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436;179 
Kişi gezmiştir 

, 
Cumhuriyetin Ve Cumhuriyet Esmninin Bekçisi, Saba~ılan Ç•kaT Siyast GaıetediT YENi ASIR Matbaa.....s. baaabmttJr. ·-

tı • ••ııııııııııcıeııııııııııııeııııııııııaıı ı ııııııııııııaııııtııııııııııatı•••ıııııceıeıı•••• •••••e••••••••••••••ıııııııııııııııııııııı•ııııııııııııııı•ı ••ıııııaıııııııeıeıııaıııııııııııııııııııııııııııııaaııııııe ...... K·o·~·fe;·~·~sın kararlar J\akde iz , Esrarlı bir ölüm 

azı.yetı· elgraf gişe baş me-Şarki Akdeniz Türk - unan - Sovyet ~ ... _ 
b 1 . .. ISoııyet gazetele . IDUfU ,Ö}Ü bulundu 

filolarının nezaretinde u unacak mes'aliyetler ttqin 
edilmedikçe konfe- Ölümün boğazındaki Akdenize tayyare 

gemileri gönderilecek 
ve Avcı tay yare feri 
hemen har~kete amade 

bulunacaklardır 
. . ·-----. Nyon, 11 (A.A) - Hava.• mu- c:'''''''·~'''·::;<,.,>~''""~' 
.ha birinden: 

Akdeniz konf eranıı tarafından 
İttihaz edilmek üzere bulunan mu
karrerata göre, Akdenizin garp ~~ 
kısmı Fransız ve İngiliz filoları
nın şark kısmına gelince bu kısım ı;ııı;o:::

Şanlı Y AVUZU.l\1UZ da Türlciye, Sovyet ve Yunanistan 
filolarının nezareti altında bulu ve f ngiliz mümc!Sillcri hazırlamış olduk- bazı tadilat ynpılacnktır. Manmnfih tnt-

nacaktır. lnrı mukaddem proje~ i te'\·di etmişler- biknta müteallik tarzlarda bahri müta-

ALINAN KARARLAR dir. hassısları bulunOlll'OO bazı devletler kcn-

' 1 

rans netice veremez ları 
diyorlar 

şüphe 
tırnak 

uyandırdı 
yara-

Mo5Jsovn. lO (A.A) - Akdeniz •az.i
yctlnı tahlıl eden Prnvdn gazete,i Hit
lerci AJmany~ tarafından müzaheret gö
ren 1talyan faşizminin Akdcnlzdeki ln
g Jiz bfıkim:yetini yok etmek \'C Fransa
nın Afrikr.daki miistemlekelerl ile olan 
serbı:st müna}Gı~elerine engel olm<ı.k is
tediÇini tebarüz ettirdikt<'n sonra de
Ymn <.'<ierek diyor ki : 

SONU DöRDUNCO SAYFADA 

.. 'U...zun senelerden beri b.mir merkez lentiyi tertip eden Bn. Hasibe lsmlnde 
elgrafhanesinde gişe baş memurluğu- bir memurdur. Kendisi Değirmendağın• 

nu yapan bay Ce.'Tla1, şimdilik esraren- da oturmaktadır. lzmirdeki vazüesinden 
gi.7.liğini muhafaza eden bir ölüme kur- aynlnrak tayin edildiği Bergama posta
baJl gitmi~tir. Muhitte namus ve fazile- hanesi memurluğuna gideceği için, hür
tiyJe tanınan, herkese muaınelfltında sü- met hisleriyle meşbu bulunduğu gişe 
hulet gösteren bu değerli memurun öH.i- baş memurunu evine davet etmiştir.Bu 
mü büyük teessür uyandırmıştır. sırada evde bayan Sabihanın ailesi ef· 

Ciddiyetiyle tanılan bu ~ t cwelki radı, diğer Uınıdıklnrı da bulunuyordu. 
gece bir eğlentiye davet ediliyor. Bu eğ-. - SONU 1K1NC1 SAH1FEDE - . 

Nyon, ı 1 (A.A) _ Havas ajansı Du tekliflerin va7.ctmiş oldukları pren- di teknisiyenlcri ile İstic:arede buiunmu~- 1 
muhnbirinden: sipler üzerinde tiliıf hasıl olmuş zanno-

1
lar ve yahut bnı iznhnt istemiş1erdir. f 

Komitenin dünkü.celsesinde . fmnsızılunmaktndır. Yalnız lcs'\idi tarzından - SONU UÇONCO SAYFADA -

Fransamn Akdeniz filosundan : Algerie harp gemisi 

~·;;················································~:·:·~~t~~~~~····_j\;~·~~~~~~~····~~~~~··········· 

~yan~~Almanya bugün her za
Dun çekıldı mankinden kuvvetlidir 

İstanbul, 11 (Hususi muhabiri
rn' d .~~ en) - Tayyare piyangosu bu-run öğleden sonra çekilmeğe baş
ı~ndı. 17 406 numaraya ( 12000 ) 
ıra, 29062 numaraya ( 10000) li
ra, 31598 numaraya (3000) lira 
çıkmıştır. 39411 ve 32794 numa
ralara ( 1000) Jira isabet etmiştir. 

500 URA KAZANANLAR 
3646 655 23636 3a4o6 27346 

39432 36514 14982 7312 29i06 
28639 763 15289 39743 15289 
39743 

200URA KAZANANLAR 
35653 29515 11988 8194 34656 
36837 10777 25278 36535 9772 
31563 1274 28890 13585 4265 
20818 35918 17935 25488 26299 
23631 10915 

7371 39519 4779 24197 7042 
6870 35683 

100 URA KAZANANLAR 
24747 37724 18444 34362 15134 25882 30698 36045 31412 2219 
.::: SONU OCONCO SAHiFEDE --

B. Hitlcr Nurenbrrgdc 

DuNKÜ MAÇLARDA 

Şark Çocukları 
lzmiri 4 -3 yendiler 
lstanbul takımı da 

Ankaralılara· J _ O galip geldi · 
_ y AZISI DöRDONCO SAHiFEDE --

Nürenberg, 11 ( ö .R) - Na~yonnl 
- ~osyalist partisinin kongrCf;İ YesiJe,iylc 
bolşevik aleyhtarı haç1ı .seferi devam et
mektedir. B. Hitler dün söylediği nu
tuktil. demiştir ki: 

« Almanya bugün her zaman oldu
ğundan daha kuvı.·etlidir. Bu husustn 
ne: ledak:.rlıklar yaptığınızı bilirim. Bu
nu, dünyayı altüst etmeğe çalışan H~ her 
vnsıta ile bizimle mücadeleye uğr~n 

müşterek ve malum Jüşmanıı karşı ynp
tını.:r. Bu teşebbüs akim knlııcakbr. Al· 

manyaya bolşevizmi tahmil hülyaşı gü
lünç ve kabadır. Allah vere de dünya 
he rtaraf ta harekete geçen tahrikçilerin 
teşvikine kapılması· . . ' 1raf etmek Jiizım
dır ki, Avrupa için, :.ıJrİ cenupta, di8eri 

(SONU OÇUNCO SAYFADA) 

Bürhan (İstanbul) birinci .. 
Şeref (tsianbul) lklııci .• 
Nazmi (Kocaeli} 'üçüncü .. 

lz.miraen i_Jtir • .l. eden lki şaıpi dünkü karşılaşmalardd de. 
~cc alamamıştır. 

Dün sab. h yapılan Türkiye Kürek yrirış'ları da ciadcn 
• zevkli \·e nlaknh olmuştur. Kürek ynrışlarmda lstanbulu 

temsil eden Galatasarny futnsı birinci gelmiştir. Bu futrıyı 
__ .., •. -c·'r.; • • ~t cA~ ~- bay Orhan iuare ediyordu. 

:ot' ;~~. ~-..., ....- .ıf!\'. Bandırma kürekçileri ikinci, Kocaeli kürek cltibi üçün~ 
~~!?t: - ""_.,.,-; '~ ' lm l . 

~~~·~::{~ ~-.!' ' cil o uştur. Kürek yarışlarına z.ınır mıntakası girmc-ı 
~ ~s :;;:~· ... . ., rniştir. 

ç~····oı,···~g:rip······1>ır······ia<1ial"······a·aıı-a 
ltalyanlar gülünç bir mantıkla ka

ahatı Montröye atfediyorlar .. 
Ve gazetelerbu garip mütalaadan sonra ita/yanın 
Montrö mukavelesini imza etmemiş olduğunu tasrihe 
lüz m görüyorlar 

___ .... 1. 
Roma., ıı (ÖR) - ıtalyan gazete erı 

Akd n t hudi clcri dolayısiyle kabahati 
Montrü muk<ıvcksine yükliyen son de
rece garıp iddialar yürütmektedirler .... 
Par's hlıkümetinin davetini reddeden 
ltalya ve Almanvanm '\'a:ııyetine temas 
ederek 1talynnın° hareket tarzını tasrih 
eden İUılyan gnzetckrinin rıeşriyafJ şöy
lece hülasa edilebilir : 

ltalya Akdı:nizdeki sözde korsanlığa 
karsı ınücaddc içın İngiltere ve diğer 
devletlerle is birliğine hnzırdır. Fokat 
Nfontrb mukavelesi Akdc.ni7Jn bütün ka
pılannı fesat kU\~etJerinc (!) açmamış 
ols:ıydı hu gıbı korsanlık hareketleri iın
kfuısıı. kalncnktı. ltalynn gr.zeteleri bu 

garip mütaliiadan sonra csnsen İtalyanın 
mezkur mukr.ınleyi imzn etmemiş oldu-
ğunıı da ta«'rihe lüzum görüyorlar: ~ 

Gazetelerin kaydettikleri ikinci nok- konf cransından bir hatıra 
tayn göre, ltalya Sovyct mane'\·ralarına şunu hatırlatıyorlar : Son Sovyet notn- yir nçıklarında b<ıtan cTuDlagyeb va
kapılmıyacağını iyice göstermek için sının Romaya tevdii sırasında beynelıni- puru hakkında kralcı <Action Fran· 
bütün lngiliz tekliflerini Londra komi- le! ~ol ccnnh gazeteleri 1talyaya karşı çaise> ga1.etesi bazı resimle.re dayanarak 
lesinde tl'tkikc ha:ıır olduğunu bildir- yeni bir mücadele açmışlardır. Gazete- vapurun kendi tayfası tarafından batı
mi.ştir. lerin fikrince bu mücadelenin hedefi de rıldığını iddia etmektedir. Vapurun 21 

üçüncü nokta şudur : ttalya Akdeniz İngiltere ve İtalya arasında bir gergin- kişilik mürettebatının on dakika içinde 
meselesini bir Avrupn meselesi olarak lik yar ... tmaktır. üç günliik zahire ve su ile birlikte iki 
telakki etmektedir. Bu sebeple Akdeniz GÜLÜNÇ lDD1ALAR tahlisiye sandalına yerleşebilmiş olma-
hadiselerine tnhsis edilecek her içlimaa Roma, 11 (Ö.R) - ltalyan siyasi mn- ları bu iddiayı tevsik eden bir delil su-
Portekiz ve LehisUının da iştirakini ar- hafili Akdenizde baUın muhtelif Rus rctinde gösterilmektedir. Ayni gazete bu 
zu eder. ltalya Sovyetlerln Romada yap- vapurlarının kendi mürettebatı tarafın- vapurun batması hadisesinin asla bir 
tıl<lnrı teşebbüsle ortaya çıkan mesele- dan bilihliyar batırıldığı iddiasında ıs- dram şeklini nldığını iddia etmekte ve 
nin tasfiyesine intiuıren son kararlarını rar etmektedirler. MUrtcci Fransız ga- batırılnn vapur kumundan ve mürette. 
talik etmektedir. zetelerinden bazıları da bu çok gülünç batının sür'atle Parise varmış olmal~rmı 

ltalyan gazeteleri son nokta olarak nazari e ·e ·ardak ılık ed'yorlnr. Ceza- d. Uoh 1i iZ" ekt ir..... 

- .-- "'" -ı~ıı.ım llareUer Yaptc .. Bir afsun o "" 1 dJ-.. Y ·--~----·~- • a• ııcar~---



Kurtuluş 
Bayramımız için 
büyüklerimizden 
gelen telgraflar 

Cümhur Bafkaru Ata· 
türkün göndermek lüt· 
funda btılunduldan tel
graf .• 

YC.NI ASIR 

1 
lngiJiz kooperatjfçiler 

Tetkiklerine 

lzmirin ___ "" __ _ 
Bir haftalık 

ihracatı 
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inhisarlar 
.. 

incir ve U züm 
mübayaasına 
devam ediyor 

inhisarlar idaresi, ödemiş, S..lçuk ve 
Aydın mıntakalaı'ındaki '"depolah;.a' ter 
lım şartiyle hurda incir tnübayaatınll d.,. ' 
vam etmektedir. Fiatler Yasa.ti dört 
kuruıtur. Satın alınan hurda incirlerden 
ilci vagobluk bir hamule' d/in lzrnire ge• 
tirilmiıtir. 

lnhiaarlar idaresi şaraplık ü'züm rnüba• 

Kurtull&f gi<nuni<1" ytldiini.imiini< k.ı
lularkcn 14lJ&1" lıa!kın baM lcıırp izhar 
ettiği temiz duygulan bildiren telgrafo
ııızdan çok mutel>ııssis o!d,.m .. Teşek
kür eder, sayın halkıı sonsuz saadetler 
-!ilerim. 

Haftada 
---~---

devam ediyorlar. Bu
gün Aydına giderek incir 

mırtakasını gezecekler 
K. ATATORK 48 Bir kaç günden beri !zmirde tetkikler 

C. H. P. Genel aekreteri yapmakla meşgul bulunan !ngilız sıte-
miş, Türk ve lngıliz ıktısadl ~ birliğinin 
iyi neticeler vermeğe müstait bulundu
ğunu sözlerınde tebarüz ettirmiştir. 

Ticaret Odasının hazırladığı haftalık yaatma devam etmektedir. Şimdiye ka• 
bültene göre son hafta içinde lzmir ti- 1 dar 700,000 lr.ilo şaraplık üzüm oat,. 
manından muhtelif üllr.elere yapılan ku· I almm1'br. Bu yıl Yat üzüm oabşla'rı çok 
ru üzüm ihracatt 4 74, 7 tondur. Mevsİ· I müsait şekilde inkişaf etmiştir. 

Bay Şükrü Kayadan gelen Sİ" J toptancı kooperatifleri direktörü 
telgraf.. s / Mr. Brovn ile beş doktor arkadaşı dün 

C. KurtulU§UnUn yıldöni.imi.inii kut!ıı- aat ça ışmc:ıt de ıhracal fınnalariyle temasların~ de-
ılığın.ız İzmirlileri" Partimiz h&klcınd& , , vam etmişlerdir. 
gösterdikleri temiz duyguya te§ekkUr nızamnamesı !ngılız tizil.m• mabsulü için Jiro mües-

eder sevgi ve ı11ygılanmı ıunıınm. llr.tuat Vekaleti. haftada 48 saaJilc sesesıyle büyükçe bir angajman yap-

Milli Müdafaa Vekili ge- mesai nizamnamesıni hazırlamıştır. Ni-
1 mı~lardır. Kooperatifçilerin incir nıınta

neral Kizun özalptan ge- kasında yapacağı tetkiklerde kendilerıne 
za.mname bu hafta içinde iş bürosuna 

len telgraf.. 1 ._ b'lr." b 1 k K satış koopeı 1'lfleri birliğinden bazı me-
ge ece"' ve tat ı ıne aş anaca tar. •· I f k d k · 

tzmirin kurtuluşu ııesilesiyle h11kkıno- mur ar re a at e ece tır. 
d4 gösterdiğiniz ııımiml duygulara te- . sa bir zaman içinde işc;i kullanan büyük lgiliz firmaları iyi ciru incirlere lalip 
ıekkiir ederim. müesseseler. iş vaziyetlerini iş kanununa. oldukları içın süzme V!?' elleme incir fi

göre tanzim etmişlerdir. lzmir iş saha-\ atlerinde şu günlerde bir yükselcıe mti
sının bazı hususiyetleri göz önünde tutu- zar edilmektedir 

---ıu,---

!arak, incir ve üzum maiıazalarında i~le-ı . Türlcofis müdürü bay C~mal Ziya, tn
rin sel .. teye uğratılmama.it temın cdilmiı- gılız ko()peratif şirketleri direklôrleriyle 
tir. teınasında kendılcrinc kooperatif işleri-

• miz hakkında uzun uzadıya izahat ver-

min umumi ihracatı 782,3 tono. balığ ol-
muştur. 

!ngiliz iş adamları, dış ticaret işlerimi- Yine son hafta içinde 1 796. 4 ton İn· 
zi büyük hır hassasiyetle takip eden cir 999 ton arpa, 12) ton badem, 1l2,8 

Türkofis müessesesinde edindikleri fay- ı ton pamulr., f 21,8 ton meyan kökü, 
dalı malümaltan mütehas.>is olduklarını 61, 7 ton palamut hülisası. 242,8 ton pa-

lamut, 8,6 ton deri. 1 O ton kanaviçe, 

İncir piyasası, sarfedılen gayrete rağ- 914 ton kendir tohumu. 20,3 ton kum 
men henüz beklenen inkışafı göstereme- darı, S 00 ton zımpara madeni ve 884 

· t ' ,. .. f ti d t kra d"kk t I kilo halı ihraç edilmiştir. Ayrıca bu 
nuş ar. uzum ıa erın e e r ı a e ,, .. 
d • · b tt b · 1c· f .. ah d edil 1 hafta 9S ton yaş uzum ve 104. 9 ton ka-eger nıs e e ır ın ışa muş e e -
miştir. 

Dokuz numaralı üzuınler 17 - 17.75 
lcur"'i'l kadar yükselmiştir. Bu fiat ge
çen senenın ayni haftasındaki fiatl~rden 
altı kuruş fazladır. 

İngiliz kooperatifçıler bugün Aydına 
gi3eceklerdir. 

vun ihraç edilmiştir. 

Trenlerde 
Telgraf kabul 

edilecek 
Trenlerde telgraf kabulü içın yapı• 

lacak muamele hakkında 'E>osta 've Tel. 
graf umum müdürlüğü a!Akadarlara teb. 
ligatta bulunmuştur. 

Katar baş memurları, sefer esnasın
da yolcuların verecekleri telgrafı ilk is
tasyona teslim edecek, bunun mukabil.! 
alacağı makbuzu yolcuya teslim ede
cektir. Telgrafların hiçbir şekılde tehi· 
re uğramasına imkan verilmiyecektir, 

"" 

Esrarlı bir 
ölüm 

-BAŞTARAFl BEŞtNCI SAHLFEDE
Gece, normal şartlar altında türlü ej

lenceler içinde geçiyor. Bir aralık, bel
ki de içkinden keyiflenen bay Cemal 

Selanik 
Yağcı Mehmet hakkında 

tevkif kararı verildi 

Frank 
düşüyor 
iki günden beri Fransız frangı fiatle- yaş meyveleri• 

rinde hüyiılr.çe br tenezzül kaydedJmiş- , , , , 

kendisini dinliyerılere iyi 
yor, iltifatta bulunuyor. 

... Ve sabah oluyor .. 

sözler söyli-

Sabahleyin zabıta adliyeye bay Ce
malin Değirınendağındakl bu eğlenti 

evinde ölil bulunduğunu haber veriyor. 
öte taraftan keyfiyet dairesine de ha

ber veriliyor. Bay Cemalin muhafazası
na memur bulunduğu para kasasiyle 

muamele defterleri, derhal bir zabıt va
rakaslyle heyet huzurunda mühllrleni-
yor .• 

Zabıta ve adliye tahkikata başlıyor
lar .• 

Tahkikatın ilk netlcelerl şudur : 

Bay Cemalin ölümünde tabanca veya 
bıçak gibi cerh Metlerinin rol oynama-

Sergisine 
edilen 

davet 
zevat 

Yeni açıJan beynelmilel Seldnik aer· 
gisine davet edil mı, olan vali Bay Fazlı 

Güleçle llr.tWit Vekaleti ıiyasi müsteşarı 
Bay Ali Riza Türelin çarşamba gıinü 

Selaniğe hareket edecekleri haber alın-

Adliyece tahkikata devam ediliyor 
Evvelki gece Şehir gazinosu müsteciri 

mışbr. 
• • • .. . . B. Murat Türkm noğluna yapılan teca-

Aym ıergıye Trakya umu mı mufettışı .. h' d' · · 1 hk"- t dl' t vuz a ıs~sının ı LKa ı a ıyece e-
general Kazım Dıri!iin de davetli bulun-ık · ı tın" l b M L. t b. 

emınu e ış, suç u ay eı.une ı-

duğu ~e .!ele~elr. hafta içinde generalin I rinci sorgu. hakimliğıne verilerek hak
de Selamge gıderek hır hafta kadar b- kınd.ı tevkif müzekkeresi kesilmiştır. 
lacakları öğrenilmi,tir. llidise hakkında alınan malümat şu ..,.. 

ikinci büyük tarih 
kurultayında 

Ziraat vekileti mümeuilleri 

20 Eylül 937 de Dolmabahçe ıara-

merkezdedır : 
Gazmocu B. Murat Türkmenoğlu ile 

Behçet oğlu B. Mehmet arasındn yağ 

alış verişinden mütevellit bir hesap 
mevcuttur. 

oğlu bu suretle müessif bir neticeden 
kurtuluyor. 

Bu sırada suçlu ikinci defa ateş etme
ğe kalkışıyor. Bu defa da tabancadan 
kurtulan kur.un kasaya isabet ediyor. 
Odayı dolduranlar mütecavizi yakalı

yorlar. 
Bu zat, galıba fazlaca hiddete kapıldı

ğı için hıncını al111flıyor. Odadan çıkarıl
dığı sırada, .•alonda daha ıki defa ateş 
ediyor .. Bu kurşunl>r da zemine sapla
nıyor. 

tir. Çarşamba günü, 132 97 franktan mız lngılız pı ya. 
muamele gören lngiliz l.raııa cuma akşa- J J b ., 'ld 4 
mı 142.12 franga kadar ytikselmiş; dün sasınua egenı t 
öğleyin kapanış fiatleri 1 40. l 7 uzerin-
den tesbit edllmiştir. 

Tenz&I ni.sbetl yüzde yedidir. 

Londrada çıkan «Büyült Birtanya n 
Şark• mecmuasının bir haberine göre 
Yilf meyva.lanmız lngiliz piyasalannd• 

Piyasamızda teair yapmağa müstait beğenilmiş; fakat fiatleri pahah görül"' 
olan bu hadiseye ,imd_ılık sebep görüle- \ mü,tür. Maliyet fiatini bir ;ilr.tar daha 
rnemektedır. Dun Panı borsasında en indirmek suretiyle gelecek seneler için 
ufak bir aksaklık bile yolr.tu. Londra bor-

1 
bu piyasada daha iyi iş yapmak imlr.i.nı 

sasmda dün de Fransız frangı üzerine I elde edilecektr. lngiliz piyasalarında 
büyükçe muameleler yapıldığına göre 1 sat.lan yaş ve kuru üzümlerin fiatlerindo 
a.radaki farkın kısa bir zaman içinde eri· 

1 
hiç bir ayrılık yoktur. 

tileceği ümit edilebilir. .---

Körlerin senfonik 
konseri 

Köylerde 
---·· +ti Faaliyette bulunan 

dığı anlaşılıyor. Ancak, öltinün boğazın- yında büyük Önder Atatürlcün Baııkan

da tırnak yaralarına rastlanıyor ve otop- lığında açJacak olan kinci buyülr. tarih 

si yapılmasına karar veriliyor. kurultayına her vekaletten müsteşarlar 

B. Mehmet on dokuz liradnn ibaret 
olan bu paranın borçludan hemen vcrıl
ıncsini istemiştir. 

B. Murat tedzye gününün pazartesi 
olduğunu o gün gelmesini .->Oylcmiştir ... 
B. Mehmet alacağının ödenmediğini gö
rüne bir ıki saat sonra tekrar gazir>.ıya 
gitın~. tabancasını avucu içinde gizliye
rek müdürlük odasına girmiştir. 

Birinci sorgu hlkimliği suçlu halclcın
da tevkif kararı vermiilir. 

Yapılan tahkikatta suçlunun katil kas
tiyle tabanca kuUandığı ve ateş eUiği 
anlaşılmıştır. Tahrik mevcut olup olma
dığı da ayrıca telkık edılmektedir. 

Karşıyaka körler mektebi çocuklan 
orkestrası 13 EylUl pazartesi, 15 Eylül 
çarşa.mba günleri saat 18 de Fuar tiyat• 
rosunda iki konser vereceklerdir. 

Konserler parasız ve herkese mahsus
tur. Her sene mekteplerinde verdikleri 
konserlerde büyük muvaffakıyet kaza
nan bu yavrularımıztn Fuar tiyatrosun .. 

da lzmirlilere ve Fuar ziyaretçileri.ne bir 
cemile olarak verecekleri bu konserlerin 
büyüle alaka ile karşılanacağı muhale-

açıkgöz bir hırsız 
yakalandı 

Son günlerde, lzmirin bazı köylerin• 
de vuku bülan garip hınızlık hadiseleri 
zabıtanın nazarı dik.katini celbediyor ve 
faal bir ıebekenin yakalanmast ıçııı 
Önemli tertibat ahnmı1 bulunuyordu... 

Öğleye doğru Memleket hastanesin- ve ilci de mümessil davet edılmiştir. Zi
deki fethimeyit masasında ölüye otopsi raat Vekaleti mümessillilclerine vekô.let
yapı.lıyor. çe Burnava Zıraat mueadele istasyonu~ 

1 Buna rağmen hıldise ~imdılık karan- muzun mü~ürü ~.Nihat.l~nboz . ve.l".tan
lık bir safhadan kurtulamıyor, bul bakterıyoloıı enstıtu<u muduru B. 

Şefik Kolaylık seçilmişlerdır . 
Odada tanınmış bir avukat, Murad ve 

Dünkü yağmur 
Dün öğleden sonra, mıntakanın ba

kalctır. zı yerleriyle birlikte !zmire de düşen B. Cemal muhitinde sevilmiş bir zat 
olduğu için, bir cinayete kurban gitmiş 

olmasına ihtimal verilmiyor. Boğazında
ki tırnak yarası ise, ölümün nonna! bir 

ölUm olduğu hissini veremiyor. 
Adliye," bittabi bu hAdiseyl aydınlata

caktır. B. Cemalin iki çocuğu vardı. En 
büyüğü, on dört yaşında bır kızdır. 

il 

Tuz 
ihracatımız 

artıyor 
Çamaltı tuzlıumda istihaal faaliyeti 

büyülr. bir hızla devam etmektedir. F ula 
iıtihoal yapmalı:, iııtihli.ki bahun. dıı pi

,.....ıarda artırarak tuzun maliyet fut.tini 
indirmek için yeni bir tecrübeye girifi_l

rrtiıtir. Yakında Japonyaya mühim milr.
tarda tuz ihraç edilecektir. 

Bu hafta Çamaltt tuzlıuından Y ugoa
lavyaya 3000 ton tuz ihraç edilmiıtir. 

Tuz ihracatını arbrmak üzere yapılan te
şebbüslerin yakında daha verimh netice
lerine İntizar ediliyor. 

Şimdiye kadar Voltera memlehasm
dan mübayaatta bulunan dost ve mütte· 

• fik Y ugoslavyanın bundan sonra tuz ih
tiyacını meml~ketimi.zden temin etme~e 
karar vermesi çok musait bir teıir yap
m11tır. 

Kaza 
42 nunıaralı otomobil ;oforü Dur-

sun, Kcn1eraltı caddesinde otomoı..; lini. 

amele Hüseyıne çarptırarak yarabnm.ı
sına scbı:-bi}.ret venni~tır. 

ııı---

Yangın 
Keçecilerde Külhan soka!lında pey

nirci Ahmedin evinde yangın çıkarak 

söndürülmüştür. Ev sahibi, dikkat..izlık 

yüzünden yangına sebebiyet verdıgi 
için hakkında tahkıkat yapılıyor. 

Muradın oğlu Hüseyin var .. B. Mehmet 

B Al . R. r- l 1 bu defa parayı istemiyor. Avucu içinde 
, ı ıza ure sakladığı tabancasını bay Türkmeaoğ

Maniaaya giden lktuat Velr.Aleti ıiyaoi !una tevcih ediyor. Şef garson Mustafa 
müsteşarı B. Alı Rıza Türel ve Türlı:o!iıı Remzı vaziyeti kavradığı için müteca-
müdürü B. Cemal Ziya avdet etmişler- vızın eline sarılıyor. Ateş alan tabanca
dir. Bay Ali Rıza Türel yakında Ankara-, nın hedefi değişerek kurşun duvara sap
ya gidecektir. tanıyor. Valctınde eğilen bay Türkmen 

• yağmur tütün gibi bazı mahsullere be-
reket getinniştır. üzüm mahsulünün en Nihat / ğriboz 
mühim kısmı sergılerden kaldırılmış 1 Anadolu yaylasında yapılacak bağcı· 
bulunduğundan bu mahsule yağmurun lık lcalkınma•ı için teşekkül eden büyük 
zar_arı olmıyacağı ümit ediliyor. lncir- l lcongrede bulunmak üzere Ankaraya gi-
lerm yağmurdan müteessir olması den Ziraat mücadele istasyonu müdürü 
mümkündür. 1 B. Nihat lğrıboz vazifesine dönmüştür. 

SiNEMASI 
16 Eylôl Perşembe 

AÇILIYOR 
Günü 

Büyük bir filim ... bir sanat harikası 
On iki yaşını henüz ikmal etmiyen küçük bir artistin büyük bir kudret o.e salahi

yetle temsil ettiği gerek temsil ve gerek mevzu itibarile hiç bir filme nasip olmıyan ve 
her sahnesi ayrı bir zevk ve ayrı bir heyecan veren senenin en güzel filmi 

ç K •• u K •• u LORD 
Filmi ile, asker olacak bayanlara ithafen 500 güzel kız tarafından temsi! edilen 

BAYAN GENERAL 
Filminden mürekkep zengin ve muhteşem progranu .. 

16 EYLÜL 

TAYYARE 
PERŞEMBE GÜNÜ 

SINEMASif~DA 
Gönnek üzere timdiden hazırlanınız •• 

Bu program münasebetiyle verilecek gala müsamereıi için timdiden büyük lıazirbklar 

D 

Nihayet, bu hırsızhklan yapanın Ömer 
adında bir şahıa olduğu anlaşJmı,tır. 
Hırsız dün yalr.alanaralr. tahkikat evralci• 
le birlikte nöbetçi mahkemeye verilmiş
tir. 

Suçlu Ömer, cıva gibi bir adamd~. 
Kırşehrindcn lzmire iş aramak üzere gel .. 

m~. evvela Balçovada Dana Mustafa 
adında birisiyle görüşüp tanıştıktan son .. 
ra, faaliyete başlamıştır. Ömer, Balço
vada bir çolr. evlere girmiş, yiilr.te hafif, 
pahada ağır bazı eşyaları aşırarak depo 
ittihaz ettiği Dana Mustafanın evi.ne ge
tirmiştir. 

Son günlerde Balçovada foyası mey• 
dana çıkacağını anlayan açtk göa hıraa; 
faaliyet aahaaıru Cumaova111 taraflann11ı 

nakletmiştir. Ömer iki gün evvel Cuma• 
ovaaının Gölcükler lr.öyüode Abdullah 
ve Mehmede müracaat ederek bi.r iı ara• 
mıı: zaten diğer yıllara niabetle amele
likten çolc aıkınb çelr.en bu muhitte am.,. 
leye olan ihtiyaç dolay11iyle Ömerin bu 
talebi derhal kabül edilerek kendisine 
~ verilmiştir ..• 

F alcat i}ten daha ziyade: hıraızlılcla 

alakadar olan bu adam: daha ilk günü. 
kendisine i' verenlerin evinden bazı * 
yalart aşırmış ve farkına vartldığı için 
zabıtaya ınalümat verilmiştir. Ömer btı 
işlerle alakadar değilmiş gibi görünmek• 
le beraber: bütün ıüpheler kendisinin 
üzerinde toplanmış ve Gölcükler köyün• 
den. Cumaovası istasyonuna kadar ayalı 
izleri takip edilerek tam trene bineceği 
sırada aşırdığı eşyalarla birlilr.te yakayr 
ele vermiştir. 

Bu yakalama keyfiyetidir ki; Balçova• 
da ve daha sair köylerde a,ırılan kıy• 

metli eşyaların da bu adam tarafından 
ahndığt kanaatini meydana koymuıtur. 

Balçovada Dana Muatafanın evinde 
yapılan araştırmada gelinlik cihaz eşya .. 
ları ve zikıymet bazı mücevherat bu· 
lunmuştur. 4 7 parçadan ibaret olan bu 
eşya sahiplerine iade edilıniftir. 

Nöbetçi hakim suçluya sordu: 
- Sen i:;;ın kolayını bulmuşsun) 

- iftira! 
- Hakk.ında çok deliller var) 
-Uydurma!· 
Hakim suçlunun tevkifine karar ver

di ve evraka iddia. makamına iade etti 
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N. V. Fratelli Sperco Olivier Ve Şii. --·-----•ı Daima Radyolin W. F. H. Van Der Vapuru Acntası LıMiTET 
Zee & Co. Vapur acentası 

Diş Hekimi 

A~~ulla~ Naci DEUTSCHE LEV ANTE LINIE ROY ALE NEERLANDAIS B[RJNCl KORDON KUMPAı'fYASI REES 
G. m. b. H. HERME.S vapuru .31 /8/ 937 te ge- BiNASI TEL. 2443 
HAMBURG !ip Burgas. Yama ve Köstence limanları Lllerman Lines Ltd. 

CAlRO motörü 6 eylUlde bekleniyor. için yük. alacaktır. LONDRA HA Tl1 
12 eylMe kadar Rotterdam. Hamburg MEROPE vapuru S/9/937 de Iıot- BORODlNO vapuru 28 ağustosa ka- HORTAÇSU 
ve B 1. 1 • • "k 1 kt terdam Amsterdam ve Hamburg li- dar Londra ve Hull İçin yük alacaktır , remen ıman arı ıçın yu a aca ır. - ADJUTANT 28 v • 

A manlarına hareket edecektir. vapuru agustosta ge-
Hutalannı Birinci Beyler 

• ANKARA motörü 21 eylUlde bekle- HERME.S Vapuru 20/9/937 de Rot- lip 17 eylUle kadar Londra için yük ala-
ruyor. 28 eylille kadar Rotterdam. Ham- terdam • Amsterdam ve Hamburg"" li- caktır. 

ıokak 36 numarda kabul eder. 

burg ve Bremen limanlan için yiik ala- manian için yük alacakbr. MALVERNtAN vapuru 1 O eylulde 
caktar SVENSKA ORtENT UNIEN gelip 1 7 eyliile kadar Londra ve HuU 

Sabah 9- 12 
öileden sonrn 3.30 - 6 
Randeri için telefon ediniz. AMratCAN EXPORFT LINES CDYNIA motörü 2/9/ 937. de Rot- için yük alacaktır. 

. . terdam • Hamburg - Dantzig - Cdynia- MARONIAN vapuru eylUl İptidasın- TELEFON:2946 The Export Steam.hip Corporabon Baltık ve Danimark limanlanna hareket da Londra, Hull ve Anversten gelip yük 
c: EXPRESS• vapuru 2 eylwde bek- edecektir. çıkaracaktır. ..!:L 

leniyor. New York için yük alacaktır. VASALAND motörü 17/9/937 de LtVERPOOL HATn rin orta911lda Leitlı ve Nevgastel için .Y~ 
< EXMOl.TfH• vapuru 21 eylUlde Rotterdam - Hamburg - Dantzig - Cdv- Li OPORITO v5apuru dağusto1! so?uknda alacDa~UTCHE LEV ANTE - LINIE 

b 
._ . N Bal _,_ D . k r verpoo ve vansea an ge ıp yıi çı- d d H 

es;leniyor. New York için yük alacaktır. nıa - orveç • t~ ve .ammar ı- karacaktır. MtLOS vapuru eylul ipti um a am-
c:EXIRIA• vapuru 28 eylUle doğru manlarma hareket ed~c~k~f 10/937 d OPORTO vapuru Karadeniz ve Is- burg, Bremen ve Anveraten gelip yük 

bekleniyor. New Yor" için yük alacak- BIRKAlAND mb otoru
0 

. Gd 0 tanbuldan avdetinde Belfast, Llverpool çıkaracaktır. 
tır Rotterdam - Ha~ urg - antzıg • y- ve Clasgov için yük alacaktır. NOT : Vl\rut tarihleri, va-

. nia - Danimark lımanlarına hareket ede- Bristol. Leith ve Nevgastele hatta.. l 
PiRE AKTARMASl cektir. · 3 JOHANNE vapuru eylul ortasında purlarlD isim!eri !e n~v un ile• 

The Export Steamehip Corporation SERVlCE MARlTtME ROUMAlN doğru Bristol için yük alacaktır. retlerinin değifiklıkJerınden me• 
SERi SEFERLER SUÇEAVA vapuru 10/9/937 _de M8l- ARBIAN PRlNCE: vapuru birlrıci teş- &uliyet kabul edilmez. 

~HO~A• v 10 eylUI~ ta·M~~a~a~u~ddec~ti~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ apuru ZECLUCA P.OLSKA S A, ·, 
Pireden Boston ve New Yorlc için hare- LE'.VANT motörü 8/9/ 9j7 de An-
ket edecektir. ven _ Dantzig ve Cdynia limanlarma ha-

'cEXCALIBUR:• vapuru 24 eylUlde reket edecek.tir. 
Pireden Boa ton ve New Y ork için hare- . . ...... . 
ket edecektir. tlandaki hareket tarihleriyle navlun-

«F..XETElb vapuru 8 birinci tetrinde lardaki değişiklerden acenta mesuliyet 
Pireden Boaton ve New Y ork için hare- kabul etmez. 
ket edecektir. Daha fazla tafsiJAt için tkinci Kordon-

SEY AHAT MODDE'.Tt da FRATELLI SPERCO vapur acenta-
Pire - Boston 16 gün lığına müracaat edilmesi rica olunur. 
Pire - New York 18 gÜn TELEFON: 4142/4221/2663 
SERVlCE MARITIME ROUMAlN w ı o ese u a u w 

BUCARE.ST Paris fakültesiodep diplomalı 
«DUROSTOR• Vapuru 27 eylwde Dl• tablplerl 

bekleniyor. Köıtence, Sulina, Calatz ve 
.Calaa alttarmaat 1UNA limanları için 
Yiik alacakm. 

STE ROY ALE HONCROISE 
DANUBE MARITIME 

«DUNA• vapuru 6 eylUlde beldeni
:Yor, Belgrad, Novisad, Comamo, Buda
peşte, Bratialava, Viyana ve Linz için 
yük alacalcbr. 

cSZECEO. vapuru 16 ey{Ulde bekle
niyor, Belgrad. Noviaad, Comarno, Bu
dapeıte, Bratislava, Viyana ve Linz için 
yük alacaktır. 

JOHNSON WARREN LINE.S L TD. 

Memlekd hastanesi diş labibt 

Mnzalfer Eroğul 
VE 

Kemal Çetindağ 
Hasta!arıoı her gün sabah 

saat dokuzdan başlıyarak 
Beyter • Numan zade S. 21 
numaralı muayenehanelerinde 
kabul ederler. 

Telefon : 3921 

LlVERPOOb Anvers İçin yült alacaktu. 
cAVIEMORE• vapuru 26 evl\ılde DEN NORSKE MIDDELHAVSLINJE 

bekleniyor, Liverpool ve Anvera liman- OSLO 
larından yülc çdtaracak ve Burgaz, Var
na, K8etence, Sulina, Galatz ve lbrail 
limanlan için yülc alacakm. 

ARMEMENT DEPPE 
ANVERS 

.el YS• vapuru 28 eylulde bekleniyor, 

cBAALBEK• motörü 23 eyl\ılde bek
leniyor, Dieppe, Dünkerk ve Norveç 
için yük alacaktır. 

c:BOSPHORUS> motörü 24 birinci 
teşrinde bekleniyor, Dieppe, Oünkerk ve 
Norveç limanları için yiık alacaktır. 

Her işte kullanılan 

ZONGULDAK 
Maden kömürü 

Her c·nı kömür perakende surctile rekabet kabul et· 
mez fiatler dahilinde sablmaktadsr. 
Adreı: Kestane Bardakçılar sokak numara 12 

PERPINYAN 

Fenni Gözlük için 

HİLAL ECZANESİ 

Şık güneş, p!aj, spor ve tayyare gözlükleri alhn, nikel, bağa 
çerçevelerle kristal caoılar,her yerden çok ucuzdur ..• 

TURAN Fabrikalan mamuJAtadar. Aynı zamanda Turan 
tuvalet aabunlannı, traş ıabunu ve kremi ile gllzellik krem· 
lerini kullanınız. Her yerde aatafmaktadır. Yalnız toptan ıa· 
htlar için lımirde Gar:i Bulvannda 25 numarada umum acen
telik Nef 'i Akyaıılı ve j. C. Hemaiye mllracaat ediniz. 

Poata Kut. a•• Telefon s•ea 

:····································································· . . 
~ Taze Temiz Ucuz ilaç 
• . . . . -. Hamdi Nüzhet Çan çar 

• Sıhhat eczanesı 
Başdurak Büyük Salepçioğlu hanı 

Karş1sında 

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

• 

Istanbul Sıhhi Müesseseler Artırma 
ve Eksiltme komisyonundan: 

Eksiltmeye konulan it: Heybeli ada Sanatoryumunun Ara 
pavyonu İntaatı. 

Keşif bedeli: 81.913 lira 81 kurut. 
Muvakkat garanti: 6143 lira 54 kurut. 
Heybeliada Sanatoryumuna yapbrılacak olın Ara pavyonu 

kapa la zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
1 - Eksiltme: 13/9/937 pazartesi günü saat 15 de Cağaloğ

lunda lstanbul ııhbat ve içtimai muavenet müdürlüğü binasında 
kurulan komisyonda yapılacaktır. 

2 - Mukavele, Bayındırlık i,leri genel hususi ve fenni şartları, 
proje ve keşif hülaaası ile buna müteferri diğer evrak 410 kurut 
bedel mukabilinde l<omisyondan ahnabilir. 

3 - istekliler cari seneye ait Ticaret Odası vesikasiyle bu işe 
benzer 50000 lirahk iş yaptığına dair nafıa vekaletinden almıt 
olduğu müteahhitlik veıikasiyle muvakkat garanti makbuz ve
ya banka mektubu ile birlikte ihale saatinden bir ıaat evvel tek-
liflerini havi mektuplarını komiıyona vermeleri. 5543 

29--2~7~12 ,1.99) (1634) 

• 
:········· ......... . . . . . 
E Çünki o sizin hem dişlerinizi hastalıklardan hem 
• • 
a paranızı yabancılara gitmekten kurrarmışbr . ............................................. R·A·o·y·oI:·rN .. . 

Daiılıa 

Doktor 

Müstesna bir formülle ve 
aıamt itina ile yaptldığı ve re
kabet kabul etmez bir fiatle 
satıldığı için ~dda ec:nebt 
mamulatının hakimiyetini or~ 
ladan kaldırmıştır. Kazandı
ğı bu rağbet sebebiyle elde ~ 
stok bulundurmachğmdan da 

' mUtemadiyen taze ihzar oi .... 
narak piyasaya çabrılır. 

Radyolin lrullanınaz; sade 
dişlerinizi temizlemek, koru
mak ve güzelleştirmekle bl
ınazsınız, verdiğiniz para da 
kendi cebinizde kalmış olur. 

. .. 

RADYOLiN 

Cems'in 
Nasır 
iLACI 

o-oKTOR 
En eıki naaırlan bile pek kııa bir zamanda tamamen vo 

k6klinden çıkanr. 
Umumi depoıu: lngiliz Kanzuk ecıaneıi her ecu.nede bulunur. 

Ciddi ve mUeısir bir nasır ilicıdır. 

.. - ·~ .. . . . . - , . ' . - . . ,,,.,, -~ 

Ziraatçılara, Çitlik sahiplerine müjde?? 
Hükümeti Cümhuriyemiz gaz ve benzin rüsumunu indirdi. Ar • 

tık bundan sonra ucuz olan bu maddeleri kullanmaiı dütiinmeie 
mahal kalmadı. Pek az kullanılmıt 1925 - 1927 modellerinden 
(FORDSON) markalı traktörlerimiz vardır. Bunlar ehven fiat 
ile aatılacakhr. iki adet nümune mevcuttur. Geliniz röriiniz 
Faraatı kaçll'ID.ayınız? ' ··• 

... 

ADRES ı lzmir ·Fevzi P&f& bulvarı No. 41 Hurda Demirel 
OSMAN MALKOÇ 

1 - 10 (1689) 

lzmir Vilayeti Defterdarlığından: 
Sahibinin vergi borcunun temini tahsili için talıs ·ı· al k 

.. h et1·ı . 1 ç·-ı· k ı ı emv a-nununa gore acz ı mıt o an ıg ı öyünde dem· l k' 
· d 22 694 4 574 d.. ·· ·k ır yo u mev t· m e , ve • onum mı tarındaki iki ta ı ·ı ç·-rd 
211 sayılı ev ve 217 /1 sayılı un fabrikası tarihi il .r ad 

1 
e .. bıg 1 e 

21 ·· ··dd ti t 1 - k im an an ıtı aren gun mu e e sa ı ıga çı arı ıştır. Bu kere ·d akd . . ·ı k 1 .. . d 1 yenı en t ır 
ettı~~ en ıymk ~t ter uz

1
er1? edn fa mak pek ıürmek ve saht şartları-

nı ogrenme ıs even erın e terdarlık tahs·ııa· t k ı · ·· 
1 . a emıne mura· 

caat er.. 29-5-12 3022 (1635) 
+ a ..... ;;;;;;c ·d • _..m 

Manisa Vilayeti Daimi Encümenin-
den~ 

1 - Vilayet nafıası için aatm alınacak karose · · ·ı birlikt iki. t 
l k · k . rısı ı e e on· 
u 1-t amyonu .. 2500 lıra muhammen kıymet üzerinden 17/9/937 sa-

at ona kadar muddetle açık eksiltmeye konulmuıtur. 
2 - Kamyonun evsafına mübeyyin ~artname Ma ·1... Naf a üd. •• 

l••v ··nc1 lın b·ı· c:ı: n - 1 m ur--ugu en parasız a a ı ır. 

3 - Mu~a~t ~emin~t.187 ~ra 50 kuruftur. 
4 -. Tahplenn ih~le ıçın tayın edilen gün ve saatte muvakkat temi

nata aıt makbuzları ile U Daimi Encümenine gelmeleri ilin olunur. 
3107 (1719) 
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Japon Harbiye Nezaretinin Bir Tebliği 

Harbin 
•• v. • 

uzun surecegını bildiriyor 
Japonlar Pekinden Kuantonga kadar 800 kilometrelik bir set yapacaklar 

Komünist Çin generalleri 
....•.......••.•••..•.••.....................................••..........•......•.•.......................•......................•• , 

Resmi tebliğ neşredildi 
Sonuna kadar istilacılarla mücadele Korsanlıkla mücadele • 

ıçın muhtelif • 

edeceklerini bildirnılşlerdjr devlet 
iki Çin topçuları 

Şimdiye kadar 
muhribini batırdılar 

tayyaresini düşürdüler 

Japon torpido 
61 Japon 

filoları ne 
ı şekilde kul
lanılacak? 

1 Nyon,. l ~ (ö.R)*' ~ ~~deniz ~odn!~: 
1 
ransının ıçtımaını mutea.:ıp a,agı Wll 

resmi tebliğ ne~redilmiştir: c.Konferans 
: daimi komite halinde toplanarak Akde
nizde denizaltı gemileriyle muhtelif dev-

1 letlerin ticaret gemilerine h ücum eden 
korsanların faaliyetine nihayet vermek 

için girişi.lmeıi icap eden faaliyet prensi
bini ve bu mütecavizlerle mücadele için 
muhtelif devletler filolarının ne şekilde 
kullanılabileceğini tetkik etmiştir. Fakat 
hu husu!!lta mütemmim tetkikat zarureti 

. j 

ıı;;'ft'Jtiiiji pek Y8zıh olarak tezahür ettiğinden öğ .. 
~'İ leden sonrtı muhtelif istişareler yapıla

Jaroıı ge•cralı Ki:ıoshi Kashi harekatı /.ı·rtta ı:zeraıde 

takip eı· /OT 

c.ak tır. Yarın (bugün) yine Nyonda 
konferans yeni bir celse akdedecektir.> 

UTVINOFUN GOZEL BtR NUTKU 
Paris, 11 (ö.R) - Nyon konferan

sında BB. Oelbos ve Eden tarafından 

· t söylenen ve konferansın toplanmaaına 
saik olan ahvali izah ettikten sonra tem

i sil edilen memleketler mümessillerinden 
' 
1 
'\'azifelerini ıüratle görmelerini istiyen 
güzel nutuklardan başka Sovyct Rusya 
delegesi B. Litvinof ilk önce bazı devlet• 

lerin şikiyet vesiletfi bulmak Üzere ken .. 

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

litvinofun güzel bir nutku Gogolun 
.1ıayalhanesine layık olan gülünç 

iddiaların mahiyetini açıkca 
meydana koymuştur 

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

, 

ı..,. oosung ,chnnın duJ1fıe.!i ne:!resmı ı,~e re7t nıu1ıareLelerde 

Japon r.sl;erleri !ıui<ya;anların ıtırar'lla.rncr.;c11 ates ecliyorltrr di vapurlannı bizzat torpilledikleri hak- 111giliz doııaıımasmm e11 kuvvetli ge!'1ilerinden HOOD 
<' ., !kında diğer bazı hükumetler tarafından •hanesine layık bulmuştur. Sovyet Bir- oöylemiıtir. B. Litvinof demiştir klı 

~t -~. ileri sürülen iddianın ne derece güJünç Jiği mümessili hükUmetinin, devlet malı 1 
cSovyet Cümhuriyetleri Birliği beynclmi· 

tayyarecisi gö:nmüşlerdir. Ortailaıı olduğunu göstermio ve bu iddiaları baş- olan ~cm~lere karşı ~ku ~u!a~ taarruz· ı~~~ ~onfer~~rda ~~ derece iş görüldü· 
kaybolf.n diğer Japon tayyareleri- kalan tarafından kamçılandığını iddia !ara hır nıhayet verdırmek ıçın ıcap eden gunu tecrube ile bilır. Bununla beraber 
rıin mikdarı elli altı tahmin edilmekte- edebilmek üzere kendi kendisini kamçı• tedbirleri almak azmiııde olduğunu bil- bu konferansın müsbet bir neticeye u!•o• 
dir. On Japon tayyarecisi esir olup Nan- !ayan bir kadını sahneye vazetmio olan dirmiş ve icabı halinde birliğin bu ted- ması için hük!lmetimin azami müzaheret
kinde mevkuf tutulmaktadırlar. meıhur Rus muharriri cGogolun> hayal- birleri yalnız ba~ına tatbik eyliyeceğini te bulunacağını size temin edebilirim.> 

Tokyo, 11 (Ö.R) - Japon. horbı~ e ne
zareti tarafından yapılan bir tebliğe gö
re her ne kadar Japonlar şimali Çinde 
Çinlilere karşı kolayca ·zafer kazanmak
ta iseler de harbin kısa 5Üreceği zanne
dilmemelidir. Nezaret milletin uzun bir 
harbe hazır olması lazım geldiğini bil
dirmektedir. 

cl:ı. g<ıstermiştir. Fransız ve diğer eç
nebi hastaneleri müşahede altında 130 
koleralı hastaları olduğunu bildirmekte· 
dirler. Hastalığa tutulanların hepsi Çin
lilerdir. Fakat Pao - Şangtaki Japonlar 
arasında da kolera vardır ve seksen vak
adan yirmisi ölümle neticelenmiştir. 

lKt JAPON :MUHR!Bt BATI
RILMIŞTIR .. 

Tokyo, 10 (A.A) - Yeni lngiliz •efi
ri B. Craigie Çindeki İngiliz tebaasının 
emniyetini temine matuf tedbirler hak
kında hariciye nazırı muavini ile görüş

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

Erk.anıharbiyenin bildirdiğine göre 25 
bin müslüman Çinliden mürekkep bir 
ordu komünist Çin fıkalarma kal""ı yü
rüyecekmiş .. 

Nankin, 10 (A.A) - Santral Nevs 
ajansından : 

Japonlar bir kaç dofa Liuho Siaoche-

nıüştür. 

TlYEr.·çtN CEPHESiNDE 
Londra, 11 (ö.R) - Japon kaynakla-

Hükümet cepheleri sağlam 
Asilerin ileri hareketlerinde 

muvaffak olmaları şüpheli • 
• 

~ar.gha11ıüı 1'arbın bet balı t bı rLaııları B"r Japon harp gemısinck11 harekatın takibi 
KO lü 'lST GENERALLER unsha Ynnglinkov ve Chiako•;a asker,rından bildirildiğine göre Japonlar 

Şanghay. 11 (Ö.R) - Koınünıst Çin çıkarm~ğa . teş"..bb~ etm-.lerse. de bu kinden çıkan dcmiryolları boyunca ce
g.onerallerinden ik.isı on birinci ''e dör- teşebbuslerın kaffesı akamete ugramı~- nuba ve gar e doğru muzafferane ileri 
düncü fırkaların kumandasını u""zerler.'- tır Yen"den d"' t naklı"ye "•ın"sı· u""ç b" 1h · ı or " · ın areketine devam ediyorlar. Şimdi Ti-
ne almak için Nankin hükümetinden Japon askeri ile bir çok topu Yang Tse- 1 

• M" . 
35 

. . kil t 
h .. . ye-nçın - ının ıncı ome re cenu-

ru sat istenıışlerdir. Bu mli>aade kendi- poda karaya çıkarmıştır. .l\foteakıben lb d "dd ti" b' h b t 
1 · 1 un a şı e ı ır mu are e cereyan e -
erıne veri mi~t!r. Generalier so.Lıuna ka- ChukJnQ caddesi ile Yingia!lg kasaba- , 

dar istilacılara kar~ı miıcadele edecek- sındaki Çin mevzllerine karşı şiddetli mc.cted:r. Japonlar ~iy~nçinden M~-
lerini bildirmişlerdir. taarruza ağır deniz topları ile• rava kuv- angda toplarımı~ olan Çınlılere karşı hır 

MAŞANGi ALDILAP. \'etleri ele L~tirak etmişt:r. Çin mevzile- taarruza girll;mişlerdir. ÇirJiler demir-
Tiyençin 11 (Ö.R) - Jöponlar res- ri bombardımanından masun kalmıştır. yolu boyunca çekiliyorlar. Maşaıo!!da 

men Maşangı zaptet:iklerôni bild!rm~k- İki JapoQ muhribi ile Japon ordusunun 29 uncu Çin ordusunun bekayası bulun
tedirler. Japon kaynr.klarma gi:irc bu bir ganbotu Lotien önünde Çin tayya- maktadır. Japonlar bu istikamette iki 
mevki şimali Çinde mühi:n bir sc,·kül- rel tri tarafından batırılmıştır. sevkülceyş mevkiini işgal e(tikferini id
ceyş merkezidir. DüŞüRüLEN JAPON TAYYARELE- dia etmektedirler. Böylece Şahar vilA-

PEKlNDEN KA.'TUNGA KADAR R!NtN SAYISI Cl t BULDU .. 
Pek.in. 11 (Ö.R) - Pekin mıntakasın- Nankin, 10 (A.A) - Ccntral Nevs 

da büyük Japon a•keri hazırlıkları mü- ajan<ından : 

yetinde başlıyan taarruz Şanzı vilAyeti
ne de girmiştir. Zannedildiğine göre şim-

di im vilayetteki komünist kuvvetleri 

~ 

Santarnlerde cl3i tı3kerler 

§"hede edilmektedir. Japonlar Pekinden Hava işleri komisyonu 14 ağustostan 
Kantunga kadar betondan büyük bir 31 ağustosa kadar Çin kuvvetleri tara
•ed yapmak fikrinde imişler. 800 kilo- fından Chikiang ve Anveide düşürül
metre uzunluğundaki bu yeni büyük müş olan Japon tayyarelerinm adedini 
&ed Sovyet Rus}'aya kar~ı taarruzi ve- milbeyyin resmi erkamı ne~retm~tir. 
ya tedafüi her harekette sol cenah isti- Bunlar 29 ağır bombardıman tayyare
natg3.hı vazi!es;ni görecekmiş. si, 24 hafif bombardıman tayyaresi, beş 

Paris, 11 (Ö.R) - İspanyada hükü- etmişlerdir. Asiler cenup istikametinden 
metçiler yarun adanın şimal müstesna Pola de Gordon mıntakasında hücuma 
olmak üzere bütün cephelerinde hare- geçmekle bir şaşırtma hareketi yapmak 
katın teşebbüsünü muhafaza etmekte- istemişlerdir. Burası Lcondan Ovyedo
dirler. Fakat şimal cephesinde de Astür- ya uzanan yol mmtakasındadır. Pena 

de Japonlara karşı harekete geçecekler- Langa asiler tarafından alırunış ise de 
dir. yalılar ve Basklar asilerin ileri hareke- bu ileri hareketi kendilerine ciddi bir 

ŞANGHA YDA KOLERA SALGINI avcı tay;'aresi, üç deniz tayyaresi mec-
VAR. .• muu 61 tayyaredir, Bu rakkamların sıh-

Şangbay, 11 (Ö.R) - Şanghayda ko- bati §ununla teyit edilebilir ki Çinliler 
lera çok tiddetli bir salgın halinde ken- ,imdiye kadar •eksen bir Japon 

Çin kaynaklarından bildirildiğine gö- tine mani olmakta ve asilerin Saragos menfaat temin etmemektedir. Zira ha
re Pekin - Hankeu hattında Japon taar- şehrini tehlikeye düşürmeden Astürya- rekat düz ovada yapılmaktadır. 
ruzu durdurulmuştur. Çin kuvvetleri bu f yı ele geçirmek hulyalarının tahakkuk Asilerin ayni zamanda Gijon şehrini 
bat üzerinde toplanmışlardır. Tahmin edemiyeceğini ispat eylemektedirler. de ele geçinnek için gayretlerine ve Sa

edildiğine göre en esaslı harp bu hattın Hükümet kuvvetleri şimalde Kol del ragosun müdafaasına muvaffak olamıya
§imalinde toplanmış olan 180 bin Japon Grandede Franko ordusuna mukavemet cakları tahmin edilmektedir. Bu iki iş
askeri ile cenubundaki dört yüz bin Çin ediyorlar. Astüryalılar Karelayı istirdat te birini tercih etmeleri Jlizım gelecek-
askeri arasında yapılacaktır. eden>k bu harekltta bilhassa temayti% tir. 

Paris, 11 (Ö.R) - Valensiyadan bil· 

diriliyor : 1,;panyol hükümetl isyanın 

başlangıcından beri ilk defa olarak bir 
düşman tahtelbabirinin sahil bataryaları 

tarafından batırıldığı hakkında kuvvetlJ 
deliller mevcut olduğunu bildirmekte
dirler. Bu tahtelbahir dün öğleden son· 

ra Karlajen açıklarında batırılmış ola· 

caktır. Filhakika sahil bataryalarının 

şiddetli ateşi karşısında bazı mennileı 
teatisinden tahtelbahir su içinde kay· 

bolmuş ve su yüzünde büyük yağ leke
leri gözükmüştür .. Bundan denizaltı ge
misinin battığı istidlıll edilmektedir. 
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Mareşal F. Çak
mak Mersinde 

AI(DENIZ KONFERANSI ETRAFINDA 1 S.M. Karo) 

- --- - ~ 

B. T. R. ARAS 
B. Eden ve B. Del

bosla görüştü 
Cenevre, 11 (A.A) - B. Eden ile B 

Dclbos dün doktor Rtiştü Aras ve bay 
Pouritch ile görüşmüşlerdir. 

iş Bankası U. müdürü 
ANKARA, 11 (Yeni Asır - Telefon· 

Mersin, l O (AA) - Genel Kurmay 
Baıkanı Marel'll Fevzi ç. kmak bugün 
Adanadan şehrimizi teşrif ettiler. Vali 
kendilerini Yenice istasyonunda karşıla· 
dı. Mersinde alay komutanı ve subay
lariyle askeri bir kıta, belediye başkanı 
\'e Üyeleri, C.H.P. ve milli teşekküller 

tncnsupları Ye binlerce halk tarafından 

hararetle istikbal edildiler. Kendilerine 
tehir namına bir buket takdim edildi. 

8 • 

s.(IDC içtim ıd 
la) - İş Bankası umum müdürü hu· 

Yapı Akdenizkseyahatına M~ı;:e'/i~:c:";;~;:;inde 
Muhterem mi~firin1iz öile yemeğıni 

cı ıyor Yi • 
ISTAJl.'BUL.' 11 (Yeni Asır. Telefon- n , UdglOS efegest 

kıılada yeyecekler v bele-
diyesi tarafından c şe-
reflerine verilecek büyük ziyafette hazır 

bulunacaklardr. 

G~ce yarısına kadar süren 1 d 
• ·"ra ~ n E l"ld c 

top ant) a la) - Nahlin yatını satın alan Roman- d ' 1 · ·Y u e e· 
1 ya kralı sa majeste Karolun yakında\ ~e~:re c aç~tc~ . o an .il~etl_er. ce_mi-

lbu yatla bir Akdeniz seyahatine çıka-1 ~ e ı asadm yesınınlon sekızmcı ıçtıma 

Yann Parti tarafından büyük askerin 

•ercfine belediye bahçesinde bir öğle yc .. -

meği verilecektir. 

konferansa iştirak edenler aı·asında hususi konus- cağı Bükreşten bildirilmektedir. Yine .elvrdcsınke 
1 

ugos ahhavya krahllığını tem-
, . .. . sıc-o~~r ~·~~-

bu haberlere gore, Samaıeste Karo! ti t k-'-'") d k · 

malar oldu. Yeni kararların h 
, . d • ? . . re e eşe ~u e ece tır. 

tı bu seyahatınde 1stanbulu da zıyaret . • . ma ıye ne lT • d ki d' Heyet reısı : Başvekil ve hariciye na. 
e ece er ır. 

Parhı, 11 (ö.R) - Nyon Akdeniz l ve lngiltere arasında Akdcnizde ııeyrü~ jnanistan ve Rusyanın müşterek kuvvet- •• •• zırı B. Stoyadinoviç. 
Iran askeri heyeti 

Erzurum, l O (AA) - lran askeri 
heyeti dün akşam 11chrimizo. geldi. Ken
dilerini komutanlarla vilayet erkanı kar
ııladılar. Misafirlerimiz bu sabah ayni 

konferan.,nda cuma günü öğleden sonra ı•efer serbestisini iade ve korumak husu- !erine tevdi edilecektir. Filen, ancak Başbakan 1. IOODU Jlforahhasla~ : Yugosla~anın Parit 
ve gece~i Fran!uz delegasyonunun ma· 1sunda tam bir h~ brliği tezahür etmiştir. hafif deniz kuvvetlcrne sahip. olan Rus-/ f sefırı B. Po~rıtch ve eskı nazırlardan 
korrında yarı resmi müzakerelere tahsis, iki devletin deniz eksperler taarfından 1 ya Karadenizde kontorlü deruhte ede- Kastamunu se yahatını B. Gassar. 

edilmiştir. lngiliz ve F ra~sız bahri cb- 1 tamamla~mış proje konferans mesaisıne cektir. Torpito ve destroyer kuvvetleri tehir etti Ne vyor k ta 
merasimle uğurlandılar. Bir askeri heye
timiz 11n1ra kadar kendilerini teşyi ede

pcrleri Akdenizdeki emnıyctsızlık vazı- e!-as leşkıl etmcktedır.• !mebzul olan Fransa ve lngiltere böylece 

1 b d 
1 

B 
·· 1 6 3 ~ d k 1 ANKARA, 11 (Yeni Asır - Telefon- 'C' • f h [ 

yetine nihayet vermeğe matu . ~zı te - .. u~un 5aa.t •· ,, a on erans~ umu- en mühim ve tehlikeli mınıa_kayı üzerle- r aşıst a ey tar arının 
birleri ihtiva eden Franıuz - lngılız avan- mı ıkıncı ıçtıma.ı yapılmıthr. Ögleden rine almış olacaklardır. Dıger devlctJer la) - ~a~v~kil ~~met l_n~nü, ~i.aınani b. .. . . 

cektir. • • . ·- bl'" ·ı 1 1 1 b 1 . •. - .• seyahatını bll' muddet ıçın tehir etmi<- ır numayısı proıesını dıgcr cldegelere te ıg ettı er. sonra ce en >n er ere g re munakap. bflhassa· kendı kara sulannda seyrusefe- . > , 

T k d b f k Ak•am BB. Eden. Puriç (Yugo•lav- 1 edilmekte olan l nııiliz • Fransız planı ctnniyetini garanti edeceklerdir. Bu esas 1 tır.. . • .. N'.:vyork, 11 (A.A} - Gece 300 
ra ya Q ağcı ı ya} Rüştü Aras, Subotiç ve Rusya, Ro- ! Akdcnizdo muhtelif devletlerin bahri dahilinde anlaşma tahakkuk etmek üze· ı Vekılle:d.c, ~?enız konferansı mu-1 kom~n'.~t .. ellermde bayraklar ve iızerİn· 

ı·rakya( Husu$i muhabirimizden) - manya, ) 'unanistan delegeleri arasında kuv,·etlernin himaye ve nezareti altında ı r<" idi. J.:.onferans hala müzakerelerine zakcreJcnnın ınkişafına kadar burada d~ hır olu kafası resmi ve faşitit kor•an· 
Önce bağcılık ve !J8tapcılıkta nam almış Cenevrede B. Dt"lbos nezdinde bir içti- 'muayyen bir seyrüsefer hattı tayinine devam etmektedir. kalacaklardır. hgı yazısı bulunan levhalar oldui:u halde 

ve Avrupa §8.raplarına Rüke vermek ve ma yapıldı. Gece yarısına ka~ar de .. : matuftur. T,ecavüze uğryacak her ticaret ı lngiliz g-:zeteleri bu ilk neticeleri mem.. y l J İtaly~~ konsol~shan~si önünden geçmek 
kuleaf yapmak için dış pazarlara birçok vam eden bu ınuhavere muhtelıf Akde .. 

1
vapurunun ımdadına koıulacak, mütear· nuniyetle karşılam ışlardrr. Akdeniz kon· UgOS av yaaQ ıuretı)le hır numayış )'apmı:;;lardır. 

ş.arap gönderirken bilhassa birç.ok harp- A d · d k' · · h lb h k • d"l k Nev k 11 (ö R) N 1 1 niz deYl~tlerini~ k en~z e ı ~rnnıye_tı l rız ta le a ir ta ip e ı ere teslim ol- feransının mesai~ini alaka He takip et- Hı- l:.Ü t/ k ·ı · • . yor • : .... - 'eı,:~ork at· 
ltt.ra. ıa.hne olmaıııı ve filoksera tahribatı tt>min i<;in tah~11 edebıleceklerı denız ma~ı istihdaf edilecek. teslim olmazsa lmekte olan Yunan matbuatında da ayni UR me e l lSQ ara )an kon~oloshanesı onunde faşıst aleyh· 

}'Uzünden bağlnr "önük bir durum al· kuvvetlerinin eh,.ınmiycti hakkında fikir 
1 icabında batırılacaktır. Konferansa iş- his vardır. Hatta ltalyan matbuatı bile Stndaki ihtil{ıf tarı b.~yü~ ~ir nümayiş yapılmı~tır. Bin 

ınıştı. mübadele~i inıkd.nını ve·r·di.. Bazı. del.•· ı' tirak eden devletlt>r heyntlmilel huku- konferansın ilk intıbalarını itidalle kay- h ff J ·ıd • beı yuz kışı kon!oloshane Önün• den 2C--
Son on be8 aenedenberi Kırklareli ı,:e k l lk k it l k h • gpS)"Onlnr bu husu~ta hu umet erıne 1 ka mutabık olan bu hareketin neticeleri-, detm;şlerdir. a e ı l çer ... c ayaya arşı usumetka:r şeyleı 

İ ekirdağ Amerika a!l.mll fidanlıkların- d b ld 1 ı ı ha 1 l d k' 1 1 k 
d 

bir rapor gön .re i i er. ni müıtcreken kabul edeceklerdir. Filha- Patis, 11 (ö.R) - Son dakikada ge· Belgrad, 11 (Ö. R) - iyi kaı noktan . gırm. '.!ar ve. spanya a ı ta yan .uV• 
an bağcılara parasız dağıtılmaktn olan l Bu oabah saat l l de lngiliz - r rans17 kika beynelmilel hukuka göre bir tahtel- len kisa bir telgrafa göre bütün delege· bildirildiğine göre Stoyadinoviç hükü- Ht erının gen alınmasını. Akdcnızda 

lienevi bir buçuk milyona yakın ~ılı 1 k h k l · b ek!!.perlcri ara~ın<la hususi bir tetkikten bahır ticaret vapurunu hatırmazdan ev- ler arasında ~mdiden anlaşma h&sıl ol- metiyle 1sli.v ortodoks kilisesi arasında. ·ors_an. are ·et crıne ir nihayet ·veril-
' e köklü ve yalnız köklü çubuklar ve ı f f muayyen bir program dahilinde calı ma- tonra •aat 1 2.30 ela 8. Lit' inof ta onla-1 'el ihtArcla bulnnıası ve mürettebatını 1 mu~tur. Bu anlaşmaya göre her mem· bir müddetten beri yapılmakta olan mü- mesını. ve. eaat>ı aşızm ce~cy~n~a.rın• 
lar saye inde İç ve dış piyasalarının ih- ıa ınul:kı olclıı. \"e kendısıne tama•»- ,kurtarnın.ı lazımdır. Ilu insani vazife l<ket kendi kara sularında seyrüseferin lnaka~alara nihayet vermek üzere müza- k~r ı )~pılan paktların takvıyesını ts!e
tiyaç , .• rağbetine uygun olan papas ka· lanınıı olan ln~ilız. Fran>ız porje•i bil· hiç bir harp hali mevcut olmıyan •İmdi·, cmn•yctine nezaert edecek, diğer bütün hreler cereyan elmektedir. Anlaşma mı,lerdır. ~abıta tarafından alınan ted· 
ruı. kara iahana, çavuş, yapmcak, al dirildi. Bu mada Balkan bloku münıes· \ kı vaziyet« bir kat dahn riayet od;~-no- IAkclcnizde nezaret lngiltere ve Fran•a- 1 coa.larına göre kilise. hükümeti papalık- lb'.rl~r sayesınd~ bu nümayiı tnnıamiyl< 
pehlivan, alkctrc, hafız Ali gibi makbul ı>illeri, }·ani ·riiıkiye namına B. ı·cvfit~ si icap eden bir esastır. ıya bırakılacaktır. 1936 Londra dckli-ıla b~r konkordato akdettiğinden dolayı hadısC$u: g«"çmı tir. 

!>ofralık Ye praplık üzüm nevilcrindt·n Rü<ı.tii J\rr'"· )"u~o .laYya namına B. Pu-1 Du esa .ı r filen nasıl ta ':.,1i; edlecek- rasyonuna muvafık hareket elmiycn her tcnkıt ctn1e-ktcn '\az geçecek, buna nlu- y l • 
hağların ihra ,.,, !eşi. ine. mevcut bağla- riç, Romanya nnnıına Il. Anton-.ko \'C. tir? Gelen h • .U.rl•r• nazar .. n Akdenizde 1 ıahtclbahir korsan telSkki edilerek o SU· ıkabil hükümet te prntik intihap hakkını unan gazete erı 
tın timarına, böceklerinin öldürü lmcsiw 'iunnnist~ın narnınn B. ~·1avrıdıs Nyo~ Jnezaret ınıntııkaları taksın1 edilecekt~r. lrC"'tle muamele gCıtecektir. Bu itilclf iki sadece Ortodoks rahıplere bırakacaktır. Ordumuzdan takdirle 
rıe hastalıklarının tedavisine çalı<ılmakta konfernnsında nıü1ı~r~k hareket haıları· ı Proıe '° tehlihli :nınt~ka o!•n garbi, •a.>t ı..rcn müzakereler neticesinde kat"i 1 Sarayburnu hafri atı 
VP gıttıkçc artan iyı ncticct~r ,alınına'<tn- nın cı:;a•ıl,\rını li\)lll ıçın toplanmış hulu-,~\kdenıJ'de IH.·zaretı lngılız - Fransız rı- olarak elde edilmiştir. Hüklımetler bu ' y bahsediJ'OTlar 
J 

uy ı d ı ı b k k d M k . 1 . htanbul, 10 (A.A) - Tilı'k taJ"ih ku- k d 1 ır. ıı or ar ı. . o urırvı ıra ma la ır er ezı ı\.kde- .:ık ... am bu proJedcn haberdar olacaklar.. .. . . An :ıra J.n yazı ıyor : Bura ."lahl 1-
., b k ı A 'k ı · ·ı B O iL b h l t. • d • blh T' d . . 1 • rumu İstanbul muzelerc umunı r:ı'.4dU- 1 ~ ,,. ,_ıraat an a arı men a çı. >Ugu ı e . ~ q09 u mu avere er ne iCCstn c nı v~ assa (rerıyeı:ı enız.ınde ncza- dır. • Kat'i kabolün pazartc&i günü vu· .. • .. . er~L c ıın, muvclfah..yctle n tıcclC4-

hağlannı Yenıleyen bağcılara pa•a ikrazı ı 'aat l O. 30 da :'\)onda bütün clelegas• 1 zaret, Leyoelmilrel harekete iıtiraki ka- lk bul • . k 1 • ~· d ru Azız Oganın başkar>l:ı;ında \'C Turk ne Tmkya mancv•ala•mılan Lahse· 
• . .. . . . ' . . . . . l u acagı ve mu ave enın '"yon a pa· Tarih kurumunun Trakya hafriyatı d.ı-

•uretıyle haı;cı]ıgın dırılmesıne yard ı ı onlarla Nyon bdodıye en ı oCTefıne bır bul t'drrsc. ltalyay~ bırakılacak \'e z• 1 • .... • d'I •. h kk ki dılmcKted.r. !lalk.1nl.' rla i! dost 
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Konfera Si a ar ari 
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J raa e 1 1 nunda :opkapı s:ırayı muzcsi ıçın e harise Balkanlar aras.ııdaki bağ:aİın 
Istanbulda bir hafnyata ha lanmışL·. Lr~la, ··~ın. L"r defo daha isp~t etınl:r 

filolarının nezaretinde 
Ş A d T 

y ANKJ'.RA, 11 (Yeni Asır -Telefon· 

arki k eniz iirk - unan - Sovyetı:~nınd:~i:::ıv·:~st~:~ !~k~i~::e~~ 
b 1 k 

d•Jğu lıaldo lstanbula gitmişlerdır. 

U unaca Bır k:ıç gün kaldıktan sonra döne-
ceklerdir. 

• BAŞTARAFI BEŞiNCi S1lHlFEDf.-j l liç kııııseniıı ınille'l<r ailesi zararı'.'". hu- letnıcL içın birıcik çare 19 'l2 ltalynn • 
Proje bugün muzakere edilecektir. o susi ... '>estilrr takınmağa salahıyctı So\'yct adcnıı teraniz r ktı mucibince Yine mechul denizaltı 

da emniyet mıntakalan tesi etrn~kten l \ okt r hakcn1c ıniıracaut et 11ektir. l-1albuki ' • 
1harettir. Bu rnıntakalar denizaltılara n. 1 ıtvınof t ı nutkunda rle:ni tır k.: 1 [)uı;~nin fıkir' r,.,ı y~,l 1 

'3. tanınrr.:J şayıaSl 
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Ajansın bir tashihi 
Ankara ,11 (A.A) Dünkü Fransız-

ca bültenkriınizde Mdlctlcr Cemiyeti 
asamblesinin açıltna celscsındc riyase
te Ağahanm intıhap edileceği doğru 
olarak yazıldıgı halde Tlirkçc bulteo
lerimizde bu isim seh,·en Karalı• 
imde y,ızılmışt r Tashıh eder'<. 

atay 
Türk 

de hL • tıcaret r,'( mılerı beynclınilel birinın harel..c.:t lıc . ."tı aynidır. raI~at bd7.I miyar .bıdır Ja) - DerLıce o erını,e meçh bir 
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Yardım görenlerin hepsi de kadınlardı ve 
kısrak kurnazlığıyle huysuzluk göstermek

ten de geri kalmıyorlardı 

HOLASA 
Baron Danyel de Viltebon bir duldur. 

lki kızı var:Büyüğü Franruvaz ve küçü· 
{jil Nikol. Nikol yü:baf• Jerar ,Damit ile 
11işanh gibidir. Fakat wbay Lııosa sefere 
gönderiliyor; Baronun metresi Flavi de 
Marey suç ortağı Mark Sıutra& ile bir
likte Nikole k4rp bir suikast tertip edi
yor. Nikol, baba.sının kim olduğunu bil
mediği bir çocuk doğuruyor. Mark Sa•
tras aliceıı.aplık tavr• taku14rak çocuğu 
kendi evlad• olarak tanıyor ve Nikole 
izdıvaç teklif ediyor. Kız da, asıl cani
nin Mark Sastraı olduğunu bilmedi§iıı
den, kabul ediyor. Bu sırada Flavi de 
Barondan bir izdivaç vadı koparmagıı 

mut>affak olmuştur. 

Bir İsteri buhranına tutulmuı gibi kol· 
lannı büküyor, gözleri çukunından fır

lamıf, ağzı ıeklini kaybelmİJ bir halde 
bajınyordu: 

- Çeyizin yarısını isterim, yarıalDJ İı4 

terim, yansını isterim! 
Bu, sabit bir fikrin verdiği cinnet ıi

bi bir ıeydi. Mark kadını kollarından tu· 
tarak onlan gevıetti ve: 

- KonUJalun ! Dedi. 
- Öyleyse razı oluyonun, demek? 
- Konutalnn dedim, fazla birıey de-

ğil. Haydi konU§alırn. Neden çeyizin ya· 
ruını, yani iki buçuk milyonu, çocuk 
oyuncağı değil, sana bırakmamı i~tiyor
sun? Bu ortadan kaybedilemiyecek mu

azzam bir meblağdır. Sen hayalet içinde 
yuzuyorsun. Zaten kendin aöyledin, 

Baron sana da bir çeyiz ayıracak. Ne ka

dar? 
- Ne kadar mı 7 Hiçbir teY! 

laınqlardL Hayır qlemekte bir teıelli 

buluyorlardı. Ve çallfma fınatlan da as
la eksik olmıyordu. Bqkalanru diifün· 
dükleri vakit kendi kendilerini düıünmi· 
yorlardı. Şimdi diğerleriyle me11ul ol
mağı daha faydalı da buluyorlardı, zira 
gaybubctleri sebebiyle hayır müeııaesele· 
rinin faaliyeti sekteye uğramlftı. iki hem· 
fire evin idaresini baıtan llf&iıı yardun 
edenlerden yardım görenlere kadar tek· 
rar ele almağa mecbur kalmqlardı. Yar
dun görenlerin hepıi de kadınlardı ve 
kurak kurnazlığıyle huysuzluk göster· 
mekten de geri kalmıyorlardı. 

Mark bütün hunlan bildiği için iki kız 
kardeıin evde olmamalarından hayrete 
dütmedi. Onların avdetini bekledi. Ye• 
mek için geldiler. Mark Flavi de Mareyi 
çekiıtirrnek ve iki kız kardqin kinini kö
rüklemek maksadiyle gelmİfti. Söz söy
lemeğe vakit kalmadı. Fransuvu ona he· 
men dedi ki: 

- Y emei'e bizimle kalınız. Yemek 
biter bitmez sizi de götüreceğiz. Hiç te 
eğlenceli olmıyan bir mahalde bize refa
kati kabul edersiniz ya? 

- Sizinle birlikte cehenneme bile gi
derim. 

- Ne kadar doğru söylediğinizin far· 
kmda değılsiniz. Müthq bir mahalleye 
gidiyoruz. Tqlan bile sızlatacak kadar 
derin bir felaket bildirdiler bize 

- P~inizi bırakmam. 

- Otomobiliniz burada mı? Garaja 
gidip bizimkini almağa vakit yok. 

- Kapıdadır. 

- Acele yeyelim ve ıidelim. 

- Lokmaları çiğneyecek kadar, va-
kit kafi doktor. 

YENlASIR 

insanların en betbahtı 
........... ...:ı ..... .-............................ _. ... . 

''Çelikten Akciğerli,, adamın ölüme 
teslimiyeti ve hayata dönüşü .. 

Yazan: Haıtabakıcı Miss Gadoh nasiyle ölmüştü. Ancak birkaç dakika lları çelikten silindir içinde kapalı bulun-
Hastabakıcıhk hayatımda çok kuv· sonra vapurdaki teneffüs cihazına yer- duğundan yemeği ağzına ben vermekte

vetli heyecanlar duydum. Bunlardan leştirilince yeniden soluk almağa başladı iyim. Fred yemekten sonra sekreterini 
ikisini asla unutamıyacağıın .. Biri, Fred ve üçüncü defa olarak hayata avdet etti. çağırarak hayatının romanını yazdırmak-
Snit'i ölürken gördüğüm andır. Diğeri FREDIN HAY ATI ta devam eder. 
yine Fred Snit'i ikinci olarak ölürken gö- Frecl Snit'in hayall inanılmaz bir ha- Bu kitap: tlnsanların en bedbahtı olan 
rüşümdür. Okurlarım belki hayret ede- rikadır. Duçar olduğu ıstırabın bütün adamın hayatı• ismini taşıyacaktır. O 
ceklerdir. Fakat ben kendilerine temin 8.vakıbini anlıyan bu genç adam Pom- eserinde hayatın ölüme ne kadar benze
ederim ki Fred Snit iki defa ölmüı ve ıpei harabelerini merakla seyreden bir diğini ve hatta ondan istifade cdemiyen 
bir üçüncü defa hayata dönmüştür. Fred turist gibi hayatına bakmaktadır. Fred görmek, hayran olmak, korkmak ve ağ
Snit Pekinde tayyare kazasına uğradığı her sabah uyanınca benden gazeteleri is- lamak için harekette olan bir çift göz
zaman vücudu hareketsiz kalmış. nefesi ter. Oç aynalı bir cihazdan istifade ede· den başka bir şeyi olmıyan kendisi için 
kesilmişti. Onu hayata iade için aun'i rek belliba§h gazetelerin ıütunlarına göz ölümden bedter olduğunu iyzah edecek
bir teneffüs cihazına başvurmağa lüzum gezdirmesi bir saat sürer. Sonra yüzü· tir. Bazı hast.aların geçirdikleri hayat ile 
görülmuştü. Fredin ikinci defa ölümü nün tuvaletini yapmağa sıra gelir. Te .. Fredin hayatı arasında bir ınüşabehet 
Şanghaydan cPrezidan Koliç> vapuruna neffüs cihazı içinde yüzü su ve alkolle yapmak imkansızdır. ölümle hayat ara
na.leli esnasında olmuştur. Kendisini te .. silinir. Bu İt! bitince sabah kahvealtısı .. sında bir hat vardır. Ateli.de hastalar 
neffüs cihazından ayırmağa mecburiyet nı almak zamanı gelmiştir. Hastanın bu hattın dışındadırlar. Halbuki iki de· 
vardı. Bundan birkaç saniye sonra F re· hoşuna gidecek yemekleri seçmesi için fa ölen F red uçuruma yuvarlanan ve 
din akciğerleri hareketsiz kalmış, kalbi yemekler bir pöner tepsi ile aynaların sallanmakta olan bir kayaya ancak tu
durmuştu. Fred kelimenin hakiki ma- karşısına konulur. Bedbaht adamın kol- tunabilen bir alpinist mevkiindedir. 

............. uçii·~~ii .... ;;;·a·r;·ııiŞiiJ; ... ~kib.i ............... J\~kd~~i'~ ........ ... 
lzmirin genç muht~litine vaziyeti 

3 - 4 galip geldi --~'!!~~~g~ı~?:~~rn~ı~ı~:~!~:~: 
nizdeki korsanlık hadiselerinin doğru-

lstanbul muhteliti, Ankarayı 
karşı birle yendi 

s ıf ıra 1 dan doğruya mesuliyetini yüklenmiş 
J olanlar hakkında .sükôt etmektedir. Bu 

1 

keyfiyet Akdeniz konferansında alınacak 
kararların müessirliğini şimdiden şüp

Dün Şark mu!1telitinin karşısında tzmi
rin genç muhtelitini, Ankara formasiyle 
sahaya çıkan çocukların karşısında İstan ... 
bul muhteliti adı altında sahaya çıkan ta-
kımı seyrettik. Her ~yden önce haber 
verelim ki Jstanbul ... Ankara maçı seyre .. 

denleri tatmin etmiş değildir. Milli kü
me haricinde kalan sekiz kulübün teşkil 

ettikleri bu muhtelit, belki de ikinci sı-

kabil her iki takımın da çok zayıf olduk- ı heye düşürmektedir. 

lan muhakkak ... Her iki ta~ımd~ ~a iyq Sovyet hüküme\inin Fransız • İngiliz 
oynıyan oyuncular bulundugu gıbı klas I teklifine verdiği cevap bu konferansı 
oyuncularına bile rastlanabiliyor. An- bo k . t di• · · 50··yJem k1 So ti \ ı.ma ıs c gını e e ,rye er 
kara takımında Hasan, Y Mar ve Niyazi a· l"ğ" I h" d• bul • t bb"· ır ı ı a ey ın "' unmaga eşe ı..ı;ı 
birinci !lınıf oyuncu .. eden İtalyan faşistlerini bir kerre daha 

Bu oyunun yarısından fazlası Ankara itham eylemektedir. Bütün dünya bili
takımının kat'i h8.kimiyeti altında ecre· yor ki konferansı bozmak isliyen ltalya-

- Hiçbir §ey, ha! Benimle alay edi-
yonun! 

_ Daha az yeyiniz, d.ha iyi çiğner· nıf bir takını manzarası göstermiştir. 
sintz. Zaman zaman minare boyu havalarda 

yan etti. Daha enerjik oynıyan Anka· d · 
ralılar zaman zaman lstanbul kalesini ı ırp. d . "dd I k f rav a gazetesı şı et e yon on e· 
sıkıştırmışlar.sa da, boş kaleye topu ata-

- Hiç bir teY diyorum sana... Ya· 
lan ıöylemiftim, övünmüıtüm demin·. 

- Haydi oradan. 

Sofraya geçmezden evvel Franauvu dolaşan meşin topun hali, oyunun dere
doktor çantasını hazır etti. Nikol bir ter· cesini göstermeğe kifi idi. 

IZMIR ŞARK MUHTELiT! 
- Bütün mukaddesatım namına ye-

min ederim. 
- Hili. mukaddesatın var mı senin? 
- Evet, hayatım. Delice yllJAftlak 

istiyorum. Saadeti o kadar yakınımda 
biHediyorum ki... öyle zamanlarım ol· 
llu ki, bayat beni hiç ali.kadar etmezdi. 
Uyur gibi ölebilirdim. Şimdi yafallUÜı: 

istiyorum, zira zenıin olacağım! 
- .Şu halde Baron ne veriyor? 
- Bir metelik bile vermiyor. 
- Bir metelik bile mi? 
- Bütün varidatından ve ölümünde, 

lervetinin yartsmın nümaaından istifa. 
de edebileceğim. Fakat bir metelik ser
maye bile vermiyor, dedim ya. 

- iyi ya itte Böylece onu öldür-
mek hevesine katılmazsın. 

Ben.im bir sermayeye ihtiyacım 

....... 
Aptalca yiyip bitirmek İçin 1 Ka

dınların varidattan ba,ka paraya ihtiyaç
ları olmaz. 

moı ıİ.fesine et suyu, bir diğerine ç.ay 
doldurttu. Tesadüf edecekleri sefalet 

o !tadar büyüktü ki ilk imdat gıdalarını 
beraber almağa. mecburdujar. Mark sor· 
du: 

- Size bir yardımım dokunabilir mi? 

- tik Önce yemek yeyiniz. Aç kamı-
na erkeklerden bir İt beklenemez. 

Acele yemek yediler, sonra alınacak 
bütün ~yayı toplıyarak otomobile yer
le,tirdiru. 

xv 
Barakalar arasında yılankavi uzanan 

çamurlu bir sokaktı. Mark buraya var-

mak için birçok defa yolunu sonnağa 
mecbur olmU§tu. Methalde otomobil

den inmek icap elti. Geçit dardı. Hasta 
kadının kulübesi aranıyordu. Yıkılı: köh

ne binalardan yırtık elbioeli imanlar çık· 
mıf, bu üç ecnebinin buraya girmesini 
adeta husumetle seyrediyorlardı. Renk-

siz çehreli kimseler onlann etrafını sar
dı. Buradaki sefalet, kitaplarda resmi 

- Benim iti erim sana ait değildir. 
Zaten benim ailem yok diye sana kim &örülen ıiirane sefalete hiç benzeıniyor
demit? Hili annem var. Onu zengin et- du. Bu kalabalık içinde hqin, müstehcen 

mek isterim. Hareketimden duyduğu ke- ve adeta caniyane bir ıey vardı. yırtık 
derlerden sonra, bu ona kartı en küçük elbiseler altından soluk etler görülüyor

bir zafedir. Bir tavize bakin vardır. du. Ağızlar harap, göz kapaklan ke-
- Ya 1 Annen sai demek l Ona da bir mirilmiıti. Bir kerahet ve lağım kokusu. 

irat bağlarsın yeter. Mark, etraflarındaki daire gittikçe da
ralan Nikol ve Fraruuvaza refakat etti
ği için iyi yaptığını anladı. Sağ elinde, 

mütecaviz bir ağtzı param parça edebile· 
cek bir çelik yüzük vardı. Erkekler ka-

Şarkın gürbüz ve dayanıklı çocukla.rı 
daha sahaya çıkarlarken halkın gözl~ri 

okşıyan sevgi tezahürleriyle karşılandı· 

lar Uzun uzun alkışlandılar. Bunu iz
mirin genç muhteliti takip etti. 

Oyuna Doğu muhtelitinin güzel bir hü .. 

cuı;niyle ba,Iandı. Misafir takımın ele
manları seri, güzel, atılgan bir oyun çı4 

karıyorlardı. Sol açıkları güzel ortala
yışlarla bu takımın ilk güzel hareketleri
ni hazırlıyordu. İzmir takımı bu esna· 

da tevakkuf vaziyetinde idi. Oyunun 
inkişafına intizar ediyordu. 

Oyunun on üçüncü dakikasındayız. 

Sol açık yerini dolduran Hidayet güzel 
bir ortalama yapıyor. "lJuna yetişen fır
satçı Ömer ilk İzmir golünü kaydediyor. 

Bunu prk çocuklarının, sağ içleri vasıta· 
siyle temin ettikleri bir gol takip etmiş· 
tir. ilk devrenin son dakikalarında 
Üçüncü Umumi müfettişlik muhteliti 

ikinci golünü de kaydetmiştir. 
ikinci devrede. son dakikaya kadar 

kesilmiyen Doğu takımı güzel oynıyarak 
daha iki gol çıkardı. Buna lzmir genç
leri iki golle mukabele etmişlerse de 
mağlUp olmaktan kurtulamadılar. 

Umumi bakımdan çok güzel cereyan 
eden bu oyun, Üçüncü Umumi müfettiş~ 

lik mıntakasında her ioe olduğu gibi spo· 
ra da büyük bir yer verildiğini meyda .. 
na çıkarmıştır. Calip takımı tebrik et· 

mek isteriz. 
IST ANBUL - !ZMIR 

1stanubul 4 Ankara maçını lzmirden B. 
Muıtafa, cidden iyi idare etmiştir. 22 
oyuncunun taşıdıkları formalar Ankara· 

.. . . . ransına Jspanyol cümhuriyetinin davet 
mamalan maglubıyetlennı hazırlamıştır. ! d"lm . im 1 h' d b 1 k 

Jstanbul takımında, topu minare boyu e dı emış 0 ası a ey ın e u unma -

h k ıd h . d"" 1 . ta ır. 
avaya a ıran oyuncu arıç, tger en 1 K z d · · .. . rasnaya vez a gazetesı ıs~ diyor 

fena de~ildı. içlerinde Muhteıem ve k" 
1 : 

Şahap gibi iyi oynıyan oyuncular da 
Sovy~lerin harici siyasetinin esası 

vardı. 
lstanbul takımındaki oyuncular. tec- bütün dünyada sulhun idamesidir. Ve 

··b-' . · k il k A Sovyetler Birliği hükümetinin beynel-
ru eıerını u anara zaman zaman n4 

k k 1 · t hl'k 1 1 d milel bütün ef'ali sulh için yapılmakla-
ara a ~sıne e ı c o mu' arsa a, on .. 

1 r d f t k ki A k 
1 dır. Fakat bu faşist mütecavizlerin per-

a a ırsa açırma a n ara oyun· ı 

Cula · J 'd t ·· b k · · til B vasızc"a Sovyet hayati menafiini ihlal 
rıy e a e a nıusa a aya gırış er. u 
d k d k 1 f k b

. edebilecekleri demek değildir. Sovyet 
oyun a, as a ma run o mıyan u a ır 

hi.dise cereyan etti. Ayni zamanda to· i bayrağını hB.mil bulunan gemilere kar-

pa S 1 
•• b ı Ank 

1 
h f 1 ş ı yapılan korsanlık fiilleri cezasız kal· 

ıçnyan ı~n u ve ara or a a .. I 
lan kaşlarından yaralanarak oyundan mıyacaktır. Sovyetler birliği meşru la-
çıkt~ar. Bu harekette ikisinin de hatası lcplerine karşı İtalya tarafından tazmi
yoktur. ı nat. ver~esi için azimkar surette ısrar 

Bugün lzmir muhetlitiyle, belki de da- eylıyecektır. 
ha kuvvetli ıekilleriyle oynıyacak olan --ııı 
ısıanbuı çocuklarından daha muvaffak Kerimeyi kacıranlar 
bir oyun beklenebilir. ' 

Takımların oyuncu kadroları ıöyle aranıyor 
idi: Sulu mezarlık sokağında oturan 1b-

lstanbul: Safa. Ruhi, Bahadır, Liva, rahim kızı 14 yaşlarında Kerimeyi teh· 
Kemal, Sadrettin, Turhan. Muhteıcm, I dit suretiyle kaçıran Haydar ve Yürük 
Salih. Şahap ve Daniş. Mehmet zabıtaca aranmaktadır. 

Ankara: Natık, Ali Rıza. Şevket, Mu- ili 

sa. Hasan, Kadri. Zeki. Fahri. v .... r. /zmir -Ankara 
Niyazi, Selim. 

Doğu Muhıeliti: Ali Osman, Hüseyin. lstanbu/ hava 
Mehm<•. lsmail, Abdurrahman, Fuat, 
Nihat, Murat, Mustafa. Nuri, Asım.. / 

lzmir (B) muhıeliti: Nejat, Necdet, YO U 
Şeref, Mehmet, Mustafa, Fethi. Saim. tzmir - 1stanbul - Ankara hava posta-
Kema.I, !!yas, Ömer, Hidayet. !arının teşrinievvelin ilk gününden iti· 

Şark maçının hakemi Ankaradan haren başlamasına intizar edilmektedir. 

Aslım. 1 Sivil hava istasyonu binası inşaatı de-
stanbul maçının hakemi: izmirden . . . . vam etmektedır. Arazının tesvıyesi de 

ikmal edilmek üzeredir. Mustafa. 

- Hayır, ben onu tarunm. Onun için 
ııervet dediiin teY sermayeden ibaret· 

tir. Muvaffak olduğu;..u gÖrtnüı ıÇU\ 
ona bir sennaye vermek isterim. Sonra, 
seninle münaka,. etıneie de tenezzül 
ediyorum 1 Bot sözler yeter. Ben emredi· 
yorum ve sen de itaat edeceksin. 

O itler geçmİf ola. 
birily-ı;-.v•e...,ls•ıa_n_b..-.ul_u,..;;te•ms-..,_il~ed~iy-o-r-._B_u_n_a~m~u--~--..--..-.---..~~~--------~~~~~~ 

Gezenler 

ba alaylar yapıyorlardı. Kadınlarının 

kıskanç balafları altında daha fazluma Hakemler oyunu iyi idare etmiıtir. 
Bwılardan - edemiyorlardL 

ıordu: 

ııı·---

Güreş müsabakası 
yapılmıyacak 

Öyleyse aramızda ilinı harp de-
mek. 

- Huta kadına -U&nı harp. iki buçuk milyon ıçm 
kim buna katlaıun.u 7 derler ona.. - Bolet 

- Baron de Villebon benden yana onunla 1 

Fuarı 
Ne itiniz var 

artıyor. Son Gittikce 
' 

Boks maçları ile birlikte yapılacağı 
evvelce yazılmış olan serbest güreş mü
sabakalarından vaz geçildiği haber alın-
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f1 B ORSA 1 
Çu. 

438 
399 
328 
299 
220 
1 31 
94 
92 
60 
51 

OZOM 
ı\Jıcı 

inhisar ida. 1 2 5 O 
M. J. Taranto 17 75 
Albayrak 1 5 5 O 
K. Taner 14 50 
O. Kurumu 19 
Ş. Bencuya 1 6 2 5 
A. R. Ozümcu 16 25 
S. Öktem 13 75 
D. Arditi 15 50 
Vitel 

4 2 1, P ~ t;'p.ci 

ıs 75 
13 

29 
29 
26 
22 
21 
15 
7 

2593 
42566 
45459 

Çu. 
625 
359 

49 
49 
9 

1091 
40352 
41443 

Kilo 
2500 

f, ro~atlı 
A. Erman 
M. Portakal 
B. Alazraki 

14 
18 25 
17 50 
15 

Rifat Kantarcı 15 50 
]. Taranto 14 75 
S. Erkin 1 7 50 

iNCIR 
Alıcı 

A. H. Nazlı 

İzzi ve Ali 
7 
7 

Alyoti birader. 825 
M. J. Taranto 11 50 
P.Paci 12 75 

ZEYTINYACf 
Alıcı 

Fabat A. M. 33 50 
ZAHiRE 

Cinsi 

Fiat 

14 
22 50 
20 50 
19 50 
24 
16 25 
16 25 
19 25 
19 25 
1 7 75 
15 75 
15 
18 25 
17 50 
18 
17 
15 75 
17 50 

Fiat 
15 
9 50 
8 25 

11 75 
12 75 

Fiet 
33 50 

Fiat 
1 O 33 çuval Buğday 5 50 7 

20 c Arpa. 
20 ton Bakla 
16 çuval Nohut 
20 ton c 

5 50 

3 50 
4 37$ 
5 62S 

3070 kilo Tatlı B. içiı 75 75 79 
1 1 9 / 9 3 7 tarihinde borsa üzüm mü

meyiz heyetince tesbit edilmiş olan çeA 
k.i.rdeka:iz üzüm fiatleri: 
Çek. üzüm Nu. 7 14 75 15 25 

c c • 8 15 50 16 
c c c 9 17 
.- c c 10 16 50 
c c c il 21 50 

17 50 
19 50 
22 50 

c c c 12 Mal yok. .. .... ···4·s··s~~'iı;· ....... 
13 cürmü meşhut 

vak'ası 
Son kırk sekiz aaat Zlii'.ffında ıehrinliz· 

de oıı üs: çürmü mc~hut hidiaeei tcsbit 
edilmiftir. Bunlarm dokuzu oarhoşluk 
vak· ~}arıdır. lk.i tanesini enteresan bul~ 

duğumuz için yazıyoruz: 
Dün, Ahmet, Mustafa, Elii.zızlı Ziya, 

Dağıstanlı Cafer adında dört kafadar, 
Oçkuyularda ıarhoı olmuşlar. bir otomo• 
bile binerek Bahribaba Sahil park ga
zinosuna gelmişlerdir. 

Fakat bunlardan Mustafa. otomobil .. 

den inet inmez, <Jarhoş; olduklarını ve 
ba~kaca rakı içmenin doğru olamıyaca .. 

ğını arkadaşlarına yüksek sesle söylemi,., 
diğerleri bu ıözleri hakaret mahiyetin .. 
de telikki ederek, gazinonun önünde 
kısmen gelen geçenleri, klBmen de ga .. 
zinoda oturanların huzur ve rahatını bo· 
zacak ıekilde bir arbede çıkarmışlardır. 

Devriye tarafından cürmü methudu 
yapılan bu h~disenin dün yapıfan duruı
masında vak· a esnasında ortada dönen 
bir biçağın hiç bir taraftan kabul edilme• 

mesidir. 
Sabıkalarının sorulma51na le.arar ve· 

rilmiştir. 

Tepecikte Hamdi ve lımail adında 

iki arkadaş. Fuarda ıarhoş olmu11lar ve 

gelene geçene Çaımıılardır, llamdinin 
sabıkaları görülmekte oldui!undan bun
ların infaz edilip edilmediklerinin aliika• 
dar dairelerden sorulmasına karar veril .. 
miştir. Muhakemeye ayın on altısında 

devam edilecektir. 
iKi FiRARi YAKALANDI 

Niğdede bir katil meıeleıinden dola
yı aranmakta olan zinnureyn ve Ali. Sa
adettin adında iki oahıs, dün Emiralem .. 
de yakalanmıılar ve ıehrimiz.e getirilerek 
nöbetçi mahkemeye sevkolunmuşlardır. 

Hakim, suçluların inlcil.rına rağmen 

mevcut dcliil karıısında ile.isini de Lev .. 
kif eylemiı ve evrakı, iddla nıakaının• 

olacak. Franıuva.z cevap verdi: 

- Kız ve çocuk bende ya! - Tedavi etmek iateri:z. Ben doldo- 22 günde 436,179 
rakkam 

kişidir 
mışttr. • göndermiıtir. 

- Harp öyleyae? 
- Harp! 
Mark kapıya doğru bir adun aiti. Fla-

vi onu çağırdı. 

- Yaz ıeç, bu budalalığı yapmıya· 

- Budalalık mı, görürii:z. 

rum. 
Erkeklerden biri homurdandı: 
- Şa doktorlar 1 Hem otomobilleri 

var, hem daima pek geç gelirler. 
- Neden çok eeç 7 
- Çünkü buradan para almağı hiç 

Selam bile almaksızın çıktı. Küçük ko- ummayını:z. 

Yirmı iki gün içinde fuarı ziyaret ı dır. Geçen seneki ziyaretçilere n.isbet 
edenler 436179 kişiye baliğ olmuştur .. edilirse yüzde yirmi fazlalık göze çarp
Bu rakkam geçen seneki ziyaretçi sa- maktadır. 
yısından tam yüz bin fazladır ve Bal- Fuarda en iyi teşhir yapan müesse-
kanlarda bir rekor teşkil etmektedir. selere verilecek madalyaların şekli tes· 

Fuar açıldığı günden beri lzmire ge- pil edilmiştir. Fuar diplomaları bilaha
len turist ve vatandaşların sayısı 117016 re kendilerine gönderilecektir. 

naktan aynlınca Avrupa mahallesinde Biz hiç Ücret istemiyoruz. 

güzel bir apartımanda yerl~ı olan ve - BiTMEDi - •:11111111111111111111111111111111111111111 

yantanna iki hizmetçi aımış bulunan ba- ---•--- g Pul meraklarına : Santanderden 
kaçıyorlar 

yan Villebonlar nezdine gitti. Ni§anlı sı- Dilsiz, Sağır ve körler .. -
fatıy' le Mark bu eve gın" "p çıkıyordu. Ba- -.=·.· mÜJ

0

de -_: Dilsiz, Sagır ve Körler koruma ku-
zan akpmı da orada geçiriyordu. O gün ruınu tzmirde ](emeraltında Emirler :: Alı Nusret Pulhanın reni çıkan = 
bir havai sukutiyle kar•ıl••tı. Nikol ve !:(937 - 938 Türk pulları kataloğu)S , • ..,, çarşısında 17 numarada açılmıştır. tz- " - Bayon 11 (ö R) R"vayet ed'ld" - idi. - . . - 1 1 ı-
Fransuvaz evde de"-~lerdi. Babalarının "rd ülh" k t d b 1 n·ı - ge - • · S d d k ! gu mı e ve m a a ın a u unan ı - : B h ı·ıe H N 

4 
: gıne göre antan er en açan mü tecİ· 

konaimdan ayrılalı beri «MetrUk anne- siz, Sağır ve Körleri koruma kuru- = • çe 1 
r anı ' 

0
• -,ı J d 1 b" k ·ı B ı· 

1 
: TELEFON .. 3184 =- er e o u ır ço gemı er ayon ımanı-

111 .... llııielr•iıll"'iidiulnialdiaİhiaiııizii laldl~lilnİelfil•'ı~l"l"nlilbiailİ•iİrniltılnlaiııılİ"İİaz~ıl;ab:m:il;eıccjk~l~~~rd~i~~----...... JJl&ııllllllllılllllllıllllllllİİii~Üİ ki 1 - 111 Si 11 ıi na ya a,mı, ardır. , 

111 

·--------------------------· 

lzmirde salı~ yeri 

Birinci sınıf saattn 
• ••••••••••••••••• 

T. C. 
Devlet Den1ir 

Yolları 
idaresinin kul. 
landığı saat 
•••••••••••••••••• 
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HiKA YE 
•• 

KOR! .. 
Yazan: Kemalettin Şükrü 

K·· .. d -Ll bili-:- : ... ki .•• Fakat hakl181D1Z. ikiniz de or, •arır a unlarla ve aya& annın . ....... 
Ucuna ba.,. basa merdinnleri çıktı. gençainiz. Nermin, benim gibi kör bir 
Uaut ··--• N d koca ıile bütün ömrünlİ çürütecek değil ...... evzadın odaauun önüne g • 
Cli. Kulağını kapıya dayadı. Birkaç aa· ya... Sen de ölünceye kadar bekar ya-

niye İçerisini dinledi. Sonra l:>irdenbire pyacak değilsin. Yalnız yanıldığınız bir 
hp t K .... .1. k nokta var. Siz ikiniz de dediğim gibi. ıyı açta. çeri girdi. ıit»•.Y• apatb. 
Art '- k ' - L bı'rbı'n'nizle evlenecek \"e geçinecek, me· • 1" yavq yürümiyor, ses çı armama& 
tçin :Lti• 1 h d Al -L -·t olacak karakterde değilsiniz. Bunu an yat ı areket etmiyor u. ı;-ın ·-
adımlarla açık pençereye kadar yürüdü. yakanda ıkiniz de anlıyacaksınız ... Hani 
Ark•·· k d d g...ren gu''n otomobille ı;:ehre giderl:en siz -nı pençerenin enanna aya ı. - ... 
Bu au J k · d ki b'' burada kalmı"tmız O zaman da yine ret e yüzü odanın öşesm e u· .,. 
yük karyolaya dönmüş oluyordu. bugünkü gibi bu odada buluşmuştunuz 

Ev, kendi eviydi. Bu odayı da arka· değil mi) Bakın nasıl bıliyorum. Bugün 

daşı Nevzada vermiıti. Nevzat, sık eak 
evlerine gelir ve burada günlerce, haf· 
tatarca misafir kalırdı. Kör, gözlerini 

1 
bir Uza neticeai kaybedeli iki sene olu· 
Yordu. Bu büyük felaket onu çok sars· 
ınııtL Genç kansı ile beraber şehirden 
~akta ve güzel bir bahçe içindeki köı· 
ltunde feliltetini unutmağa çalıııyor, I 
ınurnltün olduğu kadar sükun içinde ya· ı 
tıyordu. iki senedenberi de arkadaşa . . . 
Nevzat bu evin daimi misafiriydi. lıte de. sözde ehre gidıyormuı ~ıbı sızd~n 
kör bugün tehre gidiyorum diye çıkmıt ı aynldun. Oto~~bıli. yarı yol~an çevır· 
Yarı yolda d" .. kimseye görünme·' dim ve burada ıkınızı de suç ustu yaka-
d onmUf, ı k h ··1·· k l d 

en eve girmif, merdivenleri yavaşça ladım. Artı ta ammu um a ma ı. 

c;ıknut ve arkadqına ayırdığı odaya gir-1 Allah sizi birbirinize bağışlasın .•. Mesut 
ıniıti. olamazsanız kabahat bende degıl. Hay· 

Ellen· d' •- ki t't · ordu di ugu· rlar olsun: ikiniz de buradan gi· • ız 11;apa an ı ray . • . 
K 1 · · · ·ı · ·· .. d ' · 0 e senin hesabına da kendı he-aryo a ıstikametane çevn mış yuzu ınız. u n 

laPsanydı. Acı bir kahkaha savurdu. j sabıma da av~~t. ~tarım. . Mahkeme--
Adeta bağanr gbi bir sesle titreyen de i-;i çabuk bıtaranz. Aıtık ayl~rdan· 

bir •eale karyolaya doğru hitap etti: 1 beri devam e~en bu korkulu ve kabuslu 
- Kör ..• Evet korüm. körüm. Kör- ıi.iya sona ersın ..• 

ler görmezler değil mi) Görmezler. gör· I Kôr, belki daha çok söyliyecekti. Fa: 
ınezler ama görenlerden daha çok hisse· ı kat birden ve bahçeden bir kadın ses. 
derler. Fınldaklan daha iyi ıtezerler. geldi. 
Etraflannda çevrilen fanldaldara daha iyi - Necmi ... Necmi.·• 
aezeder. Nitekim itte karfUDda ikinizi Kör, yuzünü bahçeye döndiardı.i. 
de görüyorum. Nevzat ve yanında karun, _ Nermin ... Sen misin Nermin}··· 
ikiniz de yataktasıruz. Buna daha ziya- _ Kim olacak ya. benim.·· Ayol. bir 

- s .. n şimdi neredesin) 
- Bahçedeyim. 
- Ya Nevzat~ 
- Senin arkandan o C:ıı hemen çıkıp 

gitti. Nereye gittiğini söylemedı. 
- Peki. peki ben de bahçeye ıniyo-

ruın .•. 
Necmi faşarmııtı. Acaba kurduğu tu

zak bo .. mı gitmişti. Aptallığına kızdı. 
Neden odaya girdiği zaman \tapanın 

önunde durmamıştı da pençerenin önü· 
ne gelmi.ştn O söylerken suçlular oda
dan sıva,mış olamazlar mı)·dı~ Hayar ... 
Hayır .•• Öyle olsa idi harek~tlerini. ayak 
seslenni. kapının açılmasam mutlaka du
yardı. Yatağa doğru yürüdü. Y okladL 
Bozulmamaıtı. Eğildi, kokladı ..• 

Kadın kokusu ,.-oktu. 
Şu halde aldatıl uş değil, aldanmıştı. 

· Fakat acaba bu ..,ldanıı yalnız bugün 
için miydi) Yoksa bütün ıüpheleri ken
di hayalınde mi yer bulmuştu~ 

Dünyayı tanıyalım 
Yamyamlar 

Tayyare 
Yamyamların 

En büyük 
Korkusudur 

Sofranın etrafında 

dört genç ve çıplak 
kız ayakta duruyor
du. Kenarda ottan 
bir yatak serilmişti .. 

o 

Merasim -bıtnıi.şti.. ---
Sızan vahşıler, hareketsız bir yığın 

halinde kalmışlardı. 
Ortada yanan çıra yığınlarını dürtiık

liyen kalmadığı için alevfor gittikçe 
nzalmq, ormanın bu l~orkunç kôşesıni 
yavaş yavaş urkütı.icü bı.r karanlık boğ-
mağa başlamıştı. 

Rehberım: 

- Kalkalun. dedı. 
- Nereye gideceğiz? 
_ Mambela babanın yanına gidece-

ğiz.. Bizi bekliyecek .. 
Yerimizden indik.. Sızmış vahşilerin 

yanlarından geçtik.. Rehberimiz, sön
mek üzere olan çıra yığınlarından bir 
kalın parça aldı .. Bunun ışığı ile onna
nın karanlığını yararak sık ağaçlar ara
sında ilerlemeğe başladık. 

On dakika kadar yürüdü.lc. 

Diyarında 

Çakalların sesleri, maymunl:ınn ba- üzere iken önümilzde ve uzakta kuvvet- y y y n· uç·· - ava.. ava.. ava.. ıye 

ğırtıları, yılan ıslıkları duyuyorduk. li bir ışık gördük bağırdı.. Arkasından üç defa da t&1 
Rehberime sordum:.. - İşte geliyoruz.. pindi .. 
- Buradaki vahşi ~ayvanlar insanla- Rehber böyle sayliyerek elindekı me- Kulübeye girdiğimiz zaman ortaya kUo 

ra hücum etmezler mı? !şaleyi yere alta.. Alevleri çıplak ayakları rulmuş büyük bir sofra gördük. 
- Etmezler .. Dedi.. Beraber yaşadık- ile söndürdü. Gözlerim hayret içinde açıldı .. Sofra-de emin olmak için iki adam atmaldaiun aaattenberi seni ıırıyorum. Kapının 

\'e sizin ikinizi de elimle yakalamaklı-1 önünde otomobıli gorı..ince döndtiğünü 
iırn kabil. Çünkü sizi birdenbi~e .butar-

1
,nladun merak ettım. He~ tarafı. aradım. 

dağını için çok ,..kın bir haldesınız. Ka-
1 
Nevzadan odaS1nda oldugunu haç hatırı

~suuz. Falr.at hayır ..• Siizn ikinizi de ma getirmedim. 

Kör, bunu anlayamadı. Belki de 
anlayamıyacaktı. 

ları için birbırlerine ~ra~ları. dokunmaz. Keskin bir ıslık ottürdü.. 1 nın üstUnde viski ve prap şişeleri Vat' 

Maamafih ekseriya bırbırlerınden çeki- Bu ıslığa, bir baykuş sesi cevap ver- dı .. 
hiç I nirler. . . di.. Ortada, büyük bir tabak içinde kız.ar-

Meşale vaziiesml gören çıra sönmek Mukaddes ses.. Anyotoların tılsımlı mı.ş güzel bir av eti duruyordu .. Çatal, 
Y•taitn içinde o .kadar iyi görüyorum ki.. ------------------------------
Birbirinize aanlmıt vaziyetinizi elimle do- = ........................................ :. H 

8 
y v a n a t 

ltunarak anlamağt fayduaz buluyorum. : N k : 
Nerminl ••• ipek gömleğni. çıplak VUCI&· ~- e v y o r i 
dunu saklamak ister gibi gôğsüne götü· . . : 
l"üyoraun. Nafile zahmet kazım. Çünkü : ............... •••:.••:• ................. . 
ltöriiın. Gönniyorum, Gözlerimin gör- i i 
lllediğini ne çabuk unuttun. Nevzat, sen : : d 
de zavallı dostum. beni kartuıda görün- B h s. 

0 Ce •Ptala döndün. Ne söyliyeceğini. bir a ç e 1 e 
:rkadq kansına iğfal etmenin ahlaksız· bir 
ıiı İçinde ne cevap vereceğini dütünü
~'8uft. Birbirinizden biraz uzaklattanız. 
k'11u ~Yor, kih saranyoraunuz. Kor• 

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

K0 zlerle bana bakıyorsunuz. 
K" 

• 
~ Antuan... Kleopatra ... Fıraun •.• 

e&Q.ı or. Pençerenin kenarına oturdu. Sol 
e Pervazı tuttu. Ağır ağır sözüne de· 

..... etti: 

. 
i Bu üç tarihi i•im Nev york lıayvanat bahçe-
• 

................. i sinin üç küçük ar•lanının adlarıdır. 
- Günahınız tam bet aydan beri de· .................... • 

:~İyor. uu sene en-dinden baflad• Halkı çekmek için Neoyorkun d6rt 
t,__, --_Yet bet ay eYYd, bugün içinde hayvanat bahce•i nelere baf fJUrur, 
~az çukura ikiniz de düıtünüz. 

eö .~ ~•men farkındayım. Doğruyu ne eğlenceİer tertip ederler ? 
.. Y......_ liıtımaa ikiniz de düomeden • •••• 
01\c: ••••••••••••••••••• • •••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••• • ti • e çok çabaladınız. Çok. mücadele et· Nevyork hayvanat bahçesi üç seneden 

tı.ı:ı Bi b N · . k' - · r uçuk sene sen emun. senı beri matem ıçindedir. Bahçenın en es ı 
d •en kocana ihanet etmemek için, sen ve ihtıyar hayvanı olan Şarli..Bu koca
i~~ Nevz.t, candan bir arkadaşın kan~nı 1 ınış timsah üç sene evvel ölmüştür ve 
dl al etmemek için kendi kalbiniz. vıc- matemi hala burada yaşamaktadır. Va
. ~n ve ahlakınızla epi uğraıtaruz. 811nun kııı. ondan sonra yerıne yıne bır başka 
•c;ın 'k• . 1 ıa 

• 
1 ınıze de tetekkur ederim. Gozle- t msah dışı bar timsah almışlar amma .. 

rını k" l . F 1 ı ' . . h it. or o muaydı bu böyle olmazdı. a-
1 
Her ne ise adı Alis olan bu dışı tamsa • 

b· ~ tunu da bilin ki sizi birlettiren. bir· Şarlinin yerını tutmamakta, onun kadar 
d~~iz~ uygun hisle~naz ve karakteriniz 

1 
alaka uyandırmamaktadır. . 

. ııl. açnde bulundugunuz vaziyetten is· j Alis, Nevyork llayvanat bahçesıne 
tifade ctnıek arzusu. günah bir eevcla 1900 yılında ve henüz kilçük ıken getl
tnaceraaı yapmak kaprisidir. f rilmiflir. 37 senedir buradadır. Y af itl
i Birkaç saniye sustu. Hatırasını top- bariyle de, Kamplumbağalar hariç, bu
•tnak istiyordu. t ra sakinlerinın •en ihtiyarıdır. Böyle ol
. - ilk zamanlar günahınıza işlerken duiu halde «Buyuk Petro• adını taşıyan 

~~dal\ Azabı duymadınız değil: So~~a· lmpo,,otam daha çok se;,gı .. ve rağbette
! buna da alı~tınız. Evvelce bırbırınız· dir. Hatlcl geçenlerde cBuyük Petroımun 

konllfurken se9iniz titriyordu. Kör :yıldonumu udcta bliyi.ık insanların yıl-
:o:ıleritn Önunde yaphğınız fena hareket· dönümü gıbı hususl hır törenle tesit 
~ l.ltarıırdanız. Artık buna da lüzum 1 edıldı. Merasunde gazete ınuhabırlerı, 

sesi.. Karşımıub beş on meşalelı vahşi bıçak, kaşık ve bardak.. Her şey AY. 

peyda olu. rupa usulü idi.. 
Bunlar Mambcla babaııın bıze gön- Vafıtl bir orman ortasında vahşi bir 

d~rdiği istikbalcılerdı ... Etrafında evvel- kabile reiainin kulübesinde böyle AY. 
kı meydanda bldutu gabi çıra Ytlmlan aofru A • kili · nasJ 
tutuşan bir başka ve daha genq yere ~ ve~~ iÇ msana 

gelmiştik. Mambela baba b i L! & '---
Büyilk bir kulübenin 3nünde, boy- . u ç.u ve ., a talUID" 

..&.. .. • • 1 Ma L lanrun bır .ene evvel burada pusu11 
nunda o me901ur aupurgesı ası ı ınoe- dil•" k öldürd' ükl' ri tle...t-.! 
la b b ·· d'''-' ....,urere e ve e cuu ye-a ayı gor ua;. 

Bizi sırıtarak karşdadL dikleri bır İtalyan fen heyetine aıt oı. 
Yine süpürgeyi alarak bana doğru duğunu gayet tabü bir sesle ve Adeta if .. 

yürüdü .. Suratını suratıma yapıştınrca- tihar duyarak anlattı. 
sına yaklaştırdı. Ağzından salya ve tu- Sofranın etrafında dort genç ve çıp
kürük saça .saça anlamadığım dil ile lak kız ayakta duruyordu. Bunlar bize 
bir tefler nanldandı. hizmet edeceklerdi. Yorgwıluk. açlık ve 

Bu barekeün büyük hürmet ve tizim ne yalan aöyliyeyim, ıeçirmekte old\14 
alAmeti oldutunu Briıkner baaa aöyle- lum maceraıun yürejimde bıraktıiı 

diği için bütün tibinmeme nlmen geri korku Ue draya oturdum .• Vambela 
çekilmedim. Heriflerin ocaklanna dU,. baba da karşımda yer aldı. Onun &aUne 
miiftük.. Onlan gücendirmeie gelmez- büyücek bir çanak ve bir de kepçe p
di.. Çar naçar tükürük yapıunına ta- tinniflerdi. 
hammül göstennek lizımdı. V"Mi ve prap içmezlermİf. Y a1aız 

Rehberim tercemanlık yaptı. Mambe- kendilerinin yaptaiı ispirtoyu kepçe ile 
la baba bana demiş ki : içerlel'lllİf .. Mambela baba bana bu ı... 

- Ey kudretli, uamet.li ve tayyareli pirtodan ıkram etmek istedi.. Kabul et. 
Avrupalı .. Onnana . Anyotoların yurdu- medun. 
na hoş geldin .. Sefalar getirdin .. Burada Orta yerdeki kızannıt av etinin ka
bizim en yüksek misafirimizsın.. Gidece- natlan, iki kuş bacağı gôrünmeseydi on
ğin zaman gideceğin yere kadar da seni dan yemiyecektim.. Olur a .. Belki hem • 
göUlnnelt, rahatını temin etmek bizim cinaimden birinin etini yedirirlerdi. 
borcumuz, bu gece aeni keneli evime da- İpek gibi, ot.tan, yumuşak bir yatak ha. 
vel ediyorum. Burada en güzel ıçkiler zırlamışlardı. Burada yatacağımı SÖJle
ve en nefis av yemeklerinı sana ikram diler. Kim yatar ki .. 
edeceğız.. Sen de bize tayyarelerin.in za- - Peki teşekkür ederim .. 
rar vermiyeceği vaadında bulunacaksın. Demete mecbur oldum .. Yalnız kaldı-

Bende tayyare falln ne gezerdi.. Fa- ğım zaman yatağa uzandım.. Elim ~e
kat Brükner bu adamlara benim kor- bimdekı tabancamda, parmağım tetıkte 
kunç tayyarelere sahip kudretli bir Av- 11abahı ettim .. 
rupalı olduğumu söylemişti. Herifler bu- Sabahleyin, Maınbela babaya veda et-
oun için benden çekmiyorlardı. tim . Bize rahat sedyeler verdiler . 

Mambela babaya bana karşı gosterdı- Yine geldığimiz yoldan Kondol"' 
kkü · 1 "mn ği mısafırperverlıkten teşe r cttım ve yo unu tuttuk. Göreceğimi gönniış, An-

kendisine tayyarclerimin asli rahatsızlık yotoları yakından tetk:ık imkanını elde 
vermıyeceği vaadında bulundum. etm~tım .. 

Bu vaadım Anyoıoların reısinı çok Şımdı bunları hatırladık~a adeta riı-
sevmdırdı.. ya gôrmu~ gıbi oluyot'um . illada. Ben hepsini duyuyor. her şe· 1 fotoğrafçılar ve yuz bmden fazla halk 

~~L hassediyor. utırabımı belli etmiyor. bulundu. Bahçenın müdürü··' hayvanın 
·-...yet '- d b t k l d gar4mektedirler. ı kar~ı rekabet içın ~ı..... .,.,_ b 
b a~in~in de maceradan bıkarak. karsısın a uzun ır nu u soy e l. • kad i ,...._ -~mye q 

"Yük ""J P? b Tabıi gaye ticar t r. Ne ar çok vurdular. 
il cinayetinizı anlayarak~ult Hıpopotama buguni.ın şereııne ır mıs- w l 
"1a1ta1~ı-•- f . d k 

1
. f 1 eınek verıldı. ı ladı .. Ancak hava soguktu .. Kara alış- seyircı çekerlerse o kadar çok para ka- Bahçelerınc girecek . il d h 

.ı L 1&, tere aazlık. çukurun an en· ı ı az a Y Eli k d . . la S . kı k . d A seyırc er en er 
-.ı ~endin .. '- .. • ı(tl _ 1 nu Nevyork gazetelerı dırek- mamışlı.. ı metre a ar gıttıktcn son- zanır r. eyırcı ç~ ne ıçın e merı-1 gün ıkı ınılyonda bir ı..:~iye büyük ıkra-
0 . azı "urtaracagınazı umurorpµm Ertesı gu ld h . l . h . . k l k k h ~ 
tnatlerırn b . .. . .. .. tk u ve «Buyuk Petro> nun ra e e ettıgı urr yetin ayatı ıçın teh- a ı zev ıne ve ın~ra ına uygun are- mıyeler vaadında b 1 d la 

O\ b oşa çıktı. Sır gun bır otow torun nu un k 1. I • d' G . . . k t l k l" B U un u r. 
o ıl Re~i t' . 1 h 1 f tarını üç sütun üzerine nc.ş- li e ı o acagını sez ı . erısın gerıyc ka- e e ın~ azm1. unlara karşı Bronks park 1936 y1lın-

•un11;ı d w n •aa. yapıyorduk Hatırlıyor·! mu le ı poz fesıne dondu. Ve sırtını kalorifer rad- Broklın _bahçesı geç nlerde Nevyork da heynelmilel bir yılanlar sergisı aç-
d, ıd egıl nu~Nevzat. sen direksiyon· .rettıler. 1 k h l yatorlerinden bırine dayıyarak uyudu.. bahçelermın hasılat rekorunu kırdı mak ve tayya l f 1 t'rtm k -•• 

"'· Nernı · b k d 1 B · 1 n bu merasun o ur en ayvan a- ··· re ı e 1 ge ı e surcwy• 
)"°'duk. a· an ve en ar a a on. u- u u.h 1 Alıs demir parmak- .i::rtesi sabah bahçe gardiyanla!"ı onu Lu Çunkı.i buranın bellı başlı sakinlerinden le mukabelede bulundu. 
n~ ır aralak. Nerminin usulca ya- rın en ı tıyarı o an • k ka halde buldular dişı arslan Boda uç ravru bırden do- Bronksparkın en büyük reklamını bir 
rıi l..:_•n ~allttağına, sana doğru eğildiği-1 lıklı kafesınden seyTedıyor ve ıs nç- . ••• oloJ'ik ceınıyetı tarafından kurulmu.::tur .. guw rmuştu tik doğan erkekt' Ad d f 
ı -.ettirn. Başka b k. ıı- d çın ıçin kuduruyordu. T • ı. ını tesa u yaptı .. Yılanlar sergısınden do-
"M.iı.. ır gun yanıma ya • ı gın an 

1 
• • •• k 1 ·- Nev ... orkta dört tane hayvanat bahçe- (Santralpark) 1934 yılında ve hır sene .<Antuvan) koydular. !kinci doğan dıcıa kuz yılım çalında.. Dokuz yılan.. Hem de it .• zarna . el N'h t b' gı.in bır kış gunu, a orı ~ -:s 

etad~ n sena inden tuttum ve f ı aye ır ' 1 k si var Bunların en mühım ve büyüğü sonra da Bronklen hayvanat bahçeleri ıdi .. Adını (Kleopatra) koydular .. 'üçün- en korkunç ve zehirli yılanlardan dı.-'-'i Çefttinı H ı d • ·ı f bo tarından bırınin pat ıyara ze- ·· . . .. .. . . 
~ dcaetı · .atır ıyonun . egı I erı~ ru • .. Alis bUsbt.itiln öf- Bronks park hayvanat bahçesidir. tesı.s edildı .. 1936 eyh11unde de Staten cusilne de cFıraun~ adını verdıler. kuzu .. Bunu kim çalabilirdi? 

'-.cliİi· O IUn ııemn çeketande l mını ~ttıgını ·= ile parmaklıklara Bundan başka da daha Uç kUçilk ts1and bahçesi açıldı. Bu uç arslan yavrusu milyonlarca.... Evveli şüpheler rakip hayvanlar hah-
~.........__. -_, kokuyu duydum. Cevap kelendı. ln go Bahçeci Karlar bahçe var.. Bu Uç küçük blhçe keadi aralanncla Ye Evet .• Milyonlarca halkı Brooltlin balı- çeleri üuriade topıuıldı Fakat bu ·· 
...._-..~ ikiniz de ..._yonunuz. abanarak parçala~~::,,_ -''_,_::..._ ...... Bronbpark 1895 yılında NeVJork zo- büFUk Broab büçesiu kaqt relrebete çeline kofturdu. Diier hahçeler bum _•nanı 

7 
iNCi C! .A.uıF~~M-
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UlUN ·sAÇL ESME 

ın 

·Gençliği sevda ıztırapları içinde 
geçen bu güzel kız aşkını bir tür .. 

· lü itiraf edemediği adamla niha
yet evlenmeğe muvaffak oldu ... 

Lam ur, Fransız dilinde «Aşk» de
mektir. Aslen Fransız olan Doroti
nin soyadı Lamurdur. insan «Dün· 
yanın en güzel kadını» olursa Uı
mur soyadım taşımak elbette hakkı
dır. Doroti Lamur, Amerikanın Ye
ni Orlean eyaletinin merkezi Luiz
yanada doğmuştur. 

Luizyana on dokuzuncu asır baş
langıçlarına kadar F ransanın idaresi 
altında idi. Bu itibarla Dorotinin aı
le kökü F ran81zdır. 

ÇiFTE DOROTILER 
Yeni Orleanda birbirinden güzel v• 

;ırkadaş iki kız vardır. Bu iki güzel kı
zın ikisinin de adı Doroti idi. 

Yalnız soyadları başka .. Birisi Doroli 
Del, öteki Doroli Lamurdu. 

00 • 

l~ 
Beyaz perdede kazandığı 
büyük şöhretle bir çok 

sinema yıldızlarını 
kıskandırıyordu. 

FAKAT 

.. 
1 ER 

Doroti Lamur d~1nyanın cıı güzel kadını oln1nnın 
f,'ttruru ile dı'inya kadınlar2na 1neydan okuyor. 

Jlacaktı ve kahramanı da bir kadı'.'ldı. biiyiik takdirler topladı. 

Del sarışındı .. Lamur ise esmer .. Bu 
•i güzel kız ayni mektepte senelerce 
<lkumuşlardı. Aralarındaki dostluk, ar
kadaşlık adeta darbı mesel haline gel-

Hakikaten o . 
. "<>~ 

Cengel prensesi adını taşıyan bu !il
nin bütün artistleri, vahşi hay,·anlara 
:arıncaya kadar bütün malzemesi hazır

. dı. Yalnız bir noksan kalmıştı. O da baş 
~rolü, Cengelin prensesi rolünü yapacak 

kadın hhraman .. 

llk filmi onu derhal büyük şöhretle• 
sırasına koydu ve Florida plajlarında 

yapılan güzellik müsabakasında birinci 
gelerek Amerika gazetelerinin büyük 
mükafatını aldı. 

- DüNY Al\"IN EN GÜZEL KADINI 

• Dünyanın en güzel kadını mıdır?:. Evvela hatıra <Doktor Moronun ada
sı> filminde Panter kadın rolünü yap
mış olan Kathelen Burke gelmişti. Fa
kat halk bir filimde gördüğü bir kahra

• llk !ilminde muvaffak olan Doroti, di• 
ğ~r yıldızlar gibi modern filimlerde de 
rol almak istiyordu. cKara altın>, c Ar"' 
tistler ve modelleri >, cTango> ve niha· 
yet •Madridden gelen son tren> fil;mJe
ri bu arzusunu yerine getirdi. Bu filim
lerde o vahşi genç bir kız değil, kibar, 
şık kadın rollerini yaptı ve çok muvaf· 
fak oldu. Her tarafta takdirle karşılanan 
bu yeni ve çok güzel yıldıza en iltifatlı 

bir rütbe, rütbelerin şahı olan cDünyn
nın en güzel kadını> rütbesi verildi . • 

Bu 
Ağır yük 
altından 

Bu kadın nasıl 
kalkacak? 

mi{ti. Herkes bu iki kız arasında ve hiç Bu vaziyet, bir çoklarının zan ve tah
bir şeyin kıramadığı sıcak samimiyete minleri hilafına iki Dorotinin arasını aç
hayran kalıyordu. madı.. Doroti Lamur arkadaşını hiç kıs-

Bir gün bu arkadaşlık ve dostluğun kanmadı .. Onun kazanmasını candan 
artık bozulmak üzere olduğunu iddia alkışlarla karşıladı. Doroti Del de bu 
edenler bulundu. Çünkü Yeni Orleanda 'muvaffakıyetten sonra bir sinema kum
genç kızlar arasında bir güzellik müsa- panyası tarafından angaje edildi.. Hol
baka'1 yapılacaktı ve bu müsabakaya lyvooda giderken orada Doroti Lamur 
birbirlerine rakip vaziyette çifte Doroti- için de teşebbüslerde bulunacağını, ço
ler iştirak edeceklerdi. Kadınların ve cukluk ve mektep arkadaşının bu suret
bilha~a genç kızların güzelliklerine te- le Hollyvooda gelmesini temine uğraşa
mas eden cihctlerdc birbirlerine rakip cağını vaadetti. 
olmaları onların aralarını a~acak en mü- Yeni Orleaııın bu sarışın güzeli arka-
him .<ebeplerden biridir. daşına karşı verdiği sözü şüphesiz tuta-

Fakat bu mühim sebep çifte Dorolile- caktı. Fakat ilk çevireceği filmin daha 
rin arasına herkesin zannettiği gibi ka- ilk rollerinde, ilk •ahnelerindc iken 
ta kedi sokmadı, sokamadı. 

Müsabak2ya girmezden önce Doroti 
Del jürinin güzel olarak Doroti Lamuru 
geçmes;ru temenni ediyordu. Lamur ise 

Delin ka:anal'ağını umuyor. kazanması
nı istiyorclu. 

Amerikah bir kadın romancı, c Er
kekler ~arışınları ~everler, diye ortaya 
bir fikir atmı~tı. Yeni Orlean güzellik 
müsabakasının jüri heyeti, bu kad•n 
romancıya hak verdirecek bir kararla 
müsabakayı neticdendird:. noroti Del, 

uğursuz bir otomobil kazası, bu güzel 
ve genç kızın hayatla alakasını kesti. .. 
Doroti Del, şöhretin ilk basaI"ağında, 
gençliğine doyamadan öldü. 

Doroti Lamur, annesi ile beraber Şi
kagoya gelmişti. Burada sık sık sinema
ya gidiyor, yeni filim.leri görüyor, filim 
çevirmek, yıldız olmak arzusu onun da 
içinde binlerce genç kız gibi yaşıyordu. 
Fakat bu güzel kızın kalbi bir gün baş
ka türlü çarptı .. Yine annesi ile beraber 
(Oriental) tiyatrosunun meşhur orkes
t ~efi He-b Kayın konser:ni dinleme~'\ 

gitmi~ti. 

Genç kız bu konserde Herb Kaya can 
ve gönülden vuruldu .. Orkestra şefi, Do
rotinin kalbinin ve hayalinin adamı idi. 

DOROTlN1N AŞKI VE DüGüNü 
Doroti fakir bir kızdı. Herb Kay h~m 

zengin hem de meşhur bir san'atkilrdı .. 
Böyle bir adam hiç fakir bir kızla, ne 
kadar güzel olursa olsun evlenir miydi? 

Bu ümitsiz aşk büsbütün kalbini ıstı
raba sürükliyor. Fakat dünyada insanın 
talii yaver olursa neler olmaz ki.. Bir 
gün bir ses müsabaka., açılıyor .. Doroti
nin sesi güzel, fıhenkli ve tatlıdır. Mü,a
bakada imtihan heyetinde Herb Kay da 
vardır. Doroti müsabakada birinci geli
yor .. Tesadüf bu ya .. Herb Kayın da 
bir solo artistine ihtiyacı vardır. Doro
tiyi angaje ediyor .. Bu, genç kız ıçın 

arayıp ta bulamadığı bir nimettir .. Sev
diği adamın yanında çalışmak .. Ve o 
adama s~vgisini bir türlü söylememek 
ise nimet içinde bir fel5ket sayılmaz ını? 

Doroti tam iki sene işte bu acıya kat
landı. tki sene Herb Kay ile bı>rabH ~ar
kı söyledi, turnelerine iştirak etti. Fa
kat büyük a ·kını ona asla hi!.Scttirmc
di. Korkuyordu. Reddedileceğinden kor
kuyordu .. San 'atk.fı.r ise on:ı karşı çok 
nozik, çok mültefit hareket ediyor, fa
kat bu nezaket ve iltifatlar hiç bir za
man arkadaşlık hududunu aşmıyordu. 

Doroti Lamur fazla dayanamadı. Kaç
mağa, sevdiği adamın yanından uz.aklaş
mağa karar verdi. Nevyorkta başka bir 
iş buldu. Angajmanını yaptı ve bir gün 
haber vermeden Şikagoyu ve sevdiği 
adamı terkederek Nevyorka geldi .. Nev
yorka gelir gelmez de Herb Kaya bir 
mektup yazdı. llk defa olarak ona hisle
rini bildirdi ve mektubunu da şöyle 
bitirdi : 
cŞimdi artık her şey bitmiştir. Beni 

aramayınız.> 

San'atkar bu mektubu aldığı gün 
Nevyorka telefon etti. Ertesi günü yala 
çıktı ve genç kızı N evyorkta buldu : 

- Doroti, dedi .. Derhal evleneceğiz .. 
Doroti kulaklarına inanamıyordu. 
Acaba doğru muydu? 

Ertesi günü evlenmek için res!lli ma
kamlara baş vurdular .. Dorotinin do
ğum kaydının bilinmesine lüzum göste
rildi. Evlenme kağıtlarının Şikagoya ve 
Yeni Orleana gönderilmesi icap ediyor
du. Herb Kay, kendi sevdası yüzünden 
iki sene ıstırap çeken genç kızı fazla üz
mek istemedi. Derhal bir tayyareye at
ladılar, Şikagoya gittiler. Ve orada ko
layca evlendiler. 

DOROTt RADYO YILDIZI 
Lamur, evlendikten sonra da mesle-

...,."' ''""' 
U..'4:'!lf';Jlıl~ll manı, ona benzer başka bir filimde tek

tine verdi. Fevkalade fotojen.k olan tat-
rar görmek iste:nezdi. 

Iı sesi bütün Amerikayı az zamanda tes· 
Bunun içın yeni bir yıldız 15.zımdı. .. 

hir etti. O artık bir radyo .. Bir mikro-
öy le bir yıldız ki rolünü adeta yarı çıp

fon yıldızı o1n1u~tu. 
lak yapacağı için kol, bacak, omuz \'e 

Sesi güzel olan Dorotinin kend;si \'e 
vücut g:.izelliği göz alıcı olsun .. 

bilhassa vücudu çok güzeldi.. Ancak te-
levizyon daha tekcnl'mlil etmemiş ve ge- Vi1hem Tilin adamları.işte böyle bir 

kız, vücudunda vahşi bir kız seksapelini 
nişlemcmiş olduğundan genç kadının bu 

taşıyan bır yıldız a\•ına çıktılar ,.e Do
güzelliğini dünya önüne sermesi radyo 

rotiyi buldular. 
vasıtasiyle imk~nsızdı. O bu vaziyette 

Doroti Lamurun karşısında Vilhelm 
tıpkı se$İ güzel bir sinema san'atk3rının 

Ti! ,.e arkadaşlarının gözleri kamaştı ... 
~essiz filim çevirmes:ne benziyordu. Bu 
düşünce onu Hollyvooda gitmeğe. mik- Bu ne mükemmel.. Ne müste')na.. Ne 
ro yıldızı olduğu gibi bey"z perdenin de h2rikul5de güzellikti.. Hiç .. Hiç bir nok-
şöhreti olmağa sevketti. san tarafı yoktu. 

KADIN TARZAN UZUN SAÇLI GÜZEL 
Bollyvood, Doroti L"muru ilkönce Dorotinin saçları uzundu. Onla;:;-kes-

,_vgili arkadaşı Dorotı Deli hatırlattı ... tirmemi5ti. Daima başında toplu tuttu
Burada kocasiyle beraber müzik t~m- ğu için k:mse de o saçların o kadar uzun 
silleri vermeğe başladıla1·. olduğunun farkına varmamıştı. Çevire-

Doroti hakikaten çok talili idi. Ona ceği filimdeki rolü vahşi bir kız rolü 
tali perisi mütemadiyen ynrdın1 cdjyor- olduğundan J\.Iis Lamur koyu siyah saç
du . hırını sahverdi. Belinden a~ağıya kadar 

Bu ~efer de imdad1na yeti!'ti. 
Onun Hollyvooda geldigi sıra<fa, meş

hur sahne vazıı Vilhelm Ti!, Paramunt 
hesabına b:r filim çevirmeğ~ hazırlanı
yordu, Filim, Tarzan filmine bir nozire 

uznnar. bu güzel saçlar onun esasen müs
tesna giizelliğine bam başka b;r cazibe 
v~ ayrı bir hususiyet verdi. 

Hele yarı çıplak olarak temsil ettiği 

rolündP bütün vücut güzelliği apaşik5r 

Evet .. Dünyanın en güzel kadını ... 
Bu hakikaten böyle miydi? 
Beyaz perdenin Greta Garbo, Marlen 

Dietrich, Mae Vest, Katherin Hepburn, 
Silvia Sidney, Klodet Kolber gibi sayılı 
ve ileri şöhretlerinden hiç birinin iddia 
etmc~e cesaret gösteremedikleri bu rü~· 
beye Doroti Lamur hakikaten layık miy• 
di., .. 

Evet.. Ötekilerinde güzellik mefhumu· 
mı teskil eden bir çok hususiyetlerden 
yalnız bir veya ikisi mevcut.. Fakat Mi• 
Lamurda bütün hususiyetlerin hepsi do 
var .. Hatta saç uzunluğun~ varıncaya 

kadar .. 
Dünyanın en güzel kadını. .. 
Bu, şiiphesiz çok güzel ve tatlı bir 

tC\·cıh olmakla beraber çok ta ezicidir. 
Doroti bu ezici ve ağır yükün altında 

uzun zaman dayanabilecek mi? 
Bunu bize zaman gösterec:~ktir 

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

Beyaz perdenin • • • 
sevımlı bücürü -------

adia Sibirskaya 
Yokluk ve hülya içinde geçen çetin hayatının saf ha

anlatıyor. O hala bir bebek, bir çocuk gibidir farını 
Nadia. Sibirskaya balarını böyle geçirdim. Bütün düşün-ı ni çocuk zannetti ve bir pasta verdi .. Bü-

Fransız anadan ve Rus babadan Fran- cem, arzum, emelim sirklerde canbazlık tün gün bir şey yememiştim. Açtım .... 
sada doğmuş olan bu şirin ve sevimli fi- filimlerde artistlik etmekti. Her çocuk, Pastayı alıp yedim amma gözlerim de 
!im san'atkarı, denilebilir ki beyaz per- böyle düşünür fakat hiç biri muvaffak yaşardı. Bundan sonra lngiltereye geç· 
denin en kısa boylu artistidir. Bebek gi- olamaz dediler .. Bu sözler şevkimi kır- tik. Orada çevirdiğimiz bir filimde de 
bi yüz hatlarına ve mektepli kız çocuğu madı. lçimden bir ses bana muvnffak mu.,affak olduk. Fransaya döndükten 
gibi ufak tefek bir boya sahip olan ar- olacağımı söyliyordu.. Kendi kendime son.a ise ayni yolda devam ettik. Artık 
tistin hayatı, daha küçük yaşından baş-· roller yapıyor, kendi istidadımı böylece muvaffakıyet ve şöhret yolu açılmıştı .. 
lamak üzere çok buhranlı ve mücadele- kuvvetlendiriyordum. Bir aynam bile Ufak tefek boyum ve her makyaja uy· 
li geçmiştir. yoktu ki karşısına geçerek yaptığım jest- gun gelen fotojenik yüzüm sayesinde 

- Ben, diyor, bir şey olduğumu sade !eri görebileyim.. kısa çoraplı mektep çocuğu rolündeıı , 
her kese değil, kendime de inandıramaz- Fakirdim. Mektepten çıktıktan sonra ihtiyar nine roliine varıncaya kadar her 
dım. Hayatımda, çooukluğumdan beri hayatımı kazanmaklığım lazımdı. Harp boyaya girdim. Tunusta (Kum) filıııinl 
her şeyi, neşemi, sevincimi, tahsilimi, sonu Fransaya sığınmış zavallı Rus res- çevirirken mini mini bir kız çocuğu ya• 
temin için yine her şey ve her kesle, ta- sanılara modellik yaptım. Kış günleri nıma yaklaşarak bana beraber oynamak 
liimle ve tali şartları ile mücadele et- onların soğuk odalarında onlarla bera- teklifinde bulundu. Böyle ve buna ben· 
mekliğim mukadderdi. her titriyerek, donarak çalıştım. zer başımdan geçmi'i bir çok hikaye an-
Şimdi boyum 1.45 tir. Düşünün bir Tali beni nihayet Kırsanofla karşılaş- !atabilirim. Şimdi Jan Rönuvarla birlik• 

kerre, ilk mektepte iken ne kadardım? tırdı. Onun çevirdiği filimlerde rol al- te ve Marseyyez filminde Tampl mahal
Arkadaşlarım Biicür diye alay ederler, dım. Bir çok fena filimler yaptık. İki lesi doğramacısının kızı rolünü oynıyo
benimle bebek gibi oynarlardı. Hocala- sene boş emeklerden sonra Menilmontan rum .. Bu rolü bana teklif ettikleri za• 
rım bile b'eni oyuncak bebek yerine ko- filmini çevirdik. Bu filmi çevirirken et- man az kalsın sevincimden çıldıracak• 
yarlardı. İşte ben çocukluğumun ilk •af- rafımızda seyreden kadınlardan biri be- tım .• 
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BUSSt LE KLERKtN MUKABELESl,rakmıyordu. lbrahim. arabasına yüklediği demir çı- DOKTOR 

kı sokakta kendisini bekler buldu. Bir- hoş yapmıştı. Nihayet pır kapının onun- İbrahim, arabası üzerinde Kançqme 
Morever, dediği gibi, Bussi Le Kler- lnükam düşünceleri .onu ade~ ~~r- bıkları Seydiköyüae götürmekte idi. c 1 laA 1 Yartın FAZLI leşerek Basille doğı'tı ilerlediler. de durdular. Kanton : mevkiini geçtikten eonra bir aralık uyuk. 
Bussi, DUk de Gizi hatırlıfarak sor· - tşte burası! .• Dedi:.. . . . lamış; bu sırada hayvan, aarbayı yolun 

du . Moreverin boğuk sesı ~ıtildi : kenarına sürüklemiıtir. 
d b 1 ab bmir M...W- he.tanesi Da- 8 an - Nasıl her ş,ey yolunda gitti v? - Aç!.. uyku halin e "unan ar acı vaziyeti Şefi 

- Şüphesiz değil mi? .. Fakat ti! için Zmdancı an~ta:la lta~ıyı aç~: K~- idare edememiıtir. hili ffutahklar Seririyab Saman l•ll•leal lf 
banllaeı 

kartıaında 

soruyorsun? di eliyle sürgulerı çektı. İn ~1 . hır Araba bir hendeie devrilmit, demir Pmıdan me..ı. her sün basta-
- Hiç .. Haydi y\irüyelim!. yere girdi. Fenerin ~iyası -~~gı -~ıraz çubuklar altında kalan arabacı Huan larmı mmyene ve tedavi eder. 
- Evet. Biraz da ,.abuk yürüyelim. aydınlattı. Moreverın gözlerı .koşede oğlu Jbrahim ağır surette yaralanarak Muayenehane: 2 inci Beyler 

:s- · ı im b ada --•-::.. No: 65. Şu herifi görmek için çok istical ediyo- ayaklanna Wıcır er vuru uş ır • ölmüştür. ..,_.. Telefon: 3157 
rurn. Acaba zincirleri: balladılar mi! ma dikildi kaldL .. . . Bu hadisenin tahkik.atanı idare eden Telefon: 3956 

- Şüphesiz .. Sakın korkma.. O adam da, gozlerını Moreverden müddeiumı,ımi muavini Bay Rüıtü, hl- Evi: Götepe tramny cadde- ' 
, 

Bussi ıslıkla bir av türküsü söyliyor, ayırmıyordu. ad:ise:d:e~m::;;:es:u~liy~e:ti:_:m:u:ci:p~b:ir~n~o'k:ta:.:g~ö~r-~=·i=N=o=: =1=0=1~8.~~=e=le=f=on=: =2545-=== 
Moreve~, sap sarı benziyle başını eğ- '.Kanton silkOneti yırttı : .-

• 
tniş adıınlannı sıklaştırıordu. Nihayet - Bu herifi pek kolaylıkla bu zen· 
bir kaç dakika sonra Bastil hapishane- cirlere bağlamadık Arkadaşlarımızdan 
sine girdiler. üçil bu uğurda can verdi. 

Buasi Lö K.lerk gülerek : Bussi Lö Klerk içeri girince zındancı 
- lşte benim mali.klnem! Dedi. Fa- dışarıya çıktı. Mahpus minalı tebessüm

kat pek te neşeli bir memuriyet değil. ter fırlatıyordu. Feneri duvardaki bir 
Ne düşünce ile DUk De Giz.in beni bu- çiviye astılar, 
:• kumaı:f~m blyin ettiğini bir tUrlU .Morever, Pardayana hitap etti : 

ıyamıyortnn. . _ Ey Pardayan! Nihayet yakalandın 
- Hakikaten sevimli bir memurıyet ha' On altı sene birbirimizin arkasın-

detil.. Ne ise .. Acaba herif nerede?.. d.;· kottuktan sonra nihayet burada 
Haydi onun yanına gidelim. b ı tuk 
- Biraz sabırlı ol. Dört tüfenkli ile uPuşrda : t ğ k kanlılıkla Mo-

ışık tireli a ) an gaye so u 
Ha~:- kumandanı verdiği emir- reve cevap vermeden Bussiye seslendi: 

le dört silihlı ve elinde ışık taşıyan bir - O! Mösyö Lö Klerk. şu eğlenc~lı 
gardiyan getirtti. On yedi numaranın şatonun zındancı b.aşısı da burada ha ... 
anahtarlannı istedi. jSelam mösyö Lö Klerk.. 
Zındancı bir demet anahtar get~r~i. Moreve~ dişlerini gıcırdatarak mu-
Bunların arasından şimal kulesınm I kabele ettı : 

toprak altında ikinci katta olan on ye- f _ Bak bak.. Bana bakmıyor ve hitap 
di numaranın anahtarını seçtiler ve etmiyor.ıunuz degil mi.. Pardayan.. Fa
oraya dojru ilerlediler. Koridorlan geç- kat ben sana bakıyor ve sana hitap 
tikçe, mahzene d<>tru inildikçe More- ediyorum.. Buraya da bunun için gel
veria )'f1reii titriyor, Bussl yine ıslık elim.. tster istemez beni dinliyeceksiniz. 
~ama devam eyliyordu. Pardayan aldırmadı. Sözüne devam 

Şımal laıleshıln &ıtlne geldikleri ta- . 
man demir bir kapı açıldı. Buraya Jaa- ~: Möayö Lö Klerk, baldırlarınızı 
pislerin en azılıla~ hapsedlllyordu. döven kı1mç maşaallah çok uzun .. öyle 
Kapı açılınca pıs kokulu bir ~ ----...ııı.. ki d w . d 11 · · . . ~orum egırmen e e erınız-

Lö Klerkin yüzüne çarptı. Gerı gerı çe- d f latı ttııı. kıl daha d en ır p a 5ım ınç uzun u. 
kilerek seslendi : Bussi küfürler savurarak homurdan-

- OH! .. Of! .. Adeta ölüm kokuyor .• dı ı: 

Morever aldırmadı.. - Biraz çabuk ol, Morever.. Yoksa 
- Girelim. Girelim dedi.. şimdi şeytanı hançerliyeceğim .. 
Z.ıdaneı Kontuna ilAve etU ~ y M"" ·· Lö' Ki k · t b ·• 

k 
. . - oo.. osyo er·, ış e u soz· 

- Dl kat edınız.. Yıkık taşlar vır- 1 f la Ell · · d ı · k · 
dır er az .. erınız en ge mıyece Jf··· 

· . Yalnız ayaklanma zincir vurdular. El-
Zındancı önde diğerleri arkada iler- 1 rlm ı...... K kın ., ledil e ~.ur.. or ıyor musunuz . 

~r. • Bak çehreniz bozuluyor .. Bu kadar kö-
Muternadıyen merdivenle toprak al- .. k ~ 1.. k 

t · . h _ı. pu saçmaga uzum yo .. 
ına ınıyorlardı .. Duvarların er taı.,aı _Bitmedi -

Yosun tutm\IŞtu.. Otuz basamak indiler. .\d •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
eta hava teneffüs edilmez bir halde k 

idi. Morever soluya soluya sordu : Nevyor 
- Burada mı? .. 
Zındancı cevap verdi: Hayvanat balıçe•inde 
- Hayır! .. Daha altta.. b •r ı·nti• 
BUSsi parmağiyle bir kapıyı tutarak: ı gez 
- Nurnara on dört!.. dedi. -BA~T ARAFI BEŞ1NCt SAHll'EDK-
Morever gözlerini açarak tekrarladı: he çabuk kalktı .. Hayvanat bahçeleri. bu 
- Numara on dört!.. hırsızlığı yapamaz, yaptıramazladı.Ç~-
- !vet.. Şu kilçilk Volvalann piçi.. kü çalınmış yılanlan kendi bahçelerin-

liösyö Oangolem.. de teşhir imkln.sızdı. 
- Bana dük Dangolem Ilzun değil. lşin içinde cani eller arandı .. Adam 

lnınemize devam edelim.. öldürmek ve intikam almak kasdiyle ba-
lniyorlardı. Etraftan müthiş acı acı zı haydutlar tarafından çalmdılı iddia 

9ealer yükseliyordu. Hatta bir kapı şid· edildi.. Amerika gazeteleri günlerce 
detıe sarsıldı. bunc:lan bahsettiler. Amerika polisi her 
Zındancı vaziyeti izalı etti : tarafta harıl bani çalınan yılanları ve 
- Bunlar ille günlerde hep böyledir. yılan çalanlan aradL 

~iraz vakit geçince alışırlar. Nihayet mesele anlaşıldı. Hırsızların 
Bussi, mücadeleci, korku ve merha· iki küçük mektepli olduğu ve yılanları 

ınet tanımıyan bir adam olduju halde, mekteplerinin müzesi için qırdıklan an-
.Yilkselen acı seslerden milteessir olm\IŞ · laşılda. 
titremete başlamıştı. Bahçelerde maymunlarla, ayılarla 
Zındancı kadar bu teiltre alışama- gardiyanların giireşleri, kurbağa Yarlf-

ltlıftı. tan gibi numaralar, buralara halkı çek-
Morever ise hiç bir feY İ§İtnıem.iş gi· me yolunda yapılan rekllmlar arasında 

bi davranıyor, zındancının arkasını bı- 1 kuvvetle yer almaktadır. 

Yine kadın için 
20 yaşında bir genç öldü 
28 yaşındaki katil hapishaneye girdi 

l<ernerde Tepecik caddesinde kulwiç-ıediyor. Sami il• Mustafa arasında yol~a 
lık YÜZünden bir cinay~ ol~ bir mün~~ ba§hyor. ~ m\ina~ b~ 

_lfU.eyin Avni oğlu Sami ..isıaindır )l!İl'- aralık, gızlı tutulan mUnafer~t hisler~
hli Yaşında bir delikanlı, Antaljah Ah- nin açığa vurulmasına sebebıyet verı-
~et Pğlu Mustafa ve diğer iki arkada- yor. w 

şıyle kadınlı bir eğlentiye gidiyordu.... Mustafa, cebinden çıkardıgı bıçağı 
~ Yaşlarında bir delikanlı olan Mustafa Saminin Uzerine saldırarak kamına so-
.e Sarni arasında evvelce bir kadın yü- kuyor ve ağır surette yaralıyor. 

zunden eskı" b" .. f t kıskanç HAdiseye el koyan zabıta yaralıyı 
ı k ır muna ere ve - . . 
~ı Vardı. İddiaya göre Sami, Mustafa- Memleket hastanesine sevketmış~ır. Sa-
d n çıldırasıya sevmekte olduğu bir ka- mi, evvelki gece yapıl'.111 ameliyattan 
1tıa alaka duyuyor kendisini takip edi- iki saat sonra gözlerinı hayata yum-

Yor • 
11 

' aşkına mukabele etmesinde kadına muştur. . . 
r..- ıosteriyordu Kıskançlığın hazırladılı bu cınayetın 
Bu Vaziyet Sa~i ile Mustafanm ara- tahkikatına möddeiumuml muavini bay 

~fena halde açml§tı. Rüftü el koymuştur. Sami, muhitte ha· 'un. l'ainıen Saıni, Mustafa ile bir- Um. selim tan.IDIDlf bir sen~ OlUadl 
kadınlı bir elle.utiye gitmeli kabul arkadaşlarını mflteelair et:mJpir. 

il Daimi Encümeninden: 
8256 Keıif bedelli bmir - Menemen. yo1uilun 9 + 350 - 11 + 750 

kilometreleri aramu.Mki penin eauh oaanJmuı on bet sün müddetle 
açık eksiltmeye lmnulduiunclaia 2490 saydı paalar preiince bazırbya
caldan teminat ye mütelaattik belseleiiyle birlikte 23/9/937 perfelll-

günü saat on birde n Daimi -~-- aeı-eleri .. 

iz mir 
den: 

3121 < ıns > 

inhisarlar Başmüdürlüğün-

KiZlln Dirik ~ iduemin ait ana etrafına yapbrdacak mu
hafaza duvan inpatı açık elniltmeye koaulmuthlt· 

Ketif bedeli 250.50 muvakbt tem~ 18.79 liradır. 
Kefil ve fUinamesi Muhatebe fU.._ı,cwgörülebilir .. isteklilerin 22/ 

9/937 sünü aaat on bette Bq müdürl~ lmmiayona gelme-
leri.. 12 - 16 3152 (1720) 

IZMIR SICIU TiCARET MEMURLOOUNDAN : 
Tacil eclilmit olan lzmir Mez:beha11 Tiirk anonim tirbtinin 9/9/ 

937 tarihinde fevkalide toplanan um~i heyeti zabıtnamesi Tic:Met 
kanununun hükümlerine göre Sicirm 20']9 numaruma kayıt Ye tescil 
edildiği ilin olunur. 

lzmir Sicili Ticaret mem~ J"eUDİ mühürii ve F. Tenik 
imzası namına M. AKj'OZEL. 

1 - ZABITNAME .. 
2 - HISSEDARAN CETVıı.J.. 

I 

• ICELViNATOA Hd .,a ...... az ....... . 
- halde .,nı ranAman •W. .. u ... ,...ne-eoPk hawa ~.!!_lıtllw 

18 Ay Veresiye ~atış 

SAHiBiNiN SESi 
ARTHUR VETTER 

IZMIR - Saman iskelesi ( Biyük Karcliçah Han) 
AYDINDA : Mehmet Gürer - öDEMIŞTE : H. Avm Gillr 

MUöl.ADA : Ahmet Sabri Aanoy ..... 

9 Eylôl 1937 tarihinde heyeti EMLAKı MtwYE MoooRLoöoNDEN: 

Umumiy_e içtill)&I zaptt ~· Kuatq lelibane So. No. 23 taj eTin 4. de 3 hiuesi nak-7~ K. 
lzmir mezbahuı Türk· anonİlll tiliiti1İae,ıeti umumiyesiniıı 9 eylal den 

1937 tarihine müaadif pertembe günü saat dokuzda meclisi idare iza. 946 Buca Yukan mahalle Zafer Cd. NO. 19taj 20, 60 M. 75 
ımdan Fehmi Simsaroilunun yazıhantflnde fevkalade olarak içtimaı ta- Zeminli dükkin 
karrür etmit ve keyfiyet ~ münt~ir Yeni Asır gazetesinin Zl 947 ~ Bahariye Yemitçi.,... 11e.la1811 taj Ev 120 
ajuatol 1937 tarihli Ye 9634 numarah nülhuı ile ilin edilmitfi. Muay- 949 Bostanh Mektep ~9 E. 101- DrtkMn nak- 35 
yen gün ve natte Tuhafiyecilerde 64 ........... Fehmi Simsarailu 
yazıhanesinde komiser sıfatiyle Canibi hG~ bam b~ 960 ICutvap f)aman zade lnMpf So. ~ 11 taj. 181/50 45 40 
lzmir Borsa komiseri bay Şevkinin ~yle ve bilittifak makamı riya- ana.. 
sete intihaı> edilen bar Şükrü Cevahir.emin riyasetinde içtima aldedil- 951 « c c « c c 1 metre 138 ana 
eli. Bit\etkik ihraç olunan bet bin ... histe aenedabndan 2835 (iki bin 952 « « « « « c 3 taj 225,50 M. Ana 

39 75 
56 40 
68 15 
58 75 
63 15 
85 55 

lekiz yüz otuz bet) adedinin ve vesaiki muteberelerinin ilin veçhile 953 « « « « c « 9/1 taj 272.50 M. Ana 
meclisi idare reisi Şükrü CevahirciniP- lcuuma tevdi edilerek duhuliye 954 c « « c c « 13 taj 235 M. Ana 
varakası abnc:biuun anlatdmuı ve duJauliye varakası alan zevattan iki 955 « « « « c c 9 taj 252,50 M. Ana 
bin sea yüz otuz bet adet biue sahiplerinin ittirak eyledikleri aöriil- 956 Tepecik Anlanlar sokak 16/1 ıaj numarab 142,56 M. 
meai üzerine nisabı müzakere mevcut olup içtimaa davetin kanun da- ana 
İrelinde vukubuldaCu anlafılm1' ve ~lsenin küpl eclilebileceii bay 957 Tepecik Y obt So. 2/ 4 taj No. 73;t7 M. Ana 50 
komiser tarafından beyan eclilmit oldlliundan, miiakerata iptidu Yulrancla. )'Udi emvalin müldyetleri hia.a.rmda mkit ile yazdi 
olundu.. olanludan pmi ikinci tatip lasfiye vttihdyle ödenmek üwe on 

Arayı tasnife memur olarak t.Y Cemal Şahinp.ay ve _Nllfız Delen bet IÜll müddetle aplc .ıtu-ma•a konalmutur. lhaJeei 27 /9/937 pa• 
ve zabıtları tutmak mere bay Halil tefrik edilmiflerdir. Mecliai idare zartesi günü saat on betteclir. ALaJ.nn Milli Emlik müdürlüiüne mü--
raporu okundu.. Söz verildi. Azadan Fehmi Simsaroilu meclisi idare racaatleri.. 3160 (1721) 
raoonmda demirbQ efyanın icraen satılarak bedelinin venriye mahsup _ 
eclildiji hakkındaki fıkra hakkında istizahatta bulunarak mahsup kelime- ----------------------
sinin vergi borcunu kabul mahiyetinde olup olmadıiı aoruldu. Gerek 
Cemal Şahingiray ve gerek avukat Süleyman Faik tarafından cebri icra
ya müstenit olması hasebiyle mahsup borcun fİrketçe kabul edildiii mi
nasım tazammun ehniyeceji c:enba nrilcli. Azadan Nafız Delenin tirket 
defterlerinin sureti muhafazası halckmclaki sualine Cemal s.mn,riny ta
rafmdan verilen cevapta firket defterlerinin hususi sandddara konarak 
lufzeclildiii cevabı veriJmit ve bu emJan tasfiye heyeti namına bir 
banka ~unda lnfzecli1mesi tmaİp edilnıiatir. Blinço ye müralao ra
porları olrundu.. He..p YUiftti ve mezhehanm sureti teelimi haMan
da Cemal Şahüıpaym venfiii izahat üzerine reye konarak Belediyeve 
teslim muamelesinin v..a. .....-;--~ telclif eclilmie bunun ela tufi
ye heyeti vautuiyle Belediye ile temaa edilerek neticelenmesi mınahk 
ıörülerelı mecliti idarenin telaiy..aıe n blinçc,nun tuclikine ve tudll 
oıu... blinÇonun Ye evnlan 21haziran1937 tarihli heyeti umumİTe 
kararma tevfilmn aynen tasfiye .....-nna de.ir "teYcliine ve hede. 
ma tasfi7e heyetinin aYUlmt SGleJman Faik yazwhaneeinde toplaw
una Ye tirlmtin tufive eclildiPüb .... mütteliltan ı bıar .......,,. 
celseye nihayet Yerildi. 

lmür Memhe Tlrk ..,.,;m ~ nıia .ş. CEV AHIRO 
ıca..· • : M. ŞEVKi 

lzmir mezbahası Türk anonim şir
ketinin 9 Eylôl 1937 heyeti umu
miye içtimaına iştirak edenlerin 

hisser1 ~ ··"n cetveli 
Hiue 
adedi 

Bay Cemal Şehinsiray - - 250 
Bay Atla Eren, Ziraat Bankan namma 1500 
Bay Nam Delen 500 
Ba., Şükrü Cevahirci • 50 
Bay Halil Hilmi 50 
Bay Fehmi Simsaroilu 180 
Bay M.hmat Kantuaoila 20 
Bay Ka:rü ade Ahmet mnnna bay Nmret Almç 305 

Yekin 2835 
bmir M.W.ai Türk Anonlmtirllllli Reiai Ş. CeYahirci 

IC•i • : M. ŞEVKi 
(1715) 

Rey 
adedi 

10 
10 
10 
10 
10 
10 

4 
10 
74 

Manisa Vilayeti Daimi Encümenin
den: 

1 - Borlu - Demirci yolunun 26 + 850 - 29 + 911 inci kilometre
leri arasında yapbnlacak 3061 metre tal pe 8761 lira 63 kmuthtk ke
tifnamesi üw-inc:len ebiltnwye lronulmıqtur. 

2 - Bu İfe ait fal'lname ketifname vesair evrak paraaız olarak Ma .. 
nila Nafıa müclürliiünden ahnüilir. 

3 - ihalesi 23/9/937 1aat on birde Vdiyet. Daimi encümeni~ .,... ........ 
4 - Ekıiltme kapalı zarf aaulüyledir. 
5 - MunkDI teminat 857 lira 13 lauu,tur. 
6 - Taliplerin Valiyet Nafıa müdürlüjiinden a1ı1111Uf ehliyet vesib

larau ve bu yıla ait ticaret odası veailralarmı teklif ve teminat mektup. 
lanm 2490 ayılı kanunun otuz ikinci medclesine tevfikan hamrhya. 
aldan lravah alfa koymalara Ye in kapalı zarA.ı ~ nwldede 
,..da tarihte ..at ona bdar müddet ~ Man; ... y .. 1:1:~- 1eri "\'A......::ı - oanugun: Yfllüie 
polla ile ...._,cekler medcir leanunun 34 üncü madde.ine .. Mre-
11181 e111wlıeri illn olunur. 3111•ITT1s) 

Manisa Vilayeti Daimi Encümenin
den: h h 

~ - Borlu. Demirci yolunun 17 + 108 - 27 + 448 inci kilo•elıeo 
leri ~ ~ (22) adet menfez in,.ab (9921) lira 24 ku
nqluk ~~1 üzerinden eksiltmeye lconulmuttur. 

2 - Bu ıte aıt f&l'lname l·e•ifn · -•- _L_L Na ha müdürlüiünden almabilli.. • T ame ve Ali' entaa parasız .,..... • 

3 - ihalesi 23/9/1937 --mbe ·· ·· b __ ...... _ ·•~ D • " Encüm' • •• ünde r-:r- gunu nat on UÇUIWI vı1a,et a-
anı em on yapılacaktır 

4 - Eksiltme kapab zarf usulü i1edir. 
S - Mu~~t teminat ( 744) liradır.. . .. 
6 - Taliplerin Viliyet Naha mütlirlü w !!_ .J 1mma ehli-• ., . 

larmı b _,_ . • ıunuen a t ,_ veaı :a 
ve u ,. ... aıt ticaret odası veaikalann,. teklif ve te.ninat mekt,,_ 

lanm 2490 sayılı kanunun 32 inci111&ddesine tevfikan bwhvacaldari 
kapalı zarfa koymaları ve bu kapalı zuflanm üdincii maddede yazıla 
tuihte 1Ut dokuz buçuia bdar müddet içinde Manila V aJi1iiine 
ta ile sönclereceklerin mezkGr kanunun otuz d&düncü maddesi~ !; 
hareket etmeleri ilin ohaıur. 3108 (1717} 



SAHlFE 8 

lzmir enternasyonal 
serS?isinde 

'-' 

Vatandaşları alaka uyandırıcı bir 
tecrübeye davet ediyoruz! 

Serginin 209 numaralı pavyonunda, Miele markalı krema 
makinelerinin binlerce kişi huzurunda tecrübeleri yapılacaktır. 

Sütlerinizi beraberinizde getirin, bu tecrübeye siz de i9tirak 
edebilirsiniz. 

Dünyanın her tarafında~. çiftlik ve süthane sahiplerinin büyük 
rağbetini kazanan Miele krema makineleri, memleketimizde de 
görülmemit bir alaka ile karşılanmıştır. 

lzmir Enternasyoal Sergisinde Miele pavyonunu mutlakn 
ziyaret ederek, krema makinelerimizin harikalı 

randımanını gözlerinizle görünüz! 
Ayni pavyonda: 

Miele Bisikletleri. 
Mielc Hafif motosikletleri. 
Miele Elektrik Süpürgeleri. 
Raleich Bisikletleri. 
HASAG Lüks lambaları, 100 - 500 Mu. 

» Gemici Feneri. 
» Gaz ocakları .. 

9· Eylül ahar 
İzmir Enternasyonal F uarmda 

, 22' 
Numaralı pavyonunda 

Filbaşx Türk çamaşır çividi 
Biletleri alanlarla pavyon satışında numaralı kart alan 

müşterilerine vereceği kıymetli ikramiyelerin tevziine 
937 senesinin 9 uncu ayının 9 uncu günü saat 9 da b~şlıyor 
Şehirde bulunanlar bizzat; taşrada bulunanlar mektupla 

müracaat etsinler. 

VENi ASIJt 

Umum Pamuk 
Nazarı 

Fabrikatörlerinin 
dikkatine 

PLATT 
Fabrikasının Namdar 

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

ADRES: 

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

Singe;,- dikiı:ı makinaları kumpanya&ı karsısinda 
Telefon: 2413 Posta kutusu : 234 IZMIR 

:cm1m?::1~~m~~9m!m!l~!E!Dlll!E!m.ll!!D&'lm&1 __ , 

Izmir Ziraat mektebi müdürlüğün-
den: 

Teminati 
Fiati o/o 7~ 

C t N S l Kilosu Kurur. Lira K. 
Birinci nevi ekmek 20000 11,50 172 50 
Koyun eti 5000 45 168 75 
Dana.eti 1000 30 22 50 
Sadeyağı Urfa birinci 1900 92,50 131 81 
Pirinç Tosya birinci 1500 23 25 87 
Toz şeker 1100 27 22 27 
Beyaz peynir yağlı, birine\, {tene-
ke) • 300 35 7 87 
Kaşar peynir yağlı, birinci 200 65 9 75 
Zeytin birinci, T rilya 300 35 7 87 
Sabun çamaşır, birinci 450 32 10 80 
Zeytinyağı yemeklik, 2,5 asitli 650 52 25 35 

ton 
Kok kömürü 15 2350 26 44 
Kuru fasulye, birinci Karadeniz 750 15 8 44 
Odun lcuru me,e, sobalık 10000 2 15 00 
Un, birinci Ayvansaray 700 17,50 9 19 
Patates, sarı 1300 7,50 7 31 

ton 
Maden kömürü, Zonguldak 30 1125 25 31 
Yulaf, birinci yerli 6000 4,25 19 12 
Arpa, birinci yerli 8000 4 24 00 
Kepek, kalın 3000 3 6 75 
Makarna, ekstra 700 24 12 60 
Yemlik kuru ot, Tırfıllı, birinci 15000 4 45 00 
Yataklık kuru ot, dikensiz 10000 3 22 50 

teneke 
Benzin 90 295 19 91 

1 - Mektebimiz 937 yılı ihtiyaci idn yukarıda cinsleri yazılı er· 
zak 7 /9/937 tarihinden itibaren on beş gün müddetle açık eksilt
meye konulmuş olup taliplerin yüzde yedi buçuk iğreti teminatını 
mal sandığınn teslim ile ihale günü olan 22/9/937 tarihine raatlı
yan çarşamba günü saat on beş buçukta mektepte müteşekkil satın 
alma komisyonuna gelmeleri. 

2 - Bu işe ait şartnameleri görmek istiyenlerin her gün öğleden 
sonra mckteo müdürlüğüne müracaat etmeleri. 

{7,12,17,21) (3116) 

isa lar umu nıüd .. r üğüııde • • 
1 - Şartnamesi mucibince 250000 metre düz beyaz kanaviçe 

zmir Vilayeti De terdarlığından: pn;;rıık:,::::;~ ~·;;~~i~~~ tarihine rastlıyan cuma günü saat 
Defterdarlıkça tayin olunacak şekilde Akhisarda Marmaracık 14 de Kabataşta levazım ve mübayeat şubesindeki alım komisyo-

gölüne atılacak olnn 150 kilo diri dil balığının tedarik, nakil ve nunda yapılacaktır. 
göle ilkası pazarlık suretiyle ve 15 gün müddetle müzayedeye ili - Şartnameler parasız olarak her gün ~özü geçen şubeden 
'conulmu tur. alınabilir. 

Teminatı mu' kkate ve kat'iye akçesi 54 liradır. iV - isteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte yüz-
Bu işi batarmak istiyenlerin 18/9/937 tarih"ndc saat 15 de Def- de 7.5 güvenme pal'alariyle birlikte adı geçen komisyona gelme-

terdarlığa müracaatleri. 4, 9, 13 3089 (1673) leri ilfın olunur. S.12 (3117) 1697 
~~:::.0,:===:::~~~~:.:=::~~~~~~~f.::::~--=~~= 

Kulak, Bo~az, Burun hastalık
ları mütehassısı 

Muayench:ın : Birinci Beyler 

No: 36 Telefon 2310 

12 EYLOL PAZAR 1937 

CN t-1ÜOHi$ 
\sTiRAPTAN 
~ONRA··· 

Kullanmakla kabildir! 

EVROZiN 
·············································································=······ : Bir hamlede nezJe ve gripi geçirir. Harareti sür'atfo ~ 
: düşürür. Baş, diş, sinir, mafsal, adale ağrıları ancak : 
E NEVROZlN aJmak surelile çarçabuk defedilebilir. ~ 
~ ....................... Kat'i Tesir ....................... : 

icabında günde 3 kaşe alınabilir. 
c - #! 

Otel SADIK AKSEKi. 
Tilkilikte Telefon 3206 

Sabık T evfikoaşa Oteli 

Yeni temiz F 
mefruşat 

Banyo 

ol ava 

Ucuz fia 

e ---
r •• • , ur ıye 

Kur ıınu 

Böbrek, ka aciğe ~ ra a sız 
v 'I • • 

a, az .. ms z ga ka şı e JY 
şifa ı aden suyudu . 

ve 

En Parfok 

rı ;: pili ri d~ ya n l n mı piller Dn mon 
b"ç başla p 1 l u 1 nmnz. 
u : Sulu han civarmda 28 - 9 I u nü uı -.--..... ..................................... __________________ __;. __ ....;_ ____ ~~~~ 


