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Scnt,~. 
Pragda iki tevkif 

Paris. 8 (ö.R) - Pragdnn bildiriliyor: Sudet 
Alman partisi reisinin iki muavini tevkif edilmi~· ' 
lerdir. Bunlar partinin Londrada bazı mahfille;- i 

le irtibatını temin eden Roza ile cVoJk un Ku-1 
ron.> gazetesinin direktörüdür. r 

j 
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ç 
so ra manev 
lVı zilli 
kombinası 

A • lı çılrna töreni bugün yapılacak-
r. 

• 
ı • 

• ece ı 

oam 
s e k_ rd ğ 

va a o 
Ku adası, 8 (Manevrayı takip 

eden husu i muhabirimizden)-Sö
keye nakledilen manevra komutan
lık karargfıhı geceli gündüzlü faa
liyet göstermektedir. Manevra ko
mutanı Orgeneral izzettin Çalışlar 
bugün Kuşadası mıntakasma gide
rek kıt'atı teftiş etti. Mavi taraf 
kumandanı ile görüştü. 

MUHAREBE BAŞLAMIŞTIR 
}' u d.nsı bölgesinde çetin kıyı 

muharebeleri oluyor. KuV.Vetler 

n ölge-
• tu e 

r •. 

rn Bu tören, Şanlı ordumuzun EGE 
fır n~e":ralarına başlıyacağı günün 
ile" <!Sıne tesadüf ediyor. Böylece 
r/ ~metli kudret tezahürünü ay
ed' ~anda yapmak imkanım elde 
rn 'Yoruz. NaziUide iktısadi politika
ııu'~n Yeni bir zaferini kaydederken 
of un ve medeniyetin muhafızı 
rn an ~ahraman ordumuz, harikah 
1 dkıbelerinin cereyan ettiği ova
~ n Yenilmez kudretinin heybetli 

zevkle çnlışıyorlar. Mavi kuvvetler Dün 1stanbıılclan gelen Generallerimiz 

sahil noktalarına çıktılar. Tutunma- y~ni kuvvetler sevkediyorlar. Tak- hillerini fasılasız bombardıman et• 
ğa mu"nffok oldu~ları anlaşılıyor.. vıye kuvvetlerinin zamamnda yetiş- mcktedir. Donanma himayesindeki 
Kara • deniz harbı ehemmiyet kes- mes.i için g?sterilen sür'~t harikula- ihraç noktalannın mihrak yerleri 
betmektedir. Tarafeyn cephelere dedır. Mavı donanma Kuşadası sa- _ SONU 1KiNCI SAYFADA _ 

Auıtiirk maiyeti ifo 
n:r.arası ile kalplerimizi coşturu-

!or. On yedi milyon kişi bir tek An~°:ra, .. 8 ~Hususi) - Vekiller lren!e, vekiller heyetini hamil olan 
dam gibi gözlerini Nazilliye ve Ege heyetim hamıl olan tren 13.30 da lrenm Afyon - Karakuyu tarıkıy-
ovahırınn dil."mi~ bulunuyor. ve Atatürlcü hamil olan hususi le Nazilliye gitmeleri ve Nazilli 

MilJetin kananti §Udur : tren de 14.30 da hareket etmiş ve kombinasının açılma töreninde 

···························~····;;····················~ii'~~~~~~~~······~~·~~·~~·~~~··············' 

Asileri adalet 
uzurunda 

Ankaraya gelecek 
yaba cı misafirler ~u kabil mesut tesadüfler bun- kesif bir halk kütlesi taraf mdan Atntürkün bizzat kordelayı kes-

.. sonraki hayatımızda mk ~ık gö- hararetle teşyi edilmişlerdir. meleri muhtemeldir. lstanbul, 8 (Husu i) - Tuncclindc 
liilecek ylerdı'r. Çu"nku- Tu··rkı·ye j Atatürkü hamil olan hususi - SONU 1KlNCI SAYFADA - ·· h · .. · 'k ·ı~Lı uh lstanbul. 8 (Husuııi) - Bir müddct-cum urıyet reıımme ar r sı ırn ı m n· 
j1'1ddi, manevi ve entcllektücl saha: ld t,. t• bbu.1 erle., sergerdeler hakkın· t~nb~i Almnn)nda bulunan lran hııri· 
:rd)a hiç vakit kaybetmeden kuv- y 3 Ş m e Y V 3 ihya C 3 t İ (' İ 0 da müddciumu:nılık. tahkikat evrakı i e ı c.ı_:c _ nazm B. Şinasi. b ' a.> m yinninci 
~ t enıneğe, yeni zaf.erJer kazımına- "'t' birlikte iddi:ınnmc. ini Tuncdi ağırceza gun.u Ani ornya gelecek 'c hükümet mer· 

azm tmı· tı"r. ~ d hk . . t' idd. d kezıni zİ) arcti resmi mnhi~ ette buluna· 

Og._ u ava nlıuı e1mcsdıne 5ver~d .. Rır. ıancmc e, t.aktır. 
C. epo r aşta lay ut cyyı ıza ve mümanna• 

:t t'-'<ln~yile§meyi hayati bir zaru· . te iştirnk eden reislerin, Tiirk cez.a ka- Jran hııriciye nazın meraııimle knr~ı· 
'Ye telakki ettiğimiz günden beri ı d nununun 149 uncu maddesinin ikinci 'Ve lanncnk, hiilc:timet erkanı ile temasların-
lrı~r .Yer yükselen fabrikalar, milJeti- a tı ay a yapıla ak üçüncü fıkralnnııa cöre tecziyeleri tıılcp dn Tiirk - lrnn dostluğunun kuvıtetli in· 
en~~~ d.iğer tıahnlardaki kabiliyeti, C edili> or. 149 uncu madde en aşağı on kionfı .üzerinde samimi fikirler teati edi· 
da Ustrıleşme sahasında dahi ne ka- beş sene hpis ' 'e ikinci fıkra idamı muh· lecektır. 
is~ hızla tebarüz etmekte olduğunu Tariş üzüm kurumu önümüzdeki se- Onu.n için CV\'elce inşa edileceği yerler tc'.'idir. Dost ve kard memleket hnrici e nn· 
.__ k ed~yor: Türkün çiftçilikten ,n.e y~ş mey\'a \•c tomates ihracatı için trspıt e~ılıniş olnn soğuk ha\:a depola- Jtalyanlar Is anyaya zmnın cümhuriyet baynmına kad~ An-
..., a hır ış yapamıyacağını bu şımdıden hazırlıklnr:ı başlamıştır. rı.nm p1unlnrı hazırlanılmaktadır. • P karada kalmalan ve büyük. enliklerde 
rzhel . yurdun bir yan müstemle-J Vekalet standardizasyon mütahassı- Bu planlar vckfıletçe tasdik edildik- yenıden J 5 bin asker hazır bulunmalan muhtemeldir . 
.. e alınde kalmağa mahkum oldu- sı profesör B. Bade bu mühim mesele ten sonra vakit geçirilmeden depoların • l A k 8 (H •) B Ik 
~rıu 2:nnneden iz'ansızlar şimdi bu 1üzerinde ~tkikl rle me guldür. inşasına başlanncaktır. mı yolladı ar n tlra,I '- usubsı k-1 a28an an-
--nl k ' ı İ . d tnntı gene .. unnay aş an nn te,ri-
lc arını ökünden yıkan şaheser- önümüzde.ki sene yapılacak vaş mey- z.mır soğuk hava merkez deposu Şc- I..on rn, 8 (ö.R) - Evening Nevs . ld Ankara)'" gelce ki .. 

r ön·· d d. l B .. l . . . · l . I . l . . aI nıevve e .. e er ve cum-
~n . ~n e ır er. oy ece milJetımı· ı va ihrncntı için her şeyden evvel şeb- ut er mevkimde deniz kenarında ~a gaze esınm bildirdiğine göre geçen h - huriyct bayramı şenliklerinde haz.ır bulu- A k d 
lll dı~tıdnt ve kabiliyetine hudut ol- rlıniz.de ve istihsal mıntaluılannda so- edilecek \'e önünde bir de rıhtımı bu· ta Kndiksc on beş bin ltalyan askerinin n ·ara an iki manzaTa 
r/' ıgı, en ileri, en canlı bir mede- 1 ğuk havn depolan inşa ettirmek laz.ım lunacaktır. çıkarıldıgt ve Mnjork adasımı da bir nacaklnrdır. Bu ziyaret ayni :zamanda keti toplnntıyn İştirak içindir. Romanya 

8 
~yl et seviyesine bir an evvel yük- 1 gelmektedir. Ya~ meyvalarıınızı yükliyecek CJlnn çok tayyareler ı?öndcrildiği hakkında Balkan antantı genci kurmay başkanla- başvekili B. Tatnresko da cümhuriyel 
e lllck · · k d J 1 • k h d b h r rı arasında her sene yapılmakta olun as- Lnyınmında A k d b 1 k ~ht-~~~e~uumü~mana Bu <l~~rminp~ıyç~mWk~W~ &w ~~u wpuili~~dM q~~ . ç~veili~ f~a idamı~~-~~~---~~~~~~--·---~n-·-ar_n_n-~u-u~n:a:~~t:•r:. _ 
~ıgı ~orulmuş oluyor. lere göre allı oyda mümkün olacaktır.. - SONU lK1NC1 SAYFADA - muhtevıdır. JNGJLJZ MALJYE NAZJRJ D''YQR tıi b· nayıleşme davası bizim için ye- •••11•••••• 00 ••••••••••••••••• 00••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••""•••••••••••••••••••
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1 •••••••••••••••n•••••• .ı KJ: 
da ır dava olduğu halde az zaman· 
d başarılan işlerden haklı bir sevinç 

uyabT · B le k 1 ırız. ununla beraber haya- s sz mı Pılmıyoruz. Bütün ihtiyaçları
llıck ~e~leket dahilinden temin et
l'o gıbı bir iddiamız yoktur. Bili
}n ~2:. ki, ilerleyen bir milletin ihti
iht~ arı hudutsuzdur. Her gün yeni 
§a?açlar karsısında kalacağız. lnki
betİrn~z ~ynelmilel ticari münase-

erımızi genişletecektir. 

e a b 
top anmasın 

eran n r pada 
arzu etmektedir .. 

ka~~~illi kombinası. kendisine te· 
korn~m eden Kayseri ve Ereğli 
birik .ı~aları gibi milli sermayenin 
tl\ ~rım ) erlerinden biri olan Sü
S ~ ~k elivle vücut bulmuştur. 
rrıa~}'ı <." me hareketimizin ruhu ta
l'a2ı r~ halk~ıdır. Bu fabrikalar ba
t .. hn:•r kapıtafüıt z.ihniyetiyle müs
İçin 

1 
de!. 2:.ararın:ı servet kazanmak 

fal 
1 

i .snl. hal ·m ::aadeti, halkın re-
N \~n kuruluyor. 

hıı~~·l.Ii koll"bina:ıı memlekette is 
bin i ı~ı ceni let~.cektir. Fabrika üç 
havntlıye v ni 3000 Türk ailesine 
tc.-k ~~ını bznnına imkanını vere
}'Ü~f Y~z hinlercr Tü.,.k çiftçisinin 

'Tlu gü]d·· l taı,3i)) • urece <tir. Pamuk müs-
t ti<.' :rı !' .rnuk zirantine daha cesa-
Na~·ıı· enı11lık vereceklerdir. Nihavet Japonlar tarafından bombardımanı Amcrikada nefretle 
~'Y~tıın kombinam Nazilli şehri~in karşılanan Nankin şehrinden bir nıan.:::ara 
~Pa~~a mua~m ~r de~~kl~ ~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
2!1arıda bi~~. ~üzcl ka abamız az za- 1 ~al~ndır. J~tı~adi politik~~ızı~ ':~- lal Bayar, yarattıkları yeni eser kar
lı11i nl ıvuk, mamur bir şehir ha-1 rımlı eserlerını yaratmak ıçm buyuk şısmda milletin şükranına ve takdi-

acaktır. yol göstericinin direktiflerinden il- rine bir kere daha hak kazanmışlar-
I3u .. ham alarak e ki rejimler gözünde bir dır. Bu satırlar, milletin coşkun 

Cİ11j C\~unkü törende milletin sevin- malihülya tel:ıkki edilen sanayile,.· duygularından bir nebzeyi akse!tİ· 
h\Qur} h!11n bir nokta da Atatürkün 1 me davasını tnhakkuk ettirmeğe rebilmi. se kendimizi bahtiyar saya· 

arıy}e törene §cref vermiş ol-'. muvaffak olan ismet lnönü ile Ce- rız.: ŞEVKET BILGtN 

To yo a· ___ ...,.. __ _ 
Amerikanın kararın
dan doğmuş olan 
büyük heyecan hiç 
azalmadan devam 
etmektedir 

Amerika kongre
si f evkalô.de 
olarak ictimaa 

' davet edilecek 
midir? 

Paris borsası 
Londra, 8 (ö.R) - cMen.sion House> Bonnetin 1938 bütçesi hakkında verdi· 

da bir nutuk söyliyen maliye nazın sir ği rakkamlıır bir varidat fazlası gös
John Siman Fransada Chautemps ka- lermekte ve fe-..•kalllde masraflar için de 

Romn, 8 (Ö.R) - Vaşingtondan bil- binesi tarafından takip cdilel\ mali si- hükümetin istıkrnz yolu~ le tedarik za. 
dirildiğine göre bay Hull Amerikanın ynset hakkında sitayişlerde bulunmuş rur<'tinde lmlacn.gı meblağların azaldığı. 
dokuz dc\'let konfernn.sı prensibini ka· ve demiştir ki : nı gôstermektedır. Böylece mühim bir 
bul edeceğini, sadece lçtimaın Amerika- - Fronsız hükümeti büyük müşkill- terakki elde edilmiş demektir. Bu sn
dn değil, Awupadn yapılmnsmı istiye- lcrl karşılamak mevkiinde olmuştur .. hndn Fransa tarafından sarfedilen gay-
ccğinl bildirmiştir. Bunları yenmek için sarf ettiği gayreti r tlc rin mu\'rufakıyetle netieelenmiye-

( SONU OÇONCO SAYFADA) takdir dmek isterim. Maliye naı.ırı B - LOTFEN ÇEVJRINJZ _ 



SAHiFE 2 
EZ 

Kombina 
Bu sabah açılıyor 

---·---
Büyük Şefin bizzat 
kombinayı açmaları 

muhtemeldir 
-BAŞT ARAF1 BtRtNCt SAHtFEDE-

* * 

-BAŞT ARAf1 BtRINO SAHtFEDF
Ku§adas1 civan ve B lat münteha
sındaki sahillerdir. 

* DÜN MANEVRA SAHASCNA 
GJDENLER .. . 

Buyük Ege manevralarında bulun
ınak üzere daveUi oan bırinci ordu mü
fettişi orgeneral Fahretlin Altay, re
fakatlerinde Trakya genel müfettişi ge
neral Kazım Dirık, Kor general Salih 
Omurt.ak, general Cemil Cahit Toyde
mir, general Salim Scyum ve Kurmay 
heyeti olduğu halde dun akşam saat 
17 de lnönü vapuru ıle limanımıza gel
dıler. Generaller, şehrimizde vali mu
avini, belediye reis vekili tarafından 
karşıl ndılar. Saym misafırlerimiz dün 

~~;.c trC'nle ınancvrn sahasına gitmi '"'r-ı 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
oeğıni ve yakında Fr nsız dôvizi hak-, 
kında d hilde ve h rtçl" itimadı h.kim 
kıl cak bır vaziyetin Msıl olacağını 

ümit etmektedir. Bılhas a bay Chau
tempsın nutkunda mali sıyaselte üç ta
raflı anlaşma prensiplerine sadık kaln
cağı hAkkmda beyan3tını memnuniyet
le karşıladık.:. 

YENIASIR 

ŞEBİR RABERLBRİ 
Basnıahane - Kemer hattı 

Elektrikli tramvay şir
ketinin bir teşebbüsü 

İzmir tramvay ve c1cktr:ik şirketi için 'teşebbüste bulunmll§ ve tramvayla
Basmane ve Kemere tramvay işletmek nn Buinci kordondan Gazi bulvarına 
için yakında tekrar teşebbüste buluna- kadar geçeceği sahanın krokileri lıazır
caktır. Bunun için Belçikada bulunan !anarak Nafıa vekaletine gönderilmişti. 
şirketin mUdürü Mösyö Gormezanonun Vekalet bu krokiler üzerinde telki-
şehrimiı.e gelmesi h~klcnmektedir. kat ynplırmaklndır. 

Şirket, evvefoe Bll:Smııneye kadar dö- Sirket son teklifinde traınva)·ların 
şenmiş olan raylar üzerinden Konak - K c..nere kadar işletilmesini isteınekte

Basmane arasında tramvay i§letmek dir. 

Tren 

Bir 
dü 

Menemene 

teontro 
re 

yaklaşırken 

mem 
ala 

Meşhut cürümler kanunu 

Bir yılda ehemmiyetli 
neticeler alınmıştır 

9 iLK lEŞRJN cu~n:sı_ dl 

ilanlar 
Biz yaşta olanlar saltanat gazetelerinİ0 

ilan sayfalarını lıatırlryacaklnrdır. Birkaç 
ecnebi markanın reklAını veya bazı ..
kcri kıt" alar erzaka için eksiJtmderl Bu 
ilanların aikasında Osmanlı yarı sömür• 

ccsinin maJılcÜm ve kansız: çehresini görÜI 
gibi olursunuz. 

Bugün. 2 birinci tepin cııtnarte'İ1 
önümde üç gazete var: Ulus. Cürnhuri• 
yet, Akıam ..• Hususi ticaret eşyast ilan• 
larının bir çoğu millidir. Resmi ilanlar 
ise )'eni Türlciycnin ıinp hamlesine ait ba• 
bcrlcr: Ankarada tarih, dil ve coğraff• 
fakülte binasıwn eksiltme illlııı cn.s.ooo 

1 
tira), Bitlis hükümet koncığında 20 kil· 

1 
sur bin Jiralılc tamir, Y cni§chir kasaba• 
sında dektrik tesisatı. Manisa • Turgut• 

1 
ıu yolunun inşası, Antalyanın Akseki. 
Alanya, Serik, Korkudeli, Manııvgııt. 
Kat. Fenike ve Elmalı kazalarının irnar 
pliınlarınıı esas olmak üzere haritaları• 
nın yapılmasını, Y ozgndın Sorgur kaza• 
sında yapılacak 2 7 bin liralık ınekteP• 

Çankırıda yapılacak 3 7 bin liralık hııslll" 
ne, Boluda yapılacak 54 bin liralık bar 
tane, Aydın şehrinin suyu ( 1 1 O bin lira)• 
Mn.lııtya şehrinin suyu (64 bin lira). Ço
rumda yapılacak cezaevi, BAziz ıehrinJıı 
suyu ( 100 bin lirıı). 1 stanbul Gurcb• 
hastanesinin bir pavyonu ( 47 bin lira)• 
Sümebankın lzmitte yaptıracağı fabrika 
( 429 bin lira), Balıkcsirde yapılacak 

lkınei Sulh ceza lıtıkin~i Birinci Sulh cezcı hıikimi 
Fcruh Adalı 

B N
. doğum ve çocuk bakunevi ve saire.·· 

. ıyazı d 
Fakat bunlar bir günlük gazeteler • 

B. Naci Ere! 

SAYIN MOŞTERlLERINE YiNE 2 FiLiM TAKDiM EDiYOR 
DONYA EDEBIYATININ iNCiSi 

ANTONY ADVERSE 
TORKÇEMIZE KALP MOCADELELERI DiYE AD KONULAN BU BOYOK FiLiM 

FREDRIC MARCHE HERVEY ALLEN 
GiBi iKi DA.Hl ARTiSTiN TEMSiLiNDEN ÇIKMIŞTIR 

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

Ayrıca: Edie Can tor ZAFER GÜNÜ filminde 
ilaveten: PARAMOUND JOURNAL 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
&an•lar: ANTONY 1.45-4.50-9 da ZAFER GONO 3.40-1.20de 

FIATLER: 30-40-50 KURUŞTUR. 

gördüklerimizi 365 cümhuriyet ydı SÜ .. 
nünün hiç biri yoktur ki ufak büyük. 
uzak ypkın böyle birkaç inp hııvacli,I 
ile müjdeli olmasın{ • Fatay 

Köy bütçeleri ırJııı1 • 
Yeni sene köy bütçelerinin h~:tıtd11• 

ması için vfüıyelte kaza ka~rnn bir t3"' 
rına ve nahiye mtidürlı.iklcruıe 
mim gönderilmiştir. .. haıır"' 

Bütçeler köy kanununa. gor;·Jdi1'tc• 
lanacak ve vilil.l•etçe tasdık c 

1 

sonra tatbıka başlanacaktU". 



----"'- .,. _________________ -

• 
ışe 

G. 

ayram 
---Ht---

H azı r l ıklar ı 
başladı 
- --•---Ankara, 8 (Yeni Asır - Telefonla) 

Cümhuriyet bayramı hazırlıklarıylc 

meşgul olmak ilzerc Parti umumi mer
kezinde bir komite teşkil olunmuştur ... 
Cümhuriy.c.t bayramı .münasebetiyle "\'C· 
rilecck balonun s~rgı e\'İnde olması tn
kar;rür etmiştir. 

Profesör Pittardın konferansı 

Güzide bir dinleyici 
konferansı dinlemiştir Coşkun tezahür tla karşı.landı. 

lsınet lnönü ile ~arda gezinti yaptı 
------------------------------Vekiller Atatürkü Nazillide karşılıyacaklardır 

Ankara, 8 (Yeni A ır • Telefonla) 

Namzetler ara- şeleri mevzulu konfernnsını Lu sabah h 
dn vermi;tir. 

- Profesör Pittard. mcdeniye\İn mcn
alkevinde güzide bir dinleyici huzurun• 

A~~nra, 8 (Yeni Asır· Telefonla) - Ec:kişehir, 8 (Yeni Asır. Telefonla)-, Tren gara girince, binlerce halk, ya-
sında kimler var? Profesör. Pitt.a~d. Baya~ A~et tarafın dnn takdim edilmiştir. Dinleyiciler UA• 

sında, medıs reısı B. Abdulhalık Renda başvekil f nönü, manrif vekili B. Saffet 
tUrk ve vekilleri hamil olnn trenler Ataltirkü hfımil tren snat 20.11 de Es- şa Atatürk, diye bağırarak ortalığı çın

~~ sab~. N~liye varacaklnrdır.Vc- ki~elıir garımı g<!lmiş \'C hararetle knr- latmış Ye büyük teznhüratta bulun-

) 
Ataturkiı Nazillide karşılıyacak-

1 
mustur. 

ıırdır B R şı anmıştır. 
r · . · ecep Peker de Atallirkün .. . .. . . . , , Atatürk, 1smct 1n8nü ile birlikte va-

~kara, 8 (Yeni A.sır - 1'.,elefonla) - Arıkan, adliye ı.·ekili B. Şükrü Saraço~ lu, milli müdafaa vekili general Khıııı 
Münhal mebuslu~lnra Parlı tarafından I Özalp ve hariciye ''ekili doktor T e\'fik Rüştü Aras tn bulunuyordu. 
~~Hil~~Mmdil~nrn~n~R~~~ -~~~~--~-~~-~~~-~~~~~-~~~~~~~~~~~~ 
ticiiınhur umumt katibi B. Hasan Riuı-

efQkatinded" Sıhh t k'l' B T> f'k Bu) uk Şeflerının istaS) ondnn t::e~etC· 1 d · . . 1 d 1 Ik Sa, ır. a \•e ı ı . ..._.e ı V• • ~ • • • gon arın <ın ınmış er, gar a ıa ara-
l dam rnhatsızlığı dolnyısiyle it.iz.arda 1 cegını haber alan Eskışehır halkı he- sında bir gezinti ynpmışfardır. 

bulu_nmuş Ye serahatc iştirak edeme- men kamılen daha sabahtan itibaren is- J Tren saat 21.15 te Eskişehirden harc-
rnl§tır d 1 k . • • · tasyona o muştu. et ctmıştır. 

ook·u·z·····de·;ıei·····konr eransı··· 

run d:ı bulunacağı siiylcnmektedir. 

---"'---
Arap alemini 

Kışkırtmak için bir 
Italyan propagandas·ı 

Rorn:ı, 8 (ö.R) - lngilterenin Aka

Türkkuşu filosu 

Balkan memleketlerini 
zifaret edecek 

Amerika bu konferansın. Avrupada 
toplanmasını arzu etmektedir .. 

b:ı • Amman nrasında bir demiryolu ve lstanbul, 8 (Yeni Asır - TtiCfonla) - Türk kuşu filosu ynkında memleket 
Bağdadla Hnyfo nrası~da bir şose yolu hmicind -seynhatlere b~lıyacak ve Ba llr.an memlek:c.tlerini ziyaret edecckt.ir .. 
Y•pmnğa karar v&dığı ve bu teşcbbu.s- .Tilkk~u filoSwıun en·ela Bükrcşl .z iyar.cil taknrrUt et.miştir. Seynhnt bu 
lerin Irak. Filistin, A ral>istan ve Mısın ay içinde olacak, tnyyarecilerimiz Bük reşte uçuşlar yapacak ve paraşiltlel rle 
hilkmu altındn tutmak maksadına ma- atlıyacaklardır. 

tuf olduğu baı.ı Arap mahafillerinde be- ---------------------------• 

-.:AŞ~ARAFI BlRtNCI SAHiFEDE-- m~rcderek Japon ordusunun takip et-· nmınakla Çinin istediği kadar uzağa 
. rnerikadaki İtalyanlar B. Roosc\'elL. tiği ı:;aycnin sad~ Şanghayda Japon gitmemiştir. Bu sebeple Japonyaya kar. 

tin Şikagoda söyleaiği nutuktan he,·c- menfaatlerini korumak olmayıp Asya- şı zecri tedbirler maknnizması harekete 
~~ düşmüşlerdir \'C bunun 1933 1cn da sulhun tce.ssfui.ine muhalefet eden geçemez. Fakat B. Roose\'cltin nutku
b~rı takip edilen harici siyaseti birden Çin ordusunu kat'i surette ezmek ol- mm tesiri altında Milletler cemiyeti bu 
l ıre dcgiştirdiği kanaatindedirler. Bu si- duğun11, Japonlann Çinıle ecnebileri İ§te beklenildiğinden daha ileri gilmiş-
1'asctc karşı hararetli bir aksUlt'ımel b.:!k- Çinlılerln alchtarlığına karşı himaye tk Bız burada Jnpon1arın lıareketlerl-

l'an edilmektedir. 
o 

Yuiöila-vy-ada 
muhalif partiler 
birliği 
Belgrad, 8 (A.A) - Havas ajansı 

muhabirinden : 

Türkiye Sovyet ticareti 

Müzakereler neticelendi 
ve imzalanmıştır 

:nınektedir. Senntör Boralı bu yeni edeceklerini, Asyada muntazam b!r sulh ni müdafaa edecek değiliz. Fakat Ja
~~:-Setin Amerikayı harbe sürtikli) ece- tesis edeceklerini, fakat Joponyaya kar- ponya ile müzakere yoluna girilmek is
:ldı ~ve umumi efkarın buna muhalif şı silah atanlara aman verın'.yeccklerini tenirkcn münakaşayı bu şekilde ateş-

Bclgrnd maha!iller btrliğt ile Zagrep Ankara, 8 (A.A) - Türkiye ile Sov- mına hariciye vekaleti siyasi mUstcşa· 
köylüler demolaat koalisyonu arasında- yet Rusya arnsında mevcut olan ticaret lrı B. Numan Menemencioğlu ile bari· 
ki itilAfruıme dün Zagrcptc muhale!et muahedesinin yeni izahlara teYfiki \'e ciye vekflleti kutibi umumi vekili Bay 
partisi ba~kanı B. Matchek tarafından iki devlet arasındaki muahedeleri in- Nebil Batı ve So\'yet Rusya namına 
imza edilmiştir. kişafın~ temini için cerçyan etmekte 1 masl!ihatgüzrır D. Horns Zelkin ve ti· 

13ugunu söylemiştir. bildirmiştir. lemcnin ne dereceye kadar muvafık ol-
d · Rooscvelt bu akşam Vaşingtona ~1'·- DOKUZ DEVLET KONFERANSI duğu sorulabilir. 

ekt edecek ve kongrenin !evkııl5de ola- VJ<~ CENEVHE... Diğer taraftan c ·n • Japon ihtilmın-
rn · t' ıç ıınaa daveti hakkında bir kabi- J>aris. 8 (ö.R) - «Epok> gazetesi ya- da Amerikanın Mil1etler Cemiyetinin 
rıa mccI· . . d k . 1 

Bu Hiliifnanıe bu suret!~ Sırp ve Hır- olan muzakereler muvaffakıyetle neti· caret mümessili munvini Strasum im-
·nt olınak üzere b ~ muhalif fırka ara- cclenmiş \'e haz.ırlanan ticaret ve scy- 1 1 

__ .:ı ısıne rıynset e ece lır. zıyor : Milletler Cemiyeti dokuz dev et hükiimkrine iştirak ettiğini bildiren 
JAPONYADA HEYECAN konferansını toplaınnğa karar verdi. M. tcbligi birinci derecede ehemmiyeti hn- ah d 

za amış uruır. 
sında bir misak kıymetini almıştır. rOsefain ;nu e cnamcsiyle ticaret mü-

Bu münasebetle iki heyeti murahhasa 
ltiltJ'nanıe znrtni yakında neşrcdilc- badelfı.tı ve tediyatına ait anlaşmalar bu-DEV AM ED!YOR.. Cemiyeti ayni za.nanda bütün milletle- izdir. Reisicümhur B. Roose\'eltin kon-

1.('okyo, 8 (Ö.R) - Çin - Japon ihli- ri Çinin mukavemetini zaiflelebilecek greyi fevkalade içümaa davet ederek 
~ 1 hakkında Amerikanın ilan cdilı.: 11 mahiyette hareketlerden sakınmağa \'e mütearrız ile tnnrruz kurbanı arasında 

cektir. gün harkiyc vekaletinde merasimle im· reisleri m-asında Türk • Sovyet dost4 

• zn edilmiştir. luğunun samimiyetine işaret eden nu-

jtarı etrafında umumi efkarda h.ı· Çine ne şekilde "ardım edilebileceğini bir fark gözetmiyen bitaraflık kanunu
li gelen heyecan de\•am clı:ucklcdir .. tetkıke davet <'imiştir. Jt,tiş:ıri kqmit.c- ~nun tadilini istiyeccği bildirilmektedir .. 

A/ man hava müsteşa- Muahede ve anlaşmalan Türkiye na- tuklar söylenmiştir. 

d ~r·c.i~ e neuıreti mümessilinin SÖ\ ·<'· nin ç :n :ıraı.isin'n Japon~ a tarafından Şu t.ıkdirdc Amerika Çine yardım edc-
ıginc ·· J · .• gore aponya Çin<leki sulhçu ni· ;stilasını ınüşah dt• c~ liy<'n karnr su- bilecl.'k ve- dig ... r devletlerin de işlirn· 

rının Fransa seyahati 
~:tını ispnt etmek iizere bir kaç gi.in reli ta.;dp cd:lı..ııiştir. Japonların Çin se- ki~ le Japonyaya karşı bir boykotaj sis-
ıçın nsk A h . . , 

Paris, 8 (Ö.R) - Paristen arekct 
eden Alman hava müstcşan general 
Mils Fransız hava nazırı B. Cot ile blr
liktc Reims askeri hava meydanını %1· 

k ' en: arek!ılı tntıl edccektır, Fa- hirlerini bombardıman ettikleri ve bii- teminin tatbiki mümkün olacaktır. 
:t .dokuz devlet konferansına iştirak tün bu !ieylcı·in dokuz devlet paktına Vaşington, 8 (A.A) - B. Hull henüz 

~ ll'lıyeecktir. Zira bu kararlar Japon- ve harpten feragati mütazaınmın olan dokuz devlet konferansına iştirak jçin 
~~~ 1 haksız yere tazyik mahiyetinde ola- Briand - Kcllcıg paktına aykırı olduğu Amerikanın da\·et edilmemiş olduğunu, ;:v beyan l!dilınekfcdır. Milletler Cemiyeti yalnh Amerikanın davet vaki olunca 

y:ırct etmiştir. 

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

Müzayede ile \ 
1

1ge.r taraftan Şanghaycla Japon kll\·· Çine karşı Japonyanın mütc:ımz \'azi- bu dnveti kabul edeceğini tahmin et· 
et er· . k 

11 ının umandanı bir beyanname ycttc oldugunu açıkça karar altına al- mekt<> bulunduğunu söylemiştir. fevkalade büyük 
satış 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••• 
lngiliz - Fransız notasına 

Italyanın cevabı 
V akıt kazanmak için 

Yeni bir yol mu açacak? 
··-. -·-Pa · 

tiJd· .. ~ıs, 8 ( ö.R) Romadan bildi- 1 geri çekilmesi meselesinin tetkikinden 
ıt;ınc .. 1 1 1 - d J>llrj gore tıı yan cevabının yarın I e\·vcl General Fraııkonun muhasım ev· 

Sarı ;d " .. e londrnya tevdii muhtemeldir. let rnziyetinin tn--dikini istemişti. 1tal
ed·ı1 •gına göre İtalyan hiiki.imeti teklif yan cı•vnbı bütiin bu noktalardaki va::i-

ı en .. k ı 1 tele muza ere prensibini kabul ede- l eti tekrnr ele alncnk 1•e her ne o ıır· 
' fnkat · · ı · ... rıı~k ışı uzatıcı şartlar ileri sürerek rn ol•mn Almnm·anın iştirnk ctınıyeccgı 

lif d ereyi geç bırakacak bir usulü tek- Lir konfernnsn ltalyanın da giremiyccc· 
e cccktir '-' · · k' k w • • b"ld" k · 1 1 1 · · 1 rtıal: • ı anı gayt-.sı va ıt ·azan- gını ı ırece tır. tn ya mese esı nın . on· 

di~· olacaktır. lıalyan matbuatının ver· dra tfıli komitesinde müzakeresini tf'klif 
"'' rrıaı. h 1 i\\•r llmata cöre bu ce,·apta lınlya ederek k ı~mi hrr münaka .. ayn mu n e· 

Upil • . b 
tııeııel . '~ın ir tehlike olan İspanyol fet cdrcek ıir. 
tond csının esasından halli için Paris ve• I"ransız mahfillerinin fikrince ltalya
tirnk· r; tnrafından gösterilen arzuya j,. nın cevabı bu merkezde i c bunun daha 

•nı hild" ek J h d loau d ırec ve daha 19 36 ağus- evvel verilınemis o mnsınn nyret e c· 

ılaha~e \ Fr~nsa tarafından ademi mü- ı l,ilir. Zira Jngili7. - Fransız nC:tası daha 
eliti oınısyonunun te~kili teklif edil- Homnya verilmeden B. Grandi D. Ede· 
ııırrı t~nman, ita!) nnın İspanyada mııha· ne bu nok tai nazarı i;uıh etmişti. Davet 
d araflara .,·· "ff·· · ı ·ı Ch" · ·1· K t c· erilrrı . ..onu u, sı .ı t \'e para S{:in- notası ıgı sarayına ven ınce on ı· 

?rııı.11 Cısı Yasağının dn bunda dahil ol• nno 11. Mussolininin Romnda olmaması 
2S .:~~:klif ettiğini hntırlntacaktır. 7 , e sebebi) le ce\"abın bir miiddet gecikebi
lar1 Ve ı"nun 19 3 7 tarihli ltalyan nota-l lcceğini bildirmiş ve Beri in ile temas lü
~Otrıite . talyan mümessillerinin Londrn zumunu dn ileri ııürmii~tli. Filhakika İn· 
lir. H Rındeki Lcyanaıı da ıikredilecck-l 1:·ilterenin niyetleri hakkında malumat al
da a a~ıarda olduğu üzere 20 temnıU7:· mak için 8 . I !itler de Lonclra sefiri \'On 
-- . randi Jspa l .. ··ıı· 1 • 1 ı) 'bb n ı· w 1 
, ... ~ ........... ~·.n~y•a~c ~a~n..:Ko~n~u~l~t :c~rı~n~'~'~~eı~ıt~r~o~p~u~•t•r .. ın•e~ça~"~ı•rm~ış~ı ........ 

8
Panyada bir ·asi tayyaresi düşürüldü 

l> tis 8 ·----------tıın so~ lcb<1?:~) - Mndrid hükümcti- yonalistler düşman hücumlarına mu-
~l'•• ıgındc iiç t" }" b' · 
1 .. <ır<.!.sin· . mo or u ır ası kavemet etmekle kalmıvarak mukabil 
l'etı 111 dusUrüldW•ii Al ·ı · 

huıt ndc b!r tay . . ? ' man mı • hiicunılarln düsınan mevzilerini geçmiş-
h Unıct k ' ~arcl'ının es:r cclilcliJı, 1 d'. · 
al'tak v uvvetlcrinin asilerden üç er ıı. 

diri'- c lllühim lz Nas~ ona! radyosunun bildirdiğine gö-
llllckt d" ma ·eme aldıkları bi!-

L~ ..\stu~. ıdr. Frankonun tebliğine göre re Valikanın general Franko nezdine 
otü ._, a a d .. 

liUiınu u man tnarruzlnrı pils· gönderdigi mümessil m\ltat merasimle 
' I..eon cephesinde ise nas- kabul t'dilmi~ir. 

Fransada 
Halk cephesi Nahiye 
intihap/arına ehem-

Acele Yolculuk 'dolayısiyle birinci le§· 

rinin 1 O ~u. pazar günü öğleden sonra 

sant tam 3 de Gazi Bulvarında Silnhçı 

Ali Salim binasında Kız Enstitüsü altın· 
miyet Veriyor dn UYU§hnucu maddeler inhisarı İz.mir 

Homa, 8 (ö.R) _ Framıada J O ve şubesi müdürü B. ~'ahit Demirkana ait 
'f 7 ilk teşrinde yapılacak olan nahiye İn· bilcümle nadide mobilyaları açık arttır· 
tihabntına büyük ehemmiyet verilmek· ma suretiyle satılacaktır. 
tcdir. Halk cephesi için bu intihnbnttnn Satılacak eşyalar meyanİnda fevkala-
1.afer veya inhizam neticesi ç.ıkacaktır. de güzel kristal camlı aynalı büfe. kon· 
Zira bir sene sonra yapılacak ayan in· trc büfesi, açılır Kare yemek masası, 6 
tihabatı üzerine de bu seçim müessirdir. adet Yemek iskemlesi, maruken bir kn
Eğcr son teşrii intihabattn kazandıklan nape 2 koltuk, iyi bir halde iyi sesli Re
zaferi halk cephesi fırkaları tekrar elde ichen markalı Alman piyanosu, fevka
ederlcrs.e gelecek sene ayanın üçte biri l'd• lüb maundan mamul modern ıi
için nahiye meclisleri vasıtasiyle yapıla· fünyeralı aynalı dolap, 3 aynalı tuvalet 
cak intihabat snyesindc fıynn meclisini komodinosu, karyola ma eomyaas, 1 O 
de nüfuzları nltınn alabileceklerdir. Bu parçadan mürekkep fevkalade . güzd 
seheplc sağ cenah partileri sollara l:arıı Pomye kadifeli koltuk takımı, şemsiye· 
mücadelede birle.şmck ve tek namzet lik, hasır kanape takımı, muhtelif kübik 
göstermek fikrindedirler. H atta eski ko· ıigara masaları. Sahibinin Seıi aalon gra· 
mlinist Doriot neşrettiği bir beyanname• mofonu, birçok plak.lan ile, Jngiliz ma· 
de komünistlerin kazanması ih timalini mulatı kesme iki kiıilik karyola ma som· 
Fransn için muhakkak ihtil8l badireai ha· :rası, tekrar iki ki§iHk kübik nikel karyo· 
linde göstererek müntehipleri ilk devre· la ma somya.111, duvar sa ti, 4 parça k.ü· 
de sıığ cenah nam:tetlerine rey vermeğe, bik murabba sigara sehpaları, aynalı bü
fokat onun muvaffakıyeti temin edile· >·ük vitrin, krii lal camlı maundan ma· 
ıııezse ikinci devrede ııosyalist ve komÜ• mul lüks kütüphane, büyük yaza maea· 
nistlere kar~ı radikal sosyaliste ve hatta 81• 2 adet sakeı ıehpası, gayet güzel kıy· 
komüniste kar§ı sosyaliste rey vermeğe metli poker masaaı, bir kiıUik ıiyah kar• 
dnvet etmektedir. )'olrı. bezli somyasiyle beraber, ilti adet 

---..tı. Ameril:an koltuğu, 2 adet sedefli ·Şam 
y Ugoslavya bas,. i i tabure, kadifeli küçük salon "·itrini, 

buz dolabı, çocuk karyolası, yeni bir hnl-

Ve kil in in Fransa de dökme soba, muhtelif yemek iııkem· 
leleri, gaz sobası, elektrik ıobası, yeni 

seyahati bir halde çocuk arnbıılıın, mnğıızıı ya
zı odas1 büyük camekanı, halı, kilim, ec· 

Parıg, 8 (ö.R) - 'Yugoslavya :Bru,vc- cndeler ,.c saire birçok c yayı nefise mü
kili B. Stoyadinoviçin on ilkteşrinde zayede suretiyle satılacaktır. 
Belgraddan ayrılarak Parise geleceği DiKKAT: J;bu antılacnk e§)'ıı pazar 
teyit ediliyor. Paris görlişmelerinin baş· aünü sabahleyin saat 8 buçuktan itiba
lıca mevzuu on be~ 1<>n t~rin tarihin· ren mahallinde görülebilir. 
de müddeti bitecek olan Fransa • Yu· FIRSA Ti KAÇJRMA YINIZ. 
goslnvya dostluk paklmın ycnilcnnıesi
dir. Bu her ne kadar sadl-><.:C bir formali
teden ibaretse de yine bu hadiseye ol
dukç11 hemmiyet verilmektl?dir. 

'.f elefon : 2056 

Fmsat Arttırma Salonu 
Aziz Şmık 

S.3 1-4 ( 1792) 

Ruzveltin nutku ve Cinliler • 

Nutuk lngilterede mem
nuniyetle karşılandı 

Nankin, 8 (A.A) - Bir gazete mu- onune geçilemezse cihanın büyük bir 
habirine beyanntta bulunan mareşal piyasası ebediyen ortadan kalkacak ve 
Çang - Kay - Şek şöyle demiştir : büyük Okyanus artık sulh yüzü görmi· 

B. Roosevcltin Şikagodak.i nutku Çin ye~ekıir. Çın onuna kadar kendisini 
milletini derin surette mUtehassis ct-1 miidnfa:ı edecektir. Eger muahedenamc
miştir. Reis bay Roosevelt hukuk be.şe- Jerı inızalamış olan devletler Jnpony:a· 
rin ve muahedelerin kudsiyetine ıstinat nın merhnmctsızcc yapılmaktn olan bir 
etmesi yalnız ıstırap çekmekte olan Çin harbe dc,·am etmesine müsaade edecek 
milletini teşci, çok memnun etmekle kal- olurlarsa bu hal Çini mahvetmek hu
mamış belki devamlı bir sulhun nncak s~undn Japoııyaya yardım ctmeğe mu
bcynelmilel lam bir nhlukiyet esasları- adıl olacaktır. 

. . . b'l ğ" • nl 1 Londra, 8 (A.A) - B.Attllcin bir mü· na ıslınat ettıre ı ece mı a amış o nn 
rncaatine cevap veren bay ÇemhE.'rlnyn 

büyük küçük bütiin milletleri de se- Çin • Japon ihtiltıfı hakkında müzakc-

vindirm.iştir. relerde bulunması için derhal parlnmen-
Maresal ru suretle .. ~zu"ne devam nt-

!> s °" " toyu içtimna davet edemiyeceğini yal-
miştir : ruz U7.ak Şark meselesinin parlamento-

J aponya kendisinin Asya hakkındaki nun açılacağı gün olan yirmi bir ilkteş· 
düsturlarına bütün milletlerin itant ve rinde müzakere edileceğini bildirmi§
kendisinin ileri sürmekte olduğu e.sba- tir. 

bı mucibeyi ve kull:ındığı usulleri ten- Londra, 8 (A .. A) - Amerika maslu
kitten istinkaf etmeleri etmeleri ve bil- hntgüz.annı dün knbul eden Bay Eden 
hassa son senelerde vahdetini temin ve kendisine Roosevcltin nutkunun lngll
itibarını iade etmiş olan :memleketimi· terede memnuniyetle knrşılandığını söy· 
zi soymaktan ibaret bulunan usuliinc !emiştir; 
kimsenin hiraz etmemesini istemek!c Zannedildiğine göre, İngiltere hükü-
beın de ısrar ile istemektedir~ meti Ooosevelt tarafından sarfedilen 
Mareşal llAveten demiştir ki : ' sözlerin sulhun idaınesine yardım edc-
K at't olarak Çinin parçalanmasının ceği kanaatindedir. 

DALLARDAN SESLER: 
••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Zamanın Nef'isi 
d ••••••••••••••••••••••••••• Seki%, on ıene evvel uSa ayı Hak~ sütunlarında baltuıni 

kah nala, kah mıha, hazan tata vurmUf olan zamanın cotkun Nef
isi Hadi on bet günden heri aramızda bulunuyor 

Uzun yılların çektirdiği hasret acısından sonr~ ona kavutan
lar b"riz bir farkla kar~ılattılar. Dünün şair Hadisi bugünün hô.· 
kimidir. ' 

Hakimlik onun yalnız vazifesine inhisar ederek kalmamİf, 
kalemine de sirayet etmiş, Hadiyi yatından çok fazla yatamıt 
insanlar kadar olgunlaştırml§lır. 

On sene ev\'el baltasını yalnız ilham perilerinin kayıtsız esiri 
olarak kullanmış olan Hadinin bugünkü eaerlerinde inkitaf et
mit zekft ve çok feylcr vadeden istidatta beraber hayatı, İn· 
ıanları öğrenmİf bir olgunluk görüyoruz. 

Zekası dilinden, dili zekasından keskin bu hakim tairin bal
asından yara alanlar bile (Zarar yok ıapı bizdendir) diyercli 
Of görüyorlar .• 
Kıymetli muhitinde kuvvetli b ir sempati ve takdir yarabnig 

lan Hadiden daha çok eserler bekliyebiliriz. 
A. M. lNAR 
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Halk susuzluktan çok 
ıstırap çekiyor 

Sen benimle y a eğleniyor, yahut bu mazeret teşkı·ı eder mı·? Na:zillidenga:zetemizeyazılıyor: Nazillide nüfus işleri ağu gilmekte-
sö y /edİğİn sözlerden utanıyorsun dir. Kadrosu bir memur ile bir katipten 

• 
1 

- • - • • ibaret olan nüfus idaresi bir memurun Fransuvaz tereddi.it ediyordu: 1 Fransuvaz kızararak ba:ını eğdi: Düiı ikinci sulh ccz.a hakimi, önünde gelmesine intizar edilirken, yine gel-
- Baba, bana bunu sormasan daha 1 - Bu müddet zarfında bir yavru doğ- bulunan evraktan 499 numaralı dos- mem~ ve mahkeme tekrar bir raporla elinde kalmı~tır. Katip iki senedir hasta 

:iyi olur. Hakikat şudur ki Nikolün du. ynyı eline aldı. Ve dosya üzerindeki ta- karşılaşmıştır. vıızife görmemektedir. Her gün 30 - 40 

M k k h B k -'" · :_ı_ d · dk kişi nüfus idaresinde sırasını beklemek-ar a arşı iç bir temayUlU yoktu. aron ı:zının Uzerine yilrüyerek: rw.ıarın ısuıut:rlni göz en geçır i ten Bu raporu veren hUkümet tabibidir. 
Bunun için onun Jernrla izdivacını te- - Sen benimle ya eğleniyor, yahut sonra, hAdiseyi hatırladı. Ve gayri ih- Raporda bayan .Havvanın muhtacı isti- tedir. Hele mektebe kayıt için hüviyet 
m1n etmek kızın saadetini hazırlamak bu söylediğin sözlerden utanmıyorsun. tiyarl hafifçe : rahat olduğu bildirilmekte ve müddet cüzdanı alacak veya tebdil edecek yav-
olur. Bir çocuk doğdu diyorsun. Kimin bu - Havva, acaba yine bir rapor yol- tayin edilmemektedir. rular günlerce gelip ~itmektedirler. Soy 

- Ben bu sö%lerden bir ~ey anlamı- çocuk? lıyacak mı? Dedi. . . . . . adları doldurulacak diye halkın ellerin· 
:ır Bayan Havva rapora ıliştırdiğı bir ıs- d d h ·k· ıh"" · ·· d 

yonun Nlkollln evleneceği adamı Je- Fransuvaz susuyordu Baron ellerini Mübaşire emir vererek mtlştekiyi ve ld il h dan bahs k . en a a 1 1 sene evve uvıyet cuz an-
rar öld.ürilyor ve şimdi Nikol Jerarla mı kaldırarak: . suçlulan çağırttı. lki taraf avukat yer- tB a e'. teyekcanın .. teki etmk~li tedBır·· ı ıaJ alınmı§ olmasına rağmen, toplanan 

u vaııye e arsı muş ve ı ay b" 1 ·· d l ··r _ı • • d " 
evlenmeli? - Yoksa ... senin mi? lerini nldılar. Birisi genç bir kız, diğe- Kfunil : • 1 ın erce euz a~ ar nu us uaıresın e yıgın 

- Fakat madem ki Mukı sevmiyor- Fransuvaz tekrar başını eğdi ve kısık ri de kilçük bir çocuk suçlu mevkiine ve harman halınde durmaktadır. Bu su· 
• 1 ı d 1 . . 1 - Mahkemeye gelen herkeste aşağı 1 h'" · .. d ll . d 1 du? hır sese: otur u ar. EvvelA hndıseyı yaza ım : . . . 1 ret e uvıyet cuz anı e erın en a ınmış 

- Şu halde niçin onunla evleniyor- - !şte bu felaketi senden gizlemek 1 Bundan iki yıl evvel, Karantinada y~karı hır heyecan vardır. Bır kımse- olan halk lüzumu halinde masraf ihtiya-
d , . . N"k 1 k d ' . f d . k nın heyecanlanması mahkemeye gelme- . 1 . . • k k . 1 d b. u . ıçın... ı o en mı e a etü. Ve Mar • oturan bayan Emine ve Nihal, mahke- . A- "Jd" .. ~ 1 rıy e yenısını çı artma ta ıse er e ır 

'IU'-d Lı _.ır h 1 1 " ,d 1 sıne mcuıl değı ır. Raporda ne mudde. h"" • .. d . . k 1_ 
- a&a. em ıu ısrar ~yorsun, er §e- a ev e.nmege razı oı u. meye müracaatle ayni mahalde oturan d d . uvıyet cuz anı veya suretını c;ı artmaıı; 

k tl k hakik i . li . F k t b k b k 1 , ___ lan var ır ve ne e mahkemeye gelme~ıne . . .. 1 b kl k 1• d ye a anara at söy yeceğım: - a a u çocu , u ~ocu .ne o u- B . .Kazım refıkası Havva, &.U Mu- •. b" h lık ıçın gun erce e eme azım ır. • 
Markla benim aramızda geçıntş bir mil- yor? Beni bu masala inanacak mı sanı- 1 azzez Nimet Fahriye ve oğlu H ikmet manı ır asta mevcuttur. Bu kadar kalabalık nüfusu havi ge-

nüfus kndrosunun genişletilerek esbabı 
mesalihin giinlerce iş \'e gücünden kal· 
mnmnlarmın temini ve iki sene e~el 
halktan toplanan hüviyet cüzdanlarının 
muamelesinin bir an evvel ikmaliyle sa· 
hiplerine iade edilmek suretiyle yenideO 
cüzdan çıkartmak külfet ve masrafında11 

haJkın kurtanlmasını ilgili makarndall 
istcmeği bir vatan borcu sayarım. 

2 - Nazilli susuzluktan müşkülat çek• 
rncktcdir. Belediyenin idaresinde bulll" 
nan su sabahları ancak 8 den 12 ye ..,. 
15 den 17 ye kadar akarak kesiliyor. Yr 
ni evler 24 ıaatte ancak 6 saat su göre
biliyor. Gündüzden suyunu tedarik ede-

miyenler f erdaıı ıabahı el yüz yıka~ 
için saat sekize kadar beklemek zarure
tinde kalıyorlar. 

Halkın sıhhat ve selametiyle çok ali
kalı olan bu su iııinin her ;ıeydcn önce bif 
hali intizama konulmasını da belediye-nasebet var. yorsun? Böyle bir çocuk ortadan kay_I ve hlzmetçil~rl Zehra tarafından tlzer- Bu iti.barla. ~uçlunun adalet huzuru-! nit bir kazanın nüfus iılerinin hali hazır 

Baron yerinden fırladı: bolmaz yn?. .• Jerine taarruz edildiğinden ve hakaret na getlriJmesını. ve sorgus~un. mahke- f kadro ile tedviri imkan haricinde oldu- mizdcn yalvarınz. 
- Neler öğreniyorum? Bunu pek ta- - Baba, bırak ta anlatayım. Bu fela- gördüklerinden dolayı dava açmışlardı. m? ~Uzurunda liapılmasını ısterım, de- ğundan ve bir memurla bu işin başarıla- D ava vekili 

FAHRISEVIN bll bir ~ey gibl aöylilyorsun. Markla se- ket haşa geldikten aonra Nikol Markı Mahkeme taraflara celpname gönder- mişt~.. . . . mıyacağı da tabii bulunduğundan Nazilli 
.. ın ·-.. ·· da c. bir Un eb t t k · · h · t d·~· • k Hakan dilsilndU : -::::-:;-----::ı;----;:;;;;;;;;;;;;:r.:;;;:;;;;;ij - -:~ geçm"' m as e var sus unı:a ıçın onun er ıs .e ıgını a- miş, hepsi geldikleri halde yalnız suç- • 
da Nikolün mU onunla evlenm~l icap bul etti. Onunla evlenecektL '.Bana ge- lulardan bayan Havva gelmemiş ve has- Havvanın mazeret istidasına ilişik ra- Dı·ıencı·ıer 
ediyordu?. lince ... muhalefet edemiyordum. Çünkil talığını bildiren bir doktor raporunu por, suçlunun sadece heyecanından hah~ 

- N"ıkol beıı.l kurtarmak :istedi. ben de bu sırrın senden gizli kalmasını 1 mahkemeye göndermişti. setmiş olup mahkemeye gelmeğe muk-
- Ben Markla evl~nmek iste~iyor- istiyordum .• Nikol o .zaınanlaı: ~e.rardan ı Gelenl<'rin sorgulan yapılmış, Hawa- tcdir bulunup bulunmadığını tespit ey-

dum. Bir hatl l§l~ış. fakat nldını ol- haber alamı~ordu. Onun kendısını unut- nın tekrar celbine karar verilmişti. lemcdiğinden, bu raporun ayni doktora 
Hakkındaki hüküm
ler şiddetle tatbik muştum. Sonunda Markın nasıl bir tuğuna kani idi. Halbuki şimdi... ı M .. d Ha a yine b' gönderilerek muhtacı istirahat gösteri-

da 1 
. uayyen gun e vv ır ra-

a m o duğunu anlamlJhm. - Evet, şıındl ne olmuş? .. d k mahk eye g 1 . len hastanın halen veya muayyen bir 
- Peki NikolUn -·lenmes"ı neden ı"cap - Jerar onu hllA sevlyo• ve o da Je- por. gbonderere "t be~ celse e. mehmış ediliyor 

"'"• • ır nı zaman içinde mahkemeye gelmesi müm- .. 
~diyordu, onu söyle. rnrı seviyor. Ben bunu anlayınca kar- v.e dış u ?tsyay~t adı kotn 1 rdan ald11,. ep- k"" 1 1 d " l Dilencılık yapmak kanunen yasaktır. 

. . . . . sın e çcşı çeşı 0 or a ıgı ra- un o up o ma ıgmın soru ması ve 1 h kk d 
- Çilnkil bunu şimdi Mark istiyordu deşimin benım ıçın ne muazzam hır fe- 1 hk .. dermek su t" mümkün olmadığı takdirde harç tarife- Ve yapan ar a .ın a dilenmeyi yasalı: 

el por arı ma emeye gon re ıy- 1 eden kanuna tevfıkan ceza tertip edil-
w onun inde bent tazyi~ edecek bir daklr1ığa katlanmış olduğunu anladım. le iki yıldan beri duruşma yapılması sine göre tahakkuk edecek Ucret, ma- k a· H k'k t h 

1 
nl . 

vasıta vardı. Artık vazifem muayyendi. Nikoliln . ·k~ kıl tı . .. mc te ır. a 1 a en mu taç o a ar ııe, 
. lım ansız ınmış r. zeret serdeden Havvaya aıt olmak uzc- b 1 d" . d "" k"" 1 . .. d .1 Baron hıddetle kızının yU:zUne bala- Markla hakiki hiç bir ilişiği olmadığını Geçen du~malarda mü.ştekilerin ve- re bi7.zarur sorgu için ikametgahına gi- j e e ıyenın uş un er evınc gon .en -

yor, bu muammadan kurtulmak lsU- isbat etmek ve masum bir çoucğu da kili suçlu Ha~"'anın hiç bir hastalığı dilmesi ve gidilecek günün mü.şteki ve- m~te ve orada muvaklı:aten iaşclcrı te
yor gibi onu sık~tınyordu: kurtarmak Hiı.ımdı. Baba, Markla ölüm: oım'adığını, sokaklnrda dolaştığını, fu- kiline bildirilmesi karar altına alındı. 1 mm olun~aktadır. Hiç olmazsa nazari 

- Allah allah, hiç bir şey anlamıyo- döşeğinde evlendim ye çocuğu da evlii- arda gezdiğini ve raporların ihtiyaca Hakim bu karan tefhim etmiş ve olarak vn~ıyet böyledir . Fakat buna 
rum. Bu tazyik ne demek oluyor. dım olarak tamdım. 1 salih olmadığını iddia etmişlerdi. muhakemeyi bir ay sonrnya talik l' ,_ rağmen dılencilik ortadan kalkmış de-

- Dedim ya, beni çok ağır bir hatı- - Ve şimdi utanmadan bun11 bana Dün, bayan Havvanın mahke'meye ]emiştir. ~ 1 iiildir. Rilakis bir ticaret ve sanat halini 
rayı tazelemeğe mecbur ediyor ve hactl ilan ediyorsun. 5 almıştır. 

::~~~un. Benim işlediğim bir hata tar-:!v~~~;:,~kil Nikolün saadetini kur- yorgan hırsızı Had ise de l m~::I~ ~:~:1:~k~:~~i!:~k~:~:;i~~::~: 
- Nasıl hata: - Şu halde Jcrar ne diye Markla dü- Dün bir yorgan hırsızının muhakeme- H l k d r' l lığe sevketmektedirler. Bu ta.kclirde T . 
...- Paristen böyle aylarca uzak kal- ello etti"! sine bakılmıştır. Okunan kağıtlardan an· ırsız l Var mı l • C. kanununun 5 75 inci maddesi rnuci-

maklığımız sebepsiz değildi. Nikolün - Çünkil Markın hakaretle bahsetti- 1 ld y - K h" 1. c:- -at ızm· . Hali \•akli yerinde bir delikanlı ile, bincc bunlar ecza görmektedirler. 
1 11şı ıgına gore. tl'§e ır ı ı:.ıı ıre ış k b" b "k" l k d k k 

tebdili hava etmesl vesilesiyle mak kal- ği kadın bendim. J erar asilane bir ha- . . • . . şı ır nyan, 1 1 yı a ar arı 00 1 Sulh ceza mahkemesinde böyle bir da-
dığımız bu müddet zarfında... re ketle beni müdafaa etmek istemiştir. 1 bl ulır:~k ıçın lgelm,1! dıs:üdeh: ma~s~~~ ış· gibi yaşadıktan sonra, her nedense vanın muhakemesi ~evam ediyor, eski 

• d" eme~ ve ça ı;ımaıs; eg : er gıttıgı ve al 1 1 ı d B .... - Evet, neticeyi bekliyorum. - Bitme ı - ı ar arı açı ınış, ayrı mış ar ır. · ı.: a· komiser muavinlcrinilen iken; meslek-

-------------------------------~ ~~tı~ y~den b~~ ik~~ y~~n~~clhlrg~e~negeldWzama~k~d~ · ~n ç~Mdan Ccm~ddi~o~uC~~ı Dük dö Vindsor'un serveti mak imi;ıl.. sine ait bir yatak. iki yorgan bir uıu dilenciliğe sevketmektcn suçlu olarak 
E.sat ilk günlerde Balçova.da Dana ve bir pijamanın mevcut olmadısını gör- 1 hk ·1 • t" 

145 Milyon Frank 
tahmin ediliyor ... 

Londra, 3 1lkteşrin - Balayı seyaha
t inde bulunan Dük De Vindsorun Pa
:ri.!te ikametini uzatması servetinin ne 
m lkdara bal.iğ olduğu hakkında yapıl
makta olan hesabın neticesini anlamak 
isiıemesidir. Prensin muhasipleri biraz 
br~ık bir vaziyeti tenvir edebilmişler
Ciir. Onların hesaplarında vardıkları ne-

1 rnn emeye ven mı~ ır. 
Mustafa ile tanı;ımıı ve çalınacak olan ınüş; bunlarm bayan Nermin tarafından 1 Cevat, hen\iz on beı ya;ıını bitirmi:ı 
yorganların Dana Mustafanın evindeki alınkdıgına kanaat getirmi) ve zabıtaya 

1 
değildir. Oabasının ifadesine ~öre, bir 

b. d d d d'I . h kk d vu u bulan ihbarı Uzerine Bavanın .. d 1 b ır o a a epo e ı mesı a ın a mu· . • " gun orta an kaybolmuş ve stan ulda 
evınde yapılnn araştırmada eşyalardan ı·ı ·1·" h F k c tnbık kalınmıı.. Bu anlaşmadan sonra b I 

1 

< ı encı ıge aşlamıştır. a at, e"at, 

' 

azı arı bulunnıuş~ur. 
yorgan hırsızı Cumaovast k öylerinde fa- M" · mevcut kanuna göre yakalanmı~ ve lı-

. . . w uştekiuin iddiasına ,,akılırsa hadise- .. .. . 
alıyete gın§mittir. T ütün zamanı oldugu d h l tanbul du~kunler evıne yollanarak 43483 
. . . . .. e ırsızJık unsurları vardır. Fakat suç- k 
ıçın, bır patronun yanına girmiş, ikı gun lunu "f d . d . h l k d v • 1 b l 

1 

numaraya aydolunmuştur. 
ı n ı a esın e ıse ırsız ı egı , e - Ce k .. b" "- ld • 
çalıştıktan sonra, çardaktaki yorganı k" l . vat, açı goz ır çocu.- o ugun-

I ı yan ışlıkla ve kendı eşyaları arasın- dan daha karlı bulduğu dilencilikten 

1 
aşırmıştır. da bu 1 b" d d"V 1 

.. .. .. .. . . • • eşya arın ır ev en ıge eve vazgeçmemiş. düşkünler evinden kaça-
Golcukler lcoyunde yıne Ah oglu nakledılmiş olması ihtimalinden bahse- 1 k t • 1 . b d d"l ·ı·v b 

M h t d d k. h" .. .. .. aının d"l kt d 1 rn zmıre gc mış, ura a l encı ıge aş-

ı 
e me a ın a ı ır tutun zurr ı me e ir. l 

arnıştır. 

I çardağında bir iki gün çalışmış. iki yor- d' Bu ihtimale ilaveten de şöyle bir id-ı Cevadın vaZiyeti calibi dikkat bulun· 
'l 1 ean aşırmıştır. . . ıa :~rdedilmiştir : mu~. babasının kim oldui:ru anlaşılmış, 
J Son hadisede yakayı ele vermıştır. lkı yıl bir erkekle yaşıyan bir kadı- 1 :> apılan tahkikatta Cernaleddinin oğlu 

ı Yine bir tütün rençbcrinin çardağından ~a erkeği tarafından bir ütü getirilebi- 1 Cevadı bile bile dilenciliğe ..sevkettiği ne· 
aşırdığı bir yorganı. sırtına yüklenen lır, yatnk yorgan alınabilir ve kadın da I ticesine varılmıştır. 
E.sııt, trene bineceği sırada jandarmalar bunları kendisine nlındı;;ını Iarzederek ı' D " nk"" d d ı C l dd' · . . . ""' u u uruşma a auc; u ema e ının 

tarafından görülerek karakola getirılmış- malı ımiş gibi götürebilir Bu takdir- l b ld "' ld '"w- d · 1 t k 
1 d b · l stan u a o ugune aır o an ez ere 

· e una h 1 k d · ., tır. .. ırsız ı mı enır · okunmu ve mahkemece amme davası· 
1 Yorgan hırsızlığını itiraf eden suçlu Muştcki biraz düşlindU.. Davasından t şd kaldınlmnsına karar veril-

d k . ·~· nın or n an E.sat. Dana Mustafanın deposun a 1 vaz geçtıgıni söyledi. Ciirmün mahiye- . . 
ti itib . ] r:. h kuk 1 mıştır. mesruk eşyaları da göstermiştir. arıy e ullUl)e u u nazara a ı- ............................. ............ . 

.................. D ·ı LI • .................. ı eR erı 
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Burnava treni 
Burnavada oturan okurlarımızdan al• 

dığunız ınektupta : 

Easmaneden sabahleyin saat seldıi 
yedi geçe kalkan UçUncü tren, saat st' 

kiz buçukta Burnavaya geliyor. Bu tre' 

nin saat sekiz buçuğu beş geçe hareke& 
etmesi lazımdır. Her nedense beş daki• 

kada bu İ§ yapılamıyor ve her gUn :ııi-' 
hayet on dakika techhürle lz.mire br 

rekel ediliyor. Ve tren saat dokuıdl 
1zmire gelmiş olması iktiza ederken do
kuzu on geçe geliyor. 
• Biz memuruz .. Dokuzda vaz.ife baŞıtı• 

ı .• de bulunmamız lazımdır. Soluk so utr 
va1.Üeye yet~ınek istiyoruz. · Yine tta· 
bil olmıyor. 

İşletme mildürünüıı haklı olan şu di· 
leğimizi nazarı dikkate alarak üçüncil 
treni hiç olmazsa on dakika veya bit 
çeyrek evvel tahrik ettirm~ olroasi.ısl 
dileriz 

---· ---
Bir cinayetin muha .. 

kemesi başlıyor 
Yangın yerinde nişanlısı Sakine "• 

annesi Serveti öldürmek kasdiyle t>ı· 
çakla mütenddit yerlerinden yaralarn'l~· 
la maznun Malatyalı Cemalin muhalte' 
mesine dün ağırcczada devam edileec~" 
ti. Hadisenin şahitlerinden Gazi ı~ 
okulu hademesi Liitfü gchnemiş ve Jtt' 
f:ika adında bir şahidin de Afyonda b!J' 
lunduğu anlaşılmıştır. 

Refikanın talimat suretiyle ifades~ 
alınmasına ve Liitfünün de ihzaren 

bine knrar verilerek muhakeme b~1" 
bir güne talik edilmiştir. 

L'ZZ)!'7}'7~a.7~...!7.7.z7'TD~').'~ 
Satılık ev 

Güzclyalıda, tramvay caddesin• 
de 102 7 numaralı ve altı odalı, de--
nize ka111, biitün konforlu ev satı• 
lıktır. isteklilerin mezkur eve rnii• 

ticenin efendilerini telaşlandıracak ma
h iyette olduğu söyleniyor. Filhakika 
Dük De Vindsorun serveti 900 bin ster
linden yanJ 145 milyon franktan iba
rettir. Bununla beraber Dük İngiliz büt
çesinden bir santim almamakta ise de 
K ral altıncı Jorjun tahsisatından sene
de yirmi beş bin sterlin almaktadır.Kral 
kendic;i Dük D'York iken kardeşinin 
vermekte oldugu ayni mikdardaki he
diyeye bu suretle nnzikıine bir şekilde 
mukabele etmektedir. 

Dinlenen •ahitlerin ifadeleriyle sabit narak muhakemenin devamı icap etti- tını ımza eden zevatın mahkemeye 
~ • · d 1 racaatleri ilan olunur. 

olan suçundan dolayı Esadın bir ay hap- gın en: kendfü~rine bazı hususat hak-
1 
celplerine karar verilerek muhakeme 

'Z7.ZJU/.~ZJ~J.AZLbiJ/!r.1'ZZVJ~..zzz.71DJTZZ7.ZZ'LY,Jf!J' 
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Gri Şapkalılar 

sine karar vcrilmi~tir. kında ıuıhat alınmak üzere arama zap- başka güne tehir edildi. _..-...L.i<Z'~;<Y'ZL..if.LT:7J:~ 
z.an akşam geç vakit, hazan da öğleden Velhasıl hiç kimse hakikati bilmiyor- cbulduın> sö:zlinUzü bekliyorum ... di- bakalım. 
sonra dört beş arasında oluyordu. du. Karma karışık bir işti bu... yordu. 

Ik önccleı·i bu dükkanlara alış veriş lştc emniyet müfettişi Artem Ladona, Sigorta şirketleri, bu hırsızlıklar ve 
için giren ınüşterilerden şüphe edilmiş - Ne yaparsan yap ..• Mutlaka bu işi soygunlar karşısında birleşmişler, bir 
ve bu yersiz şüphe neticesi bazı nahoş becer... slnclika meydana getirmişler, soyguncu 
vaziyetler olmuş, namuslu, mevki sahi- Dedikleri iş böyle bir işti. 'Selesini yakalıyanlara büyük bir para 
bi insanlar karakola götürülmilştü. Ladon, Parisin itler, kopuklar yatağı mükafatı da vadetmişlerdi. Fakat bu 

Bir kuyumcunun önünde otomobilin- bütün yerlerini taratmış, bu gibi işler- vaad da neticesiz kaldı .•. Soygunlar de
den inen zengin ve n amuslu bir roüştc- de polise muhbirlik eden serseriler e so. vam etti. Haydutlar arasında sigorta 

* J~k Desli, ıP' 
Ertesi hafta pazartesi günü, baf 

gri şapkasını giyerek yeraltı treni ~ 
yonuna gitti. :Fakat Antuvan anne 'f0 

tu. . a 
Daha ertesi hnfta yine pazartesi giif1 

Çetesi •rl r l ile dükkAnı soymağa gelen bir hay- ruşturmuş, mükUat vadetmiş, bir netice kumpanyalarının vadettikleri paraya ta-
•••••••.. dudu ilk nazarda ayırt etmek elbette alamamıştı. maan ve ekseriya vaki olduğu gibi bir-

gitti. Yine kadın yoktu. riJSl' 
Acaba haydutlar randevu y.er~ 

randevu giln ve saatlerini dcğışt 

-3-

Zabıta A 

acız ~almıştı • 

Herifler çok kurnaz hareket ediyorlar, 
kaşla göz arasında ve yarım dakika 
içinde koca bir mağazayı soyuyorlardı 

imkAnsızdL Kopuklar yatağında da, vitrin soygun- birlerini gımazlamak, ihbar etmek ha-
Soyguncuların otomobillerinin nu- culannın muntazam teşkilatlı bir çete disesi görülmedi. 

marasını almak da para etmiyordu. olduğu kanaati vardı. Onlar da bu M Jak Deslinin her ~evi sadık uşagyı Nan 
~ ır 'll' " leri kadını aradı. 

Onlar o kadar aptal in.sanlar değiller- kimlerin yaptıklarını meslek aşkı! ..• DUhoka .söylediğini biliyoruz. Son keş-
. · d Nihayet bu işten vazgeçti. cııı 

di. ıçın e merak ediyorlardı. İini de ondan saklamadı. P 
- B •- k" 1 - Tam bir aydır uğraşıyorurı'\tı· ...... 

Kullandıkları otomobiller hep o gun ,u çc.., ım erden mürekkepti7 - Görüyorsun ya, dedi. Başıma gri b ka •·· 
B 1- k" d kadarlık kafi ... Başka işlere 8 

için çalınmış otomobillerdi. nşwı·ı ım i? şapkayı geçirip gazete satan kadına yak-
Diye söylendi. 

Sahibi muvakkaten makinesinin ha· Nerede ve nasıl içüma ediyorlard1? laşmak ve cyarın hava sıcak olacak> pa- _ ..J 
B 1 Uşağına seslendi: riJV' 

şından a)rrılmış bir otomobili çalıyorlar, un ar da tabii meçhuldü... rolasını söylemekle mahut biletlerden d f1 
Lad - Nan Dühok. .. Bana i!: e 

onunla işlerini . gördükten sonra olomo- on kafa patlata patlata, uğraşa uğ- birini almak çok kolay bir iş ..• 

ler mi idi? '{)J" 
tkl haf ta daha list üste pazartesi 

bili herhangl bir sokak köşesinde hıra- raşa adeta zayıflamıştı. O zaman bu pcnbe bilet füerinde ne getir... d"ği 1'111 ıJI 
Heriflerın, hırsızlık i~in tatbik ettik- 1.iyordu. kıyorlardı. Sadece kibar hırsız Jak Besli ile uğ- var. anlaşılır. Jak Deslinin ciş ddtcrb de 

1 ·ıı>'" 
leri usul hemen her yerde ve dalına ay- Bir çok mağazalar, dükkanlarının ca- Bir gün emniyet mUdilrtinlin otomo- r:ıştığı günleri şimdi arıyordu. Nan Diihok birnz mütereddit gözük- bir dosya idi. Nan Dühok bu cı~:ııııd' 
ni idi. mekô.nları önüne muhafaza için demir bllini bile qınnışlar, bu otomobil ile Emniyet müdürü sık sık onu huzuru- tti. patronunun verdiği clirt'kti( ~~arı b111' 

Büyük, kuvvetli bir otomobil bir ku- kafesler yaptırmağa mecbur olmuşlar- bir kuyumcu dükkanı soymuşlardı. na çağırıyor: Desli sordu: her gün gazetelerd:! dıkkate şa tırırd" 
yumcu diıkkanının önünde duruyor, dı. Fakat yine demir kafessiz bir çok Soygunculuğu yapanların eşkali mi ? - Ne haber La don ... Daha bir şe~· - Ne o .. . Bir şey nıi diyeceksin? duğu haberleri keser \ e Y3P1~ • 1>1' 
otomobilden .iki ki§i atlıyor, camekan vitrinler mevcuttu. Bunlar da her ln Onları görenlerden bazıl:m genç di- bulomadın mı? ı - Evet patron ... (o daima Jaka böy- ~tesela zengin bir adaınm scı~:;ı' 
parçalanıyor, teşhir için konulmuş mil- bir taattUza namzettiler. yorlardı ... Buılan da yaşlı oldukta- Diye soruyordu. Ladon şefine: le hitap ederdi~ Düşilnilyorum ki ... Pa- bnnkerin gidişi, kıyıne~ .cşY:1;;.ıı Jıl' 
cevherler toplanıyor, otomobile atlanı- Haydutların soygun ve vurgun lçln nnı iddia ediyorlardı. Kimi sakallı di- - Arıyorum... ırola bel'. defasında değişebilir... hl kibar hırsızın ıncslcgı ile dil· 
yor ve kırrrr ... Ve bütün bu işler nl- intihap ettikleri saaUer dalına değlflyor-- yor, kimi bıyıksız diyor, bir kısmı sarı Cevabını verince müdür: - Hakkın \'ar ... Ben de onu düşün- herler ciş defteri> nde yer bulur 
ha.yet otuz, kırk saniyet içinde olup bi- du. Buan sabahleyin çok erkeıa, ba- saçlı olarak görüyordu. - Sizin (arıyorum) IÖzüoUz yerine ıneditn da.t~il... Fakat bir tecrilbe edelim - Bitmedi -
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BiZANS SARAYININ iÇ YÜZÜ 

661 inhisar idaresi 12 15 5 O 
263 Esno.f Banlt 14 16 50 
167 K. Taner 16 375 20 75 

7 2 O. Kurumu 1 S 1 7 

•••••••••••••••••• 
•••••••••••••••••• •••••••••••••••••• 
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41 Şınlak o. 15 ıs 16 
401 Mehmet Fesci 14 25 14 50 

YAZAN TITOYNA 

36 Şahap A. 12 7S 17 75 
............................................................. , ..................... . 
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3 3 S. Erk.in 1 4 5 O 1 7 2 5 
l 7 Sami Söraç 1 S 5 'O 15 50 
J 6 Ş. Bencuya 1 5 7 5 15 7 5 

O.. Çok zengin bir kadındı 
Yunaoistanda 

Sandıkları denize attık 
diye anılan ve binlerce köle ve 

yaşıyan hu kadının elbiselerini 
13 Ş. Rıza H. 16 16 50 
6 S. Öktem 18 ı 6 

13651 
Halbuki onların içi hep insan dolu 

gitti. 
• 

T eofilidea, lllllna~a geldi. 
Vasili gördü ve görür görmez de omm 

lnaİyetini tqkil eden bütün güçlü kuv· 
"etli İnsnnlardan daha güçlü. kuvvetli , 
olduğunu anladı. 

Derhal nuiyetine aldL 
Bundan sonra Vasilm bayatı. birçok 

hadiselerin içinde geçti. 
Va~ artık Bizansm en nafiz pluİ• 

Jetlerinden iri olan bu cüee herifin mn· 
i.vetine ceçmi i. 

T eofilid_, onu kendine uyu başı 
:y ptı. 

V , b;r müddet Teofilid~sin yanın· 
da kaldı. 

Cüce ·, resmi bir vaz.ifo ile Bizans 
hiik\imeti tarafmdan Yunanistana gönde
tildi. Giderken, maiyeti l!e beraber Va
•ili de alıp eötürdü. 

V • ilin i.fte ıLu Y ananistan seyahati 
onun mukadderatında ilk defiıikliği .'k_ 

hususi tezgahları vardı 950901 
96456 
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> > » 6 15 00 IS 50 
> > 9 15 75 16 25 
> > 10 17 50 18 00 
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» > > n 21 75 22 75 

Çu. 
260 
126 
78 
34 
20 
ıo 

526 
83117 
83645 

Çu. 
490 
196 
12 

lNCiR 
Alı"ı 

Ş. Rıza H. 
E.sıuf Bank 
A. H Nazh 

Fi:ıt 

6 50 6 
7 12 50 
6 11 

11 11 
12 25 l.l 25 

) 14 14 

ZAHRE 
Aha Fi3t 

ü 6875 G Buğday 

B da 
Kumdan 38 

4 
39 50 raptı. sine mahsus elbise, halı ima\ eden Vuil derhal ileri atıldı.. 

1Patraaa · lerdt. Buradan yolla- hususi fabrikaları vardı. Lüks, Bir taraft n: ................. , ••• k•••••••••••••••••••••• 
~devam edeceklerdi. Fakat, aks.ilik, ıüı ve zineti fazla ıeverdi. Bir ye- - Kaçml •• Kaçın! .• Çabuk kaçın!.. Hırsız 1 İsnadı 
Lızun ser • P tru ta hastalandL Has- re gı· deceg- i zaman ata arabaya bin Diye bağınrken diğer taraftan da iri p ve k I I 
taJL 1 d ara ~meme ç n 

ıgı yo ana evam edemiyecek lı:adar •. 1 .. k ti" k'"f l · t vücudunu devrilen ağacın cövde,i:ne d • 
ağ d mez, guç u uvve ı o e erm a- edilmiş bir hile midir? 

ll' ı. d w b. y dı.. 
ihtiyar bir kadının evinde iki ay yattl. ~·· :f ~usı:.nna .. velmur~ss~ ır.~e- Da. ... yelin ve maiyeti ağ cm tehlikesin- Fuarın çık bulundu 'U günlercL M -
Teofilidea onu bekliyemezdi. ır e ~ç y~~l guze hcarıyde edn' ı Ea- den kurtuldular. Iahat adını taşıyan bır b:ıyan hem~n her 

B• "d" Se . • 1 d w ret maıyetı ı e sey at e er ı. n ga .. ın Y"' gclıyor ıntıh p ettı·r;·ı 
- az gı ıyona.. n ıyı o unca og· b.. ''k Af k ff d l V nsil, ağaçtan aynlır ayruauu koca gece .. .. • . . . 0 

idi. Hepsi de boğulup 

ru BUansa dönersin.. kuyu . d~a ~ . u~veb. ı ~ ı an; ara gövde büyük bir eürültü ile yere Y!kıldL l bir masayı ış~al ederek ıçkı ıçıyordu. 
Dedi. Va•ll İyı" olmu tu. Artık ıı-•--~ arşı ı ... •· etışmıfş • ır og uk of m

1
a- ,, iJ da ""dah '- Bayan Melahat, son olarak gazı.noyn \ Bir kaç ay sonra da (Artık uzakla- n insanlara.. San uka kartı dit bf. 

" uaaıs• ,. as , bun zıır- nın ma au: et-1 . y 

çtkıy d '---'-iliy" rd ıına ragmen ne sıne pe az a • . 
1 
tteldıği gec : yıne ıçmege başlamış ve ra cidiyorum) diyerek hareketini bil- leyorl:sr •• Ba ıart içinde düıündüm, ta• 

or, oaa.iAU o u. d"" k'" d"' N d d ı·t . m..,b ı:> 
B• .. d . k nnd d 1 •. ..L uş un u. ere e a a a ı yerm. -s- • ' ed · I ek I · dinn;,.ti. ıındım, en kiirlı i"i insan ka-L-ı,;.. ya""" ır gun enu: ena a o a,... ... en d • .. h D nyelis büyük bir tehlikeden kuıtu!-ıl hesabınm, ner e ı:e ge ec o an ze.;cı ~ ,,. ~\'U-:;.· ,.~ 

kıtrfıdan bir kalabaldr ıördü. e bır erkek gorse der al ve her im ,_.___ _ tm L • •• tarafından bdenecegıni garsonlar soy- Sonra artık o dan bah~edildiğini ipt- makta buldcm. 
n h l ı k muı o ıııım çoıunn cnu uı. uans goz- l ı 

" 

_ _._ b kal bal w w• e pa asına o ursa o sun onu en- l ·.,tı' "'Ter gece ,,anız gelen bu b"'y"'- mem"r•tan" .• Anıyor musun .... 0
- .. dan ·u·mu:•~ ....... 

a-Kes, u a ıguı geçecegı yo· d' k . k l . lerini Vasilin üzerine dı"lan!şti. emı-:t · .-. " . d b-'L- "' "'. ;s - uu: ..., ·~ 
lun ''-en ........... 1 .... V il d b·' ıne çe erdı. Bu oca mıf zengın O ··.ı.:. '- b" d d nın sonuncu gece zevcın en ~ull)etmesı * ikasız, P portsuz bir sürü İnsan alı, 

K - .._ .-a anm~... as e, u- k d • . b • I ne muut ıuıvvette a a am L., 
yük bir ağacın altında dW"arak bekledi. a ın ı~ın ayatın manası, cliç Ü Böyle b!r adama ıimdiye kadar hiç hayretle karşılanmı.ştt. Bayan Melfilnt, Harureoda idim... yorum. Tabii yol panllan pqin .. y e-

Bu ağ _ b=- 1 d"rt ı.:_• tc••k·· kuvvetlı erkeklerle buluşmak- luva!ete rr1d1p geldıkten sonra, m:ısa Oturdulhım otelden çdeycrcium. Ka- ni çıyonım .• Haftalarca denizde -•. 
.... .. .. z evve o ~ı u:o un- ( 1 ) · rastlamam~tı. Hem d~ giizeJ ve yaqıklı ,., ~ 

den baltalıyarak kesmekle meşguldüler. tı.» • ~i. üzerine bıraktığı pprtmenin içinden yir· ptnın önüne kaqıma çıktı.. kanıyoruz ve nihayet lrJ canlı kaçak 

B~ dört .kiti de kalabalağın l'eldiğini gör- Kalabalık yaklaı~~rdu. Kılık, kıy feti, gİyİnif tarzı Yun ~is· ~i bir lir nın5 ~şırıldığını;~ b~ ~ırs~z.lı- - Ben, dedi1 Kara Rojc31:Un.. Beni emteası, hudutlannı bC)ylelerine kapıyu 
nı_uıler, erini bırakmqlar, baltalanru w 11 olmad·X--. aos·· t .. ..;.,. .... du. gın garson e mı v ya usnu rn ın- tanıdınız değil mi ? memleketlerin sahillerine Ye gece vakti 
L• Danyelis, hakikaten ~ç v.e güzel ca- 'l'>uu 0 --... - d !d ğ 'dd' tm' t • H d e E H •--' d B d b lt '""--- -La.La;. uu- kenara dayaımılar, gelen kalabalığı Va.aiti n a w tb an yapı ı ını ı ıa e ış ı. ısey - vet.. auna un.. ma ;ı nııu- oıa eyonrın.. ~y ~ ..... ..._n zaman 
seyre ko)'Ulm tlud riyelerin lafıdığı bir sedye i;inde re1i-

8
_ • Y ç gu • k"" zabıtanm müdahale ettigini söylemeğc nız? Burada n yapıyorsunuz? ne oluyorlar? Ne yapıyorlar? eme (A .. 

u L yordu. iiyiik yardımından dola1ı t~ek ur Iuzuın yoktur. _ Evet .. Şimdilik buradayım.. Ara· zım beni:n.. Ondan :sonrası artık talile-
V ıuil onlardan hirine sordu: Sedyenin etrafmı da yine cariyeler v~ ıti. Ayni umanda hayret verici kuvveti tlk önce yi.nni: bir liranın çalındığım dan 0 kadar zaman geçti. Bu müddet rinin qi.. Beni alakadar etmez. Muma-
- Bu gelenler kim? köleler sarmışlardı. karımnda da takdirlerini söyliyerek sor- söyliyen Bn. Melah t; bilahare on yedi i-=-.:ıe n1!1er yapmadmı ki.. Hak'--- fih bunlar derhal Çinli" maballelenn" de 
Baltalılardan biri cevap verdi: d ıı-- ıuuuo 

Hepsinin de üstlerinde çok kıymetli u: lirasının a~trılclığını si>y!emiş ve zabı- varml.f·· Vataren:u erseri Lir havaya ka- kendilerine ö1müı bir vatandafuı sahte 
- Anlaıdan sen bun.run yabancısı- elbiseler vardı. - Bir Y bancıya benziyorsunuz: .• Yu· taya v rdıgı bu··ı.un" ıfadelerde bu iddia- !1- • _..1 L't:-..;ı __ _ 

itti pdarak terketmer.ıeli imipm.. Maamafih Ve31AZ1Stn1 temm aıeuua7uuaa~·· 
.• Tam Vasilin buiı:nduoi?u yerin önüne rustanh değil misiniz? nın bir uy..!"rm"' 011dugu kanaatin- "Va- - p t!_ L-1-!1.•. • Lan p F l E :.ı... ... b~iğim yerleri gördür:ı .• Bir çok yer oıu, D1UUAl asmı • ay - o an 
- vet.. gelmişlerdi. - Hayır •. Baanslıyun.. rılmıştır. L!... damın ıJ ol s· F'-L 

B el D r tir ve diyar gezdim.. Şimdi •·----• .-.- '-- - ı;ıa san a nas up ta m • au • 
- u g n anye u · Birden. etraL b:.. ı.orku f .. ,.,,.adı s.ar.sh. - Bizanslı mı? n.~--~afıh Bn. Me'"1~-t mü"teki v ~ ....... lıLllY -..:•-D li ı_!__ ...;ted" • • • 11 .. K ~.1 ·~ ~ -..: ruguu" lr.dmm:. ibn..m. B--==-'erd Çek hüviyetine girdiğini bir türlü auu7a• 
- anye 1 le IDID? Sö,.. ığınu: Herkes avaz vu bağıraru ksçqıyor- - Evet.. Selimle HU...-nü suçlu olarak sulh eo..za ..,.. -,,-- ""ı.uu 

iairn bir kadm ismi olduğuna göre mut- d - e: ..... -~... bo'"yl- "tz. =- -=ı.i gu""ç?ü --t..L tlk d bir rom ve e"er - teneni:a sizi tehirde mıyo~- Mesele onlan bir kette ka· l u.. ............. "' " ... ~.., ~em<>sin gitmişlerdir. uruşm.a çıkarmakta r .. ı...t..--
aka kraliçe filan olacak.. Ne olmu~tu?.. kuvvetli adam var demek? da, kcnd.sinın uyd~ bir iddiaya kat'- d~tırayun ve Y ptığım qi ıraya - ~ ............ sonrası. on• 

- Kraliçeden daha mühim bir kadın.. Baltacıların k'-°'-::'lÜ yandan fnla kes- Va. sil, biraz dÜ§ündükten aonra cev.'.lP fi iyye_n te.ne-u' ı etmıyecegini söyliyen Bn. ir yel!tenli içinde onur. lar için kolay •• O b da y • uaL.... .... · Bu tarihte Çin irinde bir ·-~L-• ya• 
na ur « WUUUitanm para anası» iki • • verdı: M"''-~t..at.ın· u:~ades'ıne k<>~ı surI~'~ .. ken- kald~un z:ııruuı bana anla -.-- M:7_.. d t en koca ağaç.. Kalabahğuı yen sars· 1 "'.ld.!l -"S -s UUL< ..., pıyordı:ım.. D~~-e Hımkeoda tekrar 
erler.. Çok zengin. güzel bir duldur. masmdan, ke .. ik yerinden kopm~ .. Dü- - An. asıl Makcdonyalıyun. Kü~~ 1 dilerine ısnat di! .. n uçu reddetmişler- bdı : Kara Rojeyi :;,:~ 

Çok sadaka verdiği için onu herkeı se- •uy•· ordu. Yattanhen Bizan&ta bulunduğum açın dir. - Burada m let aı;lıkta:ı, sefalet!en 
" B ,. Ortadan kaybolımqtu. 
ğer. üyük bir sarayı v r. Yüzlerce Uf&· A!!acın dıtl an her ne kadar brvı ta- M::endimi Bizanslı &an'J'Onıın. Dün d~. b zt zabıta nıemurlırı bu hıi- tutlik-.an kınhr. Burada herkes tpkı va-

t, kölesi, cariyesi var. Şimdi anladın l'1K dis 1 ib" w _._ Bazdan ne olduğun bilmiyorlardı. 
raftaki ağaçların dallarına dokunarak - Yunanistıına niçin geldiniz? · e h:: kkıncL:ı şah d-.tt.e bulunmu.ş ar 1 t41!.!11D<f dt4tüğüm 1 1 1 topragt:l? tenı;e- Bir takmu Amerikaya m»:1!Uü IÖY• 

nu D nyelis kimdir? Ka • I ' h • d 1>·~ devrilmeğe mani olmUJsa da o koca göv- dm, • deta sorguya çeker gı'bı sor· V\! Bn. Me!lhalin iddıası uydurma o • ı dip başkıı diyarlara göçm .. K evesın e- lediler. 
Vaail anlamıştı. de •. Bu dallan da beraber sü.-ii!diyerek dağu bu sualleri, aaıl maksadını ıöyle- duğu kanaatini besledıkleı:in.4 mUitcki· dtı-. Japonya tdtlım hklım dol ·• Hin- • 
Ona, D nyelisi tasvir edenler yanlış devirecekti: mek için sırıılıyor ve vesile arıyordu. Va· nin sarhoş bulunduğunu ve yaptığı ınns· ıdistan Çin'de Q yok •• Filipin, Avustury Bir gün Meksik;d·a. insan ka~-•·çıla. 

&Öy}emern: ...... dL' 8!-,.-e {-..!L!-"ı tetkilc "! af • d 1 ··-..l d \GA 
..... ........... lUUIUI Ve bu devrilen gövde .. Danyelisin ve sı : r ı ô ememek için bu iddiada buLW.WU- kapılan yüzleri.-ıe kapalı .. Sibh-ya a Ç· n:ıdan bahis geçti. Yerlü~rden biri: 

eden müverrihler onu:ı hakkında fÖylc güzel maiyetinin tam üstleriM diqffek - Bizanstan bir ~yetle bun.ya sel· ğunu söylem4lerdır. 1 var ..• Amerika, tıpkı bir harika ka- - Ben, dedi, bu qi tam -:ç aene yap. 
Yazıyorlar: ezecekti. mİJlİm, dedi. Hastalandım, kaldan. Şim- Çaıuıkkal de bulunan bir :ıhidln' saJJ gibi •• Oray cirınek r::i!s\es bir tun. Bir daha yapmak istemem. lnsan. 

«Danyeliı y man bir kadındı. di iyi olduğum için tekrar Bizansa dö-ı binniyab ifadesi alınmak ve b d,,hu ni- hüner ve tali eri.. kaçakplrğı ile uğr~ motörlü bir yel· 
Binlerce kölesi, vasi malikaneleri, ( 1) (Ş:ırl Dil) in (Figures Bızantines) n~im. hal b1r knr r verilmek üzer muhal.re- - Ya M ·• kenllde çal~ıyordum. Seferlerimizden 
8~ koyun sürüleri, ıırf kendi- eserinden. - Bitmedi - me başka bır güne tilik edil..'lliştir. - Orada da İf yok .. Mekstka • birind~ bennutad Amerika sulanna gir. 

-r:BPDF:r =~= 'QDSZT..MJll!LZlı_.,.. soyluyorlar. Ha~ ... Olnıtq olınaUUŞ. gö- dım. va~ r p..şirip fakır fı.karayı dorurdu. m~. Gemide birçok Çinli vardı. Biz, 
ı.umüz yok.. Şu yalan dünyanın ne>i Saka!ınt stv zl.ly rak: Velhasıl o s ne Hıcaza gidıp beytu!laha bu Çinlileri sahile Yaklaıırken büyük 

HALK MASALLARI v rsa varsın gözü bağlı gafillerin olsun.. - Tan1 yedi d f bu slkalı ebi z m- yıe sürnıeğe nıyct ettiler. Bir taraftan sandıklar içine koyardık. Sözde sandık· 

Evvel Zaman 
Biz, dunyadan elini e~ğini çek.ıniş :ier- :zem ile yudum. Sen benim gıbi değıl- yol tedariki görüiüyor, harçbr luzırla- larda eua var diye ber banıi bir lima• 
vış ndam!artz. sin. Sözüm buradan ırak kapında btr nıyor, azıklar düzülüyor, obür yandan na ıirer. bu eJyaya tranait nhtımına İn• 

Her ne ise... Bıli.rsin ki hocalar pey· domuzun ksık. Gözlerinden gaflet per- cLı cansıkıcı bir dı.işünce Kıu-un ağanın dirirdik. Çinliler SOlll'a sandddardan ken· 
gamber vekilı diye buyurmuşlardır .•. de-sini yırt, t ... Biraz da öbür dunya içini çüriık kurd gıbi ke~:-ıp duruyor· di kendilerine çakarlardL Yine öyle rap. 
Çok uzatma... Bu kadarcık şeyi sen de için çalı.ş... Bu yalan d:.ınyaya bu ka- du. tık. Büyük tahta aandıklara Çinlileri tik· 

içinde 
-1 

H K •• •• uru 

bilırsin ••. Pek te cahil bir ad:ım d ğil- dar bel bağlama ••• Yalan duny nın önü Evi kime bırakacaklard4? bk. Oô saat soma limana aireceldk 
-z:m••D•llıl' sın ... Ben söylemek v--'cemi yapayım mamur olur ama ... Sonu viranlıktır... Öyle ya ... Ko koca evin. o:ağıru in· Bu sırada L.-• .ı-- bir d·-·- ... ~!~•-. O* WiWWW• az.u. -..&f&UA&• .............. .,..ua 

da giınah, vebal üstiımde kalmasın •. · işte imam Hacı Zahıt, Kasım ağayı cir dıkilmiş gibl, kapısı kıhtfa.nıp gıdil- tü. Geminin bu kaptanı dumana gö-

1 z 
Ama sen ha tut, ha tutma ... Yarın ka· her görduğü yerd ve her fl.1'33+ hep me:z: ya... riince dürbinini aldı ve bakınca ağzın. 
ra toprağın altında kızgın topuzu yeyin· böyle söyler, dururmuş ... Bir gün, cu- Ytice tanrım bir kerre kb'tülük gös- dan boğuk bir küfür fVl ttı. 
ce aklın b~ına gelir, (Hacı efendi de- ma nanu:z:ından sonra imam Hacı Za- termesin- Bın b kçi olsa olacak yıne Duman.. Amerika giimrüiüniin ika• 
mişli de ben kulak asmamıştım) dersin. hit, ile K un ağa yıne karşılaştılar. olur amma n de o!sa fayd:ı faydadır_ çakçdan takip eden aemisinin duaıanı 
Dersin aına iş işten gi!çer. Imaın, evv lki öğutlerini yine dudu öyle işler olur ki ınek bil~ bekçilik idi. 

~ır h k k varr.lı.ş. bı.r yokınYŞ. .• Tanrının calarınd n bır de unam acı Z hit var- tmam Zahit,. sözü bur ya geUrdıkt"'n ~-u gıbı t krarl dı. y par. Her n,. L>"' ••• Bunun için d. faz- Cemi.. Bize doiru celiyordu. 
ulu çokmuş, çok deıne:ii pek gtinah- m~.. sonra deli bıber yutmuş maymun gıbi Hikm ti huda, unanun bu seferki söz· la düşünmeğe Y r kalmadı.. Karısının Yakalanmak demek, hapı yutmak de-

:uş ..• Vakti zamanında cKasıın Ağa. Bu imam bacı Zahit, Kasım ağaya suratını buruşturarak: leri Kasım ily1 bll1lz yumuşattt. O se- hatırına blr ç r gelmişti. Dedı ki : meldi •• 
ın~~d Yuklü zenginlerden dıni bütün sardaktl yani musallat olmuş .. Her ra.it- _ Bak Kasım ağa... Diye devanı ne Hicaza gıd ceğıne dair imama kati - Yahu .. Huri.ıyü evde bır ktnz. Bir Kaptan derhal emir verdi. 

u n bır adam vannış ... Bu ada· geldiği y rd~ ellerini binişınm yenleri- eder, yaşımız yetmiş, i§imiz bit.ıniş .. Yı.i:z: olarak öz verdi. Akşanı eve geldiği zn- senelik yeyecck ve içeceğini lır, ya- Bu emir pek müthifti. t.terıen itaat et-
~n;bır k nsı, Halil dında bir o~lu bir ne sokar, boynunu peri yelıne uğramış yll daha yaş yaşayacak değilsin ya ... İş- man bu fikrmi karısuu ve çocuklırına nın!I. koruz. Ara sıra l.lzım o! n ufak me.. Herif insanı derbal öldürürdü. 
z:Ue uru ısımli, peri km gibi güz.el, &> gibi bir yana çarpıtır ve şôyl denniş: te gl'ldik, işte gidiyoruz. Aklını başıro açtı. tefek şeylerlni de imam H cı Zahitten Binaenaleyh verdiii emri, mülhit em-

l<a rden gıtzel bir kızı varmış... - Kasım ga.. Allah senin kalbme toparla ... Y ruı kıyamet günü bin bir lUınsı d di: rica ederiz, alıverir. Ne olaı:ak. .. Bizim ri tatbik ettik. 
tun sım g , malının hesabını, dav rı- ne zaman ilham bırakacak ... Demir gön- yak bir ayak üzerinde herkes can baş - Ben d giderim. e g'dıp gelmemiz çok çoğundan şunda içlerine Çinlileri tıktığuna sandıklan 
bıl~ Slôırının, almın, C!Şeğinin ayısmı hin ne zaman h mur olacak ... Allah kaygısın d~tüğü uım3n insana ne mal- K ım ~p her n_ k d r: bir senedir. H m kız kısmetinin gelın birer birer kaldırdık ve yelkeıllinin ke-
h llliyecek derecede zengin oldugu için bin şükür malın, mülkün. ucu buc ğt d n, ne mülkten, ne d çoluk çocuktan - Olnı:ız. ..• Hepmiz.le bera r gidıp oluncaya kad.:ır anası evinden dışart nanndan apit. deoiu attı. Zavalh 
'l~· geç~ .. k ygısı çekmez., kınu; nin bılinmez. çiftliğin. çubuğun v r. Surü byda gelmez. Insant yalnız iyi mel le evi b rkt kime bırakacağız.. • çıkması doğru değildır. Allah kocasına adamlar •• Sandaldar içinde, bocalanma· 
de ~ kötusünc karqm z, kendi halin- sürli davar, ığır s"nde .. Başı boş herge- kurtarır. Dedi ise de söz geçıremedi. Çama- versin de orllar da günU saatl yetince ia bı1e imkan bulamaclaa boğulup citti· 
ilden estuıde, namazında vakit geçirir lelerin km, bayın duldunnuş- Allah Şiındıye kadar sana yüz defa Hicaza çar razı oldu. kan koca Hıcaza giclip gelslıller. Şimdi ler •• Çindeki eefalettea kaçıp Amerika-

M.. ttnl:j.. daha çolt etsin. Evinin mahzenind2 gıtmek farzolmuştur. Bak ben bile şu Hafta içinde bacı duasını yaptırdı. o evde oturup çeylıliğinl hazırlıy dur- ya aöade saadete can at.o bu bedbaht .. 
etnleketin llnU ve yöııi.l büyUk ho- küpler dolusu Hının. incin oldu!:u.nu yoksul hallinde yedi defa gittim gel- MevUdler 'kundu. Sebıl datıLtırdı. Hel- sun.. lar ölüme :ruvarlanddar. 

1 



Kopekler arasında bir tellıtır başgö .. 
termitti. Yalnız çiftliğin köpekleri dc
jil, bütün hayvanlan telaşta idiler. 

Her hayvan, rastgeldiği hayvana şÖy• 
le diyordu: 

- Yallut ... Haberin var mı? ••• Alot-. 
Kopekkrin en iyisi, en itimat edileni 
t>lan §U Alot yok mu? 

- E. .. Var ... Alop ne olmuş ... 
- Daha ne olacak... Mini mini bir 

kuzuyu ve kuzunun da annesini parça
layıp yemiş ..• 

- Sahi mi ıöyluyorsun? 
- Sahimiai var mı} Hem yalnız bu 

kadarla kaJ.. öp te bapna koy ..• 
- Dahası da mı var? 

- Var ya .•• Üstelik bir de çiftlik aa-
lübinin, kendi cfcndiainin üzerine alil· 
JIUf• •• Onu ~ayac:akm11 ama •• • Tam 
aamumda )'etitmitler, yablam..ıar .• 

- Sanlan Alot YaplDlf ba ••• Dacne 
li aıllk iN dinyada ~e itimat kal· ..... 

.... ~ ....... -~ keacli 
........... ,. .. ~clı. 

51,-lı fCleri ...... Wi. 
H-lrlr ••• Alet .... Wr bzu)'a ı.m -·-·-- . ..,._ .,.......... ,..-.. .... Wr ele n •&iaiD ü.tüne abl· ....... 
Çiftlik lahibl J.em koyunları memnun 

............ ..,...... .. lı:.ö
,elllen Wr ....... olmak Uaere suç
......... , ti .Motmabqunatli-

• •• 1 f f it ..... 
........... -........ k.,...Jar. 

............................... ,. at• 
lar ............................... bzlar. 
l.ep, çiftlilia 1"ir6k ••l x da toplandı· 
lar. 

.Alot. ziDc:ire h.ilı •lcluiu Wde or• 
taya setirildi. 

Cözleri WlandL 
KUlfUDA diziJccek, öldürülecekti. 

Kurşuna Dizilen 
Köpe k 

Eyliil sonunda klearing Avusturya 
hesaplarının durumu 

Ankara, 6 - 30/ 9/937 tarihindeki 
klearing hesaplarımızın durumunu gös
terir cetvelleri iktısat vekaletinden ala
rak neşrediyoruz : 

Türkiye Cümhuriyet Merkez Banka
sından alınan hesap hüllsalanna göre 
30 / 9 / 937 tarihindeki klearing hesap
ları bakiyeleri ve kredili mübayeata ait 
teahhütler yekunlan şunlardır : 

CETVEL - 1 
Türkiye Cümhuriyet Merkez Banka

sındaki blokajlar : 
Memleket Mikdarı T.L. 

İspanya 

İsveç 
İsviçre 
ltalya 
Lehistan 
Macaristan 
Norveç 
Romanya 
Yugoslavya 
Yunanistan 

Yekun 

CETVEL - 2 

394.100 
1.783.900 
1.129.000 
1.927.700 

6.200 
745.300 
541.000 

2.074.300 
185.700 

45.300 

29.505.700 

Avusturya 
Belçika 
Bulgaristan 
Çekoslovak. 
Estonya 
Finlandiya 
Fransa 
Hollanda 
qiltere 

2.732.900 Muhtelif memleketlerin merkez ban-
177.600kasındakı blokajları .. 

Muhtelif 

Memleketler 

Almanya 
Avusturya 
Belçika 
Çekoslovakya 
F..tonya 
Finluııdlya 
l'tama 
Hollanda 
Jnıiltere 

İspanya 

İsveç 

İsviçre 

ltalya 
Macaristan 
Norveç 
Lehistan 

200 Reichsbank • Berlindeki 
3.027.000 blokaj yekönu 

19.000 a. Hesabı T. L. 14.518.800 
954.400 b. Hesabı T. L. 6.573. 700 

4.079. 700 c. Hesabı T. L. 3.461.000 
1.148.200 Almanyadaki umumi blo-
8.534.200 bj yeldbıu T. L. 24.553.500 
CETVEL-3 

memleketlerden kredili olarak 1apılmıf olan mUbayeata 
alt ı.hhUtler 7ek6Dlan 

Resmi daireler Hususi phıtlar ------

•12.'141 

18'1 
1.130 

144 •. 808 
190.'M'l 
17.918 

1.605.757 
61.525 

T. L. 
11.711.4'15 

m.224 
M.118 ,.,, .• 
22.2IO 
28.128 

118.ell 
•. 925 

345.715 
43.GIO 

279.477 
317.786 
305.168 
184.176 

61.191 
21.530 

Yeldm 

T. L. 
31.395534 

'28.112 
3U10 

1.0(t2.M9 
22.210 
21.215 

196.791 
214.533 
53$.482 
I0.998 

1.885.23' 
379.311 
370.131 

Bankası müdürü 
Ankara da 

Ankara, 8 (A.A) - Avusturya mer• 
kez bankası reisi bay Victor Kienbock 
bu sabah şehrimize g1miş ve istasyonda 
karşılanmıttır. 

Cilınhuriyet merkez bankası direktö
rü B. Sallhettin Ham bugijn Ankara 
palasta misafir reis ~erefine bir öğle 
yemeği vermiştir. Yemekte Avusturya 
sefiri, Milli bankalar direktörleri, mu
avinleri ve ileri gelenleri hazır bulun· 
muştur. 

---•·---
lngilterede 

Muhafızlar birlili 
konferansı 

Londra, 8 (Ö.R) - Muhafazakar ce
miyetleri birliğinin altmış dördilncil "" 
nelik konferansı dün Scori>oroup'da 
açılmlftır. Lord Lodenderry rty .. te _. 
~Udikten IODra mını birlik hilkUmetlDla 
alyuetine itimat beyan eden iki ta1ıırW 
ittifakla kabul edllm1ftir. JIHnalrahıe= 
Jarm en mUhlm noktan JıUkluwtla ı. 
riel ıiyuetini tasvip ede Jraramame
dir. Harid mu.teprı ve llllmal ........ 
le komiteli reisi Lord Pbawutla i111-
lediii mUhlm bir nutukta pmdtld ...,. 
dyetln Vebametını llzlememlt ft laW 
bu bedbinlik noktumı lflttbıwkle lkd
fa etmiyen k hUkUmetln ttaı,a ile ter 
rild metal davetini ~ ve .a-t 
mildahale llyMetine Mlbhlmı tekro 
teyit e,lemlftir. 

Nankini ezmei/ 
Şenpay, 8 (A.A) - Jfı110D bat ku

mandını 11.atsui Japonların pyetl ~ 
kin htikUmetini nmek oldutunu beyaa 
etmi§tlr. Zannedildiline söre pak ya• 
kında Şanghaya bir taarruz yapılacak• 
tır. 

5.clu kapek: Yugoslavya 

64.969 
852.774 

23.415 
22.208 
3.087 24.989 

56.075 

1.036.950 
&US06 
43.738 
28.076 
!'»6.075 

---Rl1----
Budapeıtede bir ko· 

_ D--- L:.L-- -~z eöylemelı:, ;..; .. biJ d" d v .. k d b y ista ---. v .. ~ llU ....... ur ~gu uzu an ir parça kopararak,bailadılar. itte timdi de burada. hepi- unan n 
müni•t •aikaah lı8ç .lakika mU...de. • · Yemetre bq)adun. Tam bu 11rada kuzu- nizin gözü önünde cezamı ölümle çe-

Dedi. Ma.udeyi verdiler. Hayvan U• nun anası olan lcoyun ıeldi. Beni. kuzu- keceiim. Benim bu halim sizlere den YekQn 3.663.824 2.835.723 6.499.54'1 Roma, 8 (Ö.R) - Budapeıtede bil. 
komüniat suikasdı keşfedilmi§ ve b1-
memur tevkif edilmi§tir. 

bd.tlanna fiiyle eiyledi: yu yerken ıördü. Yavruaunu benim öl- oleun. Eğer ufak ve ehemmiyetsiz olan 1 - Siparişi mukaveleye bağlanmıı at : (T. L. Hesabiyle) 
- Ey henim eski arlr.adqlarım. Ben dürdüğümü zannederek feryada basla- ilk kabahati itlememiş olsaydım bu ci- ı olduğu halde henüz memlekete ithal Resmi daireler Hususi §&hıslar YekCin 

artık ölüyorum.Sözlerimi iyi dinleyin ve dı. Aksini iabat edemezdim. Çünkü ku- nayetleri yapmazdım. Görüyorsunuz ki edilmemış olan mallar bedelleri yukarı- ----- ------
l»enclen ibret .ıuı. Betnn- bu feliket ne- zu::vu. ölmüt dahi oı ... yemek istemek- en ufak bir hareket insanı ne fena vazi- 'daki yekanlara dahil değildir. 738.660 1.619.383 2.358.ou Futbol hakem 
Mn ıeldi bW,W musunuz-Bir ıUn. .U- le kabahat ~e..u.tim. Beni haber verir j yetlere 10kuyor. Kulaiııuza küpe olaun. 1 2 - Almanyaya ail yukarıdaki ye- Bakiye daha uzun veya başka vadeli 
rUdaıı Qn1an bir kuzuya bir kurt saldır- diye korktum ve koyunun üz~rine hücum Fenalığın kenarında atacaiaruz bir adım, ı kanda dahil bulunan altı aya kadar va- mübayeata ait teahhütler yek<Uıunu ifa- kursu açıldı 
& Kart. ....,.. ..W&r•hift ..._. ,,_.. ed~ ~rdGrdlm. Bu ma~a çiftlik sa- en ufak bir adım Bizi uçurumun ti ... di- J deli mübayeat : (T. L. Hesabiyle) de eder. . 
.ek i.tedl. Ben siirdim. Hemen kot- hibi koprak geldi. Onun da üzerine ..ı. bine düıürür.. Resmi daireler Hususi puslar Yekün 4 - Her memleketin kredili teahhüt- Futbol maçlarl.Dl.Jdare edecek hA-
tam. Kurdu kaçırdmı. Sonra. onun öl- darmak istedim. Yetiştiler. Beni tuttular, (Floepn'dan) leriıniz de dahil olmak: üzere hesa· kemleri yetiftirmek üzere hazır~ 
........................................................................ ....................................................... ..... 3.370.318 5.392.159 8.762.477 ben alacaklı bulunacaiı meblAğ tespit kurs Ankarada Türk spor kurumu böJ. 

Nehir yağmurdan kabarmıştı. Yamanla Tintin köprünün ı Yaman, nehrin üstünde kayan bir ağaç r;övdesine b?b:.r-
6stünden suların dalgalanmasına bakıyorl~rdı. ken yuvarlanıverdi. 

~el 'Yeraia • üstünde uyan aiacm üatüne düştü. Böy-

1 
Yaman çok lr.orkmUftU,. Nehir wlan onu bir au uçuru· 

ıec:e boiul....._ brtulclu. muna doiru Mirülr.lüyordu. 

Bakiye daha uzun veya başka vade- edilebilmek için bir numaralı cetvelde o gesi merkezinde açılmqtır. Bu ~ 
li milbayeata ait teahhütler yekanunu memleket için gösterilmiş olan blokaj muhtelif kulUplerden on iki namzet J1• 1 

ifade eder. yekQnuna ayni memlekete ait olarak tirak ebnektedir. 
3 - Almanyadan gayri diğer memle- işbu üç numaralı cetvelde münderic; te- Toplantıyı futbol ajanı vekili B. Dan• 

kedere ait yukarıdaki umumi yekun- ahhiltler yekununun ilave edilmesi icap yal açmış ve federasyon tarafından kurİ 
da dahil altı aya kadar vadeli mübaye- eder. su idareye memur edillen B. Kema 

• -- Halimi namzetlere tanıtml§tır . 

inhitat yıllarır.dan sonra 

lngiltere eski kuvvet 

Kurs, haftada üç gün, ( pazartesi, 
çarşamba, cuma) olmak üzere yirınl 
ders devam edecektir. 

llk derste namzetlere yeni futbol ka-Ve idelerini ihtiva eden broşür dağıtılın1' 
ve esaslar üzerinde izahat verilmiştir. 

haşmetı• temı·ne çalışıyor cak bir gölgesi~! teşkil_edi~ordu.--
On beş yıl suren bır silahlanmanın 

neticesi bundan jbaretti. İngiltere mu .. 
ayyen bir tonaj haddinden fazla inşa'" 

at yapmamayı taahhiit etmişti. Teabhü· 
dtinü tutuyordu. 

Bu yenilmez filonun düştüğü fakrüd· 
dem vaziyeti b"r kerr malöm olunca 
av başladı. Evet bu vaziyet uzun d~ 
}erine güvenenlere verilınış bir av mil'" 
saadesi gibiydi. Bir ay sonra Habetis'" 
tan harbi başladı. lngiltere muvakkaten 
acz içinde kaldı. İtalya bunu biliyordu. 
Bir müddet için istediği gibi hlreket 
edeceğine inanmıştı. Fırsatı kaçınnak 
istemedi. Bunu dijer hldüıeler takip 
etti Almanya ıiWılanma serbestisi al• 

dı... KAYBEDlLEN ZAMANI KA· ~ 
ZANMAK lÇtN.. ' 

Fakat hldiseler lngilterenin de elik• 
katinden kaçmadı. lngi1tere bir ikJDCi 
defa aldatılmıyacalma yemin etti. S
kes biliyor ki lngiltere dakika fevt et-

N elacn& Z whluı eden muazzam bir kalkınmaya teteb-
POftTSMOUTH, 3 ilkteşrin BlR MUAZZAM HAYALE'ILER büs etmiştir. Deniz inpat prograıııllll 

Bir Fransız Gazetesi yazıyor : FlLOSU.. derhal tatbike koymuştur. Bu mtaa* 
lki yıldan beri yer yüzünde cereyan Ertesi günü lngilterenin yaman ÇO- için yüz milyar frank sarfedilecektir· 

eden şeyleri anlamak ister misiniz? 16 cuğu olan Vinston Churchill memleke- PORTSMOUTH'A DôNOŞTE 
temmuz 1935 te, kral Beşinci Jorjun jü- tine İngiliz filosunun vaziyetini şu söz- Portsmouth'u bu defaki ziyareürnd• 
hilesi Spithead'ta yapılan muazzam bir lerle izah etmişti : bu meşhur deniz üssünü şenlik iç!11d• 

d . il . 1 . t" B - Bu filoyu ben tanıyorum.. Onu buldum Endeavour un dönüşü ınUna-emz manevrası e netıce erunış ı. u . d .. . . . · d bit 
ı il. k ha . . yapan benim .. lçın en uç gemı ıstısna sebetiyı .. şenlik yapılıyordu. Bura a manevra ng ız uvvet ve şmetınm •· • 

. . . edilirse hepsini ben yaptırdım. O be- ikinci defa gördüğüm Nelson, Ayron 
~hıkasını te~kıl edecektı. Bunun ak- nim kızımdır. dük Ken Elizabet zırhlıları tanıııınas 
sı oldu. O gun o manevralarda hazır . . . w ' • • • • kill riyl.t 
b ı d ,., d k .. h 1 Vınston Churchıllın nazırlıgı 1912 bir şekle gırmışlerdı. Yem şe ~-.-.ı 

u un uı-;um an ço ıyı atır ıyorum... . b" kad . . . . d" orJ.aJ"U•· 
. . . . senesınde başlar. 23 yaş ır ın ıçın daha masif hır manzara arze ıy . 

M~ır harp gcmilerı, . kralın yatı~ı gençlik yaşıdır.Fakat bir filo için inhitat Bütün şantiyeler geceli gündüzlü b; 
~ıbe~ hatl~ 87~da ~lerle_rk~. ~~- yaşı sayılır. Orada Jutlande ve Çanak- faaliyet içindedırler. Bu garip ~· . da• 
yuk hır musıbetın ılk alametı gıbı ;yeıs kale muharebelerinin bakayasından baş- mir ve ateş şehrinde yirmi bin iŞÇı ç 
ve heyecan dalgası büyümekte idi. İn- ka bir şey yoktu. Gemiler fasılasız bir Iışıyor. lngilterede Dominyonların pıı
giliz filosu kendi kend:nin lutyaleti ol- hizmetten yorgun ve yıpranmış bir 

1 
tiyeler! hesap edilmeksizin bir çok ı,ay• 

maktan başka bir §eY değildi. O günkU haldeydiler. Bu filo hAll dünyanın bi-
1 
le Portsmouth vardır. tnglliz f1)olG 

Tana • uçurumuna düteceii eırada inid dına ltir dal )'• J T'mtinin ko.k seldiiini 16ren Yaman bir daha köprii· bayram şenliji içinde insan kendini ye- rincl filosu idi. Fakat bir zamanlar hA-ll ıulh bekçisi rolünil yenideD .__.. 
llıld. v ... -- ......... ... ..... ... wa. Wl lııılr ~ ~ .. bulunduiu kllYVet " kudretin ..... dır.• 
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Te ikeli eslek 
Çin arbını il e alan 

• ope atörleri sı ema 
Sekiz kişi idiler .•. 

.... 
( Brucc) de bizimle beraberdi. Son 

taarruz esnasında iki genç Çinli kadının 
dclıileti ile cephenin en tehlikeli nokta· 
•ına kadar ao1'ulmak için bizden aynl
rnıştı. Iyi bir cmnnzaro>çekeceğinl wnu-

)'ordu. (Fuar) yangınında tesadüf ken· 
disine yardım etmiş. yangı.nın bütün te

ferruatını filme tesbite muvaffak olmuş, 
ellerini ve yüz.ünü de bu sırada yakmı~
tı. Cepheye giderken eli yüzü daha bu 
Yııngının acı hatırası, sargı içinde idi. 

Oç gün sonra biz de cepheye gittik •• 

fakat ta rruz bittikten sonra •.• Taarru
~lln feci neticeleri arasında (Bruce) ye 

rastladıl ... Harp sahasında, ölü insan 
~aılarını çiğnememek için, cesetlere ta-
ılınam:ık için büyiik bir dikkatle iler

liyorduk. 

k (Univenml) in muhabiri Jorj Kraym-
or, (Foks Mavieton) un muhabiri Bon-

ncy Powc) de beraberdi. Birden, bir de
re kenarında zavallı ( Bruce) nin ölü ce.· 
SCdini ~ürdük. Ostü başı çamur, başı gÖ· 

~i.i kan İçinde idi. Biraz ötede... Yine 

Dör kişi kaldılar 

- Büyük gömlekçi mağaza ınn bom• 
ba dü müş, y<,nıyordu. Oradnn aldım. 
ielirdim.. Lazım olur.. Fazla mal göz 

çıkarmaz ya .. Dedi. 
- Ya parayı ne yaptın> 
- Kardeşimi gördüm. Babamın dün-

kü bombardımanda öldiiğünü söyledi .. 

Parayı ona verdim .. 
işte bizim şimdiki hayatımız bu .•. Ya

rın ne olncnk> Onu biz de~il ... Kimse 

bilmez .•• 

Türk emeğiyle yapılan vapur 

Van gölü üzerinde yeni 
vapur işlemeğ~ başlad1 

Habeşistanda 

ti ktan 
•• • mu ees ır 

Yl::N!AS1~ 

cete muharebeleri • 

talyanlar da 
o ak adırlar 

Londra, 8 (A.A) - Times gazetesı rı beyan olwunaktadır. 
tarihsiz bir muhabir mektubunda ltal- Times gıızetcsi muhablrine nazaran 
yanlann eylCıl ayı ortasında Adounya Habeşistnnın hemen hemen her tarafın
karşı yapılan bir taarruzu pUskürtürken d te muharebeleri devam etmektedir. 
iki üyz m:ıktUl vermiş olduklarından 1 a çe b' · hi•ftt hal' d _.,_ 
,__,__ d'ln kt dir B d b ka Ziraat tam ır ın ... ın e ve Vcı.A-
ua.ı~e ı 1e e • un an aş bu . 
mektupta ağustos sonunda Mnkalle e tiyle Habcşistanın ilıra<; etmekte oldu-
knrşı bir taarruz icra edilmiş olduğu ~e ğu darı şimdi Ci.buti tarikiyle Habeşis
ayni t:ırihtc Dcssie Massoua yolunda tana ithal olunmaktadır. Kıtlıktan yal
Hnbeşlerin iki yüz kamyona taarruz nız yerlilerin değil ltalyanlarm da mil
cdcrek bu kamyonları yakmış oldukla- teessir olduğu söylenmektedir. 

abel a 
çıkan 

karşıs 
deli! 

a 

Müzayede ile 
fevkalade büyük 

satış 

Yazın insan 
kolaylıkla 

~ 

grı 

Dikka 
d·niz .. 

ı 
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kendini 
üşütür! 

daha 

Bu ilk tehlike alametlerini görür görmez derhal 

V OZiN 
almak lazımdır 
' NE\'ROZlN .. Soiı* A gınlığının fena akıbetler doğurmaıina 

mAni olmald beı:aber bütün ıstırapları da dindirir. 
lcabınaa günde 3 kQfe alınabiür 

ro·-L 
. ·Beyoğlunda 

• 
ı 

·· Sirkecide 
rzzzzzz:r.zz;, 

4 .... 

. . 
•' 

YE 

Bu her'iki otelin müsteciri Türkiyenin en eıki otelcisi BAY 
.öMER LOTFO'diir: 43 senelik tecrübeli idareıiyle bütün Ege 
halkına kendisini gevdirmittir. 

Otellerinde mi afir · kalanlar, kendi evlerindeki rahatı bu-
lurlar. · · 

Birçok hususiyetlerine ilaveten fiatler mülhit ucuzdur. 
latanbulda bü~ün ~'e ve lzmirliler bu · otellerde b~lut~lar. 

iz mir 
den: 

Liman işletme Müdürlüğün .. 

Vapurların kıt tarifesi iskelelerde tahtalara yazılm14tır. 
1800/3553 

iz mir 
den 

inhisarlar baş· müdürlügün-

Dairemizce bir eene zarfında satın almacak tahminen üç buçul 
milyon kilo sıkletinde üzüm, incir ve · sair çuvallı malla.rm, ambal" 
larımızda arabadan indirme, istif, vezin, çuvallardan döküp mua· 
yeneden sonra oaçal yapılma, çuvala doldurup dikme ve baskülde 
çekilme, arab lara yüleme itleri açık eksiltmeye konulmuştur. 

Muhammen bedeli 6475 muvakkat teminatı 485,63 liradır. 
Şartnamesi muhasebe tubcmizde görülebilir. l&tekliler·n 19/10/ 

937 günü saat 15 de b~ müdürlüğümüzdeki komisyona gdmeleri. 
9-13 3342 (1805) 

lZMIR SULH HUKUK MAH-I 

Kulak, Boğaz, Burun 
lan mütchaasısı 

KEMEStNDEN : 
1 

Yolculuk dolayısiyle birinci teş- Refik Özyemişçile ile Fatmanm; 

1
r inin 10 uncu pazar günü sabah- şayian mutasarrıf oldukları Kllr§ı
leyin sn.at tam 10 da Göztepe yaklida Soğukkuyuda 81 numarada 

Doktor Operatör d mukayyet yukarıda üç ve &§ağıda 
tramvay caddesi 808 N. h ev e bir odası bulunan ve beş yüz lira 

1 : ~.ühendis 8. Aziz Suvöre ait bil- kıymet takdir edilen hanenin 16/ 
,cumle mobilyaları açık arttırma ll/937 snlı günü saat on beıte tz
' suretiyle sablacaktır. mir sulh hukuk mahkemesi salo
j Fevkalade lüks aynalı dolap, nunda satııı yapılacaktır. 
tuvalet iki adet komodinosu, 2 ki- Bu arttırm da tahmin olunan be

Muayeneha.ne: Birind Beyler tilik nikel kübik karyolama ıom- delin yüzde yetmi§ beşi verildiği 
No: 36 Telefon 2310 yası, aynalı büfe, kare yemek m - takdirde talibine ihalesi yapılacak 

latçı 1 

• _ , sası, 6 adet sandalye, yeni bir bal- aksi takdirde sntl§ on be! gj.in da-
E vı: Gozlepe tramvay cadde- 1 de marulten iki koltuk, lüks yazı- ha uzatılarak ikinci arttırması 21 

si 992. Telefon: 3668 ll hane dö k ltugu"' ile beraber, 12/937 pe11embe günü saat on 
(481 ) ner o . · _.:ı la ktır 

1-26 cevizden mamul şemsiyelik, sahi- bqte yine daırem17.0e yapı ca . · 
~:;;Jlil~[E!~~~ • b' · b' G · k l ·· rinde hak talebın-ME- ının sesi salon gramofonu, ır- ayrı men u uze . d k' i 

IZMiR BlRlNCl iCRA çok plakları ile beraber, Ameri- de buluna?l~r c~lcn~ ~. ı ~7'm 

KALMITIN : Baş ve diş ağ
rılarmda en kuvvetli iliiçtır. 

KALMITtN : Sinirleri teskin 
eden bir fen hariknsıdır. 

KALMlT1N : Terlemenin so
ğuk almanın baş ilacıdır. 

KALMlTJN : Nezle anzalan
nı defeden rahat uyku veren en 
birinci .ilaçtır. . 

Her yerde 7 i kuruştur. 

MURLUOUNDAN: kan d t' cevı'zden ma- vesaik ile bırlıkte yırım gun ıçınde 
1 ıt/ uvar saa ı, --r 1 . 1 ... 

37 /1277 sayılı dosyamız a mul H k ku · dan kübik dairemize müracaat etme en il· ·--•-••••••-•• 

10/937 tarih pazartesi ıaat 14 de k er:ı e matın d K .. bik zımdır Aksi takdirde haklarında ta- o· H k. . 
ıatıfı mukarrer ve Mazhar Neca- :anape thnml 1 7 parl~a bır.l B~ pu sicili malum olmadıkça paylaı- 1 Ş e 1m1 
• • . k 1.. kı ti ııgara se pa an, 7 am a ı au- d . kal caklardır 

\'nn - ltıınbuldaki fabrikalar \'C ha- resi t~fındıın vücuda getirildiği anla- tıye aıt gayrı men u un ~~ punkt markalı 935 modeli radyo ma an gen l a1·· g"ı.ve sair ka- A~~ulla~ Nacı· 
"u~lar ı'd . . T'" ,_ • .1 . f d satıı ilanında göaterilmemıttır. k I b"' .. Gayri men ru un vu .. 

rcsının ur .. ıoçı en tara ın an tıJdı. Cümhurjyct idaresinin ekonomik M ·k... . k 
1
.. muhaın- ısa orta ve uzun dalga ı utün uni mükellefiyetleri satıcıya yuz-

~ Pıla . . • • . ,_ ez ur gayn men u un dü l d'' d · · t nın- n ... . f w h 
. . n ve p rça hnlmdc ,ehrumze ge· hayatını tanzim ve iç tıcaretı nrttırmııa. k . . lSOO 1. olduğu nyayı a ır, unya a en ıyı a de iki buçuk dellalıye ve erag arç-
tırılerek b d . .. . k men ıymetmın ıra Bl h k l . 6 . . 

. u a aynı mucsscscnın tc • için eııde Türk denizlerini değil, musait •ıft 1 1806 mış ut nr mar a ı pıyano, lan alıcıya aıttır. 
rı.ik n - h 1 an ° unur. pa k d'f ı· d k t / /937 t ~ı..· d f\.ı 11.u aseıs ve i~çileri tarafından ku• bulunan Türk göl ve nehirlerinden de rça a ı e ı o a ta ımı, &epe Şartname 25 1 O .. . aru_ıın en 

1 
n Van gemisi dün ilk defa i .. lctmc- fızami derecede istifadeyi dücünclüğü ve al takımı, kartallı duvar aynası, 5 ı'tibaren herkesin gorebılmesı ıçm ;}' .,, ~ Paris fakülteıindeo diplom ı d k ,.. f 

e açılmıştır. bu işi progrnmlnştırdıi:rı açık bir lisanla a et camlı kütüphane ve dosya açıkta ve gayri men u un cvsa ın-
Bu münnsebetle şehrimiz bir bayram izah edildi. Dl• tablplerl dolapları, beyaz boyalı elbise do- da p.rtnamede yazılıdır. . . 

J't\ann:ı:ro.sı nlmı•tı. ı lcrf' Aa <lah~ aabah- Mtmltktt hastanesı dış tabıbl labı, Markis, muhtelif kadifeli Müzayedeye istirak etmek_ ısh·y· en-
,, K....... ... a Bundan sonra halk gemiyi gezdi. Van I d 

tıın törene h 1 v b l Mıızaffer Erooı'rtıl perdeler, bronz kornezleriyle be- ler ktymeti muhammenenın yuz e Ögwleden •onr• 3,30 - 6 nzır nnrnaga aıı aını~tı. · · <>er•k dıcı manzarası "'erek iç ter • • b · d k k · .. .. 
lör . " . gemısı ~· • • ~ ... ' .. • ı raber k . . ..f 1 do- yedi buçuk nıs etin e pe a çesı 

c k' .en saatı yaklaşırken sahayı bınler- tibatı iıibnrıyle her 1 urke gurur verecek VE , I ' çl ocu ıs:ın fU ınyera 1 ·ıı· b ka teminatı getir- Randevü için telefon ediniz. 
{' ı ı dolcl b 1 d ,... . . .. .. l · ap, ıa mandra soba buz dolabı, 'eya mt ı an TELEFON: 2945 

d urmu~ u unuyor u. oren-lbir mükemmelıyettedır. Asrın butun mo-, Kema, 1 Çetı•nda:: 6 d d l 'd 1 · l" mdır 
c.- "ali k . ~ . . ;-: a et san a ye 2 a et somya me erı azı · , :;,, 

tı kl· • ornutan, ıktısat vekaletı denız 1 dem vasıta ve ihtiyaçlarını içinde bulun·! çocuk karyolası' ve birçok Isparta ihaleyi müteakip müşteri ihale . 
Lıılu~;~l umum müdürü, '·il;ıyct e.rkfını duran Van gemisini ziyaret edenler, l>ü-

1 
Hastalarını her gün sabah taban halıları, seccadeler ve sair bedelini vermediği veya veremedi- kalmaksızın vecibesini ifa etmıycn 

Si. 1 ar. yük bir mC'mnuniyetle döndüler. Sonra saat dokuzdan başhyıırak bir çok mobileler bilmüzayede sa- di takdirde gayri menkul tekrar on müşterilerden tahsil olunacaktır. 
ae ·i } enen nutuklarda, Van gölünde gemi hareket etti ve ilk seferini yaptı. 1 Beyler - Numan zade S. 21 tılacaktır. beı gün müddetle ai"ltırmny~ ko- Daha fazla malUınnt almnk isti-

.} r 'e. sefer i,lcrine verilen ehemmi- Coşkun tezahüratla uğurlanan gemi, iyi-
1 numaralı muayenehanelerinde FIRSATI KAÇIRMA YINJZ. nulup bu arttırmada en çok bedel l d . · · 37/ 1435 yıh 

l'et b ı· · . 'j lib' · .. · ihal · yen er aırcmızm 
V c ırtıldıkten sonra i letmiye açılan den iyiye açılınca}·n kadar halk tarafın· kabul ederler. Fırsat Arttırma Salonu veren ta ının uzenne esı ya- d .. atleri lüzumu ilan 

an gc · · · A · ş ık pılacak ve arada tahakkuk edecek osyasına muraca 
tı.i 1 nusının. ta.nuımiyle T ı.irk i~çileri· ı dan eapka ve mendil sallanarak sclam-

1 
Telefon : 3921 zız ın 'h l fa 1_ h' b' h''km h t ( 1802) "556 11 

a ıntcri ve b'I · · ·ı l:I l 'd • ı d Telefon. 2056 ı a e rau ıc ır u e cet o unur. ..> ı l..'Ul ı c ve a\'UZ nr ı ıı~ nn ı. • 

HOlll'AÇS 
Hastalarını Birinci Beyler 

sokak 36 numarda kabul eder. 
Sabah 9 - 12 
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!ZM1R StClLLl TtCARET ME- tır •• Şü,.reka ~.iasele~ini ıenna~ei ıir- l~rini~ devamı müddetince itbu yüzde on ihtiyat akçesi ayrıldık-
MURLUGUNDAN: ketin laakal uç rub unu temsıl eden ~ırketm mevzuuna gerek doğru- tan sonra hakisi bila istisna bis-

(Öztürk Ticaret Limited) irke- §Ürekinın muvafakatiyle diğer §e- dan doğruya ve gerek dolayısiyle elerin cümlesine tesviye ed"I · 
• • •• • 1 ı • d d kt iki • ~L d • fu uht ı mJŞ tı tı~a~et unv~nıy e zmır e o ?r r e~ı~e veya anar": evır ve r taallük eden umur ve hususatla sermaye üzerinden yüzde dokuz 
Hulusı caddesınde 64 numarada ıt- edebılırler. işbu devır ve furuht key- ayrıca aahsen iatigal edemezler. birincı· h·ısseyc le tt•• ) k t 
ha'~ ih · · k • fi · h" 1 • .. be . "ki v v me u o ara es-

uı.t, racat tıcaretı ve omısyon- yetı ısse erı mu yyın vesaı n 12 - Müdirandan olmıyan fÜ· viye edT 
culuk ve taahhüt ve sair her türlü zahnna keyfiyeti devir ve furuhtun rekii diledikleri .. amanda bizzat u••t bı ırk.· k h. d 
· · ı · ı ~ · b · k d · d h · ah ka ... mu e a ı ı5mınm ısse arana 
t~car~t 1§ en.~ e ugra an. kı§ tu §ırkae- 1Ae"r<kcı 1v~ e be~ m susuna. yıt v~l veya bilvekale evrak ve defatiri tevzii tenmiyesi ve bir kısmının 
tın tıcaret unvanı ve ır e mu - aa a uç ru u ıennayeyı temsı · k t" tk.k ·· ak b d b" · ·· · · 1 · · k bükü d .. ki fak 1 · hU 1 şır e ı le ı ve mur a e e e ı· memurın ve mustahdemıne ıkrn-
vl e .eıı~~sı tı~~~t 2~~~nu m- eldnw ıure ~bın m.uv": k at e~d .. l 1 lirler. miye olarak tahsisi gibi hususat 
en~e goretsıc~lıned.ld·-· .1!1umlarası- 0 •• ugunuhmu .eyyınlari§~lettmku ur ~-1 13 - Hissedaran reylerini tah- sermayenin laakal üç rub'un~ 
na roayt ve escı ı ıgı ı an o unur. nnm ıer ve ımza y e e emmu · · I 1 "h k · · . . ... 

ı . 
5

. ·r T. M ed rıren verır er. ttı azı arar ıçın temsıl eden surekanın muvafaka-
zm1ır. ıcı 1 Aıca~~ht .. emur· ji• . r uh n·ss lere te heyeti umumiyenin İçtimaı mutla- tiyle halledilir, ancak fU kadar ki 

ugFu rTesm.ık '?u ru ve __ L·~nnedınval 1 m arrhaerl f~ et tar"k: ka lazımdır. Mukarrerat türeki- masarifi fevkalade ve gayri mel-
. em ımznşı fiWIU"" en er veya e ıye ı ı- • . .1 h" I l h · h . 

1 . Muk , 1 le ellerinde !irket hissesi bulunanlar nın ıçtımaı e ası o an eyette ıt- uzeye karşılık tutulacak olan ıh-

B 
• .. b!'-~edekuname .. t ed. ve b~'~ kaydı aart iab k tihaz edileceği gibi muhaberede tiyat akçesinin miktarı şirket ser-
ugun ın o z yuz o uz y ı aynen llQ :ı -:r u mu a- d . .h I l b·ı· • . • · 

yılı eyliil ayının yirmi dokuzuncu ·vele ahkamını kabul etmİ§ addolu- e ıstı a 0 una ı ır. Bu ıon ıe- mayesının msfına müsavı mıktara 
.. '"d"" nurlar. kilde şirket müdürleri mevzuuba- baliğ oldukta ihtiyat akçesi if-

gunu ur. h" h .. k k 
Türkiye Cümhurluğu yaaalanna 6 - Hisselerin irkete tevdi olun- 15 ususu veya mutesavver ara- raz olunmıyaca tır. 

dayantın ve örneği tasdikli aıağıda- mamı§ kısmı gerek birinci hissedar- rı taahhütlü mektupla türekadan lhtiyat akçesi sermayenin nıs
ki mühür ve imzuınt kullanan lz- lardan ve gerek mezk\ır hisselerilher birine tebliğ ve onlar reyleri- fına baliğ olduktan sonra, ondan 
mir Jkinci Noteri Mehmet Emin devren tel:~bbül edenlerden ve sair ni tahriren iblağ ederler. Şüreka- sarfiyat icrasiyle miktarı nisbeti 
Erener, Bahçeliler hanındaki dai- suretle ve balefiyet tarikiyle sahip da~ ~erk~wzi şirket.te bulunanlar mezk\ırdan aoağı. dü~erse tekr~.r 
remde ve i§imin bqmda iken eat olanlardan talep olunabilir, ancak tarıhı teblıgden ıekız, taf~a.da bu- temettüattan tevkıfat ıcrasına m'!· 
dokuz raddelerinde vuku bulan da- hiuelerini devretmis olan hissedar I lunanlar on bet ve memlıkı ecne- batcret olunacaktır. Zarar ve zı
vet üzerine binniyabe başkatibi Ra- tarihi devrinden -itibaren iki sene biyede bulurıanlar yi~mi ~ün z~- yan dahi fÜrcki.nın vaz'ını taah
if Giray, lzmirde doktor Hulusi cad- sonra bu mea'uliyetten kurtulur.1 fında cevabı vermedıklerı takdır- hüt ettikleri sermayeyi tecavüz et· 

9 ıLK· TEŞRiN CUMARTESi 93' 

• • O ~I < • • ~ ' -:-· ~~ • ; ' •• ~.' ... o .,:; , : O 'o• : • Hakiki dostun tavsiyesi budur: 
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N 
deainde 64 numaralı mağazaya git- Sermayesini ıirketce tayin olunan 1 de mevzuubahis teklifi kabul et- memek üzere taksim edilir. 
tiğimde orada hazır bulduğum adı müddet zarfında tediye etmiyen fe- 1 miş addolunurlar. Anca~. he~ ne 22- Hiasedarandan hiç bir ve· Yurddc ıttifak haline gelen bu kanaati 

e sanı lzmirde Göztepede Abdüle- rike yeniden bir müddet tayin edi- 1 'uretle olursa olsun turekanın ya halefleri her ne sebep ve su- • • • l ? 
zel pasa &okağında 5 numarada otu- lerek yine tediyat vuku bulmadığt:adedi yirmiyi tecavüz ettiği tak- retle olsun hisselerinden veya tesıse nıçın ve nası muvaffak oldu. 
ran . Ferit Si?1saroğlu ve faansör I t~d~; tirk~tten .~ınm kate- ?ir.de hissed~ran ~eycti umumiy~ menafiinden d~la!ı ,i~ket ~leyhi- ÇU~kü •RADYOLU~>_ in terkibi yük- mütemadi.ren taze wo piyasaya çıkar. 
se.mtınde Şehıtnusret ıokagında 61 1 dılecegıne daır teblijatta bulunula-lıçlımaı anonım tırketlerde co.~ ne dava. emvalı fırketı hacız ede- sek bır kimya şahcserıdır. ÇilnkU (RADYOLlN> diğer macun· 
numarada oturan Ziya Erpak adlı 

1 
bilir. Bu vade laakal bir ay olacak- olan merasim ve kuyudu kanunı- mezler. Hiaaedaran türeki. heye- Çünkü bütün cRADYOLlN~ kulln- lara nnznran çok ucuzdur. 

fft}ıitlerle belli olan lzmirde ikinci br. ltbu vadenin hitamında taahhü-,1 yeye tabidir. tinin mukarrero.tını kabule mec- nnnlnrın di§leri temiz, ağlam ve gilzcl- Arlık biltün bunlardan sonra ~ 
Beyler sokağında 37 numaralı ev.I dünü ifa elmiven ıerikin hissesi ve Bu takdirde heyeti umumiye- burdurlar. dir. YOL1N> kullc:ıan on binlerce kişinln 
de oturan tüccardan Mehmet Nebi- o zamana kadar vul:u bulmuf olan nin içtimaı nihayet on bet gün ak- 23 _ Şirketin müddeti: T eşek- Çünkü tRADYOLtN> emsalsiz rağ- ne kadar haklı olduğunu ;mlamak ko
oğlu ve Göztepede Mısırlı caddesin- tediyab ~irket m~nfaatine kir kay- 1 dem tahriren iktısat vekaletine külü iktısat vekaletince sureti kat'. beti doJnyısiyle hiç stok yapmadığı için laylnşır. 
de 3!W· nu~arah evde otur~n ~ati- 1 dolu.nabilir. ~u husua diğe! ıerike ı' ihbar olu~ac;ak ve bun9: ~utazam- iyede tasdik edildiği tarihten iti- GONDE İKİ DEFA FIRÇALAMAYI lHMAL ETMEYiNtz •••• 
ce Sunaaroglu namına daıremızce 

1 
tahrıren teblıg olunmak lizımdır. mın olan ıstıdanameye ıçtıma ede- baren bet senedir. Ancak bu müd

bu~ünkü t.arihlc tasdik edilen bir Her ne suretle olursa olsun ıüreka- 1 cek heyeti umumi yeye arzedilmek detin hitamından evvel heyeti 
~'a ve,.1<aletn~eye mü~te!1iden ha- dan. bi~n?n v~ze~iı _?ldu~u ıemıa- 1 üzere ihzar edilmif olan mecliıi umumiyece verilecek kararla tir
ız oldugu vekalet ~e s~lihıye~le ha- ye,?ın ıstıhsalın.e ımki~ hasıl ~lm~- 1 idare ve mürakip raporl~rı sene- ketin devamı be aene daha uza
reket eden Fehmı Sımsaroglu ve dıgt ve zarurelı kanunıye ve bcarı· tik bilançonun birer suretı musad- tılabilir Müddetin hitamından ve 
Fettnh mahal~~inde 37 numaralı: ye bulun~u~~ tak~ird~ ~ütebaki 1 dakaları raptedilecek ve gerek a~i ya dah~ evvelden fesih ve infisa
ev.~e oturan luccardan S~ffet Ue; 1 ~e~aveyı d~ger serıklen~ nısbet da-\ ve gerek fevkalade heyeti umumı- 1 hında tirketin tasfiyesine müdür
Gozteped... Munrlı caddesınde ~ ır.esınde tedıy~ ed rek hısselere sa-, yelerde iktısat vekaleti tarafı~- ler ve salahiyettaflar memurdur. 
numaralı evde oturan Faruk Sun- hıp olm 1 n lazımdır. dan tayı·n edilen bir memur komı-IB l · t f' d ı~L· t• "'l h 'k· un ar emrı as ıye e sa anıye ı 
sarog u. 7 - Mukarreratta er ıerı ın 1 er sıfatiyle hazır bulunacaktır. t · · h · \ k ·· t k 

B 
"' t f d l ded. h. · ·· ' · d 1 1 ammeyı aız o ara mu' ere en 

aştan a§agı ara ım an yazı - a ı ıssesıne gore re yı var ır. Şürekanın adedi yirmiyi tecavüz h k l · k _ 
ak 

· lal ki "b· b. ı· A k b" h. d h' 1 1 are et ve emva ve eşyayı şır e m uzere, an aca arı gı ı ır ı- nca ır ısse ar umum ısse er etsin etmesin meclisi idare ve mü- • . t k t f · d 
• .'!' • k k 1 • akl ·L.. ··ı·· ·· d f 1 1 tı tıcare anununun as ıyeye a· mıteo ır et mu ave esı yapm ı- mu .. 1arının su usun en az a reye rakip raporlariyle senelik bilan- . hkA d · · d kt tah ·ı 

- • d"I y d w 'b. l'k l it kAI t · · pr a amı aıresın e na e vı 
fım:rist~ ! er. --l.~sjn!11. ara ıg! gı ı ma ı '? m~. h a.v~ re~ ve da e ıçın çodan ve heyeti umumiye ~abıt-1 ve matlübntı tahsil ve düyun ve 

elgn ı e~~·d.~e !'"ı' ıtkel~ı. ergınklve mezunıyHe~ı tal rır~yke zım ır.d t namelerinde ve heyeti mezkurede ıtaahhüdatı ,irketi tediye ederler. 
o un gor um. ste erının ne o u- 8 - ıs e er §ır et nazarın a e- · t" gu··nu··nden itibaren ni- T f. 1 ··d·· l ... d M·· f'k be · • k b 1 ş· k h h" son ıç ıma 1 as ıye memuru o an mu ur er 
gunu sor um. utte ı an nım cezzı a u etmez. ır et er ısse h t b·r ay zarfında iktısat ve- ı- h' ı d. - ·· kA __ ı.· 1 · d ·· ld 1 • • b" h" A k · ·b· aye ı ve sa a ıyettnr ar ıger fure a-
~:ı;uı~:nn yanın a soz a 1 ar ve ~ın ır 5f ~ t'i{ır. ~~ dd~: gi- ı kaletine gönderilecektir. nın muvafakatiyle şirket mevcu-

Aı erw dı: k. d l d . kırdsulret e ır d ısse m~ k b+ :ak- 14 - Mukarreratı tescil ve kay- dunu heyeti umumiyesiyle başka 
~ı a ı meva ve §art ar aıre- a ar ar nrasın a gayrı a ı ı • d h 1 k ··zere bir mukar- . . dd- · 

ıinde bir limited şirketi tesis ettik. sim kaldığı gurette bunlar haklarını e ma sus 0 .ma ul b d f hır şahsı me. ı veya manevıye 
1 ş· k f .. öZTORK .. k . t' 1 ed 1 M .. t rerat defterı tutu ur u e tere devredebilirler Umur ve muame-

TıcARETır LelMınlTEunvDanı .«k t"d. mku§le
1
:; den lıs una .. er 71r. U§vee- kararlar tarih aırasiyle derç Vt:- ıZi· )atı airketin ta~fiyesinden bakiye 

» sır e ı ır. re a llKl\ ar arın mumessı veya - . .. ,. f d · l Y • 

2 S. k t" k . 1 . h kili . im d w t kd" d . k t' rı şureka tara ın an ımza o unur. kalan miktar hisseleri nisbetındc - ır e m mer ezı zmır ıe - en o a ıgı a ır e şır e ın f k t t h · 
rinde doktor Hulusi caddesinde- 64 muamelah velevki bunlardan yalnız Hazır bulunmı!.an ~e a a . ~ rı· t>Ürekaya tevzi olunu~. . . 

1 d • ed' T"· k. d h·ı· J b" . . k b.l '-- ·· 1 · ha'~ ren rey veren şurekanın tahrırı ce- 24 __,.Şüreka dan bırının vefatı numara 1 aır ır. ur ıve a ı ın- ırısıne arsı ı e Oı.&a cum esı K- A . ..dd l 
de ve haricinde ubeler kfüat oluna-1 kında muteberdir. vaplarının ve baladakı ~u . et er veya iflası vukuunda sirket mün· 
bilir. Bu takdirde lktısat Vekaleti- Ş1RKETtN TEMSlLt VE zarhnda cevap ve~~edıklerınde.n fesih olmaz. Diğer hissedarlar 
ne malumat verilecektir. UMURU 1DARES1 dolayı karar~. vaAkıı k~b~I etmış beyninde işbu mukavelede mu~ar-

3 - Şirketin maksadı: ithalat, 9 _ Şirketin umur ve muamelatı addolunan .!urek~ya muduran ta· rer müddet için ayni şerait daıre-
ihracat ticareti ve komisyonculuk §Üreka adedi beıi tecavüz etmediği raf ~nda? gonderılen mektupların ıinde bihakkin devam eder. 
ve taahhüt ve sair her türlü ticaret takdirde şürekanın ittifakiyle ve te- tarıhlerı kayıt olunur. • 25 - Şirket umuruna mütefer· 
i leridir. lcavüz eylediği takdirde sennayei 15 - işbu mukavel~name ve tı· ri her mesailde i,bu mukavele ah-

4 - Şirketin sermayesi «50000 §irketin laakal üç rub'unu temsil caret ~anunu~da aks!ne sarahat kamı ve ahkamı kafiye münderiç 
EW BtN Türk lirası olup bunlar-1 eden şürekanın muvafakatiyle tayin olmadıgı .takdır~e, laa~~l ~ısıf olmadığı takdirde ticaret kanunu· 
dnn, yüzde otuz al~~sı y~ni «18~» ı edilecek bir veya müteaddit müdiran se~mayeyı te~sıl eden şur.ekanın nun sarahat ve delaletiyle amel 
ON SEKlZ BiN Turk lıralık hıssesi arafından idare edilir. muzakere edılen husus lehıne ka: olunur. 
Mehmet N~bioğlu tarafından, yüz-1 Müdiran hissedaran veya. ~ariç- rar ~crmif olması lazımdır. Aksı 26 - Aksine sarahat olmıy~n 
de beş yanı «2500» lKt BiN BEŞ ten intihap ve tayin olunabılır. tık takdırde mukarrerat keenlemye· hususatla işbu mukavelenamenın 
YOZ lirahk hissesi Saffet Uer tara- iki sene için ürekndan Saffet Uer ile kundur. o.dedi şüreka beşi tecavüz eyleme
fından, vüzde üç yani «1500» BiN tzmirde mukim Mahmut Zeki Kan- 16 - Mukarreratın müdiranı diği takdirde sermayenin sülüsa
B~ YO ... z Türk liralık hissesi Faruk tarcıoğlu müdüri §İrket tayin .edil- şirket tarafından müc;temian ve· nını temsil eden ürekanın muva
Sımsar~glu tarafından, yüzde elli al· l mişlerdir. Bina~nal~>:h ~~maıleyh ya ~~?feriden .. mu~addak as~.l ~e- fakatiyle icra olunabilir. 
tısı ya~.ı «~8000~ Y~RMl. SEl~.lZ ıüreka veya vekıllerının .ı~tihaz ede- ya hulasaları şu~~kaya veya uçu?.· 27 - Adedi şürekn yirmiyi te
BlN ~Turk lıralık hı.ssesı H_alıce S~-jcckleri mu~arrer~t ~ahılın~e um~r cü şahısl~ra verılır. Bu asıl ve hu: cavüz ettiği takdirde anonim tir
snroglu namına haız oldugu vekalet 

1 
ve muamelatı §trkelı tedvır ve §ır- lasalar şırket hakkında her <11evı ketler hakkındaki nhkama tevfi

v~ salahiyete müsteniden Fehmi ket namına her nevi evrakı resmiye muamelatta muteberdir. . kan bir veya müteaddit mürakip 
Sımsaroğlu tarafından ahz ve taah- ve gayri resmiye ve sencdat ve mu- 17 - Şirketin müdürleri veya tayin edilecektir 
hüşt ~i!~.i§tir. ·ı h. . . 

1 
. h. kavel~t ve taahahhüdkaattab müçtlhemi.abn onlardan yal!'ız bhir_isi ldüzum gdör· 28 _ I~bu şirket lktısat vekale-

ureKat mumaı ey ın ısım en ı- vaz'ı ımza ve zı ız ve su u ı - dükleri takdırde ıssc aranı n· tinin tasdik. d t ·ı ·t" 
1 d .. ·ı b r·· t d. h ki d . k . b. . k r· ın en ve escı ve ı a-

za ~n.n ı.: :~.~ten en mf a ~şın le. ı: ra v~ mu a m e §I .eh .~t "je· vet ve ittihazını $ırk et. ~ena ıı mndan sonra sureti kat'iyede tc-
l::ını h. a ~t v~. nısı I ı~sİ erını ya b~lvasıta la o s;ret İaıı~uçtemıan için muvafık gördü lerı usdsu şekkül etmif addolunacaktır. h-

b k
veç ı PC§f ındtahe ~Y~ key ;mkl§t~ tve tem~ıl ~usuı nn. ah~d. ı1yet ve me- müzakere ve bir karara rapte e· bu mukavelenamede icra edilecek 

a aya nıs ını ı §ır etın a ı e- zunıyetı tammeyı aız ır er. bilirler. her nev· t d•IA k ··1·· 
kk ··ı·· ·· ·· k" d h l ed. Ad M h ı a ı atın te emmu u ve-te u unu mutea ıp er a t ıye Bunlardan ba§ka türeka an e • 18 _ Şirket sermayesinin nıs· k" ı f t d'k" b . 

edeceklerdir. met Nebioğlu ile Fehmi Simsaroğlu fının ziyaı halinde müdür veya a2~ ı:_ aş~ kı ı?e dva estedır. 
H·s·ed ded' b · t ·· t ·· f ·d · k · ·ı ıA . . d ır etın evamı veya tas· ı o aran a ı C§ı ecavuz e - 1 da mun erı en §tr etı temsı e sa a- müdürler hisse daran heyetmı a- f · ·· kA . _ . 

DAIMON 
l\1asa vantilatorları 

En son icat edilen bu vanlilalorlar yaım boğucu sıc•k
Jarıadan kurtarır. Masa vanlilalorları üc pil ile çalışır kırk 
iki saat devam eder. Saatta ancak bir kuruş sarfiyatı vardır. 

CEP VANTlLATORLARI : Küçük bir pil ile çalışır mil· 
temadiyen yedi saat devam eder. Bilhassa bayanların el 
çantalarında ve ceplerd~ taşınabilir. Gayet şıktır tavsiye 
ederiı. 

Deposu Sulu 

). -. . . . . . . . . . .' . . i 

iZ Mi R 

Pamuk Mensucatı Türk 
Anonim Şirketi 

Şiıketin Merkeı ve Fabrikası : lımirde Halkapınardadır. 
Yerll Pamuğundan At, Tayyare, Köpekba,, 

Dejllrman, Geyik ve Leylak markalannı '.havi bemevi 
Kabot beıi imal eylemekte olup malları Avıupanın ayni tip 
mensucatına fa;ktir. 

Telefon 1
0. 2211 Ve a067 

adresi : Bayrak lznıir 
.... il 

mediği müddetçe hisselerin aharalhiyettardırlar. vete mecburdurlar. Hiasedaraıı ı~e~ı !.';[.~lanın yekdıgc~ıle ~ege
devir ve furuhtu !Ürekanın ittifakla- Şirketin hukuk ve vezaifi, §irke- ~irketin devamına veya fesh veya ~e mu .. tur erl.e ~u':~elatı •ırket: 
riye, vefat ve saire gibi suretlerle tin ünvaniyle vaz'ı imza eden mü- tasfiyesine karar verebilirler en km~ e~tlıt ıhtılaf atın halh 
h~s~edara.n adedi beıi tecavüz eyle- diranı ve salahiyettarların taahhü- SENEl HESABlYE VE DEF ATIR ~er e.zı. 4ır et ticaret mahkeme· 
dığı takdırde sermayenin üç rub'unu dalı ile taayyün eder. Taahhüdü va- 19 - Şirketin senei maliyesi sınlı~~tı~. . . A deleri hükümleri dairesinde mu· ıgünü. 
temsil eden türekanın muvafakatiy- kiin §irket nam ve hesabına yapıldı- kanunu sani iptidasından bed ile fal a daran ıh~ılafa~ı vi.kıa.nın amele ifa olunacaktır. T. C. lzmir ikinci Noteri fd. 
ı · t ·d· · a· B "h ed'l. d"I · ·· tara arın an tayın edılecek tıca 32 - Şirketin bilumum memur Emin Erener resm"ı mu""hrü ''

6 

e sermayenın ezyı ı caız ır. u ğının tasrı ı ıp e ı memesı mu- k" l" ·· ·· hi- • 
d k 

anunu evve ın sonuncu gunu A hakemi 'f · 1 h 11· · ve müstahdemleri Türklerde 1 E. Erener imzası. . 
takdir e türe a veya halefleri hiaae- savidir. • . . tam bulur, fakat ilk senei maliye rhıak er.fmarı .etıy .e a mı ve k b .. h 1 .k n o a-
leri nisbetinde yeni hisselere sahip Müdiranın esami ve salahıyetlerı .. l k . k . t" em marı etlerıyle ıhtilif mün· ca , azı muta aasıs ar ı tısat ve· Öztürk Ticaret Limited Şirkell• 

mustesna o ara tır etın sure ı . kA ı t' · ·· d · 1 · "hd · 32 dd d 'b 1 btı 
olur ve bedellerinin tesviyesini taah- gazetelerle ilan edilir. Müdiranın k t'. d t kk""l .. tarihiyle 937 ıelıp olmadıkça mahkemeye mü- a e ının muıaa esıy e ıstı am nın ma e en ı aret o an 

. . . . . . b la d a ıye e ete u u t -· edı.lecekt0r muk 1 · fık g& 
hüt ederler. Keza aynı suretle ve keyfıyetı tayınının 'Veya un r an senesi kanunu evvelinin sonuncu racaa etmemegı kabul etmitler· . ı . . . • esas ave enamesı muva 
ticaret kanununun 504 üncü mad- birinin salahiyeti hitama erdiğinde günü beynindeki müddete ,amil dir. Hakemler arasında tesaviia- I Ak~tl~r b~kn bır ·t1yeceklerı rülmüt olmakla Ticaret Kan~~ıı~ 
desindeki miktardan atağı dü§me- keyfiyetin sicilli ticarete kaydı li- olacaktır. ri vukuunda ticaret odası reisinin ° ~~. ıgı.nı eyan ve ı rar etme· nun 505 inci maddesine tevfı a 
mek. §~rtiyle §irket. ~e.nnay~~iniı! zımdır. Müdürlerden her biri mer· 20 _ Şirketin muamelatı hesa· iltihak ettiği tarafın reyi tercih lerı uzen.ne bu mukavelename re- tasdik kılındı. 
tenkısıne karar verılebıl~r. Şureka kezi şirketten gaybubeti takdirinde biyesi için mevcudat ve müvazene olunur. sen tanzım olunarak hazır bulu- lktısat Vekili N. 
eşhası saliseye kar•• dahı ancak sa- kendi mes'uliyeti tahtında olmak defterleri ve yevmiye defteri ve 30 - Ticaret kanununun sure· nanlar yanında açıkça okundu. .. Cahit Zamanıcil 
hibi o~~uk~arı ~isselere ~eka~ül eden üzere bir kimseyi ,ürekanm mu va- kop ye def teri na mile üç defter tu· ti t~tb~~i hakkındaki kanunun Maal ve münderecatının !rzuları- ltııat Vekaleti lç Ticaret •. 
!"lebalıg nısbetınde mes uldurler. fakaliyle vekil tayin edebilir. tulacak ve muamelalı ticariyeye 13 uncu maddesine tevfikan iktı- na tamamen uy2un oldugunu ka- Umum Müdürlüğü resmi mühru d; 

Gerek tezyit ve gerekse tenkisi 10 - Şirket müdürleri §Ürekadan dair resen ve cevaben ahzettiği sat vekaleti tirket üzerinde müra- bul ve ikrar ettikten aonra altını Damga kanununun 26 ncı rn~ e 
sermaye dolayısiyle vaki olacak mu- oldukları müddetçe reye i§tirak et- mektuplar ve telgrafnamelerle te· kaba ve lüzum gördükçe hisseda- hepimiz imza ettik ve mühürle- desi delaletiyle 12 nci maddb~ı~e 
karrerat ve tadilatın tekemmülü ve memek üzere dokuzuncu maddede diyatı mütezammın evrak munta· ran heyeti umumiyeıini davet, ka.· dik. . tevfikan iıtifaıı lazımgelen ırt kh 
m?t~ber olması içi~ bu m~karrera- !"ua~yen itti.fak veya .. ekseri~etle zaman muhafaza edilecektir. De· nuna ve işbu esas mukavele ahkil- Genel sayı 10459 Özel ~a~ı 9/2.23 iki nisbi resim Vekalette sa .. ı 
tJ ıttıhaz eden heyetı umumıye evra- mdelıcap tebdıl olunabılırler. Şırket f atiri mezkure uıulen noterlikçe mına mugayir hareket vukuu tak- hbu mukavele suretının datre esas mukavelenameye «100» :"ie 
la ve vesaiki saire 1ktısat Vekaleti- müdürlerinin veya bunlardan birisi- tasdik ettirilecektir. dirinde feshü tirket hakkında ika- dosyasında saklı 29/9/937 tarih liralık pul yapıftırılmak suretıY 
ne tevdi ve li.zımgelen izin ve mu- nin azil, tebdili, istifaları vefatları 21 - Şirketin safi temettüü vu- mei dava hakkım haizdir ve 10459 umumi numaralı aslına tahsil edilmittir. . ret 
vafakat ~~tih~al olu?aca~ır: .. gibi ah-ya!de ıüreki derhal İçtima kubulan her nevi meaarifin tenzi- 31 - Şirketin feıhi ve ~aafiye- uygun olduğu tasdik olunur. Bin T.C. iklısat Vekaleti iç Tıcll 

. 5- Ş~rekinın hıaselerını mubey- ederek ıttihuı mukarrerat ederler. linden ıonra kalan miktardan iba- ıi baklanda ticaret kanununun dokuz yüz otuz yedi yılının eylul Uumum Müdürlüiü 
7.m veaaık nama muharrer olacak- 11 - Sirket miidürleri vazife· rettir. Bundan her .ene evveli 461. 452, 456, 457, 458_~i_mad- ay! yirmi dokuzuncu çartamba (imza okunamadı) 
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DEUTscnE LEVAN- Fratelli Sperco Şık Atelyesi 
TE LINIE Vapur Acentası 
G. m. b. H. ROYALE NEERLANDAIS Beyler Sokağına nakledildi 

be~ALIA vapuru 6 ilk tşinde KUMPANYASI Mimar Kemalettin caddesinde (ŞIK) Clikit ve --L- atelyesi ~or. Hamburg ve Bremen li- T-V-
llıanlariiıdan ıral çıkaracaktır DEUCALtON vapuru 10/10 da gelip YIİ mecburiyeti dolayııiyle ikinci Beyler aokaiı civarında N 
ı,._~tA vapuru 6 birin~i teşrinde yükünU tahliyeden sonra Burgu - Var-_ ... zade aokaimda 36 numara1a naklodilmiftir. 
~r. Hamburg ve Bremen Jt.. na ve Köstence limanlan Jçin yO.k ala- t • 28 (1803 )' 
~elan yUk çıkaracaktır. cakt..ır. 
'1'b. AMERlCAN EXPORT LINFS DEUCALtON vapuru 26/10 da Rot-

e Lı>on Steamship Corporation terdam - Aımterdam ve Hamburg ll-
1~ vapunı 28 eyl6lde bek- manlanna yUlc alarak hareket edecek-

JOr. N"Yorlı: için ,U.k alacUtır. tir .. 
~ vapuru 3 1 cl tefrinde bek- J U N O vapuru 16/10 da Rot-
~~~ork için yilk alacaktır. terdam - Amsterdam ve HambUrg li-
~~u·1·1VE vapuru 10 1 cl tefrinde manlanna y;ük alarak hareket edecek-

ent,or. Nevyork için yillc alacaktır. tir .. 
d ıCHANGE vapuru 18 Birinciteşrin- SVENSKA ORlENT LlNlEN 
~ klenfyor. Nevyork için yük ala- BARDALAND motörU 16/ 10 da Rot-

tır. 
CARL . . . . terdam - Hamburg - Danu.ig - Gdynia-

hekI TON vapuru 22 bırıncı teşrınde Danimark - Norveç ve Baltık limanla-
tır. eniyor. Nevyork için yük alacak- nna hareket edecektir . 

..a~STER vapuru 28 birinci teş- le~!~~~urg~o~:ı:fg1~ ~~Y~~~ 
•oqae beklen! o N k · · Uk ~ktır Y r. evyor ıçm Y Danimark - Norv~ ve Baltık limanla-
'l'b.e li'-~ rına hareket edecektir. 
Pi -a.port Steaınshlp Corporation SERViCE MARtTJME ROUMAtN 

RE AKTARMASI SERi SEFERLER ALBA JUL YA vapuru 10/10 da Mal-
i>~ vapuru 8 birinci teşrinde ta - Cenova - Marsilya ve Oran liman-
k t Boston ve Nevyork için hare- !arına hareket edecektir. 
eS~decektir. Yolcu ve yük kabul ederler. 
~xAHAT MODDETI ZEGLUGA POI.SKA S. A. 
~ - Boston 16 gün LF.cHtSTAN motörü 8/ 10 da An-

ll"e - NevyMk 18 gün 
SERViCE MARITIME ROUMAIN vers - Gdynia ~e Dantzig limanlarına 

BUCAREST hareket cdecektır. 
:OtJROSTOR 26 b ' · · tn .. ,.; İlanlardaki hareket tarihleriyle nav-

d be vapuru ırıncı ~ .n- 1 1 d k' d w • ·kl kl d ta e kleni un ar a ı cgışı ı er en acen me-yor.. azı · 
It&tence, Sulina, Galatz, ve suliyet kabul etmez. Daha f a tafsı-

~.atz aktarması Tuna liman lan için !.at için ikinci Kordonda FRA TELL1 
~caktır. SPERCO ~apur acentasına · müracaat 

... ~ ROY ALE HONGROISE edilmesi rica olunur. 
DANUBE MARITIME Telefon : 4111/4142/4221/2663 

I ~UNA motörU 18 1 el teşrinde bek-
Bn/aor. Belgrad, Novisad, Comamo, -~O•AHIU-..,YE- MOT AHASSISI 
~ peşte, Bratislava, Viyana ve Linz DOKTOR 
~-m Yük alacaktır. 

n:OffNSTON v~~ LTD. CelaA 1 y ' rt ın 1 OMORE vapuru 10 1 el teşrinde bek-
enlyor.. Liverpool ve Anvers limanla-
:ıc:lan y{lk çıkaracak ve Burgaz, Var-
~östence, Sulina, Galatz ve ibran lzmir Memleket butanesi Da-

~·gı:::~E _ ANVERS bili ffutahklar Seririyab Şefi 
b EsPAGNE vapuru eylôl sonlarında Pazardan m•ecla her gün baata-

eDkleniyor. Anvers için yUk alacaktır. lanm muayene ve tedavi eder. 
l!:N NORSKE MIDELHA VSLINJE MuaJenebane: 2 inci Beyler 

OSLO aolcaiı No 
1_~AALEBEK vapuru 27 eyJQlde bek- Telefon: ;::& 
~<!"· Dieppe, DUnkerk ve Norveç 
--aanıarı için yUk alacaktır. Evi: Götepe tramvay cadde-
be~~YARD motörU 24 birinci teşrinde i•'•i•N•o-: •1•0•18.-T•e•lıme•fo111n•:•254••5•-11• IQenJyor. Dleppe, DUnkerk ve Nor-
~ llmanJan 1~ yük alacaktır. lZMIR sıctU TICARET ME-

Umum Pamuk 
Nazarı 

Fabrikatörlerinin 
dikkatine 

PLATT 
Fabrikasının Namdar 

CIKRIKLARINI ve bilcümle YEDEK AKSAMINI 
UMUM ACENT ASlNDAN bu ıene temin edebilirsiniz 

ADRES: 

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

Singer diki• makinaları kumpanya'1 karsısında 
Telefon: 2413 Posta kutusu : 234 IZMIR .! ______ ...... _________________ • 

Her işte kuilanılan 

ZONGULDAK 
Maden kömürü 

Her cins kömür perakende suretile rekabet kabul et· 
mez fiatler dahilinde satdmaktadır. 

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

~ '~ ·.. . 

Atoo:amn' ~~ MURLUOUNDAN : 
1J.l'MAıtrrzA vapuru 281 ci tepinde bek- Teteil edilmit olan Türkiye ış Eczacı Kemal Ka-
:Oi~~~urg ve Bre- BANKASI lzmir ıubeainin 5/10/ •

1 
Ak 

la llandakl hareket tarihleriyle navlun- 937 tarihi1le tudikli airküleri Tica- mı taşın 
~ki değişiklerden acenta mesuliyet ret bn---. bükiimlerine söre B h • • 

ul etmez. IİcİIİn 2089 n kayıt Ye a ar g"' 1 "'Daha fazla tafaUAt atmak için Birincı •1 -.a:~ ~1u ÇlÇe 
~rdonda V. F. Henrl Van Der Zee tescı çvaaugı 111111 o nur. 
~ N. V. Vapur acentalığına milracaat lzmir ıicili ticaret memurluğu K ı 

nıeaı rica olunur. resmi mühürü F Tenik O onyası 
TELEFON No.: 2007/2«Mm ve • . 

...__ amzaaı.. M--'- . K alt --..ld ~na esr• 1 _ SIRKOLER : cn:ezı emer ı ~ esi 

OliviLeıMrlTVETe Şü. 7 ...,;n=~ Ye iz. Bii;ükaiıHilaı . 
mir Ticaret sicilinin 1880 numara· 

Vapur acentası w mukayyet olup usu&m netir " 
BlRiNCl KORDON REES ilin ohman ıirlriilerimizde imzuı 

ı&terilen ikinci direktör Cahit Erel 
BINASI TEL 2443 terfian tubemiz müdür muavinliii-
Lllerman Linet Ltd. ne tayin edilmit Ye bu sıfatla ye yi-

LoNDRA HA Trt birin · derecede •• ·• geçen 
PoLO vapuru limanımızda olup 23 n.ekü'--~~ .. .Ye sozu k"lde 

e11aıe kadar Londra ve Hull için yük ~ır acrue n~uneaa mevzu §e ı 
altcaktır. ımza edecektir. 
k l'>ll~MEL vapuru 29 eylulden se- Mumaileyhin yerine ikinci di-
.:: hirınci teşrine kadar Londra için yük rektörlüğe tayin olunan Rifat Ozan-
~tır. la ikinci derecede imza salihiyeti n-

r _ ~BlAN vapuru 12 birinci teşrinde rilm" lan Em · • fi N 
"""UQQra ve Hull içln yük çıkaracaktır. lf o tea aerv111 te ev-
1..tvıau>ooL HA 'lTt zat T urgulun imu örnekleri ap-

• 
eczanesı 

lzmirden götürülecek 
en ıak en İnce ve en 
makbul hediyeniz ec-
zacı Kemal Ki.milin 

Bahar çiçeği 
kolonyası 

olacakbr. lzmirde Hilal eczanesi 
kokuculuk üzerine ciddi yürüyen 
bir müessese olmuş, kokuculuk 
alemini şaşırtmıı bulunmaktadır. 
Hilal eczanesini, eczacı 'kemal 

Kamili işindeki ciddiyeti, kolon
yalannı lzmirlilerc sorunuz. 
Yalan ve benzer ilimlere aldanma
manız için titeler üzerinde Kemal 
Kiınil adını ıörmeminiz ı.:~lNtAN vapuru 29 eylUlden 6 iıcfa gÖlterilmİftİr. Rifat Ozan ikin

~ teşrlne kadar Liverpool ve Glas- ci müdür llfati1le ve birinci derece-

~~~~ de,Ne T~ ··~~-----~~~~~~~~~~-~~~~~ BlUSTOL LE1TH VE NEV- vzat -.- _.... t-• 1 

GASTLE HA 'lTt tiyle ikinci derecede ye yabncla 

~llANNE ~apu~ 28 eyhlle kadar IÖzÜ pçen airldiler esaslan daire- lstanbul Üniversitesi artırma ek4iiltme ve pa-Brı.toı ıçin yulc alacaktır. ainde imza ec:lecelderdir • t 

~~tAN PRtNCE vapuru 10 birin- Rif Ozanm. . • zarlık kOmlSJODUDdan: 
)Uk .ı.eaıı::_lecek ve Neygastle içln at llDZUI R. OZAN 1 - 46360 lira &1 kanat kefil bedelli lıtanh.lda Gmeba hu-
de 'l'arih ve navlunlardaki değifikliltler- Nevzat Tuqulun imzuı : tanesi harici lautalıldar anfili İnf&ab kapalı zarfla ebiltme,e 
.; lleenta mesuliyet kabul etmez. N. TURGUL koaulmuttar. 

5 tepinienel 1937 2 - Bu ite ait f&l'btameler pmlardar: 
tıı. L. ffOMsa VE ŞOREKASI TAS- On bet 1asut1uk pul b • Maka Yele projeai .. ,!E lılEMURLUc:lUNDAN : Türkiye it Benbıı bmir tubeli A - F.biltme p.rtnameai . 
·~karar Yerilmit olan ....... olmnamamqbr. c - Ba1ınchrlık ıenel ~I 

l. ~ Ye finılrili firlretinde ala- Genel .,. : 10843 d • in~ dair fenni ,.mıame =:.t.tann itlN ilinm netri özel u,.: 13 -4 e • Ket~f büliaa cetYeli ye ilitilderi 
"- itibuen on gün zarfın- Mahallinde okun anlatılan bu f • Proıeler 
~ bminle Gazi bul- altn:..ıa~t· za1ann lıteyenler bu f&l'lname Ye projeleri 250 kunt bedel ile üniYer· 
ı...::_~ Mim numaralı Demirelli ~yann~~ • un ~- ıite rektörlüğünden alınabilir. 
~ •YUkat Salim Zerin yaza- h~ ve huvıyetlen ~fum~-~ur: 3 - Eksiltme 18/10/937 pazartesi rünü saat 15 de lıtanhul 
~ •üracaatle açdmq olan ~ye ~ ~1 bmar. ıubeaı ikincı Oniverıiteai rektörlüğünde yapalacaktır. 
~ la1clettirmeleri lüzumu ilin darektoru Rifat Ozan ıle Em~ea ser- 4 - Eksiltmeye girebilmek için isteldilerin 3477 lira 6 kunıt 
'7 "'· 3559 (1803) ':isi tefi N~vzat Turgulun mı~- muvakkat teminat vermesi ve bayındırhk bakaalajından almmıt 

rıyle mezkUr banka namına muıte- 1937 senesine ait bina müteahhit veaikuiyle bir defada 40000 
b~ SULH HUKUK MAH- reken imza etmeie. izinli m~ liralık intaat taahhüt ve ikmal etmit olması lazımdır. 
-~iNDEN : banka direktörü Hiki Erol ve Calıit S - Teklif mektuplan 3 üncü maddede yazıla saatten bir aaat 
~ Alaancak Şerafettin bey Erelin imzalan olup münderecabm evveline kadar Oniveraite rektörlüğüne makbuz mukabilinde ve-
~ iki aayab Çiçekçi Antu- kabul ve ikrar ile bizzat vazettik- rilmit olmalıdır. 

ıc __ ~uiu dükkin. lerini tudik eıleeim. Bin dokuz yüz 6 - Poıta ile Rönderilecek mektuplann nihayet 3 üncü mad-
"' ~nleti IDUhammene.i 650 li- ot. Jedi ,.da birinci tepin •JIDlll dede yazıla saate kadar gelmit olması Ye dıt zarfmın mühür ma-
.... ~ 600 lira •ereaeden Neyireye betinci sünü-. mu ile iyice kapatılmıt olmuı f&l'tbr. Poetada olacak pcikme. 

44w. bmir ilEinci Nat.n remli mühii- ler kabul edilmez. 6575 
3551 U801) r6 " E. Eren. i••• . 1-5-8-13 6575/3414 Utzll 

~·- ·~ muhblllnde bOyOk bır tOb PER: 
LOOEN f d•f macunu atabıllrsınız: 

PERlOOENT fenni bır tarzda hazuiaft
mıf, iyi, idareli ve çok ho' lezzete malll& 
ofub, nefesi serinletir ve dişleri .mo
kemmef ,..1ur_ette temlzleı:. 

-•- ' 

TURAN Fabrikalan mamullbdır. Aynı zamanda Turan 

tuvalet ıabunlann1, traı ıabunu ve kremi ile gOzeUik krem· 
lerini kullanınız. Her yerde ntılmakladır. Yalnız toptan 1&· 

tıılar için lırmirde Gazi Bulvarında 25 numarada umum acea• 
lelik Nef'i Akyazılı Ye j. C. Hemıiye mllracaat odinb. 

Poela Kul.••• Telefon s ... 

KREM BALSAMIN 

Kumral, urıtın, eımer her tene teYafuk eden yeglne aıhbi 

kremlerdir. Cildi beıler, çil, leke ve IİYİlceleri kimilen izale 

edeı. Y anm a11rdanberi kibar mabfellerin takdir ile kullaaclaklan 

11hbl gllzeWk kremleridir. 
Krem Balumin d6rt pkilde takdim edilir: 

1 - Krem Balsamiu yağh gece için penbe renkli 

2 - Krem Balaamin yağ111 gllndGz için beyaz renkli 

3 - Knm bat.amin aa badem gece için penbe renkli 

- Krem Balıamin acı badem g&nd&ı için beyaz renkli 

lnS[İliz Kanzuk eczaneli Beyoflu latanbal 

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

Taze Temiz Ucuz ilaç 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat • 
eczanesı 

Başdurak Büyük Salepçioğlu hanı : 
i Karş1sında i 
• • • • • • ....................................................................... 



SAYFA: 10 

Dl 

YEMIASIR 

Par is, 8 ( ö.R) - ispanyadan gönül
lülerin geri alınması için Romaya gön
derilen lngiliz - Fransız notasına ltalyan 
hükümeti hali cevap vermediğinden Ro
madaki lngiliz sefiri ve Fransız masla
hatgüzarı Chigi sarayına giderek Kont 
Ciano nezdinde mÜ§tereken yeni bir te
şebbüste bulunmuşlardır. iki diplomat 
ltalyan hariciye nazırına her gün daha 
ziyade karıımakta olan lıpanyol mese
lesinin hallindeki müstaceliyeti dostane 
olarak batırlatml§lar ve kendi kttı ha
reketlerini icabına göre tayin etmek üze
re vudilderi notaya ltalyanın vereceği 
cevabı bir an evvel öğrenmek istedik
lerini bildirmişlerdir. Kont Ciano cevap 
notasının verilmesindeki teahhürün Ro
ma ve Berlin arasında yapılmasına lüzum 
görülen görüşmelerden ileri geldiğini 

söylemiş ve bu vesikanın cuma veya cu
martesi günü tevdi edilmiş bulunacağını 

temin eylemiştir. 
BUGON VEYA YARIN 

Londıa, 8 (A.A) - Salahiyettar 
mahfiller Fransa ve lngiltere tarafından 
Roma nezdinde yapılan teşebbüs neti
cesinde İtalyan cevabının bugün veya 
yarın tevdi edileceğini beyan etmekte

dirler. 
Roma, 8 

9 iLK TEŞRiN CUMARTESi 

ano tarafından lngiliz ve Fransız mümd
sillerine verilmi§ olacaktır. Romanın ba• 
reketi Alman hükümetinin hareketin• 
uygun olduğundan ltalyanın Alman hii
kümetinin davet edilmiı olmadığı hiçbir 
içtimaa ittiraki kabul etmiyeceğini ila~• 
etmek mümkündür. 

BlR FRANSIZ GAZETESiNiN 
TAHMtNLERJ 


