · k tr · mahiyet· 

lisi rcıd Sunfo §U beyanatta bulunmuş-ı Dünya mi1leüeri arasında tesanüt ve m~a~~~ır. Japonya taşıp .. k~baran I nın c a~ sıyase ını a sc ırır 
tur : blrbirine bağlılık \'ardır. Her hangi bir alıalısı ıçın yayılmak serbestısını ınu- te telakkı etmemektedir. 

-Son Japon askeri Çin topraklarını milletin <ltinyanın diğer taraflarındaki hafaza eder. Çünkü bu ahalinin Ameri- Times şöyle diyor : 

k d
.k 1 1 • • • • kaya yayılmasına Amerikan kanunları Uzlaşma yoluna girmekten imtina et• 

ter etme ı çe su h avdet edemez. Har- sıyası ve ekonomık hadıselerden tecer- ,. . . . . · öl• 

b
. k d d d Y• • k" ı ··ı t . dd . 1.r.- katı olarak sed çekmıştır. Bıze Çmden mek ve münhasıran faaliyetle.rinın 
ın ne a ar evam e ecegını ımsc ru c mesı ma eten ve manen ım.ıw . .ıı- ah d b d ru"su·· olarak kuvvetlerı·nı· ı"stı"mal eyle-

. F 1 d B h . .. d" y.. .. k başka bir s a kalmadığın an ura a .., 
kestırcmez. akat Jnponyanın tecavü- sız ır. a usus kı gor ügumuz eşme- b . . . h f d" Ey mek ı"stı"yenler , .. alnız kendı" komo::ularıJll . . . ı .. .. ser cstınuz.ı mu a aza c ıyoruz. ger J •• ...., 

zıyle ıttihadı kuvvet bulan Çin muzaf- keş azalacak verde gunden gwıe art· inl"l b. . . b" 1 .... t klifl · · · ib" yııl • • 1 - ç ı er ızım ış ır ıgı e erımıze sı- değil bay Rooseveltin dediği gı ı a 
fcrıyetı elde edinceye kadar mücade- maktadır. Muahcdelcrin kudsiyetinin lahla muhalefet etmeselerdi şimdiki ih- medeniyeti tehdit etmektedirler. 
leye devam edecektir. 1 ve beynelmilel ahtakın ihya edilmesi tilaf ıkmazdı.> Faris, 6 (A.A) _ B. Rooseveltin nut· 

Son on Eent' zarfında bütüün milletler Amerikan milleti ~çin hayati bir mese- dAZET1'::LER1N MÜTALAALARI ku hakkında mütaüı.nlar serdeden Jo\lt 
Çinin terakkisine hizmet etmişlerdir. 1 ıedir. İstikbali tetkik ederken görüyo- Vaşington, 6 (A.A) - tyi malumat gazetesi diyor ki : 
Buna mukabil Japon militaristleri mü-

1

1 
ruz ki dünya halkının yüzde doksanının almakta olan mahafil Rooseveltin nut- Bu nutuk sulhu ihlal etmeğe çalışaO 

d b~ tema iyen Çini parçalamağa, esir etıne- hürriyet ve emniyeti beynelmilel kanun kunu dünya sulhunun temin ve muha- devletlere açıktan açığa yapılmış 
ğe ve onu diğer milletlerle teşriki mc-: prensiplerine hücum eden diğer ytizdc fazası yolunda yapılacak her türlü gay- ihtardır. Bu nutuk 1919 dan bugüne le~' 
sai etmekten menetmeğe uğraşmışlar-ıon tarafından tehdit edilmektedir. Hal- rete Amerikanın kayıtsız ve şartsız ola- dar Birleşik Amerikada teşekkül etınil 
dır. buki sulh ve emniyet istiyen bu yüzde rak yardıma haz.ır bulunduğu suretin- olan bütün hükümetlerlıı hattı hareketi 

.?.ii~yada ~i:nm ~e asayişin .. tee:süs~- 1 doksanın arzularını hfıkim bul:~ak .. ça- de tefsir eylemektedir. Bu nutkun ez- olmuş olan tam bitaraflık siyaseti j]e 
nu ıstıyen butwı mılletler bugunku mu- reler bulması elzem ve mümkundur.... cümle Milletler cemiyetini mütecavizle- alakayı kesmektedir. B. Roosevelt .Afll~ 
cadelesinde Çine müzaheret etmelidir-; Haksızlıkların izalesi herkes için mü- re karşı daha şiddetli tedbirler alma- rika milletinin huzurunu temin etırıe 
ler. Japon militaristliği mahkum olaca- himdir. Fakat en büyük zaruret bey- ğa scvketmeyi istihdaf eylediği ve Amc- için infirat siyasetinin kafi olmadığı: 
ğı hezimete tahammül cdemiyecektir .. ·· nelmilel nizamlara hürmet, muahede le- rikanın bu tedbirlere müzaheret ede- beyan etmiştir. Bu sözler yeni dilnY
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re hürmet ve diğerlerinin hak ve hürri· ceği de söylenmektedir. pek büyük akisler hasıl edecektir. 
yetine hürmettir. Vaşington, 6 (A.A) - Ayandan ve Epogue gazetesinde son sözün }<:ı.l~ 

Reis beynelmilel vaziyeti tetkik ede- hariciye komisyonu fızaı-ı demokrat Pe- \'etten başka bir kanun tanımaınak 
rek ila\'e etmiştir:. per Rooseveltin nutku hakkında beya- olan devletlere kar~ı yerinde kalıp "ü!: 

cMilletler arasında hasta olanlar var- natta bulunarak : Öyle sanıyorum ki mıyacağı sualini sormakta olan :Sı.l 
dır. Milletler cemiyeti hastalığın geniş- bugün yapılagelmekte olan beynelmi- pervel' bedbinliği düşmek üı.~re idile;; 
temesine mani olmak için hasta olan- Jel şekavetin önünü almak için dünya Şin1di yeni dünyadan salahıyettar t) 

ları karantina altına koyına1ıdır.> efkarı umumiyesinin el birliği ile çalış- ses onlara biraz ümit getirmiştir. '(]ı~ .. 
c Ben her vasıta ile sulh siyaseti ta- ması zamanı artık gelmiştir. Demiş ve müddet Avrupa işleri ile meşg~l olıtı~. 

kfüi azmindeyim ve Amerikanın bir maamafih bu hattı hareketin Amerika- tan imtina etmi:j olan Amerıka, re )ıf 
harbe sürüklenmemesi için herşeyi yap- nın Milletler Cemiyetine iltihakmı ta- cümhuru B. Rooseveltin acsi ile Y~r
mak isterim. Modern dünyada memle- zammun edemiyeceğini tnsrüı eylemiş- yola sapmış olduğunu ''e harpten UŞte" 
ketlerin taarruza ug~ramaları, toprakları- ı· tulmak matlup olduğu takdirde ın ge-

ır. ı· ın 
nın istila edilmesi aklın kabul edemiye- tNG1L1ZLERE GÖRE rek sulh işine iştirak etmeleri azı 
ceği bir şeydir. Bu vaziyet şimdi bütün Vaşington, 6 (A.A) - Röyter Ajansı leceğini itiraf etmektedir. ·cürıl .. 
diinya sulhunu tehdit etmektedir.> muhabirinden : Faris, 6 (ö.R) - Amerika reis~ıııd' 

B. Roosevel nutkunu bu sözlerle bi- B. Rooseveltin nutku Amerika gaı.e- buru B. Roosevelti~ nutku. hak bıJ]lJ" 
tirmiştir : telerinin uzun mütalaalarına nıevı.u cFopulaire> gazetesı şu tefsırde eri-

cMedeniyeti ve milletlerin emniyeti- teşkil etmektedir. Gazetelerin ekserisi nuyor : Reis Rooseveltin nutku t:: ~ 
· k ] l 1 k bu nutkun Japonyanın Çindeki hare- kanın tecerrüt hayalini dağıtma ...,,1' 

nı urtarmak için beyne mi e anun d . f korU"" 
prensibi iade edilmelidir. öyle bir va- katını takbih mahiyetinde ve binnetice milletler arasında me enıye ı 0td" .. 

Japonya şimali Çinde yeni bir dev
let kurmak fikrinde olmadığı gibi orada 
bir askeri İşgal de idame etmek arzusun· 
da değildir. Fakat Çin Japonyaya kar· 
§1 muhasım hattı hareketinde ısrar ede
cek olursa Japonya şimali Çinde kendi 
otoritesi altında yan müstakil bir rejim 
tesis edecektir. Eğer muhasemat devam 
ederse bütün miıhim sevkülceyş nokta· 
larının da İşgali icap edecektir. Şimdi 

muvakkaten işgal altında bulunan top· 
raklar ileride vaziyetin lüzum gösterecc
i(i rejime hazırlık olmak üzere daha şim· 
diden husuııi bir idareye tabi tutulacak-

Çinliler eline dii§eıı 
ÇJNL1LER1N TAARRUZLARI 

bir Japoıı tangı 
Memleketimizin yaşaması ve uzak Şark
ta devamlı bir sulh teessüs edebilmesi 

ziyet hasıl olmalıdır ki milletler ara- Amerikanın Milletler cemiyeti tarafın- için tesaniit ve birbirine bağlılı~iva)'• 
sındaki anlaşmayı bozmağa ve diğerle- dan bu bapta icra edilecek her hangi bir ğunu temin etmektedir. Sulh ·ııetleritl 
rinin haklarına tecavüze hevesi olan- harekete müzaheret edeceğinin bir işa- çekilerek değil, sulhu seven ını ıılB' 
ı b d retl. added'ılmektedı"r. mü"terek gayretini teşkilat a.It!na _, .. ~ 
ar undan kendiliklerin en vaz geç- ,.. a.ı"' Tokyo, 5 (A.A) - Tebliğ : 

Ş:mghay merkezinde merkezi Çin or
dulanna mensup olan ve 30000 kadar 
tahmin olunan Çin kuvvetleri Lotien 
garbındaki mıntakada bulunan Japon 

tır. 
JAPONLAR 1LERL1YORLAR MI ? mevzilerine taarruz etmişlerdir. 

EN cıooı MUHAREBE Şanghay, 5 (A.A) - Muharebe mü
temadiyen artan bir şiddetle clevam et- üç ilk teşrinde saat yirmide başlamış 
nıektedir., Japonlnr Çinlilerin şiddetli olan Çin taarruzu 4 ilk teşrin sabahına 
mukavemetlerine rağmen Lotiendcn kadar de\'am etmiştir. Bu taarruza mu
garp istikametinde ilerlemekte oldukla- kabele eden Japon kuvvetleri Çin taar
rını iddia etmektedirler. ruzuna üç saat karşı koymuşlardır. Bu 

iddialarına göre, JaJ)()nlar Çin müda- taarruz esnasında çok şiddetli muhare
faa hattıma hQait noktalarından biri .»eler olmuatur. Bu JQubarebeler .J8l>Oll 

· 1 A 'k h f t d Nevyork Tı"mes dı"t.·or ki ·. rak ve mütecavizleri karantına t bi-
sın er. merı a arpten ne re e er ve J yre 

" f B. Roosevelt Amerı"kalılara hitap et- alarak temin edilebilir. Bu ga d"r ..rdl .. sulha aş• ıktır. Sulhu aramak yoluna a- y•l ı · ~l 
b d · taraflık kanununa muhalif degı teJ<et 

Londra, 6 (A.A) - B. Rooseveltin a1iyetle girmiştir.> miştir. Fakat onun sözlerini üttin im- d ınerıı 
nutku Çindeki Japon tecavüzünün v.e 1 Tokyo, 6 (Ö.R) - Reisicümhur B. ya okuyocak. tartacak, tetkik edece

1
k sen bitaraflık kanku~~ a tılınıt i11' bİ' 

t d b
• ""dah ı · · A R lt t f d ·· ı tk ve bu sözlerin neye delalet etmekte o - harpten uzak tutma ıçın • spanya a ecne 1 mu a esının merı-1 ooseve ara ın an soy enen nu u tl• 

kada da tıpkı tngilterede olduğu gibi 1 tefsir eden hariciye nazırı şu beyanatta duğunu anlamak için hunları tahlil ede· ad ımdır. . B JtoOse~·lt• 
Cektir. Hiç olmazsa denilebilir ki, Bay cHumanite> gazetesı de · tı yı> 

şiddetle takbüı edilmekte olduğunu te- , bulunmuştur : . 1 y ref vere {l• 
yit eylemektedir. . .«Ancak dünya ni·m· etl.erinin. bütün Rooseveltin belagatli sözleri Amerika tin nutkunda ınsan ıga şe . kilde 11' 

k ıd t fütuhat siyasetine ve bu ... ·olda irtikap sek kıymetlerin en beliğ bır şe ....... ayJS s$' 
Londradaki kanaate göre, Roosev.elt.in. I m .. illetle.r ar_a.sında musavı. şe •. e. ev- J b tkun ••· 1'1' 

ıh d 1 1 edilen mezalime karşı derin bir infial dafaa edildiğini ve u nu 1• 1}aJ1ı 
İspanya meselesine temas eden sö:r.lerı :ı.ıı temın edılırse su 1emın e ı mış 0 e- af dan .,.uı ,dıJ" 

b h k b Uyanmıc olduguv nu go··stermektedir. hasın~a B. Hitler tar bı~ cevaP 01 

ecnebi gönüllülerin geri alınması hak- caktır. J aponya ulu orta ir a c- v r 
kt d · Şa k il Herald Tribuna d!:l7etesi, Reisicümhu- cebrü şiddet ifadesine 
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kındaki İngiliz - Fransız talebini manen raberliği istememe e ir, .ura r m - e~ 
t'-kviye edecektir. letlerinia adalet hakkındaki tellkkileri ru mUpbem ve h!sse ve heyecana müs- ğunu yaz.ıyor. 

için yegane şans zaferdir. 


