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General Kazım Dirik 
Manevralara geliyor 

Edime, 7 {Hususi muhabirimizden) - Trak- ' 
'ya genel müfettqi General Ki.zım Dirik Edirne-

1 

den istanbula hareket etmİ.§lİr. General Kiıun 
Dirik Konya vapuru ile ve sonbahar manert•· 
llU'lltda bulunmak üzere tstanbuldan kmire ha-
reket edecektir. 1 

~~~türk Yarın Sökede Bekle-niyor 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••• 

~~-7LZ/Wh Ege Ovaları Sessizliğe Bürü~dü r?A'J.W.X?~~ ................ NAZILii'"KOMBINA'SI ............. . 

Bütün kıtaat tece.;mü noktaların- Açılış töreni 
daki yerlerini a.lmışlar manevra yarın yapılacak 
saatine intizara başlamışlardır. o 

Söke, 7 (Hususi muhabirimiz-;Korgeneral Keramettin Kocaman Bu akşam vapurla ~irinci ordu · 
den) - Daha birkaç saat öncesi-lve Mavi kuvvetler Komutanı Kor-(rnüfettişi or general Fahrettin Al
ne kadar askeri kuvvetlerin geçi- . general Mustafa Muğlalı vazife le- t tay, kor general Salih, kor general 
şine sahne olan Ege ovaları, san-! rine başlamışlardır. 1 Sabit İzmirde bulunacaklardır. 
ki tek insan yokmuş gibi derin bir 1 Pazar gününden sonra iki kuv-1 Milli Müdafaa vekaleti hava 
sessizliğe büründü. Bundan anlı- vet, tam bir muharebe tatbiki ma- müsteşarı'bay Celal bu sabah saat 
yoruz ki bütün kıtaat tecemmü hiyetinde bir karşılaşma yapacak- yedide Ankaradan bir bombardı
noktalanndaki yerlerini almış- lardır. Atatürk kızı Bn. Sabiha man te.yyaresiyle hareket ederek 
lar, manevra saatine intizara baı- Gökçenin Mavi tarafta vazife al- öğle vakti lzmire gelecektir. 
lamışlardır. dığı öğrenilmiştir. Büyük Şef ve Vekiller Heyeti 

Bu gizlilik, iki tarafın da muka- • • azaları, genel kurmay başkam Ma-
bil kuvvetlerin biriktiği noktaları GELEN HEYETI..ER reşal Fevzi Çakmak cumartesi nk-

k Ege manevralarında hazır bulu- S"k · şereflendi k1 d' sa laması bakımından büyük bir şamı o ·eyı rece er ır. 

ehemmiyet taşıyor. Söke adeta bir nacak yüksek davetliler gelmeğe MANEVRA HAZIRLiôlMIZ 
· başlamıştır. Dün akşam saat on 
,. harp deneme merkezi halini almış altıda general Ali Saitle Milli l'v1ü- Bu sabah saat sekizde bir muhar-

Bu mes'ut törende Büyük Şef in 
bulunmaları cok muhtemeldir 

t 

sayılabilir. dafaa vekaleti erkanı, Milli müda- ririmiz, beraberinde gazetemiz foto 
Bu aktamdan beri Kırmızı kuv- faa vekaleti müste~arı kor general muhabirleri olduğu halde Sökeye 

. ~ vetler ve Mavi kuvvetler, cephe- Nazmi ve maiyetleri erkaniyle di- hareket edecek ve manevraları ba-
Dokuz milyon Türk lira.ana mal olan 

ve ikinci ~, ydlak planımıza dahil bu· 
lunan Nazı11i dokuma kombinası, bütün 
noluanlan ikmal edildiği &çin yann sa-

) 

hah saat dokuzda büyük törenle açala.ı 

0,. • '01 2 lerdeki yerlerini almış bulunuyor- ğer generaller lzmiri teşrif etmiş- şından sonuna kadar takip edecek-
lll!!lıJııı general lzzettın Çalışlar lar. Kırmızı kuvvetler komutanı lerdir. · tir. 

caktır. Sovyet endüstri mühendislerinin 
ıenif öfçüde yardanJariyle meydana ıe-o 

- SONU tKfNCt SAYFADA - ' 
:a..::2aww~A7~MirJ'WZ~LZD"'..r~~~.,J;/L./.L7../.ZY/~U777.7.7../71J.L7..Z7..7..7.7..Z7777ZZ/77ZZJJ!J ::s 

Ruzveltin 
Nutku 
Dünya m~tbuatında 
büyük alaka ile 
tefsir olunuyor ... 

. 1 ~aris, (Ö.R) - Fransız gazete

. b-tl B. Rooseveltin nutkunu büyük 
Pır) . alaka ile tefsir ediyorlar. «Po
J u aıre» büyük dünyada demokrasi
&ka ~arşısında diktatörlüklerin bir 
1 llıyet teşkil ettiğini kaydediyor
~~· ~- Roosevelt te bunu teyit et-

l§tır. Sulhu bozan hadiseler kar-
f~nda . Avrupa demokratik mem-

et1erınin birbirine müsavi olmı
~an ınesuliyet hisseleri vardır. Sul
d~ muhafaza yolunda Amerikaya 
~n vazifeler de mevcuttur. 
~ . crikan milleti, MiUctler Cemi
h 'h haricinde kalmıştır. Fakat sul
~n iade ve muhafazası için M. C. 
tn sı olan devletlerle iş birliği yap-

ası elzemdir. 
M «Humanite~ sulhu korumak için 
1 · C. tarafından sarfedilen gayret-
erc tn 1 k · · "k · · B R ac em e ctını teşrı ıçın . 00-

E "eltin takdire değer bir gayret sar-
etti ~ · · , 8 gını yazıyor ve ilave ediyor: 

B. Muammer Eris 
' 

Bir münhal meb'usluğa 
namzet gösterilecek 

B. Erişin B. Celal Bayar kabinesinde 
lktısat 

İstanbul, 7 (Hu
susi) - Oç münhal 
mebusluğa partinin 
namzetlerini bu ay 
sonunda ilan etmesi 
muhtemeldir. Nam
zetlerin kimler ola
cağı belli değildir. 

Yalnız iş Bankası 

umum direktörü B. 
Mu am mer Eri§İn 

münhal mebusluk· 
!ardan birine nam
zet ]i ği et ra fında 
kuvvetli rivayetler 
vardır. Bu rivayet· 
ler arasında B. Mu
ammer Eri~in B. Ce
lal Bayar kabinesin
de lktısat Vekili o· 
lacağı da söylen• 
mektedir.Zirnat Ve
kaleti ile Jktısat Ve
kaletinin birleştirile
ceği haberi bir de
dikodu mahiyetinde Bn§l:ckalet vekili B. Celal Bayar spor kotrasında alnımı§ 
telakki ediliyor. He- Bir Yesimleri .. 
nüz bu husu~ta mevsuk hiçbir haber yoktur. 

Trakyada 
---~---

Pehlivan köyde iki 
tren çarpıştı 

Alla yarah vardır 
Jstnnbul. 7 (Hususi) - Sabah saat 

dört }İrmide Trakyanın Pehlivanköy İs· 

ıasyonunda bir tren kazası oldu. lsıan

buldan kalkan konvansiyone1 treni Av

rupadan gelen trenle çnıpıştı. Vason-

lardan bazıları ademenin şiddetinden 

hasara uğradılar. Jstanbuldan kalkan 
trenin şef dö treni, makinisti, Avrupa
dan gelen trenin atC§çisi ve yolculardan 

Trakyada kalkınma işleri 

Asfalt yolun inşası 
durmadan ilerliyor .. 

altı ki~i yaralandı. Yaralılardan çoğu- Yeni yapılan bet on dnccc> köprüsi~ 
nun yaraları . hafiftir. Hepsinin tedavi- Trakya, 5 (Hususi muhabirimizden) Bu ;ı;ol üzerinde hummalı bir faaliyef 
leri yapılmış, trenler yollarına devam et- - lstanbulu garp memleketlerine bağ- göze çarpmaktadır. Bu sebeple Trakya 
mişlerdir. Kazanın bir makas hatası yü- lıyacak olan İstanbul - Lüleburgaz yo- kasabaları her gün daha geniş bir iktı• 
zünden olduğu anlaşılmıştır. Yolcular Ju açıldıktan sonra Lüleburgaz - Edir-,sadi refaha ermekte, her gün bir kat 
büyük telaş geçirmişlerdir. ne asfalt yolunun yapılmasına başlandı. (SONU OÇONCO SAYFADA) 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

TÜRK SEMALARININ DİŞİ KART ALI 

Dün beş tayyarelik bir filo 
arasında Gazi Emire geldi. 
Atatürk kı~ı, kendi 

ÇoJcu ~.oı~.a onun önüne çıkan pek 
lu]t} guçlukler vardır. Fakat bu güç
V er onun cesaretini kırmamıştır. 
cı~ B. Roosevelt müfrit bitaraflık
Bu ra .~arşı mücadeleye girişmiştir. 
~fl .~ucadelenin bizim gibi Ameri
~ ~ı~~~~k~emm~ti ~~~~~~~~~~-~~~~-~~~~--~~~-~~~~~~ 

~~"Çunkü Sulhu korumak için sul- K t•ı 1 • tay yare sinden inerken 
cehresinde Türk kadın-......... ,milletlerin birliği ilk şart- a ı ıerşeyı 

A « <?rdre > gazetesi bu nutukta 
J3e lller~kanın Paris sefiri B. Vilyam ete f d • 
liy ~:tın Vaşingtonda giriştiği faa- 1 1 r a e ıy or 
~Ye ın bir neticesini görüyor. Bu va-
ne et sulhun sağlam bir temel üstü-
Anı<>t\~krtu1ma~ı için esas olabilir. M , ~~"'-'!!""'..,..~.., 
bu "rı .anın bu yolda bizzat teseb- ~ 
bil~ ntılın~P.a hazır olup olmadığı 
tıu~nkrnez. Bununla beraber büyük 
bu u tan ~onra verilen bir haber 
letin1:' esc-lı-ve bütün Amerikan mil-
} ın ı~ ka .. k d' B lab ·~ 1111 go<ıt ... rme te ır. u 

ere p" b' , ~ell's' . or... ıtaraflıt: k::ınunu me-
h\Jauı~ı tetkik etmek üzere Kongre 

~l b' . . 
J:'~e b ır ıctımn'.l rl"lvet edilecektir. 
tin : u <fo~ru ise B. Vilvam Bene· 
nffal·Yre•Ieri i.imicli., üstünde mu

l:<lr A olmu tur. Haroç:i emrllere 
~ ~l tnt>rikanın lnrdltere ve F r<,m-

ı e b· l"k . . ~iies . 1~ 1 te daıma eynı de"recede 
Ve Alır bır sed te~kil etti~ini İt,.,lva 

(~anyava bildinn~k zamanı 
MU OÇONCU SAYFADA) 

Bn. Zeliha \ Katil Hasan 
- YAZISI OONCI SAHiFEDE -

, 
lığının yenilmez kahra
manlık azmını taşıyordu. 
Sabah, saat &ekiz buçuk ..• 
Biz Gazi-Emire gitmek üzere Kemeraltmdan hareket edi

>•oruz:. O, Caz:i-Emire uçmak üzere Eskifehirden hareket edi
yor. lki gidq te güratlidir. Biz sokakları, bulvarlan ve taTla 
aralanna geride bırakıyoruz.. O, sll'a sıra vilayetleri, tehirleri, 
kazz.lan, köyleri arkasına takarak hedefine doğru sürüklü
yor. 

Bizim gidişimizle onun UMU ayni saatte, ayni hedefte 
birlerİyor. Gazi-Emirde kaıJıla,ryoruz: onunla ... 

ONU HEP TANIYORUZ 
Onu hep tanıyoruz, hep tanıyoruz:. Bizden evvel onu ta

nıyanlar da var. Türk semalannın dişi !kartalını, Atatürk kı· 
mu bizden önce Dersimin ır.arp dağlan, dik vadileri, ıssız ve 
kimsesiz: tepeleri tanıdı. tnktlap atqi, onun tertemiz göğsü
nü doldurunca kanatlannı takb, pilot elbisesini giydi, Türk 

. aemasmın bir köıesinde batkaldıran dünkü Seyyidin karan
Jak duvarlı evini bombardanan tayyaresiyle ziyaret etti. Bat· • 

- SONU lKtNCI SAYFADA -



SAHiFE 2 

Ege Ovaları 
---··---

Sessizliğe büründü 
blanna muhal görünen bu iP bqıınrken 
.en • gunır duymadı. 

Sabiha Gökçen, Atatürlt km olmftk
\AR doğan bir enerjiyle, vazifesini yapan 
bir 'fukü.8pçı gıöi bu büyiik qi baprdı. 

TRAKYA MANEVRALARINDA 
Henüz :yorgUn'tuğu geçmeden büyük 

:r-..akya aakeri manevralannda, kendisine 
nrilen vuifeniD kOfbL Memup 
olduğa alayla L• e, manevralarann-
da l&flll misafiri • önün
de. son sistem tayyaresifle muvaffakı

~ ar J pta. Keadisiae karp on 
yedi milyonua a,.aklenan sevgisi. bu de
fa dünyanuı dört t.afmda takdirlerle 
bezendi. Ve ygıdan. takdirden bir ha· 
le batini aldı. 

&ZMIRJN HEYECANI 
İzmir çocuktan, lxmirin kızları, 

Ege manevralarının heyecaniyle 
günlerdenberi sevinç içinde COfUP 
dururken büyük bir haberle ae-rin
diler: 

- Atatürk kızı Sab-~ha Gökçen 
geliyor ••. 

lılkılabm öz kızma k~~ ılamak, 
aramızd hissetmek için herkeste 
büyük bir merak vardı. Herkeste 
heyecan vardı. O, Eskişeh~r sema
sı alhnda, kahraman alnyının se
l&mlarmı kuvvetli kollariyle sara
rak bize kadar getirdi. 

ONU BEKLERKEN 

YENIASIR 
o .... • • 

• • • 
RI 

Tütün Palamutlarımızın • 
pıyasası kontrolü 

Cümliuriyet Bayramın
dan sonra mı açılacaktır? 

Yeni nizamnamenin . 

tatbikine başlandı 

• 
8 iLK TEŞRiN ~UMA t93!., 

Otomat 
---. ..,..---

Paralı 
fonlar 

otomat tele
arasıra niçin 

bozuluyor ? ... 
İzmir Telef on Türk anonim şirketııı 

den şu mektubu aldık : 
1 Sayın gazetenizin yedi ilk teşrl.n 93 

tarihli nilshasında, Telefon köşkUndetl 
şikayet başlığı altında Basmane istaSYo" 
nu içindeki paralı telefon otomat tıı1'• 
kmdaki şikayeti okuduk. Bu h~ 
yapılan tahkikatın netice.siyle bu ışe ıil
gili diğer bazı hususah arzcder bunı.ııı 

Teneköy pazarına musallat olan sabıkalıların , ıııraç manarınnzm arasında en mühim sili münderecatına itira::ı otınadığı tak- sa~·ın gazetenizde neşrini rica ederiı-
,., Lir madde olan palamutlanrnızın dış pa- dfrde zabıt varakasına derhal imzalama- Şehir dahilindeki otomatlar en az ~ 

kazaya girmelerinin önü alınmıştu· zarlaraa iyi fiatlerle müşteri bulabi1me- , .. mecbur olduğu gibi itirazı varsa iti· aşırı, bazıları ise her gün kontrol e 
-------· ... - ....... ._______ si için tktısat Vekiıletince haz.ırlanmıı ve razın neden ibaret olduğunu zabıt vara· mektcdir. Basmane istasyonundaki oto' 

TEPEKöY PAZAR( Bakanlar Heyetince tasvip edilmi§ olan [;asının hususi hanesine iınz etmeğe mat ay ba.şın~an beri (Pn~ ~U ırı: 
T ~~k" f . • muazza «Palamut ihracatının murakabesine dllİl' mecburdur. tcsna) her gun kontrol edilınışbr. ?tf

1 
...... 

Tepeköy, 6 (Hususi) - Uzun müd-
detten beri havaların kurak gitmesi, kı~-

,.. ~ oy pazarı zmınn en m • .. ··rı··V . . b 1 kılr otomata yirmi ~ft-'ık atılaul o O" 
lık zeriyat ile zeytin mahsulü sahipleri- ı d ı Ancak pazarda mzamnarne> yuru uge gırmıı u un- Zabıt varakalarınm bir nüshası alaka· flCLL<U ı ... 

pazar ann an sayı ır. malc.tadır d 'h t .. .
1
. ,,. ğundan cumartesl gilnil tıkah ve Ç811f 

ni epeyce düsünceye sevketmi«Iİ. Ceren l k k d 1 1 · ar a raca çı veya mumcssı ıne veruır • .,. 
· " " bazı uygunsuz ann sı sı o aşma arı, N" . .._. . dd . .. • maz bir halde l;>ulunmuştur Derhal "'I 

gu··n hafı'f yar•an y"g"mur .... ytı'n mah~· k d ızamnamenın tııo.ıncı ma esme goıe o·v .. h l k l d' . J, ., .. • """ .,.... köylü ve tuccarın canlarını sıkma ta ır.. v . . l ıger nus a arı ontro memuru nez ın• ni günde ta . ed'l ı~ d"-'-ü Jcov• 
1- ·· ·· lduk d . aşagıda yazılı balJerde ıhraç edilecek pa- d h f d"'. mır 1 m~ ve U1ll'- • .u 
unun neşvunemasına 0 ça yar ım f epeköy pazarın tesadüf eden perşem- . .. .. . 4 e mu a aza e mr. rolüne kadar olomat "~l•cır vaı:lY~'"' 
etmiş ve mahsul sahiplerinin yüzünü gül- 1 lamutlar bu nızamname hükumlenne ta- r4 ..,.. 

be günleri. bilhassa kalabalıktan istifa- b. I k d . Zabıt varakasına palamut ihracatçw kalmıştır. . 
dürmüştür. v 1 ı tutu mama ta ır. .. ·ı· f d . . L flı• 

de etmek ve gafil köylüleri tuzaga dü- A G . f 500 lc."I k d .. veya mumessı t tara ın an ıtıraz vuıı;.u Sırf halk işinin teshili ve telefon 
Bu yıl Torbalı. Tepeköy ve mülhalc.a- şürınck İ"in, İz.mirden pazara gelen -, a~ra ~~ dı .

1 
~-oyal a arı nu- bulduğu takdirde ihtilafın mevzuu kon- tiyacmın tatmini maksadiylc kurııW> 

tında da olduk,.., mühim denecek mik- 3 

1 

mune o araa.. con en eceııı. pa nmut ar, .1'1• 
,.... · d ki · ı trol memurunun mümca.ııtc Üzerine kırk • b kina!A rehb rd ki ~ 

darda tütün zeriyntr yapılmıştır. Tütün- sabıkalılnnn i:i v zife edin 1 • erı ana- B - lktısat VekaJcti kontrol memu- . . ış u ma r~n c e v: wJi 
1 d k h l

. . .
1 

. .. 
1 

d.... ..1lmı<>tır b l 1 d h d t 1 seluz saat zarfmda (27) ncı maddede natar yanındakı kullanma suretınl er en a ıne getırı mış ve soy en ıgı- y ,.. • • • ru u unm1ynn yer er en u u mem e- . • seter 
- b lk" - .. h 1.. d... ı Jnndnrma kumnnd nı bay Sabrının it- ketlcrine Adalar denizindeki büttin ado- yazıla heyet tarafından kontrol memu- ~den l.arifnameye rağmen bazı kirn .:ı-

ne gore', u yı ı tutun ına su u. ıger ı 'h .. T t f d to Ua .. • 'k dew 
yıllııra nisbetle dnhn nefıs olarak yetiş- tihaz etti~i tedbirler sayesinde §İmdi lam Cirit \'e Kıbrıs dahil olmak üzere ru ile alakadar 1 racatç_r veya mumcsııı 'I ara ın an ° ma rn. egrı, czı rlc ufB.l' 
ıirilmiştir. bu kahil uygunsuzların kaz.aya ginncle- diğer Türk sahillerine mücavir adalara he.zır olduğu halde tetkık olunur beş kunı~luklnr ve yırml paral. .. d 

· ·· · · 1 · ·ı 1 c 00 · k · '- d 'h . Kontrol esnasında niznmnameye ykı- para halt.il yabanca 1>3ralar kibrıt çt>P Bazt kumpanyaların mubayaa memur- rıne musaade edılmıyere c gerıyc çevr1 - :ı lıra ıymetıne Kn ar ı raç edılecek 1 . . . . tet 
1 ti n görülecek hareketlerden dolayı çıka- madem ve cam parçalara gıbl cısııtı I 

lan dolaşmaktn ve rençberlerle temas melaedirler. pa amu ar. l k d B d t · glD 

l d h k KONTROLON ŞEKL1 VE SURETi cak ihtilllflnn tetkik ve karara raptetmek alı ma ta ır. u a ye mıyo. rmuş , 
etmekte iseler de, piyasanın Cümhuriyet Şimdi Tepeköy pazarın a .er esin pı 

M ak. h .ı ıCRASl .. d .. ·ı ck"ld b. h otomatları sırf bozmak kasdıyle )'B • uayyen V ıtte ep oracl'a, Layrammdan evvel açılamıyııcıığı söy- bilii fütur ve emniyetle alış verışte bu- üzere aşagı a costen en V 1 e ar e- üf cd I ktcdil 
,. __ !-Emirde onu bekliyorduk 1 1 k k T l n harekellere bile tesad" ime 
~ lenmektedir. lundukları memnuniyetle görü me tedir. Palamut ihraç edece tacir ve yahut yet seçı ır. h 11· . d c. d Bu suretle bozulan otomatlar bnzı kUt'' 
Batta Vali Güleç olmak üzere, Ge- mümessili; kontrol memuruna bir beyan- t - Ma a 1 tıcaret o nsı tarann an k '/B' 
_, R·· · G 1 S f. bel b. ..dd ti • tı'h 1 k seferin müstacel .işlerini görmiyece 1 nenu Ufliİ, enera ey it e- t) name ile müracaat ederek ihraç edilecek ar sene mu e e tn ap O unaca ve O• 

d. • ek•t• Lehi b .. 8 R lk V k·t ı· dik ed'I _._ ziyetlc bozuk kalıyor. Gayet hassas ·' 
ıye reıs v ı ı e ıcı • e- ey malın kontrolünü ister. Bu beyanname- tısat e a e ınce tas ı ece&. pa- ki b b ·r· eçhil k Jtaov' 

1 . . ma a era er, ları ı v c u 
t. Türk tayyare cemiyeti zmir ler iktı.sat Vekaletince tesbit edilecek lamuttan anlar bır zat. (ayna zamanda d ğ tak.dird 1 d blnd b'r bl• 

. . ı ı e olomal ar a e ı 
tubesi müdürü B. Demir Şevki, formüle göre tanzim olunur. bir de yedek aeçılır.) 1 ha lan e laya rast maz. 
tayyare cemiyeti idare heyeti aza- e Kontrol memrunun bulunduğu mer- Aza. ihtilaf Çtkan palamut ihracatçı- Otomatlar ancak dilşgün, eğri ve1' 
sından Bn. Emin, lzmir tayyare y o kezde kontrol beyannamesinin tevdiin- amın usul ve furu akrabasmdan veya delık olmıyan bronz beş kunışluklıı ça· 
alayı komutanı, lzmir alayı erka- 1 den itibaren yinni dört saat zarfında ya- dördüncü dereceye kadar civar lusunla- Iışabilir. Diğer paı-a ve cisimler otonın· 
nı ve bavact arkad lan onu bek· pılır. randan olduğu veya müstahdemi bulun- tı çalıştıramaz. Para yolunu tıkar ~ 
liyorlardı. ihracatçı veya mümessili veyahut kon- duğu takdirde heyette bulunmllz. bozar .. Otomatlar sık, sık kontrol cd3· 
KARSIYA GIDEN KARTALLAR Fakat maktulün karısı Zelihan .. n teşvikine trol memuruna tahriren irae edeceği bir ı - Borsa bulunan yerlerde borsa ımektedir. Buna karşı ittihaz edilen bli• 

fzmirden hareket eden üç hava vekili kontrol esnasında hazır bulunmak- komiseri. bulunmıyan yerlerde ticaret ve tün tedbirler faydasız kalmıştır. tJDlktı:ı 
filoau onu çok uz ktarda, atm vi- kapıldığını iddia edi}üY la mükelleftir. snnayi odası başkatibi. (Yedek olarak lotomaUarı usulü dairesinde kuUnnrnıı\c 

d k 1 d l Kontrol. ihraç edıJecek partiden mü- vekilleri bulunur.) Uiz.1111 geldiğini bildirir bir kerre dııh• 
li.yet hudutlaran a arşı a ı ar, 

ı d 1 f ak Menemenin Çavuş l:öyünde i~lenen t razı olmuş.. nasip miktarda çuvallann tefrik ve mu- 3 _ 1Ltı~at Vekaletince serilecek pa- an:eylcriz.. Saygılarımızla .. 
selam a ı ar ve etra ıuı sarar 1 · · · · · "" ,,.. .. 
b b t • d"l cinayetin tahkikat safhası ortaya bazı ye- Bunları söyliyen Hasan nptnlca bir ayenest suretıyle ıcra cdılır. l•muttan anlar bir zat (bu zatın hazır 

era erce aramıza ge ır l er. ı . l .. u·· ı . . 
E k • h" b k tan tb ni hakikatler çakannı~tır. Bu cinayetin en küstahlıklıl kadınlann kötü mahluklar ol- Kontrol memurları palamut ış enen bulunmadı"• zaman heyette bulunmak zu•• m taCJ• r erJOJJ1 
ı ışe ır ava omu ı a ay .. . v • • ı l b 1 b'l"" h " 

Z k• • •d • deki b ta muthi~ elemanı oldugunu ıtıraf eden Ha- duguv nu, cinayetleri işleyen erkeklerin veya pa amut u unan t umum an ve u'"zere bir de yedek ---:•ir.) 
e ının ı resan et yyare- 'd t f. kah d bT l ~ ) 

lik filo araıanda Bn. Sabiha Gök- san. maktul B. Necibin eşi Bn. 7..eliha- daima teşvik ahında bu i~i yaptıklanl epo an te tıl ve mura e e e 1 ar er. Heyet, (22) nci madde m11cibirıce dünkü top antJSI 
çen kendi tayyaresini idare ede- nın •• ~endisiyle alakadar olduğunu söy- hikmetini ( ~ 1) savurmuştur. thraca .. tm cTip-nümune> esasına göre alınmış nümuneleri tetkik ettikten son- t 

k Gazi-Emir ufuklarmda, Mani- lemıştir. Netice Eudur ki. katil cürmünü tama- yapılacagı mahallerde cTip-nümune•- ra ihtilaf mevzuu lıalckmdaki kanaatle- üzüm ihracat tacirlerinin, kont.rOt• 
sa İstikametinde göründü. d atı ın 1 a esın en çı ·an netice şu- men itiraf etmekte. buna mukabil Bn. er tısat elince pa amut.....-r ara- rine müstenit kararlanm mucip sebep- -r ~ 1co-re K T 'f d · d k I' lk VekiJ ı -··'- iı:::inı.Jcn sikayeUcri üzerine dün de te 

ur: sından se<;ilecek iki zat ve Ticaret oda- kiklere devam edilmiştir. Ayrılan 
GÖKÇEN ARAMIZDADIR Bayan Zeliha, l·ardeşiyle al'kndar Zeliha. Hasanın sözlerinin iftiradan iba-, sı veya Borsası bulun n yerlerde bu te· leriyle sarih olarak zabıt var&kasının misyon dün sabah ticaret odasında toP" 

B S t Oldugvunu s·· le ekted'r huswıi hanesine yazıp imzalartar. tkik ı.. e fhra~ Büyük bava kwamanı n. a- olurken bir aralık kendizine temayül re oy m • 1 
• şekküller tarafından palamuttan iyi an- lanarak vaziyeti te · elm~ v 

__ L ,, k d ... hk · d Heyetin tetkik neticetinde vereceği k' .. il biha Gökçen, Gazi-Emir $U.D.a81Da göstermiJ ıte knn koca hayatı yıışamnğı ı a ın a ngırccza ma emesın e, mu-1 lnr kimseler anısından intihap olunacak cal tacirlerini ha 11 görmuş~ r. • • t 

akı h ıl kta b .. ··k b• b . karar ihracatçı veya mümessili tnraf ın- Ög"lcden SO""n ı·hracat tacırlerı akL·ısll·. y qmca, nvac ı uyu ır teklif etmiş .. Hasan evvela bunu kabul lıakemelerine aşlanacak. ndliye bu cı- 1 birer zattan mürekkep bir heyet tarafın- a.. .. ..:ı 

d ... 0 fad ed n mahır" ane bır0 • f k b·ı·ı b .. [ b' h · ··rt d k kt r d h dan ileri sürülen itirazı haklı gösterdi- "e'-~leti ı·ç tı·n.,ret ic:.leri umum ınüdw .. ~ eger a e e etmemı ; a at ı 11 u:ıre oy e ır nya- nayeh o en sırrı mey ana çı araca ı · 
1 

nn nzırlanır. • IUl "" ,. 

•· ' ' ..... n·ve f vt t gı ... takdirde mnlın ihracına müsaade o\u- niln 1>a"l-"nlıg .. ında toplanarak tekrar '1ll manevr Y pu. .- 'e --. ı,, e e - Heyet Azalannın intihaplannda, asil ~ 

meksizin hav meydanma indi. Tasd 'knamesı'n Je adlnl kendt' ken• azııların bulunmadığı zamanlarda vazife nur.•Bu takdirde zabıt varakasının. he-ıziyeli gözden geçirmişlerdir. f 
lR NE .1.. ı Uı ek yetin kararını dn ihtiva eden, bir nüsha· B. Mümtaz. bugün Anka.raya hareke B FER GiBi görm üzere, yedekleri de seçilir. 

81 maJUınat olmak üzere iktısat Vek·te- edecektir. 

Mer~yım ekB~? .. Makinesin- dine değiştiren fale e beraet etti Nl7.AM~~~~/~:~:-~~~~ tine cönderitir. fH--

deTn .~ask 1 
•• 

1
knlec. • bıye.d. .. ı· bek Kontrol esnasında bu nizamname hü- M l p a a rn utçu ı ar l n 

ur go ennm u eger 1 - Av hk • ekte t d"k 1 . .. t • • A k b k k" 1 aneVrQ Q r .. b• l h fifl" .... I • gırceza mn .emesı, m · P as ı - sesme muracaa etmıştır. nca u me "j um erine aykın bir hal görülecek olur- ) 
ç~sd ır 'tl1::ıt :a ıgıy e m~lune- namesinde ttı.hrifat yapan bir talebe halı:- teptc de arl:adaşlannın i3tihzalanna ma- sa keyfiyet lktısat V ekfıleti kontrol me- k t 0 p a 0tIS1 
&~D enla k ı. ponmu teslun et- kında beraet karan vermi~tir. Hiı.di3e- ruz lmlmamak için adını değiştirerek 1 muru tarafından tnnzim olunacak bir z.a- Sesli filme alı naca odadll 
ti ve n ay omutamnm yanma ka ı Palamut ihracat tacirler[ dUn 
, "d k _ • nin mahiyeti şudur: 1 Behçet takmış ve Muallim mektebinden bıt varakası ile tesbit olunur. Zııhat va- Ege manevra.tarı sesli sinemaya alma- bir toplanll yaparak, palamut nizıı~: 
Clıır gı ere

1
. . ker~~ elamladı. Evvelce iz.mir Muallım mektehinin hi- alurak Erkek lisesine ibraz ettiği tasdik- rnkal rı dört nüsha olmak üzere kaleme ~ktır. Bu işi Üzerlerine alanlar dün uı-·-.,,1.l"' 

Sonra v ınm ve d ger karcılayı mesi üzerinde hasbüıallcrde b u-·· > 
lar ' ll . . l v / • rinci sınıfında Mümccccd isminde bir ın- 1 n meııini Behçet olarak kendi eliyle t s- alınır. Pnlnmut ihracatçısı veya mümes- manevra sahas'lna gıtmişlerdir. tardır. Nizamname ay başında ıner'iyC" 

cı ın e erım sıkta. • lehe vardı. Bu genç, arkadaşlarının ken- 1 hıh etmiştir. 
Onun h k d ı_ ı te girecektir. ' avacı ar a a,wrıy e disine Mumccced >·erine Mübeccd de- Şüphe edilemez ki onun hareketi bir 

karşılaşması, elaml~1mı:_sı. .ko- melerinden ve alaylarından müteessir ol- cürümdü. Dittnbi mektep idaresi tarafın- g ç c -- o kTI rinde 
nuşm~sı başh b şına bır mana ıfa- muı ve ismini deği~irmeğe karnr ver- dan adliyeye verildi. Cürüm maMyetine umaoVaSI y e 
d~ e?ıyordu. Onlarl~ o ka~a~ ~- mi~ti. 1 göre nğır cezada muhakemesi knrarlnştı. 
~mı konuş'!yord~ ı, yaptıgı 1,!10• önünde bir de fırsat \•arda. Erkek 1 Mahkeme heyeti, suçun esbabı muci
guya fe~k iade bır~ey olmadıgmt Muallim mektebinin Balıkesire nakli üze-ı besini nazarı itibnre alarak beraet knrn

.. um An-
orman yangını 

kutıl 
Cumaovasmın Sandı ve Efençu ıtc• 

ta vırlarıyle batkalarma anlatmak rine bu mektepten ayrılarak Erkek Li- n vermistir. 
istiyordu. Hakikatte o, en büyük ~ 

ariyet 
karada 

Bayramında 
atlıyacaklar 

köyleri arasında bir orman yangını ç i1t 
mı,,,, halkın yarduniyle sönd!1rülıntli1 ' 

vazifesini de böyle bir tevazua bü
r·· yerek y pmakla, Türk ordusuna 
sinen feragatin ruhunu ortaya ko
yuyordu. 

inkılapçı Gökçen bir nefer ka
dar vazif eainin İ.n.samydı o daki
kada ... 

BiR CAY P ARTISI 
istirahat edildi, tayın bir ça

yında bulunuldu. Gökçen iyi ba-
ad yaptığı seyahati anlatta. Ora

da öğrendik ki Bn. Sabiha manev
rale.rda mavi kuvvetler safında 
lcendisine verilen vazifeyi başar
mağa çalışacaktır. Büyük bava 
kahramanımız, öğle üzeri lzmir 
belediyesinin Şehir gazinosunda
hi yemeğinde bulundu. 

ADNAN BILGET 
ee•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Bi memur 
aranıyor 

Askerlik vazifderini 
otuz iki yaşından yukarı 
ve ticaret hayatında u.ttı i§lerinde 
ehliyet ve kabiliyeti bu!?.ınıın bir me
mm milruyor. isteklilerin yazı ile 
m ··racaatlerini ( T. Z. ) adresinde 
gazetemize yollamalan. 

1 -3) S.2 (1953) 

.... -..-

Sivil haua istasyonu -·-·-·-Düzeltme Cümhuriyet bayramında Ankarada 1yüz parnşütçii ~tırak edecektir. 
---"'---

Nazilli kombinası 20 ilk teşrinde başlıyacak olan Kızı- Sivil hava istasyon binasının ihalesi yapılacak büyük geçit resmi esnasında tnönil kampında C. Brovcsi alan 
lay haftasının dünkü sayımızda yanlış- cuma günU )rapılacak ve derhal inşaya Türkkuşu paraşütçüleri tarafından çift gençler tzmire dönm~lerdir. C. bröve- -BAŞTARAFI BtRtNCt SAHtFED~ 
lak.la yirmi eylulde ba~lıyacağı yazılnıli- başlanacaktır. Hangarın çatısı ikınal paraşütle atlamalar yapılacaktır. Bu at- siyle birlikte paraşüt brovesi olan Bu. tir&len ba eser memleketin ince d~ 
tır. Düzeltiriz. edilmiştir. lamahıra İstanbul, tzmir ve Aııkaradan 1Servet lzmire dönmilştilr. b&ıına ihtiyacuıı temin edecektir. <J~ 1ıı

ae ye.km ameleye i§, memleketin nı~ 
olduğu kalitede basma temin ed üfaİ"' 
oları bu fabrika, ayni umanda at 

BU GÜNDEN 

YYA Si 

R 
. TORKÇEMIZE KALP MOCADELELERI DtYE AD KONULAN BU BOYOK FiLiM 

FREDR/C MARCHE HER VEY AL LEN 
GiBi iKi DAHi ARTiSTiN TEMSiLiNDEN ÇIK/;flŞTIR 

SEVENLERLE • SEViLENLERE iTHAFEN FiLME ÇE. iLEN BU GOZEL ESER 

Telefon 
3151 

ASALETiN IFHAM ETTl(;I MANAYI GAYET AÇIK VE VAKIFANE BiR SURETTE TAHLiL ET~fEKTEDIR 

Ayrıca: Edie an tor ZA E filminde 
ilaveten: PARAMOUND JOURNAL 

miktarda pamuk iıtiblik edece~~- -· 
Bu güzel endüstri m&ressesesanll'f ,-

kmamzda yiikseJmesioden duydu~ 
• • sd b" !!.I- b·dıse d sevmcı arttıran a uy.,... • • 

Büyia'k Şefimiz Atatürkün Naülli ""°'. 
binasmm açılma töreninde bu!unıı~ 
n haberidir. Biiyük Şefimiz, refakatl.ıJ 
rinde bütün vekiller ve Mareşal ~ 
ÇAlmı!lk bulunduğu halde yarın 

r-lazilliye ıeref vereceklerdir. . . bO" 
Açılma töreni, giizide misafirterın ,ş· 

zurlariyle saat dokuzda yapıl~'~ 
lan bir ihtimalle bunu bir ziyafe~1~ .. tle
edeccktir. Btiyük Şefimizin, ref~ giitl 
rinde vekillet bulunduğu halde ıtfrıl tlerf 
öğle vakti Söke istika.metine hareke 

mUhtemel görülmektedir. . sii· 
Nnzilli fnbrucasmı meydana getU-C:~Ljtii 

_...._ __ .k •• • • uın rruı 

·································································································••&••····················· .•.................•.........••..•••.••......•.• 
mı::ı-ua.n muesseusmın um ı;e-

8. Nurullah Sümer bugün şchriınİ%e bıJ• 
leccktir. Na.Wli fabrikasında hasır' Seanslar: ANTONY 1.45. 4.50-9 da ZAFER GONU 3.40 -1.20de 

•• ere b1J 
lunncak davetlileri cetirmek uz Ulif' 
gece saat 20 de, hususi bir tren I'f •% 

_r-:o;,. baret.et edecektir. 



' 

S ·ON HABER 
.. .. .. 

Ege Büyük Manevraları ıcın 
' 

Ruzveltin 
Nutku 

---~--- Hatay seçiminde 
Kon trol komisyonu için 

intihap edilen azalar 

Reisicümhur Atatürk 
Dünya matbuatında 
büyük alaka ile 
tefsir olunuyor ... 
(BAŞ TARAFI 1 1NCJ SAYFADA) lsınet lnönü ve vekillerimiz bugün 

hareket ediyorlar Ankaradan 

gdmiştir. 
cEre Nouvelle> B. Rooseveltin 

nutkunu tamamiylc tasvip ediyor .. 
Sulhu seven Fransa B. Rooseveltin 
nutkunu memnuniyetle karşılamış
tır. B. Rooseveltin beyanatında bey
nelmilel tesanüt ve bilhassa beynel
milel ahlak lehindeki sözleri alkısla
rız. O demiştir ki : c Teahhütlere~ ve 

Cenevre, 7 (A.A) - Milletler cemi- ı Bir Belçikalı, bir Hollandalı, bir !n
yeti konseyi İskenderun sancağında ya- giliz, bir Norveçli ve bir İsviçreli .. 
pılacak ilk intilıabatı kontrole memur Bu üzalar tayinlerini kabul ~tmişler

beş kişilik komisyon azasını tayin et- dir. 11 ilkteşrinde Cenevrede buluşacak . Mareşal F. Çakmak dün hareket etti 

Büyük _Şefimiz 
miştir. ve sonra Sancağa gideceklerdir. 

-~"4crra, 7 (T elelonla) - Rei
~ hur Atatürk , refakatlerinde 
_,~kil lamel nönü ve maiyetleri 
'rlö,ı 1 olduğu halde yarın saat on 
b-e~e,., sonra kalkacak hususi 
~t ~ buradan ayrılacaklardır. N •il• f b • ı 
leri~kü. hamil olan trenle vekil- azı ı a rı (asının açı-
>~:.,,lflltlıl olan tren Nazillide du- · 

verilen imznya itimat hissini iade 
etmek lazımdır. Beynelmilel ahlak 
ferdi ahlak kadar lüzumludur.> Bu, 
F ransanm tezidir ve ayni zamanda 
insani bir tezdir. cmokrasiler ve 
c:ümhuriyetçiler daima buna taraf
tar bulunmuşlardır.> 

Ankara, .Adana ile 
telefonla konuştu 

lttQ .! Nazilli kombinasının açıl- ı f k 
4Q,.~oreni, !lüyük lJnder Atatü.r- ışına şere verece 
li 1 U~uru ıle yapılacaktır. Naz.ıl-

Paris, 7 (A.A) - B. Rooseveltin 
nutkunu tekrar mütalaal;ınna mev
zu ittihaz eden Eko Dö Paris bun
dan böyle bitaraflığa bir sehabet 
nazariyle bakılamıyacağına dair olan 
fıkraya i~ret ettikten sonra netice 
olarak şu mütalaayı dermeyan e t
mektedir : 

Suriye ve Mısırın Avrupa ile görüş· 
mesine Ankara vasıta olacak ,,.:rıkaaında 768 tezgah bulun- 12.45 de hususi trenle Egeye ha-al:; am 19.50 trenine bağlanan hu-

adır. reket edeı:ekleadir. susi vagonla Egeye müteveccihen 
• 

Ankra, 7 (Telefonla) - Ankara • Ankarayn telefonla bağlanmış olmakta· 

A d ana telefon tecrübeleri bugün yapıl- dır. ~i Ankara, 7 (T elefonla) - Gar- An!tara, 7 (Telefonla) - ~enel Anknradan ayn~ııtır. M.a~qal is-
Anadolu manevralarını tak ip kurmay başkanı mareşal Fevzı Çak- tasyonda, ba§vekilet vekili B. Ce

~ek üzere bat vekalet vekili B. mak, yanında aı; başkan kor gene- lal Bayar, generaller tarafından 
••·!~ Bayarla vekiller yarın saat ral Asım Gündüz olduğu halde bu uğurlanmı§tır. 

mışhr. tik d efa olarak Nafıa Vekili B. Bu telefon hattının Surjye ile frtibab 
Ali Çetinkaya d ün gece Seyhan val isi ile b ir ay sonra temin edilecektir. Suriye • 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Bundan böyle Fransa ile lngilte

renin arkasında Amerika ikinci bir 
hat olarak kendini gösterecektir. 
Garp devletlerinin başına bir fela
ket geldiği takelirde bir ihtilaf vu
kuunda bu devletlerin seyrfüruf et
mek mecburiyetinde kalmaları ha-

Filistin ve Mısırın A vrupa ile görüpne
tclcfonla gÖrii§mÜştür. Bugün de Ada- sine Ankara tavassut edecektir. A nkara • 

Fransız Basvekilinin nutku 
' 

Amerikanın kudretli 
• 

sesı a karş! ın 
~ulh yolunda yürüyen Fransa ve 
lngiltere B . Ruzvelte minnettardırla1· 
tı.~ar~, : (Ö~) - Ameıık.ı kulübü: muhnfaza ve inkişaf ettirm~k iç:n de 
ha hır zı~afetınde davetli olan basvekı her fednkurlığı kabul elm.!ktcdir. Bu 
"".Y Chautemps sôyl dıgi nJt , ~ta d - ordu kırnc;cyi tehdit etmemekle beı b r 
"•ıştır k"ı ·. her ıni.ıtecav'zi dücündürecek bir ku\-
d «.B, Roo Ycltm on nutku dJn!. d vcttir. Dahıli ın"n kac:alara r::., n~n 
t kill ve, d -.anılı ak l r vi.ıcud..ı g tır -ıFransız milletinin bu nokt.ndaki b'rli · 
Ji t r. :F ınn a or d k ndi b ı old u her za ndıın daha ku\•\•etlid:.r. v .... i
lih .llsıpl r bulm tur. O d A r .a na ka ı olan ', ;• • öz · :le itt ı 
] tl suna kanid.iı ki m'lletLrm. ve d \'- b.r k,ın. ' \•aı ı u· 
)·ı_erın h yatı b )nclruil l h ... '. '\<:! .. h- n"n h'rn y • n ı \ 
ilıı;;ı h. 

urmc t esasına dayanır. ı..: n:ul c.ı l ' ' l Uınc: a kuvvetli '". 
~ tMukavclelcrc ve vcı·ilen imzaya h"- mert ln ~ l"z. d mo~mısisiyle d ele yilrü
ti;et, diger milletlerin arazi tumnmiye- yen Fr .... n :ınln b"ri 'k rayc:.:..i sulhun mu
let~ Ve hürriyetine tecavüz b..ı~k3 mil- hafazasıdır. D' , •:r! rind •n hürr:ycfüıc 
~· erın menfaatlerini ve di.inyanın umu- ve tama :'1.,ct'nt> hJrmt?t istiyen Fran-
1~~ sulh unu ihl:ıl eyler. Bu gibi hadise- ı;n kendisini d:.- n~ ni k :deyi! t~bi kıl
ed karşısında hiç bir millet tecerrüt mıştır. Her id oloJ yi reddeder vr- h r 
İt elllez. Ancak milletlerin müşterek ihtilafı t!"lk ve s"'m'mi göri.ic;melcrle iza
lı:dcsid.r ki beynelmilel kmun hilafı- le etmek ister. F .. \,ıt bcyn.lmilel taah· 

Yapılan tecavüzlere engel olabilir. hütlcrini tatbi!~ ctti~i gibi hayati ın~n-

linde mütearrızların Amerikanın 
yardımına koşması ihtimalini hesa
ba katmaları icap edecektir. Filhaki
l~a bunlar oldukça uzak bir takım 
görüşlerdir. Fakat istikbal üzerinde 
ciir'etkarane spekülasyon yapan 
harpçü insanlar bunları ihmal ede
mezler. 

Ekselsior gazetesinden : 
Fransa ile lngilterenin yapmı!i ol

dukları davete mukabil Romanın 
sükutu temenni edilen huzur ve sü
k\m için bir falihayır değildir. Paris 
ile Londrn kaygu1arını yekdiğerine 
bildirmektedirler. Londra kabinesi 
dün akşam uzun uzadıya müzake
rel~cle bulunmuştur. lngiÜZ kabi
nesı l Lalyanın bir redden ibaret ola
cak olan cevabına müteallik bütün 
faraziye ve ihtimalleri tetkik etmiş
tir. 

---·---
J r ak Ha. nazırı gitti 
A~1knra, 6 (A.A) - 1rak hariciye ve

zirı Ekselans Tevfik Essilveydi bu ak
şan1ki Toros ekspresine bağlanan husu-

na ile husui muhnbereler yapılmıştır. Bu Adana muhaveresi bir lira, Adana • ls
suretlc Niğde, Kır~ehir vilayetleri de tanbul muhaveresi de bir buçuk liradır. 

Ege manevraları için bugün 
izmire gelecek generallerimiz 
Jstanbul, 7 (A.A) - Büyük Ege mancvralannda bulunmak üzere Birinci or· 

clu müfetlİ§İ Orgeneral Fahrettin Altay refakatlerinde Trrı.kyıı genel müfettişi • 
Kazım Dirik, Korgeneral Snlih Omurtnğ, Salih Leyun, Cemil Cahit Toydemir ve 
kurmay heyeti olduğu halde bugün lnönü vapuriyle lzmire hareket etmi lerdir. 

ispanya 
Siyasetle 

ordusunun 
alakası kesildi 

\ 

Va1ansiya, 7 (A.A) - Milli müdafaa 
nezareti bir kararname neşrederek ordu 
nun siyasetle nlakasını kesmek için bir 
i8kun tedbirler almıştır. Bu kararname 
muclb'ln e ordu crkfın ve zabitanına si
yasi mahiyette her hangi bir umumi 
top1anbya iştirak etmek veya gazetele
re 'bcynnntta bulunmak yasaktır. 

lngilterede 
işçi partisi 
kuvvetleniyor 

Bournemouth, 6 (A.A) - Sir Crips 

Kararnamenin esbaoı mu-.ibesindc 
ezcümle deniyor ki : 

Ordumuz bugün terkip eden unsur
ların mahiy t.nc nazaran her hangi blı 
tesckklilün bu orduya sah p o1duğıJ kn
naatinın ortaya çıkına ı tc.:\ ı.ı: eJılem z. 
Ordu her k tir. Ve hiç kimsenin dc
ğildır. Ordu millctm bizzat kendisidır. 

Müzayede ile 
• 

fevkalade büyük 
satış 

ile profesör Laski komünist fırka i) le Acele ;, olculuk dolayısiyle birinci teş 
birleşmek maksndiyle siyasi miicadelc- · · 10 ...... v 1 d 

1 
nnın unC"u pa.ınr gunu og e en sonrz 

!erini terketmeğe ve yahut hiç olmau.d 
tatil eylemeğe karar vermeleri uz.erin(' & nt tam 3 de Cnzi Bulvrmnda Silübç 
bugün amele fırkası milli icra komıtes Ali .S.:ılım hina ında Kız Enstitüsü altın 
azalıklnrına tayin edilmişlerdir. dn uyuşturucu maddeler inhisarı lzmiı 

Jıı tSöylemek zaittir ki sulh lehinde ya- Iaatler:ni ve ist'kb ılini de müdafaa e'
ıı ~ her hareket, milletlerin tesanüdü- mek nmindedir. Bütün milletlere sulh 
~takviyeye matuf her tc-şebbüs Fran- lehind' ) aptı[;ı h tabın duyulmasını ve 
ltıl~n hararetli iştirakini kazamr. Fakat anlaşılmasını is r. rakat Amerikanın 
d çu milfotlcr ıçin daha fıcil vazifeler kudrc•lı !;,sin:n ln •illere ve Fransa ta-
4r Vardır. Bu da 1 ,y)al ve makul olduk- rafından giric:;il n sulh işin:! n:! büyük 
tı/ nisbctte km , tli vı:- birleşik olmak- bir hizmet oldu"•unu tnkd"r ederek bun-
ttıİh I<'ran~a şüphesiz bütün gayretiyle dan dola, ı rcisicümhur Roos~velte mirı- • . . 

,
1 

n haglıdır, fakat kudretli ordusunu nettardır. Fransız Baırockilı Chautcm11s 

si bir vagonla memleketine dönmek üze
re Anl<aradan hareket elmiş ve istas
yonda Hariciye Vekili Tevfik Rüştü 

Aras, ve hariciye siynsi müsteşarı Nu
man Menemencioğlu ile hariciye yük
sek memurlan ve 1rak elçiliği erkanı ve 
emniyet direktörü tnraf ından uğurlan
mıştır. 

---·---
Tekirdağ panayırı 

Sir Cripps:n fır!,asının vermiı olduğu şube i mi.idurü B. Vahit Demirkann aiı 
karar amele fırkası liderleri ile konfc- bilcümle nadide mobilynlan açık arttır 
ranstnki murahhaslar tarafından büyük ma suretiyle satılacnkhr . ...... Ah~~~~ ............... H~· .. ·v~kii~ ..... i ........ Çf~Hi~~· ..... .. dün acıldı 

t 

Tckirdag, 7 (A.A) - Tekirda~ pan:ı· 
yırı dün açılmıştır. Beş gün sürecek 
olan panayırda kalabalık bir köylü kit
lesi bulunmaktadır. Hayvanat satışı ha
ratcle devnm ediyor. 

bir memnuniyetle karşılanmıştır. Çün- Satılacak eşyalnr meyanında fevkala 
kü artık inzibati bir hareket icrası za- de güzel kristal camlı aynalı biife. kon 
rureti ortadan kalkmıştır. tre büfesi, nçılır Kare yemek masası, ( 

İcra komitesine seçilmiş olan diğer adet yemek iskemlesi, maruken bir ka 

lfava müsteşarı- toplantısı F ransadan tay
llın Parisiziyareti. Ankara, 7 (Yeni Asır - Telefonla) - yare alıyorlar 

Başvcknlet vekilı bay Celal Bayarın Roma, 7 (ö.R) - Nankinden bilcliril-
Panayırın son gününde büyük peh

livan livan güreşleri yapılacaktır. 

aza şu zevathr: nape 2 koltuk. iyi bir halde iyi sesli Re 
Clynes, Hugh, Dalton, Marison, Lusan 

La Vrencc ve Noel Baker. 
Londra, 6 (A.A) - Bu sabahki kahi

ne toplantısı iki saat kadar sürmüştür. 
İçtima esnas•nda Ruzveltin nutkile bey
nelmilel vaziyetin tetkik edildiği zanna
dilmektedir. 

ichcn markalı Alman piyanosu, fe'I. ka 

lade lüks maundan mamul modern şi 

fünyeralı aynalı dolnp, 3 aynalı tuvalet 
komodinosu, kncy ola ma somyası, 1 C başkanlığındn toplanan Vekiller Heyeti digin.:? gor<! Çin hükümctine klilliyctli 

bugün geç vakitc kadar müzakerede bu- mikdard::ı Frnnsız tayyaresinin satılma
lun:nuş1ardı:-. sı için bir Çin - Fransız mukaYelesi ak

---·---
Trakycida 

parçadan mürekkep fevkal:.de güze 
Pomye kadifeli koltuk takımı, şemsiye· 
lik, hasır kanape takımı, muhtelif kübik 

-1.l i "' 

İstanbul •• • 
unıver-

sitesi bugün ders
lere başlıyor 

lstanbul, 7 (Hususi) - ü niversite, 
bugün, tıp fakültcri dekanı il. Nurettin 
Alinin nutku ile açıld ı. Bu yıl Üniversite
nin muhtelif fal.ultclerindcn 419 genç 
mezun olmuştur. Yarından itibaren Üni
versitenin bütün fakültelcrind~ derslere 
bnglano.cnktır. 

Mersinde 
Bir Cinayet l> llıtm hava mıi3te~arı Gcııcral Mils 

dc:fu<ırl.-,, 7 (Ö.A) - Harpten beri ılk Mersin, 7 (Hususi) - Bugün burada 
fı, olarak Alınan tayyarccıliğinin şe- müessif bir cinayet oldu. Muhittin Ma
t t~eneral Mils, Fransız tayyarecileı·i naslı ndında bir genç, henüz tahkikine 
as~c ·~dan kabul edilmiş \'C kendis:nc imkCın bulamadığım bir sebepten Orta 

~ m . 1 J'a <'rnsım yapılmıştır. Hava or- mektep müdürii B. Ender Güno a ta-
tl} sı da, hn.rptc::n beri ilk defa olarak banca ile taarruz ederek üzerine bcs 
~ ~~~tınd Ober Alles > marşinı çaln- kurşun sıktı. Kurşunlar müdürün ba-

C n lllan misafirleri selamlamıştır.. şıruı is-abct ettiği için B . Ender ölmüş-
... l'd erat Mils ş refin~ Bourgct hava ttir. Vak'a burada b üyük bir heyecan 

anına zabitan kulübünd:.- bir zl- uyandırmıstır. Adliye tahkikata el koy
! ru~uı. 

dedilmiştir. Bu mukavele Fransa sefiri
nin ta\•assuluylc yapılmıştır. Bu habe
rin hiç hır şekilde- tekzip edilmemesi 
esac:;lı olduğunu göstermekted ir. 

Prof. Pittard 

---· ---
Kalkınma işleri 

2 milyon rey sigara masaları, Sahibinin Sesi salon gnı-
mo fonu, birçok plakları ile, İ ngiliz me

/n gi/İz silahlanması mu1rıtı kesme iki kiııilik karyota ma som· 
' -BAŞTARAFI BtRtNCt SAHiFEDE- aleyhindeki taklliri yası, tekrar iki kişilik küb ik nikel knryo· 

daha güzelleşip bir mamure halini al- la rna somyası, duvar aaati, 4 · parça kü-
Bu gÜ n Ankara Halke- maktadır. Trakyayı birbirine bağlayan reddetti bik murabba sigara sehpaları, aynalı b ü-

vinde bir konferans bütün köprü ve yollar yapılmaktadır. Londra, 7 (ö.R) - Lnbour Party yük vitrin, kristnl c:amlı maundan ma· 
TRAKY ADA KALKINMA kongresi lngilterenin silahlanma siyase- mul lüks kütüphane, büyük yaz.ı maaa· 

verecek Edime, 5 (Hususi muhabirimizden) ti aleyhinde B. Lnnsbur.ry tarafınd:n Sl , 2 adet saksı sehpası, gayet güzel kıyı. 
Anknra, 7 (Telefonla) - Cenevre - T.r?~yanın idare ve kalkınma hare- verile? ~ir. tak:-iri 200 bine .k~ı 2 :ı;ıl- metli poker masa~ı. bir ki ffk siyah kar

üniversitcsi profesörlerinden Pittard ya- kctlerını yakından görmek için Edime- yon gıbı bır reyle reddetmışt1:. Dıger yola bezli somya ·yle b ber, iki adail 

(b ·· · d ye gelen "" d"rt ·· k ld kt taraftan muhnfazakfır kongre.sı de me-rııı ugun) Ankara hnlkevındc eme e· ~ 0 gun a ı an sonra . Amerikan kolt ~ 2 d t d fl" Ş 
· · · . dün şchriı 1İ2.d . 1 D hT .. _ saisine başlamıştır. Burada başvekil B. ugu, a e se e ı aıı 

nıyetın menşelcrı:. mevzulu Lır konf e- ı 1 en a) rı an a 1 ıye mus T •

11 
Ch b 1 . ~ "h" b" işi tabure, kadifeli küçük salon vitrini, 

k . S f .. .k. · terarı Sabri Çıtak Ecllrne Kırklareli ve Nevı e am er aın y .. rın mu ım ır 
rans verece tır. ayın pro esor, ı ı ncı c ' ' ' .. 1. k 1 'l · 1 l buz d l b uk k 1 · b . h ı. 

T 
.. k ·ı k . • . k 'k Tckirdag valileriyfo bırlil-tc Tra},.--yanın nutuk soy ıyerc · ngı tc.-rcnın ta ya ve o a ı, çoc aryo ası, yenı ır a 
ur· tarı' ongresıne ıştıra ettı ten son- " k . . if d d'"k b h l"f k · k 

b
. ~-ı· 

1 1 
b" ı ·k A l h" .. k şehir, kasaba ve b"r rol;: köulerini gez- Japon:rnya ·ar"ı s yaset.nı tasr ede- e o me so a, mu te ı yeme ıs cm-

ra ecne ı u ım er e ır ı te ac:a oyu , " • " 
miş ve fo .. jzı· h k t' k d g .. r cektir leleri, gaz sobası. elektrik sobası, '-'eni Boğazköy istikametinde bir te tkik seya· " ı are E 1 ya ın an ° - · " 

hati ;>apın ış ve Yozgatta heyetten ayn - meı:ıe. büyük bir ze\ k duyduğunu söy- B • Sto yadinovic bir halde çocuk nrnbaları, mağaza ya· 

1 k b b 
. d k .. 

1 
·' lemışlır. , zı odası büyük camekanı, halı, kilim, aco-

ara cra erın e arısı ve muze er mu· Pa isi b k B il 
d "ru" L ı · "d K ld v h ld b Bay Sabri Çıtak Vızedc talebe cemi- r e n aş a er n cndeler ve saire birçok eşyayı nefise mD-u ı- <lmı oşay o ugu a e azı . . . .. R 
t ·h· t tk"kl . . M l l .1 Ad yctının halk yardımı ile yapılacak bu- v a omay a mı uğrıyacak? zayede suretiyle satılacaktır. 
arı ı e ı · er ıçın a atya yo u ı e ı· 

yamana gtmi ti. yük binanın temel atma töreninde Trak- Belgrad, 7 (A.A) - B. Stoyadinoviç D!KKAT: l§bu satılacak c§ya pazat 
Acık meb 'usluklar ı"cin Fi umumi müfettişi General Kaum Di- ilk teşrin ortalarına doğru Paris ve Lon- günü sabahleyin aaat 8 buçuktan itiba-

' , rikle birlikte bulunmu~ ve oradan Sn- draya gidecektir. Mumaileyhin mütea- ren mahallinde görülebilir. 
Ankara, 1 (T clefonla) - Açık me-

1 
ray - Lüleburgaz yolu ile Devlet çiftli- kiben Sof ya ve Romayı ziyaret edeceği FJRSATI KAÇIRMAYINIZ 

busluklarn C. H. Partisinin göstereceği ğine, Muratlıya, ve Inanlı Aygır depo- zannedılmektedir. Fırsat Artbrma Salon\I 
namzetler arasında basvekalct sabık ka- suna uğnyarak Tekirdağını ziyaret et- Bertin, 7 (A.A) - Volkişer Beobah- Aiiz Şmık 
lc:mi mahsus müd ürü B. Vedidin de bu· miş ve beton - asfalt ~ol ü~erinden Is- ter B. S toyndinoviçin Parlsten sonra Telefon: 2056 
lupacaM;ı wkuıckwın... tanbula dönmüstür. B erline &idcces ini haber vermektedir. g 1-4 { 1792J._ 
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iki Kızkardeş ; · Kara Fil'in marifetleri 

Ma.hkemelerde Şayanı dikkat bir dava 

Bir cins köpeği ezen 
otomobil sahibinden 

. . ' ·.. '.""' 

.................. Büyük aşk ve sergüzeşt ronıanı .................. : 125 defa sabıkalı bı•r 
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Birinci kısım : TEFRiKA No. S t 

Gizlemeğe ne hacet, biliyorsun ki ben de bu zenci ·,yakalandı . tazminat isteOmİştİr 
izdivacı pek sevinçle karşılamış değildim. 1kinci sulh ceza mahkemesinde şa-

HOLASA Arap Kadrinin hırsızlıktaki ihtisası yanı dikkat bir davanın duruşnınsına maktan başka çare yoktu. 
Dul Baron de ViUebonım Fransuva: Fransuvaz Markın cenazesinde matem kömür çalmağa münhasırdır başlanmıştır. Bu davanın mevzuu, ga-

ve Nikol adlı iki kızı vardır. Nikolün ni- elbisesiyle hazır bulundu. Esasen bu cc- y 
1 

• ta . 'ki d J d • yet kıymettar bir av köpeğinin otomo-
ııpı an u tistı er en ıın a ıgımıza bil .altında cziJ('rek can vermesi ve kö-

,anlm sayılan yüzbaşı Jerar Dansit La-l naze alayı ketumane bir şekilde yapıl- •. k . . ki tık . 
- de-" . . h. b. ka 1 gore lJ mevsımı ya aş ça, ceza evı- pek sahibinin de bu sebepten dava ede-

oscı 9"': nı~ı§tır. Bu sırada Baronun mış, ıç ır ~~~alık bulunmamıştı.!, nin mevcudu artmaktnciır. Bunun sebebi 1 rek, köpeği ezen otomobil sahibinden 
metre.n Flavı suç ortağı Mark Sama.sa. Fraruuvaz eve dontince bahasını sordu . d b_.__

11 
' ı 

"f • z N~--ı b. ·kası t N'k 1 ~rilnm d • yersız. yur suz aa uuı ı arın taısrada. ı üç yüz lira tazminat istemesidir. Şura-man etiy e ııw e ır suı vap ın- ve ı o e go e en onun yanma gır-ı rt . d L 
1 N•ı __ , '-'mi • td ğ bt' di. yangın ye enn e, oarınmama an ve J da bir defa da hadisenin nasıl vukubul-yor. ı~ 1Cı -n esen o u unu ıı.- • 

_,:11;;• w...! __ y_ .:ı..;:., ... 1 k l!.z· B k lb. . I .. . ufııl:: bir hadise çıkararak kendileri için duğunu anlatalım : 
mc:u.ı11ı uır ÇOCUl\O u.uJt .. nıyor. ıı ar· a. ı- aron ızını matem c ısesıy e gorün- dnh . b. 1 1 h ish Karsıyakada Fevyaz Savudun, Bask 
cenap Totü yaparak çocuğu evl<itlığa ce şaşaladı ve sordu: . . a :.mın ır me ce o an a~ aneye • " 
kabul ve annc&i-nc kdiv~ tekl.if ediyor. _Bu kıyafet ne böyle? gınnegı ve lo§l orada çtkarmagı &deta cinsinden kıymettar bir av köpeği var-

arzu etmderidir. dır. Müştekinin oğlu, köpekle birlikte Nikol asıl caninin Mark olduğunu bil- - Mark Sastras vefat ctm~ir. 
mediğinden bunu kabul ediyor. Flavinin _ lyi runına, bu kıyafet nihayet Ni- Kııs :raldaştıkça, hl.Uleherdll§lar ya hır- fahrettin paşa caddesinden geçerken, 
Baronla. evleneceği .nrada Amerikada kole yakışabilirdi. sızlılc y~pmnk, Acar.ar i??'elc vey~ ~~ ~ö~t Karşıyakadan sür'atle gelen ve B. Ca-

b1miif sanılan eski J:occuı meydana çıkı- _ Baba, Markın Nikol için seve seve aylı~ bır mahk~eti cıt~zam e~tırıc:ı hır zım Bezmenin bizzat idare ettiği husu-
!/. 0~-. Az sonra Flavi bir otomobil kazası- kabul edilmiş bir nişanlı olmadığını bi-1 auç •§lemde suretiyle •olugu hapishanede 1 st bir otomobil, köpeğe ~rpmış, otomo-
neticc.si ölüyor ve Parise dönmü~ olan liyorsun. Yıne bilirsin ki Niko!Un hn- alıyorlıu. lbil bir sokağa sapmış, köpek te olduğu 
tliiıbafı JeTO:r bir düelloda MaTJe Sa.s- kiki sevdiği adanı Jerardır. Son günlerde bu kabil sahıkalıların lycrde nefes almadan can vermiştir. 
t - ... öldzı...r.y,.... muhakemeleri gittikçe artmaktadır. Keyfiyet zabıtaya haber verilmiş, bir • ..... u..... v• . - Öyleyse, anlıyamıyorum, Nikol ne- ı J f!d· mah lli 

XXII Dün cürmü mC§hud1a yapılmıı olan ımuavin po is tu ı.se a 'ne gelerek 
den Markla evlenmek istiyordu. k v• • • • ı ·t 

Fr bir zenci ikinci sulh ceza mahltenıesinc ! öpcgm vazıyctını espı etmiş, yapı-
aıuuvazın ilk işi belediye dairesine - Bunu isleyen Nikol d0 "ildi Mark 1 ,._,_,_,k .. t4 - me•ku-r oto bil' ı 

giderek S.Utrasla evlendiğ·mı gösteren kad tın• ha ..ıı .,.No"kol" kur getirildi. Bunun dına Arap Kadri di- 1 an uuuu " wı •· mo tn s-
o nr ısrar e 1§, hu ı ll - · • Ka ı:-il • 

1 
met p:ışa sokağına saparak be"' numaralı bir kayıt sureti çıkartmak ve kilçUk •- k • . b"l·rsın ke d" L. bil )'orlar. Fakat lendısıne « ra :rı • dı- :$ .,, • 

.... rma ıçın, ı ı , n ı ıuıyatını c enJ d --L 1_ ~ t haneye girdiği anlaşılmıştır. Bu hane 
Serjin kendi evLMı olarak nüfus kaydı- - 1 t hrk ı kL 1 Y er e YCA çoıır.tur. ,1 na i§aret edildiğini gösteren bir ilmU ha- oy e c ı ebyil~. ~oymuştu •. Arap Kadrinin hırsızlıklan hemen bay Cazım Bezmene aittir. 
b alma - Bunu ıyorum, Bu nihayet onun d . k.. - 1 ., ··ntı dır ı Hadisenin Uıhkikatı ikmal edilmiş, 

er 'le oldu. Fransuvaz yaptığı 'ha- N'k 1il sevdiğini istcdnnt ..-ôst • J ıuma omur ça maga mu uu • 1 fezlekesiyle birlikle iddia makamına, 
rekettcn memnundu. Karcreşınm san- ı 0 N'k 

1
• lag 1ıs• er~. hle-1 Geçenlerde Şehir gazinotJUnun depo- 1 

d ti · · k din1 fed . 1 rar1 seven ı o onun ev enmege ç d ll 1 d 1 k'·m- 1 - .. :>; oradan da suUı mahkemesine tevdi edil-e ıçın en a etml§ o uyordu .. h ~ 1 d z sun an çuva ar a o u o ur e.nn gun 
NıJrol . d" best ılab · şup esız razı o nmaz ı. aten... 1 tik ld • . "- .... ıniştir. Duru.şma...cu sırasında taraflar 
S 

. şun ı ser say ilirdi. Küçük _ Zaten ne?. geç. çe ~ ıgı ve g~no~':_° ı omuur 1 mahkemeye gclnüşler ve bizzat ifade 
erJ onunla Jerar arasında daiınt bir ay- aarfıyat mikdan hcsapuınarı:uı;. ou ka-~ ı . 

rıhk vesilesi olmıyacaktı. Diğer taraf- - Giz.Jemeğe ne hacet, biliyorsun kl dar kömürün istihlakino iınk&n olaınıya· 1 ver~.işler?ır... •. . 
tan teyzesi ona ge ekten kendi 0~ıu ben de bu izdivacı pek sevinçle karşıla-j cağı anle.Jılml§ ve her halde gizli bir _ .. l\foştekı, ~ope~ı~ kıy~ettar bir cins 
:imiş gibi bakacağınd: çocuğun bedb!ht mış değildim. Ve Markın ilk milracaat- din kömürleri hldımıalcta olduğu ne- Ara Kadri 1 kopek olduE,'Unu ıddıa etmış ve suçlu da 
olmıyncağı da muhakkaktı. Fakat bunu lerini reddetmiştim. · ticesine vanlmııtır. Bu tahmin doğru etmediğinin ve i:;az edilip edilrncdiği- ı hndise esnasınd~'. cavddeden ~eçtiğini iti- lerck bır kıymet takdir etmeleri 
Nikol nasıl karşılayacaktı? Hiç şüphe- - Evet, :fakat sonra pek Ala kabul çıkmı§hr. nin alakadar dairelerden sorulmasına ka- rafla beraber, kopege çarptıgından ha- nında erbabı vukufa salahiyet 
siz ilk önce annelik ı.., _ _, i ........... edec-ı.. ettin. ç··-L.- A gcc• ~....... 1 . f B uaı· d" k d i berdar olmadığını söylemiştir. miştir. 

IUSSl _,,<ü.& ~ • • uıuu rap Kadri. ... ,,_..,. e , rar vcrmı;ı ı. u e ın une a ar ce-, V k' h'tl b 
1 " b l--ı:. 1m k Bana hazın bır ha•·-.. .,ı ---1·-ıyor- b ı d... - "ld.. ç··_._ .. b' - a anın şa 1 eri, za ıta memur an Bask cinsind"n olduğu ı"ddı'a edilcO çocugunu ıra..u ....... a razı o ıyaca ctı - ı.u .. ., auuu le le "ld'kt gazinonu ka va ı ge me ıgı goru u. uruı;.u, ır su· .... 

Fakat Jerarın aşkı neticede bu muk .. ve~ sun. Sevdiğim kadının ccfaaliyle Mar-ı~_:"r csı tıl en ~nra,ından ı·çer~ a~. .. · b. ·· ·· h'-· · lve orad::ı bulunan ha1ktan bazılarıdır ... bu cins köpeklerin ayakları kısa ve bit ... ~ 1 ... ra uıa. ras ıyan &.apıa ı gın- nı maznunıyet ır suru ma a:umıye- D' l h. 1 rü ikl . t' 
U bT d' A k 1 k hUsnil tel-kkl · y '-- ın enen şa ıl er, fa ett erı ıp az da çarpık, vücudu yani gövdesi ga· 

me yene ı ır ı. nca mese e bunun- ı a ettnn. O!UNl onun ne 1 yor ve kömür çuvallarını yüklendiii gi- tin birer birer tetlciki ve ona göre cevap ve boyada bir otomobilin köpeğe çarp- 11~ 
la bitmiyordu. Bir de Baron vard1. vaziyetini, ve nasıl yaşadığını beğenmi- hi yangınlıklarn kaldırıyordu verilmesi lıizım gelmektedir iti. bu ka-1 tıg;ını ~;e İsmet pa"':ıı sokag· ına saparak yet uzun, kulakları yelpaze gibi büY 

Baronun Jerar tarafından yapılan yordum. Fakat sizin buraya avdetlniz-ı c_b k 
1 

.. . b'. 1 b. ti b" ·k· - d le k •• 1 r- ve ekseriyetle kahve renginde oldukta· 
• • • • VA ı a ı geçen gun yme oy e ır çu· yı an ır ı ı gun e cı armanın ve at ı b 1 h . .. .. d d d .. bil· 

rnliracaati soguk hır nezaketle reddet- de Nikolü de izdivaca kanır vermls gö- val le- .. _ ,_ ld ._ .. .. L ' • • ~ • ~ ı e~ numara ı anenm onun e ur ugu- rı ve gayet sert olan bu köpeklerin 
• . .. . d' ..., omuru ıul ırmı;en curmu rneınut hır cevnp vermenın de ımkanı yoktu. ı s" 1 . l b t l . ] l k l ki 1D' 

1nesı Nıkolun onwıla JZ ıvatına kolayca rUnce Jtiraza yer kalmıyordu. .. . . . i nu oy emış er ve za ı a memur arıy e ıassa ça a , porsuk gibi ınahlO. arı 
f k ~ ... ; .. halinde yakalanmı~tJr. Dun, baz~ • §ahı~er.. dmlendı. Bunlar İ birlikte ınezkUr eve 'geldikleri zamnn, !erinden bulup, çıkannakta ve yalta· 

nluva a at etmiyece6..... gösteriyordu. - Fakat senin sevdiğin bir kadının Hakim suçluya sordu : Arap Kadrının komur çuvıılıyle nasıl tarif edilen otomobilin, knpı önünde du- lanuıkta mahir bulundukları için, kı1' 
Bu da P11ek tabi! idi. Jcrnrm Markla ni- şefaatiyle razı olduğun izdivaca Niko- _ Senin ne kadar sabıkan var ) yangıolıklara doğru yürüdüğünü ıınlattı· 1 ran otomobil olduğunu bildirmişlerdir.. metinin yüksek olduğu iddia edilmiştlt 
~in düe 

0 ettiğini B"ron tabil bilmiyor- lün de 'bnşka bir nıecbur1yetle katlandı- - Oç, beş kadar olmalı!.. lar. 1 Bu köpeğin iddia edildiği veçhile kıy- Acaba ölen köpek Bask denilen h•· 
du. Yüzbaşı bir kadının §erefini siya- ~ını biliyordun? H"k. l k f h 1 ı 

et · • ,.,..,v ·· l • · k 6 
- Şu üçün 5nüoe iki sıfır koyarsak a ·ım, suç unun mcv u.iy.et a inin 1 metli ve üç yüz lira deg-;erinde ohıp ol kiki cinsten mi idi? Erba1n vukuf bet' n ıçın çarp~ ... gını soy emıştı. Fa ·at - Ne demek istiyorsun"? d b k -

bu kadın kimdi? Baron bunu sormağa . L •• • • beliti.. evanuna ve sa 1 asının tckıdıne ve cel-, madığıııın mahkemece bilinmesine lü- bunu tespit edecek hem de hali hazırl 
lüzum _görmem.işti. ÇünkU bu kadının - Sadece şu: Nıkulu hen tkna e~tıın. Filhakika, dosya bnıtmldığa

1 

zaman ~iyen bazı ıahi~lerin ihzarına karar ver-ızüm görülmUş, İzmir avcılar kullibü göre bir fiat takdir edip raporunu mııb-
kendi kız.ı Nikol olabileceği onun hatırı- - ····· • hirbirin~ 'ekli he§ -sabıka fiti meydana dı ve suçluya nıtaben : başkanlığmm gönderdiği iki avcı erba- kemeye vereceklerdir. 
na gelmiyordu. Başka yaba,ncı bir kn- - Fakat niçin? çıktı .. Beher fİlte yirmi be§ eabtka kay- - Senin hapisliğin devam edecektir. ıhı \'ukuf, dün mahkemeye gelerek tah- Mahkeme ayni zama~da bizzat oW 

- Cevap ver, niçin? d ld .. .. A K d . . .. S l 11 hk b'1' .d d b Ca B cıılO dının ismini sormak la pek fazla bir ıc- 1 0 uguna gore, rap a rının en a,., uç u : lifleri yapılmış ve e erine ma emece mo ı ı ı are e en ay zım e:zm 
cessüs olurdu. &asen bu kadın hikl- - Bitmedi - >·Üz yirmi be§ sabıkası vardır. - Varol, Allah ömürler verainl · tasdikli hirer kağıt verilerek, ayni cins otomobil idare etmeğe mezuniyeti oltJP 

''f77"'A':77/72'".LZ7J.1Z~L'ZZ Hakim, geçen duruşmada suçlunun Demi~tir. 7..aten Kadrinin de i.stediği 

1 

köpekten !zmirde bulunduğu anltısılan olmadığının beledi.\·e riyasetinden sorul. • yesine Baron pek te inanmamıştı. Onun ~ ib-
fikrincc bu bir vesile idi. Nikolle ni- /ki Satırda mevcut sabıkalarının kat'iyyet kesbedip bu olacaktı.. Şekerzndeler ile, Karşıyakada Braçyo- masına ve gelmiyen bnz.ı şahitlerin 
§<UÜanmak üzere iken Paristen ayrılmış tinin evindeki i<öpeklerin muayene edi- ı.arına karar verilmiştir. _..... 

olan yüzb~ı onu kaybettiğini ve yerine Aşkta kaybeden kumarda kazanır mı? eden isimlerini-ynzdığıınız şahıslar, he-ı Ben intikamımı bunlardan n1acağtt1' 
Sastrasın geçtiğini görünce onu öldür- men Yakubuıı aleyhine bir öliimlc teh- ve yahut, ben bunların icabına baknc1t"' 
ınek için bir vesile aramış, bulmuş ola- § Lizbon, 7 (A.A) _Portekiz: kam- B ı • dit davası açmışlardı. ğım, demek bir tehdit midir? Bunu aıt• 
bilirdi. Bu vesile ise düellonun hakiki biyo piyasasındaki bütiln tnhdidatı kal- o z u an n iŞ an Mehmet Ali, Medihanın teyzesinin lamak için suçlunun verdiği cevabı otctJ• 
sebebi olan kıskançlık hissini gizliye- dırmı§ ve sermayderin ecrbcat teduü- kocası, ismi yaz.ılı olmıyan Ahmet te mak kafidir .. 

ıtıezdi. Şimdi Baron, damadı olacak lünü yeniden tcııia etmiıtir. yu•• zu•• nden bı•r . dava Medihanın öz karde§idir. Suçlu Yakup Hakim sordu : 
adamı öldüren zabiti nasıl onun yerine Bu karar Portekiz bankasmm teklifi Ahmet için bir söz söylemediği halde, - Sen bunlardan ne gibi intikam atıı· 
bbul edebilirdi? Ve buna ne derlerdi? o da tehdit dnvasında müctteki Qlmu~ caktın? üzerine ittihaz edilmiştir. :s ~ l 

İ.şte Fransu\•azı işgal eden en mühim Aşkta kaybeden kumarda kazanırmış ıaknlbalnn bu evlenmenin aleyhinde bu- J tur. _ Hiç!.. Zaten böyle bir ~öz sö)' e-
ınevzu bu idi. Barona hakikati anlatsa § Paris, 7 (A.A) - D. Delbos dün derler.. lunmuşlardır. t ~in şayanı dikkat olan ciheti §Urada- ıncdiın .. 
onu ikna edebilecek miydi? Bu şüphe- öğleden sonra Amerikan maslahatgüza- Tahtalı köyde ot.uran Yakup adında 1 Nihayet çiftler ayrılmış, Mediha baş- dır : _ Peki.. Bunların icabına bakacıı· 
11 idi. Diğer taraftan Nikolün babasın- n B. Vilsonu kabul etmi~r. bir delikanlı, nişanlı.sı bulunan bayan ka bir gençle evlenmiş, fakat Yakubun Dün mahkemede dinlenen bayan Mc- ğım demekten kasdın ne idi ? 
Clruı saklamak için bu kadar fedakarlığa §.M k .k 7 ( ~ A) Mek .k d iki Medihayı kaybetti ıamma, davasını ka- nişan için sarfettiği paralar ve eşyalar diha : _Yani ben iş~nin icabına b:ıkacıığı' 
katlan~ı~ı sırrı ifşa etmiş olacaktı.Kız dakikae ı:uddctle;. ·bir ~ele •h~:dil-ı• zandı .. Had.ise enteresandır. verilınediğinden eski nişanlı Sulh Hu- - Yakupla nişanü idile, bozuştuk. O mı anlatmak istemiştim. 
kardeşmın uğradığı alçakça tecavüz . . A idd 1. 1 L 

1 
el M-'· Ayni köyde oturan Yalrup ve Mcdi- kuk mahkemesinde bir dava ikaıneslnelbizden dava cttL Davadan sonrn, şurn- - Tam avukatça lakırdı.. 

1
• 

On . . l k .. . k m~tır. z ş et ı o an ou ze ez e e&.• mecb l b l bv 
un masumıyetıne e e suremıyece .k d h. L· k • ha resmen nişanlanm~lar yüzük nlıp ur o muştur. da dışarıda : Hakim, taraflara anşma arını 

... lsa bil F b b k sı o a ıçaır azaya ısebehıyet verme- • . y 1 . k 
1 

d 1 rııt' 
,... e ransuvaz onu a asına arşı venni ler, ve biraz da masrafa ginnış- a rnp, Hukuk mahkemesindeki da· - Ben intikamımı Mehmet Alı, Şi.ik- dalın teklif etti. Miişte i er, ava a 
böyle bir mevkide bulundurmak istemi- mi;ıtir. lerdir: vayı kaybetmiş ve koridora çıktıkları rü ve Abdurrahmandan alacağun. dan \•az geçemiycceklerini söylediler· 
yordu. Şu halde fedakarlığını sonuna § Lizbon, 7 (ö.R) - Portekiz ban· Tam nikah merasimi yapılacağı sıra· zaman ~ylc bir tehditte bulurunuştu: Diye söyledi.. Hakim, suçlunun b<'raetinc ve bin "1'' 
kad~r v~r~~r:ırak ~endi kcn~ini kab~- I kasının şimdi milli paranın istikrarını h er 

1 
da aralarında kara kedi do1aşmağa ba~- .. - Ben intikamımı Mehmet Ali, Şük- Diğer bir şahit • ruş muhakeme masrafını~ mi.işteki!~ 

h atli gibı gostermesınden ve böylece Nı- tekilde temine kafi derecede d ö viz ve laınış, bilhassa Yakubun ahlaki vazı- ru ve Abdurrahınandan alncağun!. - Ben bunların kabına bakacagım! den alınmasına karar verdı. Bu sure 
k olün Jcrarla izdi\•acını mümkün kıl- 1 altın stoklara mevcuttur. lyetleri mevzuubahis olarak, Medihanın Bu sözleri tehdit mahiyetinde telakki Diye Yakubun söylendiğini ifade cttL Yakup da\•ayı kazanmış oldu. ..,,,,,,, 

;.v..7ZZZ7Z7X"ntz7-1'7..7.ZT"L7.LZ22iJIGU~...7.r~_;:ı;z:r.ua&&•>•, ana kadar dikkatini çekmem~ olruı baş- nın başındaki gri şapkaya çok f3;.la dik· de Antuvan-anneye doğru yilrüdüğünu=e':ı·ilmiş bir talimatın işareti bul~ 
ZABJ TA ROM' AN1 ka tihetlcr de gclmeğe başlamıştı. kat etti~hıi hatırlıyordu. farketti. gerek ... Her halde bunu anlamak, 

X Yeraltı trenine binmek içbı isı.nsyon Jak, şapkayı eline aldı. Belli etmeden peşine düştü. renmek benim için faydasız olınıyac3~" 
merdivenlerini indiği zaman burada ak- Uzun uıadıya tetkik etti. Gri şapkalı adam Antuvan anneden _ 2 _ 
şam gazetelerini satan kadın erkek bir - Alelade ve her şapka gibi bir fötr bir gazete ve bir de bilet istedi. V1TRIN HIRSIZLARI 
çok müvezzi gönnüştil. şapka .. · dedi. Fakat su siyahlı beyazlı Kadın wı'<iu: Emniyet mUfettişi Artem Ladon. b~: 
Kalabalık ....;ı.. oldug·undan bilet gişe- 1 kordelanın mutlaka bir manası olmalı. - Parola nedir? rd 1 · d ıı ç 

~""' j ram buram ter döküyo u.. çın e 
si önUnde izdihama mahal kalmamak Daha sonra gazete satan ve ~apkama Gri şapkalı cevap verdi: kılmaz bir işi üzerine yUkleınişlerdi. 
için gazete satanlnr da, kendilerinden dikkatJe bakan bu kadın bana niçin - Yarın hava çok sıcak olacak... ud-
gazete alan müşterilerine tren bileti sn- her kes gibi karneden bilet vermedi de Kadın gazete ile beraber c.ebinden Kibar hlI'Slz Jak Deslinin bir 

111 esi. 
1 tarlardı. Bu biletleri, evvelce gişeden cebinden çıkardığı penbe karton bileti penbe renkli karton bir bilet çıkarm11. detten beri kendinden bahscttinne~ct-

aıd.ıklan karnelerden kopararak müş- verdi? gri şapkalıya v~rmişti. faaliyette bulunmamns1 emniyet ı~ aıs.al 
terilerine verirlerdi. Jak, bu bileti attıj;ma, saklamadığına Işin tuhafı, bileti alan gri şapkalı ada- t~ine derin bir nefes aldırmış, istır it 

Jak Dcsli de bundan birine, orta yaş- n..l\dim olayordu. mın, yer nltı trenine binecek yerde ge- imkanını vermişti. Fakat işte b~ka 1> 
lı ve §~<ananca bir kadına yaklaşmış bir Ertesi gilnU, tabii artık başında baş- risln geriye istasyonun merdivenlerin- iş onu daha çok yoruyordu. U 

gazete almış ve blr de bilet istemişti. ka şapka olduğu ha1de ayni istasyona den ~ık.ması idi. B iraz dinlenmek nasip olmıyııcıı" 

P • • b •• 1 •• k 1 Kadm, Jakın yüzüne bakını~. gazetesi- uğradı. Gazete satan kadını aradı. Jak, Antuvan annenin yakınında du- demek... . 
arlSJD U 00 Uyu mCU mağaza 3f)Il} nl vermiş, tren biletini de elindeki kar- Eşkalini tarif ederek sordu. rnrak tarassuda başladı. Kısa bi~ za- (Ladon) a vitrin hınuzlarmı, vi~ 

tehdl•t edı•yor, fil enıen her gu••n bı•r neden koparacağına ayrıca ccbind~n .-Ha!.. dediler ... Siz Antuvan anne- maniçindehaşındagrişapkalı.ve~1~a~- hırsızları çetesini bulmak, yaknıaııt• 
"'ı başka bir bilet, penbe renkli karton bır yı arayorsunu1_ O buraya muntazaman lı beyazlı kordclfılı tam yedı kışının if . . . 

1 
d' 

1 Ek · · ·nı · b ,_ b'l t ld ki vaz e.sını vermış er ı. v k k b ı ) d bilet çıkarıp vermişU. Ve bu bileti ve-ıge mez. • serıya pazartesı giı en u- Antuvan nnncden penue ı e a ı ·arı-
0

. 
1 

d 
magazayı soyara ay o uyor ar ı rirkendcanlamadığıbirişaretyapmış,llunur. nısaydı. cÇet_eka• ıyobrarl ı.b' ı·dı' 

· · k' 1 J k k d' k d' ı 1 1 b ı da · Bakı · ten wı ar ır çete m ı · • • ~. . : • -: - endışe ile de elrafına bakmıştı. Ifalbu ı' a , en ı en ıne: Penbe bi et er ya nız aş arın grı . . . . . . . . Be~ 1'i' 
----: Bu fena kordelayJ degışlirmek ıs- mış olan adamın da başında siyah - be- kadın, kendinden evvelki ve kendin- - Pek ala ... diye mınldandı. Bir da- ve siyah - beyaz kordclası olnnlara veri- . Vıtrınlerı 5~~nı~ hır kışı ın:·h~ r:rıı raı· 

temıyor mu? yaz kordelalı ve ttpkı kendi başındaki den sonraki miişteriye istediği bileti kor- ha pazartesiye gelir ve kadının bütün liordu. şı ~1:·· on kişı mı ... Yoksa d .. 
- Hayır Nar:. ..• Değiştirmekten vaz- gibi gri bir şapka olduğunu hatırlamış- neden kesmi§ti. !hareketlerini kontrol ederim. Jak, meselenin mahiyetini ve gri şap- la ıdı? 

geçtim. Bir çok şapkam var. Onların tı. Jak o zaman huna dikkat etmemiştL J Kafasından hin bir çeşit ihtimal geçi- kanın esrarını şimdi anlamıstı. Kendi Bunlar henüz meçhuldü. a 
arasında vnrsm bir tane de böyle bi- Jakm ne kadar zeki olduğunu söyle- Çünkil karneden kesilen biletler gibi. yor, bunların hiç blri üzerinde duramı· kendine söylendi: Belli ve muhakkak olnn bir şey "rfl11' 
çinuiz kordelalı bulunsun. miştik, herifin bnşındaki şapka ile ken- penbe knrton biletler de vardı. yordu. ,. _ Herifler hakikaten çok kurnaz bir o da maalesef son bir ay ıçinde hı 

Jak Desli neden böyle birdt>n bire l.di şapkasının ayni olmasını o bir ıesa- Jak, istasyonda indiği zaman ise bu bi- Jak, istasyonda Antuvan anneyi yine teşkilat kunnuşlar ... Bu gri şapkalılar lıkların büyük bir 
fikrini değlstirmi§tı? dilf eseri telakki edemezdi. leti atmıo:tı. Şiındl, bütü n bunları dü- gördü. şliphesiz bir çetenin efradı, iza1nrı ..• birbirini kovalamasıydı. .. d. ,,, 

Çünkü kendisini bir!l'- evvcl lakip tt- Daha aonra. düaUndilk ce hatırına o şünUyor, ve bilhassa gazele .!atan kadı- Yalım onu delil. grl şapkalı birinbı P enbe biletler üzerbıde d~ kendilerine _ Bitsne 1 

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

Gri Şapkalılar 
Çetesi 
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Vitrin Hırsızları 

<lır. 
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öğle Ne,riyatı : 

~ . ................. ..ı;ı...._ ...... w..ısmzmm:.. .... ,.._.._._sm ...... ıı Saat.. 

22 - Yazan: Kemalettin Şükrü 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

BiZANS SARAYININ iÇ YÜZÜ 
T eofilid;;;···b~d~;···ı;·~y}";···ı;i~····;·damdı 

12.30 • 12.50 Muhtelıf plak neıriyatı .. 
12.50 - 1 3.15 Plak : Türk mu.ikisi v~ 

hallı: şarlı:tları 
Akpm netriyab : 

18. 30 • 18. 40 Plilı:: netriyatt. 
18.40 • 19.00 lngilizce derı ( Aı:iıne 

fpelı:) 

( 9.00 • -19.30 Türle musikisi ve halk 

B ~ 

UbUDla beraber m·aiyetinde UZUn boylu, İriyafl Makbule ve arkadatlan 
19.30 - 19.45 Saat yan ve Ar pça ne,· 

yapılı adamlar bulundurmağa bayılır, böyle bir 19.45. 20.15 ~~:~ musiltisi ve halk 

maiyette halkın karşısına çıkmağa can atardı cS::~ı;:dnan ve arkadaş-
0 ne c\izel, ne temiz ve ne zeki bir l n ) 

kızda.. 20 1 S - 20.45 Saks fon solo : Nıhat 
Fakat ne ,.Ullc ki Teosyarun, Bizans Esengin (Piyanod Mar-

Eahİfeainin evinde idi.. sel Bi) 
Onu bir daha görmek.. Kahpenin evi· 20 45 • 21 .00 Plakla dans musikisi. 

ne bir daha ginnelde kabil olabilecekti. 2 1 O - 2 1. 1 5 Aj ns haberleri. 
Kahpenin evine girmek İle bir daha 21 15 - 2 1. 5 5 Stüdyo Salon orke trns1 

luzafa .• Kapana tutulmak demekti.. ISTANBUL RADYOSU 
Hatbuki Vaail onunla artJk karıılat· ö":le nesriy tı : 

ınamak için Hipodroma bie gİtmemeğe 12 30 PJ" ki T urk musıkisi 
Yemin üstüne yemin etmifti. ı 2 50 Hav dı . 

Manasbn. circliii uman papuı ka· 13 05 Muhtelıf r>l "k neşriyatt. 
Pının önünde buldu. Akşam ne riyatı : 

Bütün geceyi dspnda geçİrmİf ol- 18. 30 Plaklıı dan musıki i. 
ma.aı merakma mucip olmuttu. 19 JO fenlı Tevfık t rafından muhte-

VuiJ. ptıpUll'I sorgulanna cevap ver- lif parçalllr Pıyano rC'f k tiyle. 
meden dolraca odasına çekildi. l 20 O:> Yn r ve ark da l n tar fından 

Yataima pttı.. Türk musikisi 

S°AHIFES 
c , 
Macera •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

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

Düşkünleri •••••••••••••••••• •••••••••••••••••• •••••••••••••••••• 
•••••••••••••••••• , ______ _ 

YAZAN : TITOYNA 

9-

insan kaçakçılığı 

1 

Bu macera 
sahillerinde 

düşkünü serserinin 
başardığı en karlı 

Çin 
işti 

Alda bı.......,,.. ~ gelmeden, ba· Ve halk şarkıları 
....... ~"-eli kendine muha· 20.JO Ömer Riz t rafından Arapça Allah.. Beyularm allebwlıır. Beyazlana meali. Kulbına ,...... içmeleriae bea 

bme etu ıd• ldım.,. bir feY IÖyle-- L -- ucuna - - l:...-1- u w dokt d --'- ba . n __ .;ıh -•-L-- . . . , söylev.. iltimas ye merhameti ile o allala siz .i- miisude ediJ'OI', fakat kendim flll'llP re-
-...L .._.. • d ~ ~ .. - - o ua yu- • umuas• lft ~ nu 1ftUf ne nnq • • • onl 
._ __,.-u. yetine biraz uygunsuz buldu ise de br-ı But& ba--L .. e bo la L!.._~c• d..JC.il ·:·

1
• 20 45 Semiha ve arhda}ları tarafından yabileri de liitfen keadi kul1ujuaa b- rme su 1Ç1Y um.. 

* 
..--. cac 1 

u.QI "'5 1111 1 T .. k "k' · bul -: •• :.. a -·ularm bü..::a, cliainia Su imordum, dersem buna ..._ 
•• . • ~ de,inin batın için bir feJ' SÖJlemedi.... _ Ta kendisi.. Bula bacak deyip ur musı ı ı ve hnlk şarkıları ....... -T- .... , ,_ rı 

Vuil Witill S- , .. _,... Çlkmada. Sadece L--•annı biraz çatmakla iktifa H-...!.~ Bizamta ok !!.L. __ • Sa (Saat ayan) en biiJük adamuun meriuunet • e İaaJe- uıanmayan.. 
D--A L!.. .. X.... !+ _ __! _ _;t L !.. o. ıc....l.l. ~ l ıeçme.. ICTll Ç ntmllZI.,. • O k ti" .:.: .:...Aı'Je 1-- -"-- b- türlü &fattaa önümdeki bardakta IU ..:L! ltefttık .... ,._a _. _ ... UMnDUe _. .._ .... etti • b' ded·~· iki ima 

1

2L15 r estra.. - ...- ~ - a-
vardı.. Papas, karde,inin bu yarım surat •sak- ra,_cıa fı~im :ıe ~ .• Jor.. ıı. 15 Ajantt v horsa haberleri. lıuwuınuthr• Bu büJiik din adama lut• bir mi1i vardı. Fakat ba .. tleiildi. 

Anu.a ct.L,or, ve .. yıkiayordu.. ı.L-- f-....1--da oldu ö I .' • d :::..'I .. t 22.30 Plakl sololar. oper ve operet fen, teneuülen timdi sizin aranıza gel- (Cin) denilea içki idi. Ben cia mor • 
........ , IU"ILUI •• - ye lmlf egu, Oy e.. 1 '----la- .. •• d • -L • L-11- L-- • • • onlw 

Sen DiFome watsmua ~ ı..:_.a • p ki b T fild b . . "° parçalan.. miıtir. Bütün UCJ'--"'"" onun e titrq- v ... p wua ucnı ıu açıı1or sanı)' • 
miiwtakW 1....---aor olarak bild!:t: mi- ~·nuen . - e • u eo CJ enam muan- •:.;•,;;"";.;•;.;••;...•-••-•-••-•-••-•-••-•-••-•-••..;•.;;.••;;.;;•.;;.;••;;.;;•.;;.;••;,,;;•.;.•.;;,• •;.;•.;.••;.-• tikleri bu mukaddes ad.m büyiik bir Her gün bir ziyafete konuyorchlL 

• ~- • • """ • .-. Apdal.• dedi, baka~ adamın. rim irff. ne .,· verecek? 1 [ 1 rd · bö_. bir • - y- B Q R s A tenezzül göstenn.İf, uı:un yolculuğa kat- Dö üncü günü, ,.me ,.e zıya• 
safiriaiııa ilıelMe titriyor, onun geceya müstakbel anparator oldugunu bilse bir - Çok kı.sa boylu ya.. Bir merala lanmıf ve bW"aya gelnüttir. fette ne oldu, n»al olda, bi1mi,onım. 
nende ıeçirdiiini bilmemekle beraber değil bin taklak atar.. Mıtiyetindeki adamlann hep uzun boy- L---------- - - - -•- Ey siyah derili imanlar •• Onun önün- fazla mı kaçırdım. JoUa yemefin içi.. 
90ftllaia da cesaret edemiyord-. Fakat papas, bu sem kimseye söyle- lu, cüçlü, kuvvetli o!mumı iıtİyor. Böy- OZOM de secdeye kapanın .• Allahın bu en bu- ne yer-iller ber haqi bir teJ mi bttdar. 

Y alna pceJl seçirdiii ,-enle Ja hiç miyordu.. le bir maİyetJe sokakta, merasimde ken- Çu. Alıcı F'iııt yük ve sevgili kuluna.. Allahan yer yÜ- V elhasd aarhoı oldum. Yanımdan, elin· 
U:JUmamq ftfa rahatsa olmuftu ki bl. Kardeıini Vasilin yanına götürdü.. dini gostermesini pek ICYİyor.. 633 K. Taner 14 50 20 zündeki bu yegine vekiline en kıymetli de yabani çjçeklerden bir demet. çıpladc 
tün ııiia yataktall Çllamfordu. Vaail, yat.ajmm üzerinde otunDUf, Böyle adandan uibadeler gibi ge- 523 İnhisarlar 12 1 S SO bedi,derinizi sunun.. ölülerinizin nlbu fabl enfes bir genç im geçti.. Çiçek 

Papu Vaailiın yamna seldi.. geriniyordu.. yİndiriyor, ku,atayOI' •• içlerinde pek çok- 300 O. Kurumu 14 25 16 onun elindedir. Dirilerinizin bayab demetini önüme koydu. 
- Yemek Fer mWnis ? Ağna ve aiarlığa blmanutta. lan saraydaki kızlarla evlendaer ve 373 A.R. Oı.ümcü 14 18 'iO onun elindedir. Sahbatiniz.. Rahatma. Ye:-e kadar eğildi. Sanki bana tapa• 

DiJe sonlu.. Vuil 1 Doktor onu görünce sordu : adam oldular. istenen Teofildese ba 369 Ş. Rıza H. 14 18 50 Her teYiniz onun elindedir .. Topraktan yor gibi idi. Sonra ayağa blktı.. 
- C.... ~ .. Dedi .. Silmem - Hasta bu mu ? adamdan bahsedeyim. Hani bir göne 323 Vitel 12 50 l 7 50 aldağuuz mabsUlü art1racak o •• Hastala- Bütün boJU, bosu endama ile t.n , .. 

neden IMr lanlda*1m 't'&r.. Papu : yok mu, burada bir dakika tutmaz. ya- 2'>6 Jıro ve Şü. t S 50 16 75 nruza İJİ edecek o .• Melısullerinizi ber- na hatunda d...uyordu. Sarlloflak ha.. 
-Sizedolttorgetirte,1m.. Benim br· --Evet.. Dedi..Biraz eTYel baypa bir auna alır. 271 S Öktem 14 50 20 bat eden fartmalan duduracak odw. Dıu-anamadan ve baldmna bir çimdik 

detim d olttord ..... Hem de Biuıum kal- halde idi.. Sayddqorda.. Papa3 düıündü.. 245 Esnaf Bank 14 50 16 75 Paddi bunlan aöylerlcen ben de ge- butım. 
bur üstl, metlaur dolttCM'Vdur. _Bu adam yalna bendaı değil, im- Maluadt Vasile İt bulmak değtldi... 132 S ~rkin 14 20 nİJ koll• siyah bir cübbe arkamda, ka- Sen mİaİn kadman bald.,... ubn 

V aail, ptıpaan ba teklifine ne ent paratordan bile saö-tam .. Hastalığa bu- Çünkü o muhakkak imparator olacaktL 106 M. Arditi 16 16 fam dimdik.. Hakikaten ntlahm yer yü- ftte facia, f'elüet bundan batlada. 
dedi, ne de UJ'll'·• nun neresinde? Aııc:ak İmparator olabilmek için e.nli 90 D. Ardıti 15 75 16 50 zündeki velciti İmİJİm gibi mağnır ve Yerliler, papaslann, Allah adamlarİ· 

Papu derfıal d oktor olan kardqine Vasil söze kanıb : sa:-aya girmek, saraya nüfuz etmek la- 68 A. H. Nazlı 14 2S 17 25 azametli duruyordum. run kadın baldarlamu böyle ller kesİll 
haber cönderdi. _Hastalığım fr..!in s•ok •• Ya!na: muh- zcmdt. Bu da ancak vasıta ile olurdu.. 5 7 M. J. Tor nto 1 3 50 14 25 Cahil ve vabti herifler önümde yerle- ônunde ulu orta ııkmadddanna. fabl 

Doktor, lyilırjlr•ten Biuasm en i,i terem peder merak ettiler. Ben de ha- tıte bu vasıta şimdi kendiliğinden gel- 3Q Beşıkçi O. 14 75 14 75 re kapanıyorlar, toz ve toprağa bula- kadmlara karp. onlan günah Çlbrtacae 
Ctokt--'--- .ı-- biri" idi.. mit oluyordu. 38 Ş. Bencuv 14 1 1 _ __.__ la ••! l · • d' h • b" l ' --IAildeft 

onanllUilll tarlanm kırmak i!temedim. Sizi onun 
14 

cuyun-. en ymeu. e,ya annı, tncı· in 11e ususı ucre erme~.. u. 
Kardqine : N. Börekçi 13 20 ten, mercanlan. tahta oyma eski İJ bey- man zaaf gösterdiklerine kani idiler. Hemen hemen bütüa Bizans büyük

lerini o tedavi eder, çok defa aara1a bİ· 
le çaiınlan:lı .. 

Ba ilibarla bü,1ic adamlardan bı· 
suclljı çoktu •• Dolttor olmak itibariyle de 
yine bir çok busuai vaziyetlere, buausi 
... tara vakıftı.. 

Kanle,inin çaivmala üzerine Sen Di-
,yomen manaatınna geldi. 

- Ne o- Dedi, sen mi bastaım? 
Papu: 
- Hayli' Andromas, dedi.. Hasta olan 

ben değilim.. Y alnı% manastırda bir mi
safirim var .• Tann misafiri •• Kimsesiz bir 
yabancı .. Allah rizaıı için yanıma &ldnn. 
O biraz rabatuz da onun için seni çağ-ar
elan. 

A.ndromu, büyiik 1erlere gitmeie, b\i. 
yük butaları tedavi etmeğe allftıim· 
dan kimsesiz, fakir bir tann misafirinin 
~ 

için rahatam ctmiıler.. - tsteru.n bir söyle, dedi, bell de 1 l A. Majik 16 18 50 kelleri, eski aili.hlan kuuk kucak tqt- Benim böyle ve berkesin önünde "-· 
Vaiil böyle söyliyerek ayağa kalktı.. Vaaitin fikrini anlıyayun. Belki, dediğin 12 Zahireci H. 1. 15 50 1 S 50 yarak önüme, ayaldannun dibine yığı- drnuı çıplak baldırına çimdik basm,klı. 
Doktor, onun uzun boyuna, iri yan gibi adama bir iyilik yapmlf oluruz. 9 Ş. Remzi 20 20 yorlardı. iun foJamm meydana çakard1. 

vücuduna hayretle bakb.. Doktor gittikten sonra papu VaJilia 5 ı~ . Akyiğıt 17 50 1 7 50 Salomon adasından kalktık, yandaki Yerliler ayaklanddar. Bizim patrOll 

Bu boyda, bu potta. bu çatıda bir fBAUUl geldi. 39 16 ad&lara nrasiyle uğradık.. Hepsinde de dcrlıat bir balta albnda c:&n verdi. Beııa 
adama Bizaruta pannakla gösterirlerdi. - Bu benim kardeıiın çok nüfusl• 19 l l 74i ayni komedyayı oynadtk. Hediyeleri ,.....ı. bir halde ve öldü diye btraloldan. 

Giderken kardeıi olan papasuı ku· ~ adam, dedi. Şimdi giderken bana 195090i topladık. Jaadannalar kesildi. Hükümet meo 
lağma diJdi : bll' ıe1 söyledi. imparatorun acncP' Çek. uz.um Nu. 7 14 50 15 00 Bu bö1le bir müddet devam etti. munanun deriaini soydular •e Jecliler-

- 6a adam tann misafiridir diye bu- «Bardıu .. an akrabalarmdan uTeofil- > ıo 6 1 S 25 I" 7J Geçenlerde yine Salomon adasına Yetifen yardıma kuT'Vetler u,. ... dur• 
rada boyuna besliyecek mizin?.. des >t var .. Bu adam bodur boylu biri- > 9 16 00 16 50 gittik. tik ziyaretimWn ar sandan epey durdu ve bizi kurtardı. 

_ Evet.. ıi:. Bodur boylu amma.. Çok kudretli 

1 

> > » 1 O 1 7 7 5 1 6 25 geçmişti. - Bu itler tenin yiizünden çlldı. Sao 
- Onun bir b:ıltap sap olmasını, bir bar adam.. Maiyetinde hep uzun boy· ,. :. 1 1 20 00 21 00 Halk bi%i yine coıkun tezahüratla lUl ne yapacaklar timdi? 

ife c~ini i temİyor musun? lu adamlar istiyonmq.. Sizi görünce ~ ıı- -. 12 22 00 23 00 karfdadı. - Yapsalar yapsalar iki sene bap-
- Nasd bir İf ? mutlaka beğenecek .. Bu suretle sar ya tNCtR Bi%e mükellef bir -üyafet verdiler. ae mahkum ederler. Çok bir ter degiL. 
_Mükemmel bir it var .. H m belki da ginneniz kabil olacak.. tmparator Çu. Alıcı Fıat Yemekte domuz lazartm.alanndan balak _Ya sonra? .. 

onun için de bayırlı olur.. olacağuuz muhakkak. Belki bu kısmette 126 Ş Rıza H 6 50 7 50 haılamasma, batta portakal p.rabana _Sonrası. palyaçoluğu bwabcağun. 
_ Anlat bakalmı.. sizin İmparatorluğunuza bir buaınak n- 116 A. H. N z1, 7 25 7 25 vanncaya kadar her ıey •ardı. Memleketime dömneğe çallf*cabm- Ol• 
- (Teofildcsi ) yi biliyoraan.. z.ifcsi görür. 73 D. Ardıti 1 1 8ea prap içmiyordum. Allalun yer mnsa batla bir baltaya sap Olacağun ... 

- Evet .. Hani İmparatorun anıcas•ılJ!ll .. ~~!!ll~llll!lll!;-m·EB·t~TMED~İİMı•t•--~~~~1~8391)!mj~ . • T~a·r·an~t.,o .. lm!l6İllli5~01r"wl•O .. CllllııİlyÜ~zun~·~··dReki•' ... vekil~·9i~ı•ud~a~nl]]]ba~tka .. 8b"~ar•teJlll'!~i·ç- jr 

BUYÜK HALK MASALI 
tan muradı ıle sokakları dolaşan sızın,kcu eılerınden kurtardım. O zamana kadar Basr d yaloız Ha- Kara Roje • • 
meşhur cŞey efendınıu oldu. Ben bu _ t le climdekı servet, bu şeyhin ç ldı· temtaym isml ffi""hurdu. Ondan sonra Bu onun ada idi. 

- -ı Kendisini L!.. .::---.: •• :.... Bir ... 
şcylun yınni senedir tranı soyan lursız gı ervellir. Sahiplenni aratlun. Bul • ıkisiııin namı her ke ın dllınd sevıle -"\' ............ ._--
olduğuu hukmellim. Artık aıılnn1ak, nındım. Şımdi o serveti halka, ihtıy cı ıazete,-e _.... na• llDA bir nw!lds+ yu-

sevıle anıldı. ( N •- -"-- '--L:!I.- •-- ~ 
tahkik etmek sızın işınizdır. olanlara bol bol dağıtmak suretıyle bu Rllf •e benden e a_- .__ 

0 
-

Bu adamın bana söylediği hu sôzler heriflerin yaptıkları fenalıkları temizle- Her ıkisi de mesut ve baht.iyar bir ct.r uak yalMmca diyarlara aurl ~ 
çok mülumdi. Şeyhın tekkesini uastır· meğe çalışıyorum. omur yaşadılar. • bLi1 o&dujuau ) IOmlUflu. 
mak kolaydı .. Kolaydı amma ya haber _ 10 _ - Bitti -

HATEMTAY 
- Bitmedi -

Yazan: 
- 9 

Orbay ••El&rııJ&•aıl veren d:ımın ded ıklerl doğru çıkmaz- SABRIN SONU SELAMETitR 
sa ... O zaman ne yapacak tam ... Halkın Halemtay bu ıbrelh hıkiyeyi de din
cehaletınden istifade ederek yalnu: ken· ledıklen sonra artık kendi memleketine 

Onu derhal hususi bir odaya çektim 
ve: 

- Ben eyahate çıkıyorum... . . di menfaatıni diı~ünen bu şeyhin elın- gıdccckti. 
Oıye evden çıktım. Gece yarısı gızlı- den nasıl kurlulacaktıın. Fakat zcngın kız.m gı.iz.ellıği onu bir 

- Söyle . .. 
Dedim. 

cc eve dondum. Karımı, ho~zdan ka- Bu şeyh anlaşılan haydutlukla usta turlu ırandan ayıramıyordu. 
çan karımı yabancı hır erkeğın koynun- t ' • d .. 1 l · r Her gu'ıı beraberle....ı=. 

- Söyl ıyeceğiın, dedi. Fakat evvela 
o mşutu. Kıınse on an şup ıe e nuyo • nu 

d ve kendi yatağımda gördüm. Onu l k d' b 1 hte hat 
söıleriıne belki inanmıyacaksmız. Belki 
de henım deli olduğuma hukmedeceksl

orada bıraktım. Malımı mülküınU sat- .~er ~--dodna bıne .ı ağ 1 
mu d reınd, -

wı mu~ es ır aı.ı m umnc ıyor u. 
tun. Kendim buraya geldim. Onun bu koyu sofuluk hali esasen bn.. 

Bu adam bana bunları, kendi hıkayc-
. .. ııiın d dıkkatuni çekiyordu. N olursa 

mı soylcrken ben bır şey anlamıyor: ls l fi kk · l de • o uıı şu 1er1 n l" mı ,asarım, -
- Hırsızı keşfetmekle bu hıkaye ara

dıın . 

Ve dedlg ını de y plun 
Bır ~un yanım m ıyctımi dl r k an

ızın t kkeyi baslun 
I:Ja~· ı t . 
Tt•kkcıun Ilı nı~ bır ın hz. ndı ve 

burdSt yu·mı s nedir çalınan , 'r\' lle 

niz. 

Zarar yok. Eğer dedıklerım doğru 

çıkmaz.sa en ağır ce1.aya razıyım. Fakat 
ilk . 
1 

once bunu nasıl kcşfollı •ımı ıze aıı~ ında ne murıasebet v ı ... Dıyc dUşwıu-
layım. Goruyorsunuz ya .. Ben hır ya- yordum. 

hancıyım. Buraya tam ıkl y uzak hır _ Ban bunları n" dıyc anlatıyorsun. 
hitdl'n lıyoruın. B n orada, kendt Dcdıın. 

rn mlckclımde bır tüccardım. Be vakıt - Elbell lm· mun.ı.sebeti ' r ... dedı 
na.mazında, nıyazında so(u hır karun ve devam ('ltı : 

tıklım lıkluu dolu idı .. vardı. O kcıdar sofu idi ki tavukların - Ben, kaı ımm sofuluğuna ınanınış-
bil ' e yanına gıdcrkcn ıçlerınde horoz var tam. Halbukt o, bu sofuluğu ıle benı 

H bugun gidıyorum, ha ~·arm gide
ceğun dıy gunler geçiyor, Hatemtay 
bır lürlil gıdemı}ordu. Zenguı kız d:ı 
H temtaym ohb tınd n memnun kal-
ııu~lı 

Her ıkısının k ipi rinde de bu biri ri
ne k f1iı tcmız, lek" ız bır ~k uy n
ntlilı 

Nıh yet bıı· •un hı 1 r nı m ydamı 
vurdular. 

Y ız., lı andab ın vkııni bır n unasıbıne 
tcı kel ti V c Hateınta} la ber her Bru ra
ya geldı. 

Bw·ada guzel bır dugun y parak ev· 
lendıler. dıye başını orterdi, Ben bu kadar koyu aldatmışlı. Buraya, ız.ın memlckctuu

aofuluktan şuphe etliın. Ekseriya ol- niz.e geldığımin ılk günü en zıyade na-

tbret ohun dıye l u şeyhi ve mı.iriUe
rmı arkalarındakı şeyh elbiseleri ıle tam 
kırk gün halka teşhir cttıkten sonra, Böylece iki muhim servet ve ılcl lyı 

~ u. 

Evvel Zaman 

içinde ---
YARIDAN iTiBAREN e1HALK MASALLARIMIZA• BU 
BAŞLIK AL TINDA DEVAM EDECECIZ. HALK ARA

SINDA SENELERDENBERI SöYLENEGELEN VE 
«FOLKLOR» BAKIMlNDAN BiR DECER TAŞIYAN BU 

HALK MASALLARI 
AYRI iSiMLER TAŞIYACAK VE UZUNLUK, KISALIK· 

LARINA GlJRE BAZAN BiR GON SAZAN IK..I GON 
SORECEK.. MOSTAKIL MEVZULAR DA OLACAK.TIR 



1 bahisler 
Genel maliye durumundan çıkan 

mesele üzer ·nde b ·r ilmi tetkik 
Ilühin dunyayı kasıp Lwuran ec~iz ve tc T urk parası ile takriben ~~kiz milyon l de bilhassa dikkate değer. Halbuki ik

ıurckli iktısadi depressİ) on üç dört se- lira) ı bulurken 19 36 da asağı yukarı 1 7 tısadi buhran esnasında da hiitçesini ha
neden beri savuşturulmuş bulunuyor.... mil) ara, ) ani 191 3 teki mikdarın he-) kiki manada 'e siır' atle clenkleştirmeğe 
Gerçi henüz bir iki Buhran adası> nr- men hemen üç buçuk misline kadar yük- çalışarr İngiltercye gelince, burada, Frnn
ta kalmı<>tır. Fakat umumiyetle denilebi- selmiştir. 19 3 7 de ise yukarıki rakkc:.m- 1 rndaki gibi mııli sıkıntılar mevzuubahis 
lir ki, ulusal iktıs<>tların çoğunda yeniden !arın daha çok geniş bir ölçüde aşılmış l değildir. Amerika birleşik devletlerinde 
lcalkınma temayiıllerini az çok sarih ce- olduğunu şimdıden tahmin etmek miim-ı İse 'azİyet bazı hususiyetler nrzeder ... 
kilde görmek kabildir. kündür. Malum olduğu üzere burada Roosevel-

Bununla beraber, şı!rasını da Ö) !e- Ancak ,·erdiğimiz rakkamlar, -ı:lktı<a- tin idaresi altında buhranla mücadele 
mek lazımdır ki, bugünkü iktısadi '\:a- di ve mali seferbcrlib ten doğmuş olan için münhasıran kredi kaynaklarına is
:z.iyet ekseri memleketlerde, harpten ön- bütün iktısadi yük hakkında sarih bir fi- tinaden muazzam bir program hnzırlan
ceki senelere ait her hangi bir « Kon- kir edinmek kabil olamaz. Filhakikn, mış ve mer'iyet mevkiine konulmuctur .. 
jonktür ~ tipine U.} gun denecek şekilde cHnzırlayıcı harbi iktısadi> mn icap Buradal.i düşüncelere, depression sıra!ın
değildir. Bugün dün.> anın endüstri i~tih- ettirdiği bir çok tedbirler devlet bütçesi- da } apılmış olan borçların yeniden kal-1 
Mli 1929 da irişilen azami durumun 1 ne cfoğrudan doğruya yüklenmedikleri kınına esnasında tekrar İtfa etmek fikri 
yüzde 1 O - 20 kndar Üstüne çıktığı hal- halde iktı~adi hayatın prodükt"vitesini hakim bulunuyordu. 1 
de İşsizlerin bir çok memleketlerde mik- ba-.ka bir takım yollarda mütezarrır et- (Bütçe borcu 1930 da 16 milyar do-ı 
Jnn henüz pek çoktur. Diğer bir ga}li mektedirler. Bunu bilfarz endüstri işlet- lar<l .. n 19 3 7 de 31 milyara çıktı.) F a-

1 
tabiilik te şu noktada aranmak lazımdır:! melr.:rinin iktısaden müsait olan mevki- kat, bu aralık iktısadi ve mali ı.-aziyet 
Dünya ticaret hacmi cihan iktısat buh- 1 lt"rden kaldırıp - Etrategique • bakımdan esaslı bir derecede düzelmiş olmakla 

ıanının patlak ''ermediği zamanki se- rlaha ~emin> gözüken yerlere nakledil- beraber bütçe açıkları gerçi azalmış, fa
vi} enin hala .> üzde 1 O - 2 O gerisinde bu- mesinde, yahut ta cEr~tan maddeler kat büsbütiin bakiye verecek bir şekle 
lıınmaktadır • Üçüncü olımık nihayet cikame mallan• ıanayiinin faaliyete geç- henüz girmemi,.tir. Bu itibarla borçların 
Lmme maliyesinin vaziyeti de bir c;ol. mesinde; askeri bir takım mülahazalnr- itfası şimdilik mevzuubahis edilemez ,.e 
memleketlerde, tatmin edici ~ekilde ''e- ]a Autarkie tedbirlerinin alınmasında, 
ya cnormab olarak mütalfıa edılmektcn harp bakımından ehemmiyetli olan gıda 
az çok uzaktır. maddeleri ve ham madde stoklarının yı-

Acaba bu::;ünkü maliye durumunun ğılma«ı ı.·e muhafazası mecburiyetinde : 
'karakteristik vaııEları nelerdir '? DiR-er ilah. Göıebiliriz .. 
taraftan bu durum, ıenelerden beri de- · Fransa gibi yıllardan heri bozuk dü-
'\nm eden ~yi bir iktı,at konjonktürü ar- zen, bir maliye durumu takip etmiş olan 
oında beklemek ,.e ummakta haklı ol- ı memleketlerin vaziyetleri huıusiyle pek 
Juğumuz vaziyetten hangi hususlarda müşküldür. Silahlanma hususunda icap 
Eıynlı) or ,.e bu ayrılışın sebepleri ne eden mün1.am ma!lraflarla umumi i~lere 
vlabilir '? ait sarfiyat umumi bütçe haricinde bı-

llkönce ~ruını tespit etmek lazım- rakılmakla beraber gene bütçede mü
f?ır ki, bir c;ok memleketlerde maliyenin him ac;ıklara tesadüf olunmaktadır. Hat
hakiki durumu hakkında tam 'e kat'i ta en son on milyarlık istikraz göze alın
malumat edinmek i11terken bir çok ııe- dığı halde bile hazine diğer taraftan, 
b~plerden dolııyı büyük güçlüklerle kar- miktarı yirmi milyar frangı bulan mııs
•ıl~c:ıyoruz. Bu güçlükler, çok defa rafları ne felcilde kar§ılıyacağını ayrıca 
neşredilen bütçe rakkamlarının müphem düşünmekten kendisini kurtaramamıştı .. 
'\le nok«an olmasından ileri gelmektedir. icap eden islahatın geçikmesi dolayısiy
Bütçe nazariyesinde umumiyetle kabul le, kısa vadeli krediye baş vurarak mev
~ dilmiş bulunan prensiplerin böylece na- zuubahis meblağları karşılamak hususun
:r.nn itibara alınmaması için bir çok se- da sarf edilen ga) retler gittikçe büyük 
bepler gösterilebilir. Bu sebeplerden bi- güçlükler karşısında kalmaktadır. Bu 

faiz haddinin indirilmesine rağmen am
me borçlarında faiz tediyesine tahsis 

edilen meblağ bugün buhrandan evvel
kine nazaran senevi 220 milyon dolar 
fazladır. 

Neticede hülasa olarak denilebilir 
ki, amme maliyesinin vaziyeti bugün 

günden güne ::r:iyadele,en silahlanma 
ma~rafları dolayısiyle tatmin edici ol
maktan veya cnormah tf'lakki edil-

mekten henüz oldukça uzaktır. Vergi 
yükü Ye devlet borçları 1929/ 30 a na-

zaran hala çok yüksek bir seviyede bu

lunuyor. 
Bu itibarla şimdiki müsait konjenktür 

durumu günün birinde yeniden bozula
cak olursa - anglo - sakson iktısatçılan 
son zamanlarda bundan endişe ile bah
•etmektedirler - yeni buhrandan asıl, 
vaziyetleri pek gergin ve ayırdıkları ihti
yatlan hemen hiç yok denecek kadar 
kıt olan amme maliyeleri müteessir ola-

:risi hiç şüphesiz, eh"mmİyetleri günden 
cüne f az!ala~an silahlanma masraflarının 
yüksekliğini ve terkibini saklamak ıır

zusundan ibarettir. Bu arada bir de, si
yasal bakımdan hoşa gitmiyccek her 
! engi mali islnhatı geçiktirebilmek mak-

güçlüklerin ehemmiyeti para durumu için caktır. 

Torbalıda 
iki kamyon kazası 

Tepcköy (Hususi) - Dün saat dokuz 
r;ndiyle, maliye durumunu hakikatte ol-

raddelerhıde Tepeköyden şoför Refikin 
duğundan daha miisait göstermcğe ça- idaresinde olarak lzmire hnreket eden 
Jı .. mak hususunda sarfedilen gayretlerin ve Girltli Mnhmede ait olan ]!} numara
de mu""hım' tesı"rlerı0nı· g"'zden kaçırma-

0 h yük kamyonu, hükumet yanından 

Balıkesirde ilk 
köy ebe okulu 

acıldı 
' 

Bahkesir bir kültür yuvasına daha kıı-

''uşmuş, cKöy ebe okulu~ açılmıştır. Sıh-
malc icap eder. (Varidatın veya masraf süratle geçmekte iken pamuk balyaları hat ve muaveneti içtimaiye vekaleti köy-
ların istenerek veya ihmal neticesinde 

nl tah . d"l 1 . d yni mak üzerinde bulunan şoför muavini Torba-, lere kısa bir zamanda fenni ebe yetistir-
y:ı ış mm e ı me erı c a - l .. . . ~ 

-" d ) N" ılı Suleyman muvazenesını kaybederek mek i~ini beş senelik programına almış· 
eadın tahakkukuna yarcıım e er. ı- . .. · b w d"" ·· b 

d (t 1 şose uzerme 3§ aşagı uşmuş, aşın- p t bik' b ld · ·b 
lınyet bazı memleketleT e ta ya, Al- d . tı. rogramın at ıne u yı an ıtı a-

. . an ve çenesınden yaralanmıştır. Mu:ı- b ı 'lk K" b k ı 
manya) demokrasi yerme sıkı hır dik-ı · . b k f" .. h b . lm ren aş anmış ve ı « oy e e o u u> 
tatör sİ!<teminin geçmiş olmasiy)e artık dv~ın. _u sku uttan şolorund a erı 0 .a- ilk defa ıehrimizde açılmıştır. 

' ı0ı ıçın amyon ro una evam etmış-
parlamentoyu veya umumiyetle amme- t· "' Açılış töreninde vali B. Etem Aykut 

ır. 

Yi maliye ı.·aziyetinden haberdar etmek H"d" • .:ı h b d l b t ·ak'a bir nutuk ııöy)iyerek okulun gayesini be-a ıst:uen a er ar o ::ın za ı a " 
mecburiyeti terkedilmişt~, Hakikaten bu mahalline gelmiş, hükumet doktoru B. lirtmiş ve yeni ebelere hitaben demiştir 
memleketlerde artık but çeler neşredil- Sırrı ile sıhhiye memuru B. Rasih ya- ki: 

memektedir, bu it~barla maliye durumu- ralının ilk tedavisini yapmışlardır. - cMesliğiniz çok mukaddestir. Vazi-
nu tenkit etmek ımkanları bütün bü- ş f'" Rif t b k"I et.re yol f · L o or a on eş ı om enız Köydeki bir hemşirenizin çocuğu-
tün ortadan kalkmı~tır. katettikten sonra. J·andarmaca yapılan · nu dünyaya getirmektir. Fakat asıl va-

lktısat buhranının tesirleri altında her telefon üzerine Kapıka"a karakolunca 
" zifeniz bu çocukları dünyaya getirdik-

tarafta amme ''aridatı, bilhassn vergilf'r geri çevrilmiş ve tahkikatın incelenme-
k · d ·ı · · M ten sonra kurtarmak onlara yaşamak im-pe 21ya e gf:rı emıştır. untazam mas- sine başlanmıştır. 

rafların büyük bir kııımı az çok kısılmak- § Yine Torbalı belediyesinin 15 ;nu- kanını hazırlamaktır. öğrendiğiniz bilgi

la beraber öbür taraftan sosyal m~eı_.- mnrasına kayıtlı Ayrancı B. Ahmede ait lerle anneleri a) dınlatacaksınız. Onla-

ler (işsizlere yardım!) ve iktısadi buh- ve §Oför Hasan oğlu Halit Balıkçının ra çocukİarını 11hhatli yetiştirmeğe teş-
ranla mücadele hususunda alın.an ted- .:ı d k ı · · d k 

birler dolayısiyle yeniden yeniye mü
hiın mikyasta bir çok münzam m~raf
lar ortaya c;ıkmıştır. Bütün bunların ne
ticesi olarak bütçe rakkamlarının hatalı 
sonuçlar vermesi suretiyle amme borç-

iuaresin e i kamyon, zmıre gı er en, vik edeceksiniz. Sizin gayeniz doğrudan 
Torbalıda Melunet oğlu on yaşlarında- d w k" . k . ogruya oye gıtme tır.> 
Maksut Cihana çarparak yuralanmasına +·---
sebep olmuştur. Şoför Halit tutularak ElektTı·kıı· vı·ncler 
adliyeye teslim edilmiş ve tahkikata , 
başlanmıştır. Küçük Maksut yarası geldi 
ağır olduğundan, tedavi için İzmir mem- Gümrük dahilinde kullanılmak üzere 
leket hastanesine gönderilmiştir. 

Karısının ölümüne 
sebep olmuştu 

HAdlsenln kaza olduğu 
anıa,lla:-ak kefa l etle 

t ahliyes ine kar ar werildl 
Tepeköy, 6 (Hususi) - Bundan iki 

ay evvel, Torbalının Arslanlar köyün
den karısı Sudiyeyi yaralıyarak ölümü
ne sebt.biyet vermekten suçlu bulunan 

Ömer oğlu Mustafanın muhakemesine 
Torbalı asliye ceza mahkemesinde baş-

lanmıştır. Davanın Torbalı mahkeme
sinde gürülmesinin sebebi, hadisede ka-

til kasdi görülmemesinden ileri gelmiş
tir. Muhitimizi alakadar eden bu hadi
senin muhakeme safhasını bildiriyorum. 

Suçlu Mustafa isticvabında, hadise 

ısmarlanan elektrikli vinçlerden dördü 

gelmiştir. Malların nakil vasıtalarına 

yerleştirilmesi ve gümrük içinden dışa
rıya çıkarılmasında kullanılacaktır. 

VLJ'...Lb'~XT~~U..7~ 

Satılık ev x 
~ Güzelyalıda, tramvay caddesin
' de 102 7 numaralı ,·e altı odalı, de-
~ nize karşı, bütün konforlu ev satı

lıktır. isteklilerin mezkur eve mü
racaatleri ilan olunur. 
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ne sebebiyet verdiğini söylemiştir. 

Mahkemede istima edilen şahitler, ya
ralama ve katil filinin bir hata yüzün-

den vukua geldiğini müttefikan bildir
mişlerdir. 

Vindsor ispanyadaki gönüllüler meselesi 

Dük ve Düsesi , 
Paris sergisinde 

Romanın cevabı uzun za
man beklenmiyecek mi? -·-·-·-Paris, 7 (Ö.R) - Dün gelen bazı ha- keri ve havai gayretlerinin ehemmiye

berlerde İngiliz başvekilinın İtalya ta- tini göstermektedir. Bu ada Valensiya· 
rafından ihdas edilen Yaziyete karşı 

mütereddit ve kararsız olduğu iddia edi
liyordu. Halbuki dün akşam Havas mu
habiri bilakis İngiliz hüküm~tinin vazi
yetinin çok nzimkarane olduğunu bildi

riyordu. cTemps~ gazetesinin Londra 
muhabiri tarafından bugün gönderilen 
şu telgraf ta bu hissi takviye etmekte
dir. 

cLondra İtalyanın cevabını ila niha
ye beklemeğe mütemayil değildir. Çlln
kü gelen bütün haberlere göre İtalya 

general Frankoya, cüınhuriyetçilere 

karşı hazırladığı büyük taarruzda mi.i-
. 

1 
zaheret için muazzam hazırlıklar yap

~ j maktadır. Bilhassa Majork adasından 
' 

1 
gelen haberler bu adada ttalyanlarm as

':;'.:; , 

ya \'C İspanyanın bütün şark sahiline 
karşı bir hareket üssü hnline sokulm..ı~· 
tur .. 

«Bazı lngiliz gazetelerinin iddia et· 
tikleri gibi İspanyadan gönüllülerin ge-o 

ri alınması meselesinin Londra komite· 
sine havale edilmesini B. Mussolini tek· 
lif ettiği takdirde lngilterenin bunu ka· 

bule mütemayil olacağı doğru değildir .. 
Fransa ve 1ngiltere bu müzakerelerin 

sür'atle neticelenmesi için 1talyaya üç 
taraflı bir müzakere teklifınde bulun• 

muşlardır. Bu hususta İngiliz kabinesi 
erkanı tam mutabık olup Fransa ve İn· 

giltere hükümetleri arasında da sıkı te
mas muhafaza edilecektir.> 

Japon ya ya da ltalya gibi 
azimkar hareket edilecek 

ı Faris, 7 (ö.R) - İtalya gibi Japon-,devlet konferansına müstesna bir im• 
yaya karşı da azimkir bir vaziyet takip kan sahası açmaktadır. J aponyaya kar· 

edilmesine devletlerce karar verilmiş şı hareketin ekonomik bir §ekil alaca-

Paris - Burada bulunmakta olan gibidir. B. Roosevelt tarafından Şika-ığı, yoksa devletlerin bir tavassutu ma-
, ... d d"k d'" . p . goda söylenen nutkun husule getirdiği hiyetini mi iktisap edeceği henüz. ma• 
v ın sor u ve U§CSı arıs enternasyo- d . t . d .. Am ik h · · 
nal sergisinde uzun müddet kalmışlardır. e~ın esır un er . a arıcıye neza- lfun değilse de B. Rooseveltin geçen 

. . .. . .. retı tarafından neşredilen ve Japonya- günkü nutkundan ve B. Cordell Hullun 
Garıp hır tesaduf esen olarak, duk ve lnın Çine karşı mütearrız vaziyetinde ol- .. k"" bl·~· d · t' da d" · . . dun u te ıgın en sonra vazıye ın • 
u~esm Macar pavyonunu zıyaretlerı, bu dug~unu bildiren teb1iğle bir kat daha .. . . . . . . 

. . . ha musaıt bır safhaya gırdlğı inkar edı-
pavyonu hır saat evvel zıyaret etmış olan !kuvvetlenmiştir. Bu tebliğ Japonyaya 

lememektedir. 
arşidük Otto ve Avusturya, Macar prens-, Çinde Şanghay, Nankin ve Kantonda 

Cenevre, 7 (A.A) - B. Rooseveltin 
l"rinin ziyaretlerinden sonra olmuştur. ölüm saçan Japon asker ve tayyareleri-

nutkuyle Cenevre asamblesinin karar 
Dük ve düşes, sergide kalabalık bir halk nin giiya Çinlilere yardım için gönde- sureti hakkında dün neşredilmiş olan 
tarafından sempati ile alkı41anmışlardır. riJdiğini iddia eden Japon tezinin Va-

.. mütalaalar B. Cordell Hullun •Ameri· 0 ___ şingtonda kimseyi aldatmadığını gös-

Şirley Tampley 
hasta 

ka hükümetinin Çin - Japon ihtilafı 
termektedir. Diğer taraftan Çin mese-

hakkındaki mütalaalarının umumiyetle 
lesinde Amerika hükümetinin vardığı . . . . . 11 
neticelerin Milletler cemiyetinin vardı- Mılletler cemıyetı asamblesının mUta) ... 

ğı neticelere umumiyetle mutabık ol- asına tevafuk etmekte olduğu suretinde
duğu hakkındaki beyanat Amerikanın ki beyanatı Milletler cemiyeti mahafi· 
dıs siyaset tarihinde unutulmıyacak bir linde Şikago nutkunun hasıl ebniş ol· 

'hidise olacaktır. duğu tesir kadar kun·etli bir tesir hu· 

1 Şikago nutkunun Uzak Şark mesele- sule getirmiştir. 
si üzerinde fiili bir tt-siri görülmesi Bütün bunlar yakın bir atide müspet 
esasen muhtemeldi. Vaşingtonda neş- \"e fiili bir harekete geçileceğine delil 

1 
redilen tebliğ bu hissi teyit etmektedir. addedilmektedir. 

Şikago nutkunun ertesi günü Amerika 
hariciye nezaretinin bu suretle Çin me
selesiyle meşgul olması Amerikan dip

' lornasisinin Japon tecavüzüne karşı bir 
' ; harekete i~tirake hazır olduğunu gös

termektedır. Bu da Milletler cemiyeti-

' nin teklifiyle içtimaa çağırılan dokuz 

Amerika hariciye nezaretinin Millet
ler cemiyeti ile itilafını daha ziyade te
barüz ettirmek için me1.kur cemiyet 
umumi katibine hususi surette hariciye 
nazırının beyanatının metnini tevdi et· 
tirmeği tasavvur etmekte olduğu riva· 
yet edilmektedir. 

· ltalya notaya cevabını 
dün verecekti 

Faris, 7 (ö.R) - Romandan gelen 
son haberlere göre İspanyadan gönü1lü
lerin geri çekilmesi için üç taraflı mü
zakere açılmasını teklif eden İngiliz -
Fransız nota.sına İtalyanın cevabı bu-

1 giin İngiliz sefiri ve Fransız maslahat
güzarına verilecektir. Eğer bu iıaber hi
lafına cevabın verilmesi yeniden teah
hiire uğrıyacak olursa İngiliz. ve Fran
sız mümessilleri cevabın tacili için Ro
ma hükümeti nezdiiıde yeni bir teşeb-

Paris - Sevimli ve beyaz perdenin 1 büste bulunacaklardır. Zira iki hükü-

en çok s~vilen küçük ~ana~ka~ı. Şirley tmet bu müzakerelerin inkişafını müs
Tampleyın hasta oldugu bıldırılmekte- tacel ve birinci derecede mühim telfık
dir. Hastalığı her ne kadar ehemmiyetli 

1 
ki etmektedirler. Romanın vereceği ce

de~ilse de bu haber sinema alemiıii, kÜ· 'vahın menfi, veya müsbet veya şüpheli 
çük artistin hesabına büyük endişelere 1 olmasına göre daimi temas halinde bu-
dü§Ürmüştür. lunan İngiliz ve Fransız hükümetleri 

---• vaziyetin icabına göre müştereken ha-

f i/islinde reket edeceklerdir. Eğer İtalya İspan
yadan gönü1lüleri geri almak için mü-

7 500 lngiliz askeri zakereye girmeği kat'iyyen redde<lece.k 

asayişi temine 
çalışıyor 

Kudüs, 2 - Filistinde asayiş ve sü
kuneti muhafaza için 7500 asker faa
liyette bulunuyor. Vaziyet fenalaşmak
ta devam ederse Mısırdan yardımcı kuv

vetler istenecektir. Kudüsün kapıları 
kuvvetli müfrezeler tarafından tutulmuş

olursa Londra ve Paris bu cevabı kay
detmekle iktifa etıniyecekler ve İspan-

Yunan is tanda 
Mukaddesata küfür 
edenlerle mücadele 

kongresi 
tur. Girip çıkanlar sıkı bir surette aran- Mukaddesata küfür edenlere karşı mü
makta, Üzerlerinde şüpheli evrak veya I cadele edenlerin kogTCsİ açılmıştır. «Pro-

silah bulunanlar tevkif olunmaktadır.in- ia> gazetesi başmakalesini bu meseleye 
giliz1er tarafından tevkif edilmemek için tahsis ederek şunları yazıyor: 

Ömer camiine iltica etmiş olan baş müf- cKongrenin bu kötü huya kar!!\ çare 
tü buradan hala çıkmamıştır. Alınan son bulmasını temenni etmiyen yurddaş yok-
haherlere göre filistinde lngiliz maka-1 t B h ·· t lA l ı · 

1 
ur. u uya mup e a o an ar aynı za-

mabnı çok şiddetli harekete sevkeden d d" d k" ) ld ki d 1 man a ın ar ımse er o u arın an 
§ey İngiliz memurlarına bir çol tehdit 1 d' A l k · d · · •d· mese e mı o ma tan zıya e ıçtimaı ır. 
mektupları gönderilmiş olmasıdır. Bu 
mektuplarda vazifelerini terketmedikleri 

yada İtalyan müdahalesi sebebiyle bo

zulmuş olan müvazeneyi iade edecek 
şekilde tedbirler alacaklardır. 

Faris, 7 (ö.R) - İspanyadan gelen 
haberlere göre havaların bozukluğu se

bebiyle askeri hareketleri azdır. Bunun

la beraber Astürya cephesinde asiler 

Forban mevkiini zaptetmişlerdir. Yuka
rı Aragonda da nasyonalist tayyareleri-

nin bombardımanlarına rağmen cüm
huriyetçiler bazı köyleri almışlardır. 

Paris, 7 (AA) - Royter ajansı mu· 
habirinin salahiyettar bir membadan öğ. 

rendiğine göre, İspanya işlerine ademi 
müdahale hakkındaki İtalyan cevabını• 

bugün öğleden sonra gelmemesi takdi
rinde Romadaki İngiliz sefiriyle Fransız 

maslahatgüzarı bu cevabı teeri ettirmek'. 
için Roma hükümeti nezdinde bir teıeb

büste bulunacaklardır. Bu babda İcap, 

eden talimatın verilmiş olduğu zanno
lunuyor. 

Japonlar 
Bir Çin şehrini al
dıklarını resmen 

bildiriyorlar 
Tiençin, 7 (A.A) - Japon erkanıhar. 

biyesinin bir tebliğinde, Japon kıt'atı-

nın tayyare ve zırhlı tren yardımı ile 
Pingyuanı zaptettikleri bildirilmektedir. 

Bu mevki Tiyençin Puku hattı üze
rinde ve Tehtchui ile Tsinan arasında
dır. 

Tiyençin, 7 (A.A) - Tiyençinde .( 
ve Dairende de on bir kolera vak'aSl 
kaydedilmiştir. 

larının gittikçe fazlalaşmasına yol açıl

mıştır. Bu aralık iktısadi hayatın canlan

ması ııayesinde bir taraftan varidat 
rhemmiyetli derecede yükselmiş, diğer 
taraftan da buhranın icap ettirdiği mas
raflar azalmı olmakla beraber mali 
nkıntılann bir çok memleketlerde ta
nrnmiyle nihayete erdiği iddia edilemez. 
Hakikatte, konjonktür durumu yoluna 
tirdikten sonra, buhran dolayısiyle zi
.radele§tİrilmi olan vergi yükünün tek
ıar hafifletilmesi 'e daha fazla borçla
nacak yerde amme borçlarının iyiden 
ıyiye itfası lazım gelirken, vaziyet mem
lt-ketlerin çoğunda hiç te beklenildiği 

ı,-ibi c;ıkmamışt ır. Bilakis ağır vergi ) ü
kü hemen hiç değişmemiş, hatta çok de
fa daha ziyade fazlaJaşmıştır, bunun bir 
misalini İngiltere de iradı umumi vergi

tinin !!On zamanlarda yülı:.seltilmiş olma
ıında görmek kabildir. Bundan ba~ka 
Almanya, lngiltere, Fransa, Amerika 
birleşik devletleri gibi memel"ketlerde 
flmme borçlan da hala ziyadeleşmekte
dir. 

gtinli valides:, karısı, kız kardeşi ve Hakim, bu hadiseyi çok derinden ince
' 1 · 1 t kt ik ·· lemiş ve hadisede kasdin vücuduna des-
Komşu arıy e o urma a en o gun takdirde hayatlarına suikastlar yapılaca-

. · A ı 1 k" ·· k b k · · y teres olamamış ve hata yüzünden vu-

Yunanistanda dine küfür etmenin sa

ikı, dinsizlik değildir. Maamafih bu kö
tü huya kar§ı açılacak mücadelede, dev-

Japon makamatı hastalığın Japon or
dusuna da sirayet etmemesi için ihtiyat 
tedbirleri almıştır. 

Bahsettiğimiz inkişafın başlıca sebe
bini silahlanma masraflarının kuvvetli 
~e)d]de artmasında aramak lazım gelir .. 
Bu masraflar bütün dünyada 1932 / 33 

•nıştesı rs an ar oyu ır e çısı u- ğı bildiriliyordu. Arap komitesinin tid-
·u{ tarafından getirilip karısına bırakı- kua geldiği kanaati belirmiştir. Suçlu- d ti kt 1 d G e e aranma a o an vezne arı aze-
lan bir dolma av tüfeğini a]mağa gitti- nun talebiyle bin lira kefalet verdiği de yakalanmıştır. Ceylana nefyedilen 
ğini, tüfeğin ateş alarak karısı Sudiye- takdirde Mustafamn tahliyesine karar 1 Arap reisleri Su11Sekten batka bir harp 
nin yaralanmasına ve binnetice ölümü- wrilmi.stir. 1 gemisine naklediJınitlerdir. 

Jetle kilise teşriki mesai ettiği için birçok 

dedikodulara ve kilisenin ayaklanması· 

na sebebiyet veren Prof. Sik~tri.s 35 ya· 
ıında olduğu halde ölmüotür. Bütün ga-

---------------------------~ zeteler, bilaistiına, Yunan milletinin kıy• 

metli bir alim kaybettiğini ileri ıürerek 
tee .. ürlerini beyan etmek tedirler. 
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Milyonerleri LonJraJa bir pazarlık 
manevrası 

Yazan: Mlfel Zeveko 

Moskova, 6 (A.A) - Pravda gazetesi 
İtalyanın Londra büyük elçisi Grandi 

E fazla has 1 At reko u ap J k tarafından İngiliz nat.ırı Edene İspanya n 1 a r y an a :~~~i =~:~~d::·a~~::i~a~r~~k 
2 D 'd • G T • ı 00 manevrasından başka bir şey olmadığı-

Mı:JJ.y.,, ald>g• son vaziyet şu suretle -_ Onunla ben döğüşeoeğlm. em pse y ır. ene un ey ıse ::~~:::;::e -d~::-=b~:~ 
laİQ Uzun bir yılan şeklini alan ahali- - Ya seni öldürürse. • ı • • 1 nün de ltalyayı serbest bırakmak ve 
lu, başında bir süvari kıt'ası yürüyor- - Siz benim intikamımı alırsınız. mı yon serv etı ) e spor münhasıran bizzat kendi menfaatlerini · 
~ Bu~l~ Gizle kardeşleri ve bir.kaç' Luvayez ilive etti: . . • korumak emelini gizlediğini yazmakta-

~:,'!~ı:~ . .:::~ır ==~ ç:çı:du:=: :::::.:.:: cuların en zengı·nı·dı·r. :;... ___________ _ 
Yorlardı . den bahsediyorsunuz. Herifin sizi ya- M •• d ·ı 

Bı.ıssi Lö Klerk alaym idaresi ile kalayıp Bastile tıktığı yetişmiyor da • UZ8 ye e ) e • 
llaefluI oluyor, bir noktadan diğer bir şimdi bir de birbiri arkasından onun la- NeYYork. .. Tetrinienel 1937 · f k J d b •• -k ::Ya geçiyordu. Şu sinyor alayınuı,lıcı ile can vermek istiyorsunuz. Maduon Sqaar GarJen'Je, NevYorlırm 6a en biiyiik •por •arayın. eV a 3 e UYU 
leli ında keşişler, papazlar, dilenciler Luvayez dört arkadaşın en büyüğU 'da mevıimin en güzel bolu maçını ıeyrettillten aonra )'İne Nevyor- t 
•>'o~ ınütemadiyen (gebe~in H~ idi. ıu:aım emri ile bütUn c~y~tler lnın en 'J?"rtil barı ~an bokıü~ Dempıqin barına gitmek ve orada Sa JŞ 
......._ diye bağırıyorlardı. Fırer Anım onun elmden çıkardı: Mert degildı ve onunla bıra:z gevezelık etmek ııtedim. Spor aarayından çıkar çıi- y l luk d l • l b • • • 
~gerisinde Luvayez ile Sent Malin, meriıamet nedir bilmezdi. Hile ile fır- maz karııma boymı bülriik ve gözleri kör bir .iyah dilenci tuadiil . . 

0 ~~ 0 ayısıy e .. ı~ınc~ı:: 
~be~, ve Mont Seri çilekeş papazlar sat düşürere.k güzel hançer kullanırdı. etti. Ba dilencinin boynmula bir leoha aıılı idi. Levhadaki yazıyı rın~n uncu ~~ :unG ~ t 
M-.. etınde ilerliyorlardı. Daha arkadan Diğer UçU daha genç biraz daha fazilet- okudum. Şöyle diyordu: eyın saat ta~. aN 

1
oz eped 

... cuyen tek ı..A. b" papaz vardı ki . . . B b lu" K"d B L_, • K . tramvay caddesı 808 • ı ev e 
L Lk ~ına ır li idiler. Luvayezın nasıhatlerme bo· - c en, o or ı rooıq am .• Prımo arnnanın J>(lrlönen .. h d. B Az" S .. 't b"I 
uu .. u ul t il ·· ·· u örtm.. ıı rirıi • ld o·ı . mu en ıa • ız uvore aı ı -'-- e es e yuzun U§ e e yun cğmeğe karar vererek ondan tali- idim. Gözl.rım lrör o u. ı enıYonun .• ı. ·· l b·ı 1 ık 
~\'toz ib" k t ··ğ u ·· · d di ki - ._..._. · • • F:1 __ ı_ıL! cum e mo ı ya arı aç arttırma 4t g ı avuş urmuş go s uzerın- mat istediler. Luvayez e : Açık tuttuiu pp.-mm ıçme 1e7 • Tmıeym IUIQelllJ'& ka11ılat- f 1 t 1 cakt 
..__lakı sıkı bir hançer tutarak ilerliyor- - Şimdi Dük seni istiyor diye onu yarım dolar baraktım ve zavallıyıa, mua tetkil eder. Bu kartılqmanm sure ıy e ~a 1 

a.. ır • 
...., Bu papas Jak Klemandı, en geri- yatağından kaldıralım, hançerleri elimi- büyük kecleriııi, feliketftai arttıracak lauılit yekUııu da bir vıilyon 800 F evk~l~de lüks ay?alı dola~ 
a..ı de Favstanın arabası gelıyo' rdu. Yol- 1 1 ç k '·--- b" darb il 1 bir __ 1 ___ .... ...__ ~ .J__ b" ~-'--.l... tuvalet ıkı adet komodınoau, 2 k .. 
~ . . ze a a ım. ı ar çıı.umu. ırer e e ...-. ..._.... 7~ ~ an ~· Tk "k l k"b'k k 1 
~ köy ve şehirlerin halkı ne olu- canını cehenneme gön.deretun. ettim. Dempteyin 1921 yılında Kar- Bobör Jak Doyl~ fi ı nı e u .• ı aryo ama aoın. :r diye koşarak bu alayı seyrediyorlar- 'Oç genç bu yolda hareketi muvafık Yam Jak l>empMJ ile, bu mil- paııtiye ile karplapnaaı üçüncü aı-ıha kabarık oluyor. Meseli maruf yası, ;~ab buf;, ~are ye!11~ h:i: 

Dört gün de,·am eden yolculuktan gördüler. yoner boksörle beraber bldığım za- ruf r~orlar arasındadır. Bu kartdat- bir boksör leJ1ede ancak ae1az maç ~&sı, :.m,et aa~. ~ ~e, ye~~ ır 
~ Şarterin Kipok kapısına gelindl Lu:vayini Kalabere eve nereden giri- man ona bu zavallıdaa bahsettim. IDll1Un haaılib bir milyon 789 bin yaparken yine meeeli Cim Lonclo- he mad"' en k i ~ tu~İ a:s Yb:· 
~varmadan bir gün evvel kliç~k leceğini sorunca bu adam, beni takipl - Maalesef, eledi, böyle ve onun dolar tutmUfhır· 1sun bir haftada altı güret maçına a~e oner 0 tuıu ~ e • era .' 
~ kasa~ada ge~i .. geçirenler aı:asın- ediniz, diyerek bir keçi yoluna düzül-

1 
gibi pela. ~ SIJ?rcular v~ır ki ev- .Joe Luia • Baer • m~çindan bir• çıktığı oluyor. . . . c~~zden ~mamul temsıyelık, s~ı· 

. v~yete bır goz .. atalım: . Gız ile dil . ." Caddeden yirmi adım uzaklaşır 1 ~~lce zengın . ıke~ b~~ 9efalet milyon, Şarker - Şımelıng .. maçın- Daha ~ ~r ~ para- bının ~eaı sal~n gramofonu, b~ 
~~tı kasabanın en guzel evlerme yer- uzaklaşmaz bir çitin üzerine pire gibi JÇmde olmasalar bile guçlukle ya- dan da 749 bm dolar huılit elde nm az1. çogu olmn,or. Bır ~ çok plaktan ıle ~rabe!, Amen. 
T"tQle~. Kasaba halkı çayırda kona~a-, 'sıçradı Diğerleri de onn takip ettiler.1 pyorlar. ledilmittir· bir gece ID8ıÇ1 için Maddiaon Squar- kan duvar saati, cevızden ma• 
'- ketişıere misafirperverlikte kusur G""b ; 1 .. ıur· b"r avlunun içinde ı DempMJ, böyle dara düıenlerin . Am«ibda bu sabık boks §&Dl- da üç bin dolar aldıktan sonra er- mul Hereke kumatından kübik 
~eğe çalışı~oniu. Bu insaniye~i b:ıu~:;:;liı.;~ı. ~ağ ıtaraflarında ahırla ~ı IÖylemedi. F~at dalgıntpiyon ve töhretlerinden Lqka spor teai günü civar bir kaubada ISO ~ape takımı 7 ~adll'. Kübik 
ı...._ lüler alaya bır kaç fırın ekmek, bır b" k'" d ö 1 . d ik" bö" 1 gözleri "Önünde böyle bir çok arka- ·-~:.-.ı- ve hqka 1par sahalann- do1ara sıüreAiyor •ıs ara sehpaları, 7 lambalı Blau-
~ fı . . . . ır umes var ı. n erın e ıye - • C:.---- yuw;unu••"" lar • • • ---1- k 1 935 od 1· d 
1 çı ilzilm ve elma §8.tabı getınnl§· .. . • kul "be b 1 ı dqlann bugün Madiaon ~....- gar- da 7.en1in olan ıçmde hatınmza İşte Cim Londos üç buçuk sene- JA&D&t mar a ı m e ı ra J'O 
er, Çayırda bir çok ateşler yakmışlar- Iunm~ ev~ benzer b~r . ~ u ~- den etrafında dilenen hallerinin can- kim gelebilir. de bu suretle bin güreı mar.ı yap- kıaa orta ve uzun dalgalı bütün 
dı. Koyunlar, öküz butlan, domuılar yordu. Sagda ~v sahıplermın otur : l landığı belli idi. Methur patinajci Sonya Heniel nushr. Bugün üç milyon dolardan dünyayı alır, dünyada en iyi tanın. 
bu atet}erde kebap yapıldı. Yemekten !arı büyük~e hır ~da ve sol~a da Bussı f Arkadqam Curt Rieaa ~ iki mevsimde buz üstündeki kayma fazla bir sen-eti vardır. mıf Bluthnr markab piyano, 6 
~ her kes paltosuna bürünerek bir Lö Klerkin yattıgı oda bul~nuyord~... fısıldadı. maharetleri için 250 bin dolar al- Amerikada spo~cular uara kv.a- parça kadifeli oda takımı, sepet 
°teye bUzilldU ve uykuya daldı. Kili- Burası fakir köylünün ınisafırler~e 1 _ Dempaey, her ay yardıma mııhr. Bundan batka sinemada iki mrlarken bu~1"" kazandıran te,ki. takımı, kartallı duvar aynua, 5 
~ saati onu çalıyordu. Bu sırada ayırdığı bir daire idi. Kalaber ~1 muhtaç bobörlere üç yüz dolar İ filim için 75 bin dolar almlfbr. latçılar da tahü bzanıvorlar. Ancak adet camlı kütüphane ve doeya 

. ere gidecek yolun ilerisindeki bir ile kapıyı gösterdi. Ve Luvayını her 1 vermektedir. 1 Sonya kendini çok ~h satmak- bu teıkilitcılar. organizaförler idn- dolapları, beyaz boy~ı elbise. d°: 
~ samanlığında iki adam uzarunış murclıındı.. . 1 - Ş-u halde Dempsey çok zen- taclır. Ve bir alqamki llaaılit hiue- de zeı,oin o!arak yqıyan hemen hiç labı, Markia, muhtebf kadıfelı 
htıyordu. Ayni evin alt katında güzel - Pencereden kaçıp kurtulab.ilır. gin.. ıinin 7500 dolardan llfaiı olmasmı yoi( Pibicfır. perdeler, bronz kof'Des(eriyle be-
hlr karyolaya uzanmış diğer bir adam -:- P~cere -~o~H • . _ Pek ., kadar değil .. Evveke istememektedir. 8ilJ,".~aa "'MUf organizatörlenleJ, raber, çocuk için tüfinyeralı do-
borlaya horiaya uyuyordu. Bu adam Fılha~ka __ koylüler ıçın pencere~ ?e· .~· fabt 9?.9 teneainde aer- · Spor yüzünden servet sahibi olan- Tela R•kard f»u,.dan _, s-ıe evYel lap, ıalmandra aoba, buz dolabı, 
8ussi Lö Klerkdi. Kilisenin çanı onu virde hır sus sayılıyordu. Kapı i.kıye I velinin mühim bir kıammı bor-' lann aayıaı yoksa da bunların İçin- VÜ7. milyon nank Mhihi İktM aefa- 6 adet .andalye, 2 adet somya• 
Çalarken dört kifl bu eve yaklaştılar. bölünmüştU .. Hem oday~ aydınlatıyor, ... hybetti. 1 de J>u serveti hümü muhafaza eden- let iç.inde ölmü~iir. l S bin do11'r1ık çocuk karyolası ve birçok Isparta 
8uaJar kral "Oçüncü Hanr.iııi.n en sadık ve he~ı .de havata_ndırmaga yarıyorduH• f O, babta en çok kazanan mi!-

1 
ler ve Cim Londos gibi bir kaç ele-• bir Pftl'8Y• n,.ıkabiJ 500 ~ dolar taban halıları, ıeccadeler ve sair 

adamları olup kimseye sezdinniyerek Luvaymı bu vazıyetten çok memnun 
1
yoner '110TCUlardanda. Maamafih vı-ıfa milyoner olanlar çOk azdır. tboı:Ç h1Ta1Pu·~'1 ~özlerini vumMuı- bir çok mobileler bilmüzayede sa. 

alaya karışan Mont Seri, Kalaber, Sent kaldı .. Dördü de hançerlerini çektiler .. ne !İmdi qlettiği budan epey kir Güre§ciler, her ne kadar bokaörlerı tur. Alacaklılardan bir çoö-u h~k- tılacaktır. 
!'talin, Ve Luvayez idiler. Bunlar daha Se1,1t Mayn ile Mont Seri kapının ~·..,.,~ıt.• ltadat ~k para almıyorlarsa da onJlanndan~ ,eçm,~dir. Simdi R\- FIRSATI KAÇIRMAYINIZ. 
ilk geceden beri slllh kullanmaktaki luna, duvarın dibine dizildiler, BıliBfj Senecl4! yirmi h'f bin dolar 9'e1i· rlar boksörlerden daha çok ve uıkafdın dul kaz,sı ile ecoc11iu, fl';Ski FD'aat Arttırma Salonu 
-.ııuetıerinl Bussi Lö Klerkin göğsün- görilnür göı·ünmez üzerine atılaca~- 1 ri var .. Bundan bqb fÖlw'etİ hm 

1 
~ yaptıldanndan elde ettikleri l ,d."8plann. yardımı ile geçinoıekte- Azi.z Şınılı 

de tecrübe ve tatbik fırsatını kollayan dı. Kalaber sağ tarafta durdu. LuvayJ· 1biitün Amerika.va yaJlhnıı olduğun- kir yekUnu boksörlere nisbeten ela"' clirler. Telefon: 2056 . 
•claınlardı. ni tertibatı gözden geçirdikten se>nra kı- 1 darı kundura. çik111ata. l'anlalon _. I ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••H•••••••••••••••••••••••••••••n•••••••n••n•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Buasi Fransanın taıunmq silahşor~ lıncının ucu ile hızlı hızlı kapıyı vura- laaı snbi muhtelif marbJara ilin G b • Al f e ı f 
tından bulunduğu içm dört arkadaş bir- rak bağırdı.. suretinde ~ı vermekle de kazan- enç ır ma n 1 eso u 
den hUcumu muvafık görmüşlerdi. Ev - Bana bak mösyö Lö Klcrk.. m"'«adır. · 
tthriıı çok kenarında bulunduiundan İçeriden bir ses eevap verdi.: Bugün Amen~m eı ~ngİn 

hu nıUcadeleden kimsenln haberi olmı.. - Kim o?.. boksörü Gene Tunevdir. Tuney s d 22 b 
YacaJnı. . . _Çabuk uyanın monsenyör sizi is- Ameril;ad1t Oempseyden daha az, evdı•gw ı• ka ını ıçak 
~t Malın Kalabere sordu: tıyor.. n&1"1ı ve daha • .,, mac yapl1Jlt ,,&.. 
- Burada olduğundan eınin misin? · - Monsenyörün de canı çıksın! .. Bi- m.,~· beraber daha çok aerYel salıi-
- Bir dakika gözümden kaybetme- raz bekleyin geyiniyorum.. biclir. d b • 1 en f e c" b • 

4irn. Şüphe etmem ki, yaban domuzu· - Çabuk olun~z. Dük Maniveli de Bunda~ bafka Tuney ben ~i. ar esıy e 1 ır 
!lu ininde bastıracağız. istiyor.. Ben onu uyandıracağım.. kendini idare etmia. meqa;erlerine 

llont Seri dedi ki: Luvayini bunun üzerine Kalabcrin az para v~i,, böy~c~ de tasamı· k•ld •• ıdu•• rdu•• 
- Nasıl hareket edeceğiz? yanı başına çekildi. fu sayesinde para biriktinn~ de şe l e o 
Seot Malin derhal atıldı: - BrrMEDI - muvaffak olmıqtur. Halbuki Dem'D· 

.._ sey kazandığı paranın hiç değil- Pragın Hrndsany tepesinde en.sakin zaralar ile cCanbazhane> tabloları Pr~g-

K oca kadı. O ~e y~ıını .. muavinlerine ve mena· bir sokakta b; facia olmuştur. Polislert
1
da çok muvaffak1yet kazanmıştı. En gü· 

a VClS! ıerlerıne dagıbrd1. • • 'kUçU_k bir pansiyonun kapı1arını kıra- zel eseri cTatlı sergüzeşt~ adını taşıyan 
Tuney Dempaey gibı bo...Ma kaJ-1rak ıçeri girmeğe mecbur kalmışlardır.

1
lablosudur. Valtcr Dubıslav Şarloten· 

Ş • d • b • Jd betmedi. Bilakis kazandı. Bu itibar- Burada görülen manzara fUdur: · burg sanat mektebinde muallimdi. Man· 
ım ) ır yı ızın la bugün milyonlar sahibidir. l Gertrude Landsberger namında genç tığın riyaziye ile münasebetleri bahsin· 

Hepai bu • kadar değil,, Methm; 
1
güzel bir kız yatağı önünde başını bir 

1
de bilhassa ihtısas sahibi idi. ·Kendisi-

kocasınl avladı 
ba.?1'er ve ~yanler Mo~anm or·1yüz yastığına dayamış olarak bulun-ınin felsefeye ait bir çok eserleri ile bir 
tagının kızı ile de evlendi. Bu "'!· ımuştur. Kanlar içinde olan çıplak ceset felsefe ]Qgati •ardır. Valter büyük bir 
dm yakında 50 milyon dolarbk bir,~rlnde 22 biçak yarası vardı. Kanla- istikbali olduğu tahmin ediliyordu. Genç 
müeaaeaenin sahibi de ot.cak.. rın kurumu§ bulunmasında cin:ıyetin filozofun en mücerret ıeylerden zevk 

Jud'th Ailen 2 milyon dolarlık Ço~ okunn ve an.~ lıa.,a· ,işten~iği dakikadan beri bir çok saatler ·almakta olması tabiatındaki ~~un~~ 
tına ~~ Tuney b~ Nevyork-, g~ınl§ olduğu anlaşılıyordu. Biraz öte-Jasıı yu~uşatman~~t~. Valt~r fikırlerıru 

bir f~minaf daVCJal actı. • ta yukaek aosyetenan adamıdır. de, maruf Alman filozoflarından Valter lhiç çekinmeden soyliyen hır adatndL 
----------------'- Şöhret ve aervet aihibi olan bir Dubislavın cesedi yatıyordu. Ayni su-, Kızdığı zamanlar asabiyeti derhal fi. 

Ne1"!1oTk 2 ilktepin _ Ben Kont Kakiak'inı. Paristen ge· kimsenin Amerikada. pplitikaya ka-
1 
retle 'Çıplak olan bu ceset üzerinde yal· tzik tezahürlere inkılap ederdi. Berlinde 

lı.ınerik.an gazeteleri boşanma rekol1ll· liyorunı. Madama bizzat verilınesini'za- l'lfmaJDUI imkinaadır . . Gere~1 nı.z ilç biçak yarası vardı. Yaralardan de dostlarından birini bir çok biçak dar
~ k.ırınak ruyetlııde olan zengin bir ruri telikki ettiğim bir .mektubu ·hAmil Dempaey ve prek Tuney bu iki sa·:}?iri ka_lbe dayanmak suretiyle ölümil !besiyle yaralamıştı. Fakat yaralı ken
oto~bil fabrikatörünün kızı hakkında bulunmaktayım, demiştir. bık boka pmpiyonu bugüa ~,intaç etmişti. Odanın ortasında h eniU ıdisi lehinde şahadet ettiğinden ~e· 
~neşriyatta bulunuyorlar. Bu ku Ziyaretçinin çekici asalet Unvanına veltin en. ~li taraftandır~- .. i~ ~lınern.İ§ bir tablo duruyordu. ime ~alterin ademi m~suliyetine kaı:'r 
Deırın l>oqe'ciir. Babası katmerli mil- kapılan bayan Delfin kapıyı açtırarak Tuneyı bir gun Rooee-.elt h~: 1 Gul. re.ngınde mayosu ile bir canba~lverml§li. Gertrude Landsbergerd~n yır· 
l'otıerlerden biridir. Şimdiye kadar dört ziyaretçiyi kabule .mecbur olmuş. aleli- metinin beM bqh aimalarmdan blfl,~ım eden bir Je,·ha idi bu ..• Sehpa· mi Y&f büyilk olan Valter Dubı.slavın 
-fa evlftlmİ§tir. Bofandığı erkekler- de bir te'blii memuru olan uydurma oluna hiç hayret etmeyiniz. nın ~cundaki çengele Valter Dubislavın '.genç kızla mü~asebeti biı: kaç a~ evvel 
d~ biri tanınnııı sanatldrlardan Boris kont tebliğini yapııuJtır. Maamafih bu iki eski sporcu, her' kendı eliyle yazdığı bir .kiğıt asılı bu.l. ı bq1emıştı. Alım ~n mas~ kelımeler-
bukeıün kocası Cromvell'dir. Delfin • banıi iJi bir bob IMÇIDI hiç luiıu~rd~. Filomf; genç kızı kendi ~- den kendi.sine ha~e~ manaları çıka~~-
l>octıe, §imdi beşinci defa olarak sinema mazlar. Onlar daima böyle maçla· lebl ~ıne öldUrdüğOnU yazmakta idı. ~rak sılc sık sevgılı,sı ile çalışmakta ıdı. 
l'ıldl%larından Judith Allen'in eski ko- Mısır rm ilk seyircileri araaanda görülür- Bu cınayetin bir mutfak biçağı ile yapli- Genç kı:& bu maraz.! ruhlu adamla .haya· . 
~ı Jack Do 1 · ı· · . ti J ı......:.. • dıtı anlaşılmıştır !tını geçirmekten usaıunıştı. Cmayet 
,a, y eyı e ıne geçırmış r. U· Mıü J L ICI'. • • k 
""'tb Ailen b kadın al h" d uaı aasını Madam ki bokstan ve bola&'le- ARTtST VE F1LOZOF aqamı kendisiyle konuşur en: -
hir dava ~ça~a~~a bozuculu~n~a: kuvvetlendiriyor rin .ervetlerinden bahwcfi,onıs, Gertnıde Landsberger Pragın tanın· - Dubialav ~~l~e dönmen dahatGertrude Landsbergin bir arkado.:uı. 
dolayı kendi · d "k" ·1 d ı t boka ma-•--m hudit relrarlan ırt1J ressamlanndandır. Bilhassa AVU!I· hayırlı olacak demı.ştır. S&n ,.emıi 
... : sın en ı ı mı yon o ar az- K hir 6 (AA.) Başvekil Nahas ~ua ada 1 • b .. d ·1 . ld·-· d ··"l'\at istemiştir a e, · - hakkında da bir haç IÖZ söylemek tuty ve Yugoslavyada yaptığı man- Cinayetin u soz en ı erı ge ıgı zan- ne iliyor. 

"'•i.,-ı · """a parlanıenlonun fevkalade olarak . -•--- ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••u••u•••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••• ''..,..., ısını on binlerce dolarlık bedi- ~ . -· · · · yeraız U..Juau.&o • • • ...................... _ 
~~~l"\e taltif eden Delfin bugüne kadar içtunaa davet edilecegıni bı~dınn~tir. Haaıli.t rekoru, Dempaey ile Tu- Kudüste Büyük mültünün eserlerı menedıldı 1 .§ Lo~dra. 7 (AA) - Veziriatuacla 
--Udlth Aile . .. d d·-· d 

1 
Bu toplantıdan maksat milli mudafaa ney _____ ..ıı.... yap·1-- :ı..: __ : m~•· ası yerlale.r İngiliz kuvvetlenne hü~um-

.,.. __ . nın gon er ıgı ava ce pna· . . . . . 1 k tahsisa uaaınua ua.n l!UIKI ~ • . • A d b . . . . . . . 
-·-.:sıni almaktan ka ınm tır. Filhakika ıçın hır ınılyon lırn ı munzam t dır. Bu maçta tamun iki milyon al- K~düs, 7 (A.A) - Resmi gazeteme- komıtesı azasının memleket dışarısma ~ ulunmuşlar ve ıkı lngılız zabıtam öl-
~h!ig ınemurları belf~ bir tUrlii ele kabul etmek ve Montrö kapitülisyonlarlb yüz elli sekiz bin dolar haaılit ol- .ınurıyetinden affedilmiş olan büyilk çıkarılmasını ve müftünün de azledil· durmii§lerdir. 
~~mişlerdir. Amerikada bir dava- konferansının derpiş etm~ olduğu ni- m'lflur. tDc IDllÇta Tuney mRJitm milftU tarafından nep-ed.ilmiş olan bütün mesini protesto etmiş ve azil keyfiyeti- § Londra, 7 (A.A) -Dün geni§ mik· 

~ bawlarnak için tebliğatm müddeialey- z:ınmameleri mer'iyet ıru:"kiine vazet-

1
ancak ~on aJt.mı alnufb. ~ eserlerin menedilmiş olduğunu yazmak- n~ .din. s~rbı:?stsini ~uhil .b.ul~duğu~u yasta yapılan 91llltlar ticaret borsal na

Jltn. kendisine yapılmış olması .lizımdır. mek olduğu söylenmektedır. kor !etlcil ~ bu ~İ • .,..,.ta 118 tadır. . . bil.dırmiştır: Bu ~eını~t. Fılıs~~~~e takıp ~"hayli karaatalıklara sebebiyet ve :nif. 
·~ .... ,~memurlar Delfini ele geçirmek Malfun olduğu veçhile bu nizamna- huılitm yüzde~~ aldı..Bu- ~dra, 7 (A.A) - Baidaddan bildı- edılen tazyık sıy~tinin _bütun .. Arap tar. Piyasadaki fazla anlar alakad rl. 
~ bileye baş vurmU§lardır. Dün 'bir melerle komoloaluk mah'kemeleriniıı ka-1 nun ne kadar mühim bir telmn ol- rtld~ine göre, Irakta~ !ltısl~ HiClaya memleketlerinde. ııddetll bır aksulAmel rın lnailiz ve Amerikan eaham bor :.la· 
~ şahaa Delfin Dodgenia kiftkUne zal saWıiyeti muhtelit mahkemelerelduiu kola,ea anla...... . cerruyetl tngiltz .~iM Dir telcnf husule _ıetireceiinl bu telgrafında kay- randa uirun9 oldukları ziyanları t la& 
~: ~ecektir. ldacilm .. ,....,.,...o-p lifDdlnnk Wll!M.ıdzld ~ Arap~. ~ ._._eluine atfedilmektedir. 
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w~~~~ Dok~~;Q;~~atör Baş ağrısı, Diş ağrısı 
NEVRALJi 

-Hakiki dostun tavsiyesi 

B~~~~~:~~~r ~~N~:>~~ndan s 1 K r ~ 1 
hoşlanmazlar. Gecelerin miktarını aznlt- a m 1 u a ç 1 
~:1k ::c~ ~ea~::::; :~~::::~ad~~;~;:: 
yorlar. Portekiz bu sonuncular arasın· Muayenehane: Birinci Beyler 
da yer nlmı§tır. Lizbon belediyesinin ne§· 
rettiği bir emirnameye göre geceleri saat No: 36 Telefon 2310 

dokuzdan sonra ucuz suvareler başlıya- Evi: Göztepe tramvay cadde-
caktır. Yani bu saatten sonra işleyen si 992. Telefon: 3668 
taksilerde, diğer nakliye vasıtalannda, 1-26 ( 481) 
lokantalarda, eğlence yerlerinde ve kah- ':e'!~E!:!C:~::Z::::ıt2. 

veler de mevcut tarif enin yarısı tatbik lZM!R BELED1YES1NDEN : 
olunacaktır. Fimabad tl..izbonda tasarru- 1 _ Damlacık Mal deresinde ya
fa riayetkar olanlar geceleri dokuzdan pılacak beton anne kanalizasyon, 
aonra eğlence yerlerine gilrne)•i tercih I • ı~ • • 

•ütler ve kum deposu i e ımıa ışı-
cdeceklerdir. ':r / / nin açik eksiltme ile ihalesi 15 10 

METELiK MAKiNELERi 937 cuma gününe temdit edilmiştir. 

F v K,.~if «J\rtname ve planı yirmi altı ransnda pnra uzagı olnn metelik ma· ~ ' ':r- ı 

Bütün İstırapları teskin ~deı: 

G R 1 P 1 N 
Bilhassa bunlar karşı müessirdir 

it başında, :ıeyahatte, evde her zaman yanınızda bir kaşe 

GRiPiN kineleri gazetelerin mücaddesinden son· kuruş mukabilin~e baş. mühc:'1d!3: 
rn ynsak edildi. Şimdi ayni makineler likten sah~ır. Keş!f bedelı b~ş hın iki 
gangcsterler tarafından bütün Amerika- yüz yetmış bq lıra otuz bır kuruş-
da tamim edilmiştir. Bir mektep mual- tur. iştirak icin üç yüz doksan altı ıffif ak 

1. l k akkat teminat makbuzu Kalbi bozmaz, mideyi ve böbrekleri yormaz 

Bulundurmayı u n u t m a y ı n ı z. 

b ka temmat me u u ı e • icabında günde 3 kase alınabilir. tesıse nıcın Ve 

R 
A 
D 
y 
o 
L 
• 
1 

N 

( 

• 
haline gelen bu 
nasıl muvaffak 

kanaat• 
oldu? 

limi, bilhassa mektep çocuklnnnın bu au- ıra ı muv . kt b ·ı ı • • • 
retle en kötü bir kumnrn alıştıklarını na- veya an , 
zari d.kk t l k b ki 1 d b " söylenen gün ve saat on altıda en- ı Çünkil cRADYOL1N> in terkibi yük- mütemadiyen taze tnzc piyasn'-·n çıkat· 

ı a e a ara u ma ne er en ır 
1
. • " 

· • k d f k cümene ge mır -.m•••••mm----•••m••• sek bir kimyn şnhescridir. Çünkü cRADYOL1N> digver ınacun· taneaını en i sım ınn oymuştur. l\1u- · . . .rıı li 
ııllimin maksadı ayni makine sayesinde 2 - Hava gnzı fabnkası ocak hı- •ı•••--•• Çünkü bütün cRADYOLlN> kulla- hıra nazaran çok ucuzdur. 
talebesini soymak değildi. Bilakis 0 he- nası çatısının örtülmesi ve dahilden B R ı s T o L nanların dişleri temiz, sağlam ve güzel- Artık bütiln bunlardan sonra cRJ\D' 

b h 1 cak • t d"J•t · • ih aç k dir. YOLtN> ku11anan on binlerce k1"iıı!Js aa ı i timnliden istifade ederek bilfiil ta- yapı a tamır ve a ı a ısın ı ~ 
]ebesine göstermiştir ki metelik makine· eksiltme ile ihalesi 15/10/937 CU• , Çünkü «RADYOL1N> emsalsiz rağ- ne kadar haklı olduğunu anlamak ko-

d• ed"lm' ti l · B "J d beti dolayısiylc hiç stok yapmadığı için laylaşır. sinde oynayanın bir defa kazanması için ma gününe lem ıt 1 ı§ r. Şl!' ey o g un a 
4000 defo kaybetmesi lazımdır. Bu ders kqif bedeli üç bin iki yüz kırk bır GONDE tKt DEFA FIRÇALAMAYI tHMAL ETMEYINtZ ••.• 

1 b 1 lir · k t K 'f e ttart fZZT2'2t2'ZZZ.Zl tıı. e e erin bir daha ıı.yni tuzağa düşme· · a yetmış urus ur. e§l V • ~ - 111 
mderini temin etmi tir. Şimdi Amerikan namesi on altı kuru§ mukabılı.nde o s M A N • Y E · : - ~ ·~· ' \ (,., .--· • • • 1 

gazeteleri metelik makineleri ile müca- baş mühendislikten satılır. lştırak J 
dele için bütün mekteplerde ayni usulün için iki yüz kırk üç buçuk liralık mu-
t tbik edilmesini tavsiye ediyorlar. val:kat teminat makbuzu veya ban- Sirkecide 

ita teminat mektubu ile söylenen 
günde ve saat on altıda encümene 

KADIN FELSEFESi 

iki genç arkadaştılar. Biri diğerinin gelinir. 
çehresindek~ tee:S.ürü görün~e sordu : 3 _ Hava gazı idaresi için alı-

- Hem ı recegım, teessürüne sebep k .. 'ki • 2 844 t-... naca yuz on ı ınçe, , me 
~r ~ 

- Avukat ..... .le evlenmek istiyo- relik ticaret .sasili _bir .adet .otomo ı-
ç k ·· "f ld w •• 1 ~ 1 lin açık eksıltme ıle ihalesı 15/10/ rum. o · musrı o ugunu soy uyor ar. • • 

- Bu adaın zengin mi? 937 cuma gününe temdit edilmıştır. 
- Evet... Bedeli muhammeni fenni şartname-
- O halde ne üzülüyorsun.. Parası sinde yazılı yedek parçalariyle bir-

olmıyan Lir müsrifle in!an bedbaht olur. likte bin iki yüz liradır. 
Fakat zenginse kadınların en bahtiyan Şartnamesi Havagazı müdürlü-
olur. ğünden parasız olarak verilir. işti

OÇERUK YUVA 

Annesi oğlunu evlendimeğe çalışıyor
du: 

- Baksana arkadaşın Talat evlendi. 

rak için doksan liralık muvakkat te
minat mal.buzu veya banka teminat 
mektubiyle söylenen günde ve saat 
on altıda encümene gelinir. 

3543 (1795) 
Sen ne duruyorsun~ 1 _ Senelik kirası bin lira mu-

- Bir kadın ikimize de yetişir anne .. • hammeneli Müftü sokağında Çak-

'ZZZA7.ZZ77Z77ZZ7X7.7L7Z7..7..Z7..7.7J mak fırınındaki kireç hanının bir se-/ zm ir nelik kirası başkatiplikteki ş~ame 
veçhile 15/10/937 cuma gunu sa-

Erkek ve kız at on altıda açık arttırma ile ına1e 
/ kültür lisesi edilecektir. ı tirak için yetmiş beş 

liralık muvakkat teminat makbuzu 
Gündüzlü ve yatılı resmi li-

selere muadildir. Kayıtlara de- veya banka temina mektubu ile söy-
vam ediliyor. Tele fon: 277 4 len en gün ve saatte encümene geli· 

r.zzLfTZZZZT".LT'-Lr.LZT.LZ7.7ZZZZZZJ nir. 
2- adet 

·-o•A•H.,.ILl!e!lts:a:YE~!'!M~O!!T A~H!!lll!!AS~S~IS .. 1- 8000 
DOKTOR 2000 

vab 
28 
58 
97 

fiatl. 
27 
38 
55 

tutan lira 
2160 

760 
1650 
4570 

CelaAI Yar~ın ı~g~g Yukarıda mikdan, vatı ve fiati 

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

... .._'···"' .~.lfll" ... ,.. 

RT&Nl'•'°W -

yazılı eleldrik ampülleri 15/10/937 
cuma günü saat on altıda açık ek
siltme ile ihale edilecektir. 

Şartnamesini görmek üzere ma
kini\ ve elel.trik mühendisliğine i~
tirak için de üç yüz kırk üçliralık 
~vakkat teminat makbuzu veya 

. 1 kt b ·1 .. l banka temınat me u u ı e soy e-
nen gün ve saatte encümene geli
mr. 

30- 5 - 8-12 (1911) 3410 

- ' 

Arazi Satışı 
T. C. Ziraat Bankası f zmir şu

besinden : 
•• Bankamızın tasarrufunda bulunan Bucnnın Melengeçli mev

knnde bir bağ ve birahane mevkiinde• bir tarla pazarlık suretiy
le 13/10/937 çartamba günü saat 15 de bankamızda satılacak-
tır. Alıcıların bankamıza müracaatleri. 3539/1796 

. . • ':" . ,.., ,, ": :_.,.. !':.. . , : :- . :·.: ı~.t:: . ·:~ .. ..>- - • • -' »o oyç e O r i yant bank 
DRESDNEH BANK ŞURESI 

IZMiR 
1\1EH1\ E% I : HEHJ.f :N 

Alnıanyada 17~ Şubt~sl ftfevcuiiar 
. Süı maye ve ihtıyat nkçe i 

160,000,000 Hnylı~mn rk 
Tfırkiy(lclc Şnhcleri: ISTANBUiı \"O fZMIR 

.Mu:ıartJı. .,_ubelcri: NAlllHE ve JSI<KND.EHIYE 
Her tiirlii hnnkn mnnıa~lıltnı ifa '"e knlınl 

r 

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

Otellerinde misafir kalanlar, kendi evlerindeki rahatı bu
lurlar. 

Birçok hususiyetlerine ilaveten fintler müthiş ucuzdur. 
lstanbulda bütün Ege ve lzmirliler bu otellerde buluşurlar. 

~ .. lll!:lmE11Z:ms::m::;;aı:1i:mllıml .. .,..., ..... E!l ........... wc1r.11n~1a-.... ..,,Nil 

;:;::;:z:lil:Z~::l!" •••&ccı::::ıe~au•n•i'llll .... llZSlm:ıl .. - ..... _. ..... 1m:3a-•11 

lzmir Yün ensucatı 
Türk A. Şirketinin 

Halka-Pınar Kumaş Fabrikası 
Tarafından mevsi:n dolayısile yeni çıkardığı kumaşlar : 

Saglam Zarf 
VE UCUZDUR 

Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 

Wf.f~f./Ji SATIŞ YERLERi ff/{./~JH 
Birinci Kordonda 186 numarada 

ŞARK HAL T. A. Ş 
w.n-.--~t~..__..-mmırmam..~:r31 ... 

En Parlak 
ZIYA 

Daimon Elektrik pilleri dünyada tanınmış pillerdir. Daimon 

pili kullanan hiç batka pil kuUanmoz. 

Umum deposu Sulu han civarında 28 - 9 Hüsnü U.z 

Ôdcmi~li. 

,.-: ; ' " ...... -~·,. ... ; ' ·. ' - . ' 

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

Taze Temiz Ucuz ]Jiiç 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat • 
eczanesı 

Başdurak Büyük Salepçioğlu hanı 
Karşisında 

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

lstanbul Üniversitesi arhrma, ek
siltme ve pazarlık komisyonundan: 

1 - 119697 lira 71 kuruş keşif bedelli Istanbulda Cerrahpaşa
da yapılacak Göz pavyonu in;;aatı kapalı zarfla eksiltmeye ko
nulmuştur. 

2 - Bu işe ait \>artnameler fUnlardır: 
A - Eksiltme şartnamesi. 
B - Mukavele projesi 
C • Bayındırlık genel sartnamesi 
D - inşaata dair fenni 'sartname Ye ilitikleri 
E - Keşif hülasa cetveli 
F - Projeler 
isteyenler bu şartname ve projeleri 600 kuruş bedel ile üniver

site rektörlüğünden alabilirler. 
3 - Eksiltme 21/10/937 Persembe günü saat 15 de İstanbul 

Oniversitesi Rektörlüğünde yapılacaktır. 
4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 7234 lira 89 kuruş 

muvakkat teminat vermesi ve Bayındırlık Bakanlığından alınmıt 
1937 senesine ait bina müteahhitlik vesikasiyle bir defa da 100 
bin liralık inşaat taahhüt ve ikmal etmis olması lazımdır. 

5 - Teklif mektupları üçüncü madd~de yazılı saatten bir saat 
evveline kadar Oniversite rektörlüğüne makbuz mukabilinde ve· 
rilmif olmalıdır. 

6 - Posta ile gönderilecek mektupların nihavet ücüncü mad· 
dede yazılı saate kadar gelmit olması ve dıs zarfın mühür mumu 
ile iyice kapatılmıs olması sarttır. Postada olacak geçikmeler 
kabul edilmez. 666() 5-8-12- 16 6666/3470 (1943) 

Izmir Vilayeti Defterdarlığından: 
ismi Ticaretgah adresi Senesi Lira J{. -

Şirince Koyser dağı 58 936 5 52 Tüf kçi İbrahim 
oğlu Eyyüp. 
Mehmet oğlu Sami Aziziye köyü Nu. 40 937 4 34 
Yukarıda isimleri yazılı iki mükellef namına 936 ve 937 yılı içİ11 

Kuşadası cmvalince tarholunan kazanç vergisi ihbarnameleri nıuhıı 
taplarının bulunamamaları hasebiyle keyfiyet ilanen tebliğ makatıı~ 
na kaim olmak üzere usule tevfikan ilan olunur. 1798/353 

ihbar ilanı 
Ziraat Bankası 

ıbesinden: 
iz mir şu-

Bankamıza örnek köyden 145 Nu. lu hesapla borçlu Mehmet 
oğlu ölü Hasip ile 3S5 Nu. lı hesapla borçlu lzmir - lmariyedeıt 
Koca Mehmet oğlu ölü Mahmudun bankamız lehine ipotekli gayri 
menkulleri 6/10/937 ' tarihinde yapılan arttırmada Cavit Orge· 
ne birincisi ceman 550 ikincisi de 70 liraya satılmıfhr. 

Borçluların kanuni varisleri 23/10/937 tarihine kadar faiz ı;c 
masraflariyle beraber borçlarını tamamen ödemedikleri takdir· 
de kat'i ihaleleri yapılmak üzere satış evrakı icra laakimliğinC: 
tevdi olunacaktır. Keyfiyet var islere ilanen tebliğ olunur. 

1797/3536 

M+++p • -
ihbar ilanı 

T. C. Ziraat bankası lzn1ir şu be
sinden: 

Karşıyaka Soğukkuyudan Hüseyin kızı Nazlının bankamıza 
276 Nu. lı hesapla olan borç taksiti vadesinde ödenmemi~tir. Naz· 
lı ölmüş bulunduğundan kanuni varisleri muacceliyet kesbedet• 
634,83 lira resülmal borcu} faiz ve masraflariyle birlikte bu ila~ 
tarihinden itibaren 30 gföı içinde ödemedikleri takdirde gar• 
menkul malları 3202 Nu. 1ı kanun hükümlerine tevfikan sat~:; 
caktır. Keyfiyet ilanen teblii olunur. (179=1) 3:>6'"" _ -



~ lLK TEŞRtN CUMA 1937 

DEUTSCBE LEVAN- Fratelli Sperco • 
TE Ll E Vapur Acentası S 
G. m. b. H. RoYALE NEERLANoAıs Beyler Sokağına na ledildi . 

b~SALIA vapuru G ilk teşrinde KUMPA:."ll'ASl Mimar emalettin caddesinde (ŞIK) dikit v~ f~pka atelyesı 
tnıuıların'::'~ !:f;~ ve k~remen li- DEUCALtON vııpunı 10/10 da galip tcv.si mecburiyeti dolayısiyle ikinci Beyler sokagı cıvarında Nu-
~İA V.tpuru 6 ~in:cl tesrinde yUkünü tahliyeden sonra Burgas - Var· an zade &ok ğında 36 numaraya nakledilmi tir. 

bekleniyor. Ho.mburg ve Brem~ li- na ve Köstcncc limanları için yük ala· l • 26 ( 1803_.,;.) __ ,u 
nıanıarından yUk çıkaracaktır. caktır. Lla22:::rzzz:zz:;;z::zzzz:zz;D'..:2:%Zlr-Q'~ !7..z7.22ZZ2XZI 

'Ilı A~tCAN EXPORT LINES DEUCALtON vapuru 26/10 da Ro~- 0 
e Export StcnmShtp COrporation tcrdıım - Amııtcrdam ve Hamburg lı- u Pamuk Fabrı·kato··rıer·ını·n le~IRIA v puru 28 eylnlde bek- mantarına yUk hırak hareket edecek· m Um 
Yor. Nevyor için yUk alacaktır. Ur.. N • 
~IA vapuru 3 t ci teşrinde:bek- J UN O vapuru 16/10 da Rot- 3Z3rJ dikkatJne 
~~ork için yük alacaktır. terdam - Amslerdam ve Hamburg Ji-
'bcltı"""'u-nVE vnpuru 10 1 el te§rinde marllanna yük nlnrak hareket edecek-

iyor, Nevyork için yiik alacaktır. ür .. 
d °EXCBANGE vapuru 18 Diriıı.clteşrin- SVENSKA ORtENl' LlNlEN 
~:klenıyor. Nevyork için .yük aln- BARDALAND moiörü 16/10 da Rol-
e . tcrdnm - Hamburg - Dantzig - Gd~rnia-

hekl~TON vapuru ~.bir~ teşrinde Danimıırk - Norveç ve Baltık limanla
tır. nlyor. Nevyork ıçın yuk alacak- rma hnreket cdec<;k.Ur. 
~,.___ vtKJNGLAND motörü 2/11 de Rot-

tindeuv-LU"l!STER v puru 28 b~cl ~ t.erdnm - Ilamburg - Dıı.ntz.ig - Gdynia
alacak~ ldenlyor. Ncvyork içın yük D::ınimaı:k - Norveç ve Baltık limanla· 
'Ilı · r.ına hareket edecektir. 
Pt~ Eıqx,rt Stcaınshlp COrporaUon SERV1CE MARlTlME ROUMA1N 
~RMASI SBRt SEFERLfR ALBA JULYA vapuru 10/10 da Mal-

t>··-~.ı:tın v puro 8 birinci ıtepiniie ta _ Cenova - Marsil ·a ve Oran liman· 
kı~ Bo ton ve Nevyork için hare- ı nna hareket edecektir. 
es:ecektir. Yolcu ve yuk luıbul ederler. • 
}>· ABAT MODDETıl ZEGLUGA POLSKA . A. 
ll ıre - Bo!:ton 16 €~. LECHtSTAN motöriı 8/10 da An-

tre - Nevyork lB gun 1· la 
SEıt'\7IcE MARlTIME ROUMA.IN vers - Gdyni ve D ntzig ıman rına 

B CAREST lıare'kel edecektir. 
l)lJRoSTOR ~ biri~ci feşrln- Ufuılardnki hareket tarihleriyle nav-

de be'-' 1 v puro • lunlardaki değişıkhlderden .acenta me-
ıuen yor.. f la tafs' 

G ~ Sulina, Gıllatz, ve suliyet kobul etmez. Daha az ı-
~la~ aktarması Tun limanları için llit için ikinci Kordonda FRATELLt 

l'Uk alacaktır. SPERCO vapur acenlasına müracıınt 
S'rE. ROYALE HONGROISE edilmesi rica o!unur. 

DANUBE MARITIME Telefon : 4111/4142/4221/2663 

1 n'ONA motörll 18 ı cı reşrinde bek- -~~~~~~~:?9~E°::t:nn 
Bllİlror. Belgr et. Novlsnd. Comnrno, aris fakültesinden diplomah 
1 ~dapeşı , Bratislava, Vayana ve Llnz 
çlll Yfik alacaktır. Dl la ipleri 

JOIINsroN VARREN LlNES LTD. 
n LIVERPOOL 

Mtmldld lrastanesı dış tabtbi 

M 7~ U er ~ro«rul l llO ORE v puru lD 1 et teşrinde bek
enıyor .. Llveıpool ve Anvers Um.anla-

l'ıtı.dan ytlk çıkarncak ve Burga%., Var- VE 
~· Köstcncc, Sullna, Gnlatz ve Ihrail 'eınaf .. etinda{! 
ltnatilarına yUk alacaktır. ' ' 

:ı;, .. ARMEMENT DEPPE - ANVERS Hastalnnnı her gün sabah 
b ~PA.GNE vnpuru eyldl sonlarında I k 

PLATT 
Fabrikasınm Namd r 

ÇIK.RIKLARINI ve bilcümle YEDEK AKSAMINI 
UMUM ACENT ASINDAN bu ene temin edebilirsiniz 

ADRES: 

G. . GRAS 
Pettemalcılar, Evren ııoknk No. 3/1 

Singer dikiş makinaları kı.1mpanyası ktırşısmda 
Telefon: 2413 .Posta kutusu : 234 tZMtR 

er işte k llarıılan 

G 
eklenJ.yor. Anvcnı için yllk alacaktır. sant dokuzdan b~ ayara 
})EN NORSKE MIDELBAVSLlNJE Beyler. Numan 1ade S . .21 Her cins kömür perakende suretile rekabet kabul 

OSLO ' d 
BAALEBEK vopunı 27 eylıllde bek- numnralı muayenehanclerın e mez fintler dahilinde sahlmaktadır. 

Maden kömürü 

SA.HıfE 9 

TURAN Fabrikaları mamutltadır. Aynı zamanda Turan 

tuval t nbunlarına, traş sabunu ve kremi ile gllıellik krom

lerini hullanınıı. Her yerde s tdmnktadır. Yalnız toplan a

ttılar için lr:mirde Gazi Bulvarında 25 numrır da umum ac n· 

teJik Nef'i Akyazılı ~e J. C. Hemsiye mllrac at ediniz. 

Poeta Kut. e 4 Telefon e4S& 

~or. Dleppe, DUnkerk ve Norveç kabul ederler. Adres: Kestane Bardakçılar sokak numara 12 

n~cl~F~&a-~~T~ei!e~F~~~:3~9~2~1~~~~~~~-~~~~~~P~E~R~P~1N~Y~A~N~~~~~~~- Saçlarıdökiilenlere~o~ojen 
hekl~niyor. Dfoppc, DUnlccik ve Nor· f!!Ci2'.Zl~rl:ZZZZ:W.r7-2:ZZ:Z:Zi!Z".l~~~ t]~'..I:~!i.BC5~~~~S~~~c-:.ı~~:___;.,..;.ı~~:.ı..;.ı;.;.......:ı.ı.::ıı:;ı::.-..ım 

anzuk 
veç Unianları lçliı yUk alacaktır. 

ARMEMENT H. SCHULDT 
HAMBURG 

~ITZA vçunı 28 l el teşrinde bek
tıiror. Rotterdaın. Hamburg ve Bre
llterı lçhı yUk alacaktır. 
la llanae.ld hareket tarihteıiy\e navlun
ka rdakt değişllderden centa mesuliyet 

bul etmez. Adres - Beyler Numan zade 
ı~ ])tiha fwn taf'sllAt nlmnk için Birinci ..... •-::.ı Ahenk matbaMı ~·anın-
'-Ordondn V. F. Hentl Van. Der Zee ....,fiaıs ~ 

Co. N. V. Vnpur acentalığmıı mUracaat d;!. Numara: 23 
~dilnıesı rica olunur. Munyene !aatleri : 10--12, ' 

TELEFON No.: 2007/2008 tS,30 - 17. Telefon: 3434 
~!IQ:~!l!lez!!~~c::"".-Z:-~~~ N~-rzzzzzz.7_zzz;7.zz;zr./.XT..LZZ7.J 

livier Ve Şü. 
LıMİTET 

ası Vapur ace 
BlRfNCl KORDON REES 

BINASI TEL. 2443 
Lllermnn Lines Ltd. 

LoNDRA HATrl l Rr .,AÇ ,U 
POLO vapuru limanımız.da olup 2~ al g· · · B ler 

~y1111 k Hast aımı ırıncı ey 
.. 1 "' e kadar Londr ve Hull jçin yü 

y 
Merkezi 'emerrut! caddeai 

Beyler So!: ğı l«i§esi 

üy ·· k ilal 
• 

eczanesı 
hmirden götüriilecek 
en en mce ve en 
makbul hediyeniz ec-
zacı ({em ' amilin 

Bahar çiçeği 
iolonyası 

-uacakttr. ıolmk 36 numud:ı kabul eder. 
ki lllltLOMEL vapuru 29 eyhilden sc- Sabah 9 _ 12 olacaktır. lzmirde Hilal eczanesi 
al;: birinci tc,.,o;rine kndnr Londra için yiık • ög"leden sonra 3 ,30 _ 6 • • kokuculuk üzerine oiddi yürüyen 0c:t'ktır. bir mües olmuş, kokuculuk 
toLı!:SBtAN vapuru 12 birinci teşrinde Randevü için telefon edınız. alemini şa ırtmış bulunmaktadır. 

Kamili işindeki ciddiyeti, kolon
yalarını izmirlilcre sorunuz. 
Yakın ve benzer isimlere aldanma
mo.nız için ıişcler üzerinde Kemal 
K~ ·ı mı gönnelisiniz. ndra ve Hull için yük çıkaracaktır. 1~!!!2!!~~~~TE~LE;;;;F~O~N~:!C!2e::9~46~~-~~ Hilal eczanesini. eczacı Kemal 

LlvmPOOL HATTl ·e -
b· ~1N1AN vapuru 29 eyllılden 6 ;;;;;,;~:::??::=:!~:r:cl·:c::=ı:::::=:ı:::sr~~~~c:::ı::=~::t::==z=::::?lllt'.~~~~:::::;:::::::=:::ı:::::m!!:Z!~Z!lll• 
trincı teşrin kadar Liverpool ve Glııs

Cov için yUk nlııcaklır. 
BRtSTOL LEtTH VE NEV

GASTLE HA Trl 
d ~~NNE vapuru 28 eylüle kadar 

0
t>.-u Brbtol tçtn yük alacaktır. 

et J\llABtAN PRlNCE vapuru 10 birin· 
l'Uk~dc gc.-lecek ve Ncvgastle içın 

alacaktır. 
d 'rarih ve navlunlardalci değişikl1klcr
en accnt.a ıncsullyet knbul etmez. 

,,..!J
8
ULCURCA KADASTRO KO

''u YONUNDAN : 
tün Btilgu,ca köyüle Bulgurca çiftli-
o% A\rUnduk zade biraderlere · 

lnsınılannm kadaıtrolan yapıl
llll§tır • Köy dahilinde bulunan U 3 
~ malikleri sahaları, değer 
tek ve bunlardan nlınması ge
Rlırerı ~ç~ bir cetvele yazılıp Bul
ttıl!~ ihtıyar heyeti odaıınd asıl
~ ır. Bu cetveJı iki ay nsıb kala· 
Saç 11

• Bunların paftai n lzmirde 
~ cı hamam go'~ağında 20 nu
C'aYti d kadastro d ireaindedir. Bu 
0 .. nıcmrul matlard ayni h!ıklır 
"eld nı idd" ed nlerin ve}-a cet· 
'Lır;;,_e .r. nh. olan ıeylere itirazı obn
~ k d ay içinde lzmirde Bulgur
tbtı 1 • tro l.omisyonun müracast 
fekiİd ' • halde iliin edildiği 
olu1 kayıt ve teıcil olunacafü ilin 

ur. 1799 (3540\ 

Saç 
Saçlarm dökülmesine ve kepeklenmesine mani olur. Komojen 

aaçlnnn köklerini kuv\tr.tlendirir ve besler. Komojen ıaçlarm 
gıdasıdır. Tabii renlderi~i bozmaz, lntif bir rayihası vardır. 
Komojen Kanzuk snç eksiri maruf ea nelerle ıtriyat mağazala
nndo. bulunur. 

Sı hat ve 

Cinai 

Koyun eti 

D na eti 

. " 
çtıma 

ama 
U• 
•• uavenet 

oınisyonundan: 

Miktarı 
Muhammen Tutarı% 7.5 

kıymeti L.K. T eminal 

1700 En a2: 45 990 75L. 

2200 En çok 
1400 En az 30 450 41 L. 

1800 En çok 
S ğır dilsiz ve körler müessesesinin yukarıda müfredatı yazılı et 

ihtiy cı açık ek iltme ile ihale edilecektir. isteklilerin artnameyi 
her gün ıahhat müdürlüğünde göreb' ecekleri ve ihalenin 9/10/937 
günü sa t 10 d sıhhat müdürlücünd y pıl c -, ilan olunur. 

(0161) f:OM: S-S-z--o~ 




