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Atatürkün enerjisinden almaktadır . direktifleri... l 
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Atatürk kendi heyecanlannı, yılma 
b.ilmiyen çalışma gay~ i bu 

kuruma vermektedir 
• • • • • • • • • 

Yerini bulmaktadır. Dr. Utla 
Kırdar yeni bir ın 
yaratJmaaına çalıımaktadır 
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SAHiFE 2 
~-

Türk gençliği 
Gözlerini 
Kurultaya 
Çevirmiştir ... 

---•·---
(llAŞ TAR.AFi 1 lNCt SAYFADA) 

21 t=.YLO[; SALI 1937 

Güreş 
Kongresi 

Yunanistan ve Ya,-. 
· mütalaalar tezimizi takviye edecek 
ınabiyette olacaktır. Garp antropolo
jistleri Asyayı daima .beşeriyetin bü
yük bir yaratıcısı olarak kabul etmit
terdir. Avrupa Aayadan doğmuş, in
kişafınm büyük eeatlarım 1'ep Aa
yada bulmuştur. 'Kurultay müzake
releri, bu bakımdan büyük bir ehem-

Fuar· · Diin gece kapandı ':!:~~~:~!~: 
"8"ilc 8'ift:I kongresi mesaisine nihd" 

G • d ka • f tt venn.i~. KongreCle Yugoslavya flf 

azıno a ı zıya e en sonra ;:~::~:r~:e'aitı:~::~i~:~ ·::; 
miyet taşımaktadır. Türk azmi. Tür- Zabıta ya 
kün yaratma kudreti dün nasıl bü-
yük bir medeniyet yaratmışsa ya- Bıcak cekilir mi? 

Belediye reisinin nutkunu binlerce kişi dinledi ve alkışlad! bil~~m;~7irf~::· teklif edilmiı ve ı-' 

l l k 
güreş federasyonu reisi buna hak~ 

rm da Türk milletini en İ1Ct'i mil- Kavakİıpınar c;ddesinde m&nnsız bir 
letlere üstünlük iddia edehil~elc bir hadise olmuştur. Hüseyin ve İbrahim 
medeniyet seviyesine yühelteceği adlarmda iki kişi sarhoş olara~ rezalet 

1938 'C'uarı daha gu,.ze o aca etmi:ıtir. Verilen lcıuarda, ~o~t ve ltOllİ' r ; şu memleketler gençliklerına yan .,,..,. 

, ·· h · · ı. .• ··kı · · . d l getirmek gayesine · matuf olan bu r,IJ.. muhakkaktır. Bugünkü çalıftDalar çtkardıkları için karakola davet edilmiş- ;- ...:.ı gece Fuar gazinosunda 
bu kanaatimizi sarsılmaz bir iyman lerdir. Vazife başında, kendikrini ka- uerilcn ziya/et esna•ıncla llefodi
haline koymaktadır. rakola götürmek isteyen memur1ard ye r.:.? Fuar komitui reisi DoktoT 

Kurultayı saygı ile selamlarken çirkin bir hareketle hiçak çekecek ka- Behçet Uz, çolı a!kıfl"?an ~ ue
Türk gençliğinin yanna olan son- dar ileri gittiği söylenen su~lular derhal ciz nuthu söylemıflerdır: 
suz güvenini tekrardan zevk duy- nezarete alıwnışlardır. Sayın }.'urtdııolanm, 
maktayız... Hadiseyi müteakip suçlu1ardan İbra- Yedinci izmir Enternasyonal fuarını 

ŞEVKET BiLGiN hiınin eşi de karakolda ayni manasız ha- bu a1qam neşe ve ae•inç içinde kapıyo
rekete devam ettiğinden yakalanmıştır. ruz. lzmir ( ·~ nnan bu sene kazandığı 
Haklannd:ı takibat yapılacaktır. yüksek alaka. izmirtileri kalplerinin en 

___ ,, dcrİ:l noktalanna kadar gerek büyükle-
rimize, ~erek yurtda.şlanmıza minnet-

937 Fuarı 

Radyo kazanan 
UNMARALAR 
427,755 
86,571 

416,562 
239,132 

23 de 350 davetlinin önünde Halke
vi bııçkam Bay:ln Şehime Yuma tarafm
daa tekildi ve her çekilen numara bo/ki memur karsa 

gidiyor 
parlörlede gece fuarda bulunan çok ke-

Du•• n gece kapandı to.rlık içinde bırakmıştır. HarabelCT Bil ballia duyuruldu. 
içeriı.ıinde medeni bir eser yaratmak. 

f~ılan .._dyotan elinde bumuna-{a.a.a. T'&na.:. ı tNCI 6AYFADA) Emniyet merkez memuru B. İbrahim her kesin z:ınneuiği kadar kolay değil-
--1 ~ • rayı taçıyan haet aabipleri belediyedeki 

cum unyctın, uuyu erunızın yar ım a- _.1 h .. 
1
.. kab t1 • •· ..:: ... 

w •• l ._ temasıann, er tur u re e enn uı..-rm!l mazhar olduguna gore, ge eceg; ae- . . •• ~ 

l d dah _ '- . -L=--f d w. h ' de bir tesanüt manist taŞ&dığı ~ 
ne er e a ço.ııı;. "~ e ecegıne ıç . . . . . . . .. .. ül' •• ~ 
b. . . .. L d . mıf. hanncılilc. ıltıncı1ik ve uçunc q-: 
ırımız: şupne e emeyaz. • •. .. . , L.1li 
Bu işin başmda, mesul kıldığınız bir bu mananın yanında çolc aonülc ltaJO"F 

idareci sıfatiyle sizlere söz veriyorum ki, izah edilmişti!'. .. . ~ 
bu idealin tahakkuku yolunda beraber- Neticede her iki ta.lamın Cla __....,. 
ce yürüdüğümüz arkadaşlarla birlikte iinde ittifak edilmifl;ir. 
bwıu mutlaka başaracağız. 9 38 Balkan kongresinin A~ 

Aziz yurddaşlarım, toplanması karan tasdik edilmittir'• • 
Biz lzmirde yalnız lzmirliler için bir Mevcut olan nizamname de deği!llt' 

Küllüıpark kuruyoruz. Bir Cuar kurmı- rilecek bir nokta görülemediğinden tt' 
yoruz. ·Bu eser şüınu1lüdür. Eserden nen kabulü karadqmqtu. 
biilün memleket, her şekilde, senenin Türk spot' kurumu ikinci reisi B. 1" 
mua)rycn mevsiminde iı>1ifade edecektir. zamettin Kll'flln ve B. Sadettin dün f/11 
Onu kendi öz malı olarak kullanacak- bah Ankara.ya hareket etmiperdic. yafeti verilerek fuarın isLikbali, gelecek ve deniz baş komiseri B . Faik yakında dir. 

sene fuara verilecek şekil hak.kında gö- yüksek polis kursuna devam etmek üze- FUAR, tMAR BAŞARILAR(. :;;;:- bürotuna müracaatla a.labileceld«- tırİzmir ~ternasyonal Fuarına bu yıl Tarı'h kongresi 
rü 1er -'- t re An.karaya gideceklerdir. MIZIN BtR öRNEC.ll>tR. J ~ 

f01e yapLUnlŞ ır. 0 geçen senenin fevkinde iştirak eden ec- """' 
Bu gece saat 21 de, KülLürpark gazi- -Bir fa )'İn Bugiin oturup neşelendiğimiz, eğlen- her kes için alk.ı~lanacalc ve gıpta edile- nebi dostlarımızın yilksek alikalariyle Llı:inci Tarih kongresinin açdmaııa-" 

nosunda bir 938 fuan gardenparti.si ter- Akif ~eisığ·inmdizenlzmir Cu~n memleketin dört kö- cek bir caerdir. Bu eser Cümhuriyetin gelecek senelerde iştirak edenlerin sa- nasebetiyle bir çok yurtdllffar, düa ~ 
tip edilmiftir. Bu garden partiden mak- Vılayet seyyar sıhhat memuru ... gerek Fallarını teşhir. gel'ek imar aahasındaki baprısanın bic nümu- ytları durmadan artacaktır. Ecnebi tu- iki~e rad~olacı~ın b~nda açun tör~ 
sat. h:m1rde esaslı bir mAııa alan fuarın Zorlu, Sandıklı belediyesi sıhhat mc- ziyaretçi alalı:uiyle burada bulunan nesidir, bir delildi!'. risUer Avrupa haritasında, beğenecek- talcip etmaşlordır. Bir çok. genç1et ....ı 
938 yılında kurullJfUllu bildinuek ve murluğuna layin olunmu~lur. yurtdaşlann teveccühlerini lcazanmaştır. MUVAFFAKIYET UMtDIMt- leri ve eğlenebtlecelderi şehirlerin ba- Halk.evindeki radyodaa açun tö~ 
güzel bir gece yaşamaktır. Bu garden- Bir istifa Her kes bilir ki. her hangi bir kaderin ZtN FEVIONDEDfR mda şüphesiz ki bıniri bulacaklardır. dinlemişlttdir. fatiyenlu tarih kongr~ 
parti ayni zamanda, 931 fuarından 9~ fena bir cilveai olarak harabe haline lzmir Enternasyonal fuar;nm bu ae- ş T S K ALAKASC nin müddetince her güa saat 15 dea ~ 
fuarına geçişi ifade etmektedir. Vilayet seyyar hekimi Dr. Hayri istl- gelen lz.mir ~eluinde. 360.000 metre · · · bareo Halltevi ıradyoaunda müzakerel~ 

Dün geceki yekQa hariç olmak üzere la etmiş ve istifası kabul edil111işUr. murnbbat.k sahada 14500 evin enle.azı ne. ümidimizin çok fevkinde lcaundığı Yurddaşlarun, dinleyebilirler. 
f·uarımızı ziyaret edenler 600 . ., .. ~ kı"şı·dı·r. • k büyük ehemmiyet. §Cflerimizin bu esere Izmir Fuarının kıymetini arttıran ha- flf 

.r&e. l Üzerinde yükselen Kültürpar ve lzmir ---. . B M Du" ge VCl'dikleri ehemmiyetle mütenasip ola- diselerden biri de Türk spor kurumunun Orman müdu .. ru .. Fuarı zıya.ret ıçin muhtelif ülkelerden • • fuarı yalnız bir tehrin yaratt1ğ, bir eser 
gelenlerin sayısı 151.108 kişidir. Ziyaret- Bir haftadan beri şehrimizde bulun- değildir. Dünkü h rabenin üzerinde bu- rak inltipf etmiştir. Yurdumuzun en üc- Yugoslav ve Elen güreşçilerinin iştirak 
çiler, şehrin iş hayatma büyük bir ye- makta olan Ziraat Bankası teftiş heye- glin yülr.ııele:ı me~_:ıiyet mamuresi yal- ra ltöşeleriyle muhtelif üllcderden gelen ettikleri F.n.lerhalkanilc müsabakaların Ankaraya gitti 
kt1n ilave etmişlerdir. ti reisi Bay Mitat Dülge dün İstanbula mz Türkl& için. bir §Chrin sa.kinleri için zİyal'etçilerin 9 H foanna gö.terdiği ala- ~inle yapılmasına karar vermesidir. Orman müdürü B. Sami. daire.ini a1'I 

Fuarda mal teşhir eden ve satan ec- gı· ..... : .. tı·r. ka,... yalnız bir şehrin, bir fzmir ,darinin Bu çok kıymetli bir hadise olmuştur. kadar eden :..teri ._L:- etmek üzere f>' ~·o.oy değil, medeniyeti1 ve insaniyeti seven b k d ""' ......,.... 
nebi firm.alara bin liraya kadar döviz ve- _ ___ __ Laşa.nsı olarak. kabul edemeyiz. Eğer sizin u ınüsaba alart seyre en karaya gitmittir. 
rilmektedir. V l h /t tzMtR ÇOK ÇAUŞMIŞTIR. halkımızın ve yurddaşlarınuzın gözlerin- • 

hmire hariçten gelen ziyaretçiler için .n..oşu arın a ası Aziz yurtdaşlarun: deki minaya dikkat eımiş.çeniz, mu1aa~- Büssing otobüslerı 
en büyük yekunu teşkil edenler İtalyan, tzmil'de medeni olduğu it.adar htt kak orada, o göderde toplanan terlenuz, ,

1 
anbUl bel d. . telUrde ifl~ 

Yunan ve Romanyalıdır. Handı·k apta Ceylan Lı· - kesin gözlerine hot görünecek hir esen mananın içindeki dürüst üadeyi okum~ .. it • . ~= ~ cdilell -
Dün Kıbrıstan gelen yedi lngiliz üni- D yaratmak, başarmak mecburiyetinde olacaksınrz. O ifade samimi idi, mem-~ ~ . . etlik . ektedİ" 

versite talebesi arasında Bn. Loui Mare- • • B b •k • • ld idik. Çünkü bizim Büyük .Şefimizden. lanutniyedt, dostluk, kard.1;.?Şlik miinasını an- ;:..:.~~:'7~da =-yene cJJ' 
hatu adında bir de profesör vardı . rı c u t Atatürkten aldıiımız terbiye yap1ct ve ıyor u. . 
Şehrimizde tetkikler yapan ve çok iyi n ı, ay r 1 ın cı o u yaratıcı bir terbiyedir. işte bu vazifeyi Fuann mikrofonundan Yueoıılav ve leceltar. 

11
, __ _ 

intibalarla ayrtlan Praha Press gazetesi ---- _ .. _ • _ _ _ Buyük önderin bizlere aşıladağt enerji- Eten sporcularına l~mirde yaraUıkları B h tf • 
sahibi ve Çekoslovakya malbuat mü- Sonbahar at yarışlarının ikinci haftası -OÇüNCO KOŞU: nin mahsulü olarak meydana getil'mek- samimi ve sıcak havadan dolayı teşek- U f}Q f e ır 
messili hislerini aşağıdaki cümlelerle ifa- oldukça zevkli geçli. Koşular saat 15- Dört ve daha yukarı yerli ve yarım le övünüyoruz. Eserin kıymeti. bugün kUr ederken bu mUsabakaları tahakkuk Karşıyakada vicdansız bir adanı. ıtJ#' 
de etmiştir: de başladı. . lcan Arap ve halıs kan Arap at ve kıs- bize fazla görünmese bile. yann bellc.i etliren spor kurumuna ve güreş fede- sum bir genç kıza karşı feci bir cin.a~ 

- cTürkiyede böyle muvaffak bir B1RlNCt KOŞU:· (Satış koşusu) raklarına mahsustu. Mesafesi 2400 v~ de daha çok artacaktır. h:mir bunu hak rasyonuna halisane teşekkürlerimi alc- işlemek suçuyle zan 'allına alınmıştır. 
eserle karşılaşacağımı tahmin edemez.- 3 ve daha yukarı yaşta ve 1937 senesi ıkramiyesi de 190 lira olan bu koşunun etmiştir, çok çahşmtŞttr. nen bildirmcği vazife sayıyorum. Bu adamın adı Fevzidir. K.arşıyakr 
dim. Dünyanın her yerinde, fuarınız- zarfında kazandığı ikrami~·eler yekünu bidnciliğmi bayramın Necibi, ikinciliği GEÇEN SENE VE BU SENE FUARA IŞTIRAK EDENLERE da bir diikkanda çıraklık eımekl~ 
dan daha bUyük ve geniş fuarlar gör- 1500 lirayı doldunuıyan halis kan ln- Kara Osmnn oğlunun Önciısü aıaı. On dördüncü aann bu topraklar üze- TEŞEKKOR Dükkana öteberi almağa gelen 6 yaJI" 
düm. Bunlar güzel eserlerdi. Fakat bu giliz at ve kısraklanna mahsus olup me- DöRDüNCU KOŞU: rinde kurulan ilk panaym hiç şüphe yok Arkadaşlarım; da küçük bir kızcağıza kötii bir has"° 
kadar sevimli iyi organiT.e cdilm~ bir safesi 2000 metre ve ikramiyesi de 255 Üç ve daha yukarı yaştaki halis kan ki, tarihin bu f"opraldara verdiği hususi Burada bit· vdrlık vardır. Büyük bir ltk aşdamıştır. Kendisi yakalanmıştll'• 
eserin, onların yanında daha lena oldu- lira idi. Ingiliz at ve kısraklara mahsustu. Me- ehemmiyetle tcbariiz ettirilmişti. fzmir vadık önündeyiz. Sözüme son verirken 
ğunu kabul edemem. Bilhassa kendi Birinci S. Slmanın Dafyası, ikinci Sa- safesi 1600 ikramiyesi de 320 lira plan fuarı bu serginin yirminci asır telakkile- ekspoumlarm fuarımıza karşı gösterdik
memleketinizi çok güzel anlatınıya mu- lih Temelin Girgini. üçüncü yüzbaşı bu koşu Fikret Allının Tomrusu birin- rine uyan, daha nlÜtekamil, daha mo- let'i alftka~•a, ticaret odalarının ve vila-
vaffak oldunuz. Belediye reisinize tak- BU[hanın Bekarı geldıler. ci, S. Sksenin Baylanı ikinci oldu. dern bir devamıdu. ycUerin alilkalarına ehemmiyetle işaret 
dir ve tebriklerimi bildiririm.• İKlNCt KOŞU: BEŞlNCl KOŞU: (Yemiş koşusu - Geçen sene fuarımızı ziyaret edenle- elmek istiyorum. 

Suçeva vapuriyle limanımıza 55 Ro- üç yaşında ve hiç koşu kazanmıyari Handikap) rin yekunu 361 r; 2 7 iken bu sene şu aa· Fuarımıza ehemmiyet veren, iştirak 
manyalı, 15 Fransız, 8 İngiliz ve 103 yerli yanm kan lngılız erkek ve dişi Dört ve daha }'Ukarı yaştaki yerli ya- atte 604,040 kişiye baliğ olmu,tur. edenlerin hepsinin ellerinden ayrı ayrı 
İtalyan turisU gelerek şehri gezmişler, taylara mahsustu. rım kan 1ngiliz at ve kısraklaı-a mahsus- 600 küsur bin ıakamı fuarlar için is- samimiyetle sıkar, gözlerinden öper, 
f~arı ı;iyarette bulunmuşlardır. Mesafesi 1400 metre ve ikramiyesi de tu. Mesafesi 2200 ikrami}•csi de 225 tisgar edilecek bir rakam değildir. İz.mi- kendilerine nrzı şükran ederim. 

- - -..f... 190 lira olan bu yarışta Rıfatın Buca Gü- lira olan bu yanşla Salih Temelin Cey- rin bu sahada bnşansmı tebarüz ettİI'- Şüphesiz, ki noksanlanmız vardır. Bu-
Geçmiş olsun zeli birinci, Cemalin Ceylanı ikinci gel- lanı birinci Mareşal Fevzi Çakmağın mektedir. muvaffakıyetine delildir. nu gelecek senelerde tamıı.mlamağa ça-

Hüseyin oğlu Şaban isnıinde 12 ya- miştir. Bayburtu ikinci geldiler. Eser, yalnız lzmirin olmadığına göre, hşacağız. On senelik küllür planml bu 
şında bir çocuk deniz kenarında oynar
ken, ayatrı kayarak denize düşmüştür. 
Arkadaşını kurtarmak isteyen Nuri de 
denize atlamış; ikisi de boğulmak üze
re iken zabıta memurları tarafından 
kurtarılmıştır. 

Yan/ıslıkla zehirlendi 
~ 

Ali oğlu Yılmaz isminde bir genç. 
Karşıyakada Zafer sokağındaki evinde 
yanlışlı.lda zehirli bir mayi içmii. tedavi 
için hastaneye kaldırdmıştır. 

---•·---
Şimali Afrikada 

hadiseler 
Roma, 20 ( ö. R) - Kazablanka

dan bildiriliyol' : " Fransız umumi valisi 
Mekneş şehrindeki vaziyeti tetkik için 
oraya gitmiştir. Yerliler son hadiseleri 
şiddetle protesto etmiJler Ye teYkif edil
miş olan 5000 yerlinin serbest bırakıl
masını istemişlerdir. Fransız umumi va
lisi bunu reddetmif ve fesatçılara karşt 
ıiddetle hareket edileceğini bildirmiştir. 
Şimali Afrika müslümanlan tarafından 

yapılacak olan kongre menedilmiştir 

Ribbenlrop londra .. 
dan ayrılmıyacak 

Berfin, 2 0 {ö. R) - Bazı ecnebi ga
zetelerinin iddialan hilafına baron von 
Ribbentrop Londra sefirliğinde kalaca-' 
ğı gibi Nürenberg kongresi münasebeti- 1 

le Almanyaya gelmiş olan von Papen 
~e Viyanadaki vazifesi başına dönecek
tir. 
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SiNEMASI FiLMLE 
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Emsalsiz bir filim... Çok kuvvetli bir mevzu ... 
artist F. Bortelomo'nun 

12 yaşındaki 
zafer tacını kazanmasına vesile olan 

K ÇüK LORD •• u 
Hahralardan ebediyyen ıilinmiyecek derecede kuvvetli mevzua malik hiı ve faz ilet filmi 

Diğer rolleri temsil eden: DOLORES KOSTELLA ve BA
RYMOUR bu filme ayrı bir zevk ve ayrı bir heyecan vermiştir 

AYRICA Methur operet ve revü filimleri sanatkarları ~ -
PIC f>OWELLE • RUBY. KELLER • PAT OBRIEN 

Tarafından tem-· 
sil edilen BAYAN 

HAV AIEN SARKARI VE DANSLARILE BEZENMiŞ AŞK VE NEŞE FtLMt 

AYRICA: MIKI AGUSTOS BÔCEG/ 
.........................................................................................................................•...................................... ~ .......... . 

SEANS SAA TLERt 
Her gün KOÇOK LORD 2 - 5.35 - 9.15 de 

BAYAN GENERAL 4 ve 7.35 de 
umarteıi, pazar günleri 12.25 de Bayan General ile bqlar. 

FfATLER 
30 - 40 - 50 kuruttur. 
Cumartesi talebe aeanıı vardır. Dühuliye 15 kuruttur. 

Orta okullarda 
Liselerle orta mcteplerde 1tafdl" 

dün akşam kapanm11ttr. Liselec ve Ol' 
ta okullar direktörleri toplanarak 1" 
mektepten diğer mekteplere naldeda-' 
cek talebenin sayısını tesbit edecekl' 
di.r. Derslere ilk teşrinin ilk günü ,,_, 
laruıcaktır. - ~ suretle, fı.ıar sayesinde birkaç sene iç 
de tahakkuk ettireceğiz. Bize ınesaiıni" 
de her suretle yardım eden büyüklcruol' 
ze Leşekkürlerimizi tekrar tekrar art#" 
derken, siz kardeşlerimizden de bu ,r 
ne olduğu gibi gelecek senelerde de yıt-
dunınızın devamını rica ederiz.• 

SON NUTUKLAR 
Mliteaddit defalar kesilerek slk ~ 

alkışlanan bu veciz nuıuktan sonra.-!!. 
bir meclisi Qzasından baro reisi Mussr
Münür, şehir mecli.\i namına bil" SÖ~ 
venn~; belediye reisi Dr. Behçet 
şehir mümessillerinin bayranh~ 
teşekkürlerini en samimi bir ifade 
bildirmi§; Fuarın Izınir .şehrinin ~ 
tında nasıl kıskanılacak bir eser ,. 
ğunu ifade clmi.ştir. 

Bundan sonra parti ilyön kurul~ .. ~ 
na söz alan B. Atıf Inan, Fuarın ~ 
ye iktısadi harekatında oynadığı tn~ 
~lil ve Izmirin imarındaki. bUyük .,,
meti çok heyecanlı ve içten gelen -
gularla çanlandırmış, bu eseri Dr. :: 
çet Uzun enerji israfı denecek bir .,., 
retle başannağa muvaUak olduğun" 'il 
lirtıni.ş ve eser yaratacağım diyell I 
sözlerini tutan idare adamlarına ~ .M 
vermek lüzumu üzerinde eheının~ 
durmuştur. Ulu önder Atatilrk ve ~ 
vekil İsmet 1nönünün yüksek reb ~ 
liği ile kurulan cümhuriyet idare Jtl d/11 
nizınasının değerli elemanlarının~ 
ları direktifle nasıl canla başla ç 'flfl" 
larını bugünkü muvaffak olmuş bıl .,r 
r in bu göz alıcı kalabalığından d~ ;. 
ciz misali olamaz. Diyerek sözleriıle 
h ayet vermiş ve sürekli alkışlarla 
şılanmiflır. 
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Babayı ağır yaraladılar 

Birinci kııım : TEFRtKA Nu: 36 

Fakat arzu ederseniz, sizi pek ala düğünün 
davetlileri arasına sokabilirim 

Büyük 
oğlu da 

oğlunu 

katilin 
öldürdüler, kücük , . 
kardeşini öldürdü 

HOLASA frenlerim o zaman mlikemmelen işliyor- [ [ 
Barem Danyel de Villebon dul kal- du. Ertesi sabah frenlerin .işlememesi 40 yaşındaki de i 60 lık ihtiyarı Ö dürdü 

mqtır. 1ki kızı vardır : Büyüğü. Fran- için her halde haberim olmadan makinc-
6'UV4Z ve küçüğü Nikol- Nikol yüzbaşı nin kurcanlanmış olduğunu sanıyorum. 
~erer Dansit ile ni§anlı gibidir. Fakat Anlıyorsunuz ya sevgili zevcemle bu
o Laosa göndeTilmiştir. Baronun metre- gün bile görillecek bir hesabım vardır. 
si Flavi de Marey, mıç ortağı Mark - Ben de bunu böyle tahmin ettiğim 
Sa.strasla birlikte Nikolc karıı bir sui- için sordum. Tabiidir ki bu kadar zah. 
kast tertip etmiştir. Nikol bir çocuk metini çektiğiniz bir kadından intikam 
'doğuruyor. Fakat babasının kim olduğu- almak ic;tiycceksiniz .. 
nu bitmiyor. Mark Sastra.s giiya alice- - Fakat ne tuhaf bir şeyden bahsedi
tuıbane davranarak çocuğu kendi oğlu yorsunuz! Onu bulmak imkansız ,bir 
'diye kabul ve Nikole izdivaç teklif edi- şeydir. 

Tepeköy, 19 (Hususi) - Kazamız· 
da tüyleri ürperten çok acıklı bir eina· 
yet olmuştur, hadiseyi tafsilatiyle yazı-

yorum: 
Bundan Lir müddet evvel Rizenin 

Kıbledağı köyü ahalisinden lbmhim oğ
lu Talip ndında birisi, Torbalının Dağ. 
kızılca nnhiye:ıine gelerek yerlcşmi§, ya
pıcılık ve tüfek kundakçılığı eanatiyle 
iştigal etmekte bulunmuştu. 

Bu zat, bilahare Dağkızılca ile Ke-
11or. Nikol asıl caninin Mark olduğunu - O kadnr iınkfuısız değil, sanıyorum. 
o mnlpa§a kazasının Fitrek köyü timann· 
'bilmediği çln kabul edyor. Bu sıra- - Ne demek istiyorsunuz? Yoksa siz 
da Flavi de bcn·ondan izdivaç tıaadı ko- onu tanıyor musunuz.? da bir su değirmeni inşa ederek burada 
pannı§tır. Mark neticede Flavi ile kav- _ Tanıdığımı sanıyorum. Hatta o ela aynca çalışmakta devam ediyordu. 
ga ediyor ve onun 'birinci kocasının şimdi yeniden evlenmek üzeredir. Rizeli Talip, hangi inşaat olursa dai-
Ml4 hayatta olduğunu kqfediuor. - Eyi anın, bunn maru oltp.ak benim ma yanında yine hem§erilerinden Rizeli 

••• hiç işime ,gelmez. Benim yerime geçe- Doğan oğlu Mehmet ,.e kardqi Hasıını 
Amerikalı bir kadeh konyak daha cek kopuğun eyi bir iş yapmıyacağına çalıştırıyor ve onlardan hemşerilik va-

vuvarladı : eminim. Bu belayı yeniden k~ndi üze- :z.ifesini esirgemiyordu .. 

- 1şte 'bayım, dedi, ben.im ölümüm rime mi nlayım? Fakat iııin içine bir aksilik girmİ§tir. 
0 dak"kadan itibaren 'b~ bildirilmlş _ - Kopuk dediğiniz adam çok zengin Bu iki amele, hem~rileri Talibin kendi
oluyo:du. Memura b~un doğru olına- bir bankerdir. Zevceniz de bu serveti lerine r,öatcrdiği muavenete nankörlük 
C:lığını bağırdım. Ben sağ idim. Sağ eline goçirmçğe çalışıyor. Onunla yelli· yapmamaları ltlzım gelirken, her ıeyi 
olduğumun delili de işte orada bağırıp den karşılaşınanızın size menfaat lemi- unutmuıılar ve Talibin kızma göz koy
çağırmamdı. Fakat nafile .. Bir defa nü- niJtıde hali kal!T!ıyacağını tahmin ediyo- muşlardır. 
fus defterine otomobil kazası neticesin- fum. , Talip bu vaziyeti derhal anlamış ve 
öe ölmüş diye ndımı geçirmişler. Ben ne Sarhoşun gözlerl parladı: bir fenalığa meydan kalmada11, yalnız 
söylesem, ditllmem için kAfi gelmiye- -Amnn, dedi, bana onun adresini ve- bunlan i,tcn uzaktaştırmı.şbr. · 
ccktj.. rir misiniz? Geçen gün Talip ve oğlu Sabri ve 

Memur beni Adeta bir deli gı'bi kar- - Yok, ndresini veremem. Fakat ar- Hiiseyin her üçü değirmendeh gelirler· 
cılıyo?'Qu. O koca uçurum içın' e yuvar- zu ederseniz, sizi pek ala düğünün davet. . • d 
~ ken Dağlozllca nahiyesi &çın e bu iki 
lanmış ve ""'.,.,.,, parça olmnct otomobi· 1ilerl arasına so~abilirim. Hem intika-

...-ro -s karde§e tesadüf etmişler ve guya arala-
lin içinden benim sa~ olarak kurtul- mınızı nlmaga f ırs:ıt bulur, hem de boş 0 rında bir alacak meselesi varm17 gibi 

teessür duyarak bir yerden tedarik etti
ği barabcllum tabancasiyle, katil Meh
medin kardeşi Ahmedi cerh ve katlet· 
miştir •• 

Bu müessif hadise kııza merkezine 
telefonla ihbar edilmi~. müddeiumumi, 
jandam1a kumandanı ve hükumet dok
toru hudise mahalline gelerek tahkika· 
ta girişmişlerdir. Jandarma kumanda· 
nı B. Sabrinin ittihaz ettiği tedbir saye· 
sinde katiller, çok kısa bir zaman zar· 
fında yııkalnnarak daha büyük ve mü
e53if bir vak'anın büyümesine meydan 
verilmemiştir . Tahkikat devam ediyor. 

Burnava cinayeti 
Burnavada Kızılay caddesinde feci 

bir cinayet olmuştur. Hadise etrafında 
elde ettiğimiz malumat şu merkezdedir: 

Kırk yaşlarında amele Hüseyin is
minde bir adam, son zamanlarda geçir
diği .asab buhraniyle bazı şüpheli hare· 
ketle( ynpmağa başlamıştı. On beş se· 

ne önce a.'lllhi bir hastalık geçiren bu 
a~mın, hastalığın!n nüksettiği ve ken· 
disincl.e ~üpheli bazı hallere rastlandığı 

söyleniyordll. . 
Nitekim, bu adam elind~ ~vucunda 

mevcut olan parasını komşularına ve ta· 
nıdıklnnna dağıtmağa başlamıştır. 

Burnavada 'oturan 60 yaşlarında Ya· 
kup isminde muhterem bir ihtiyar, Hü-
seyinİn haline acıyarak kendisini evinde 
ziyaret etıni, ; nasihatlerde bulunmu§ ve muş olmam akla sıg~ ar bir şey değildi.. elle dönmemiş olursunuz. . d derhal kavgaya başlamışlar ır. 

HüHlsa beni oradan defettiler. Bundan ötesini hazırlamak Mark jçin teskin etmeğe çalışmıştır. 
Dirilmek için ne yapmak icap edece- pek kolay oldu. Flavinin eski kocasına Kavga şiddetlcnmİ§. bunlardan Meh- Bay Yakup Hüseyine, başkalarına 

ğini sordwn .. Anladım ki bir dava ag- güzel bir frak v~ öt~eri temin eder.ek met, Talibi biçakla yaralıyarak yere de- para vermemesini, bir gÜn darlık içinde 
mak, nufus kaydının yanlı~ olduğunu onu tam bir centilmen kılığmn soktu ve virmiştir. kalacağını söyleyince, Hüseyin delice 
!spat etmek lfızımmış .. Eh, oldu ola- kendisine düğün günU iç.in randevu ver- Bu kafi gelmiyormuş gibi; carih Meh· bir kiddete kapılarak biçağını eline al-
cak, karımın, yani gtizel Flavinin ya- di. met, elindeki biçakla bu defa da Tali: mı~ ve zavallı Bay Yakubun vücuduna 
nına döneyim diye dilşündüm. Orada - BtTMEDl - lıi~ oğlu Sabriye hücum etmiş ve biça- saplamnğa haşlnmı~tır. Göğ•ünden ağır 
biriktirilmiş beş on phram da vardı.~. _. reyi ~\iteaddit yerlerinden yaralamak ynralar alan Yakup derhal hayata göz. 
Yabana atılmıyacak kadar dofarlar. Za- J J " [ /f [ suretiyle öldürrnü~tü,r. ]erini yummuştur. 
ten kanın behi görilnce, dirildiğime en • spanyaaa O en a • Bn~asının yımılı vı; ağabeyi Sabrinin Katil yakalanmı~tır. Tııhkikatı müd-

bUyük şahit te o olacaktı. yanların 9 uncu listesi ölü olarak yere düştüğünü gören Sabri· d~umumi muavinl~rinden Bay Sabri 
· Biztm dağ başındaki kulübeye giltim. nin küçük lmrdçşi Hüseyin, vaziyetten idare etmektedir. 

Fbviyi koyduysam bul.. Meğer ne mal-_ Roma, 20 (ö.R) - ispanyada ülcn 
ını o.. BütUn paralan alıp -savuşmuş.. Italyan gönilllülcrinin dokuzuncu liste
Gitmiş ... Koca Amerika içinde işin var .. 
sa git te o fettan karıyı nra bul.. Para 
yok, pul yok, şahit yok, sağ olduğumu 
nasıl ispat ede)' im? Çaresiz kabul ettim. 
O vakitten beri nrasıra sahte hüviyet 
varaknlnriyle geçindim. Buraya da öyle 
geldim .. Şimdi o da yok ya .. Yalnız ölü
lüğUmün ilmühaberi daima yanımda ..... 
lmkfını yok dediginiz macera kısaca bu

öur işte .• 
- Peki, bayan Flavinin ne olduğunu 

biç öğrenmediniz mi? 
- Nereden öğreneceğim .. Amerika

'dan her halde çekilip gitmiştir. Fransız 
olduğu için burada Pariste olduğunu 

pek zannederim anın, bulmanın imkfını 
mı olur? Hem de ne göreyim? 

si faşist partisi genel sekreterliğince neş
redilmiştir. Bu ölenler Kantabria de

nizine karşı bir mezarlıkta defnedilmiş

lerdir. Bu münasf!b etle p:ırti tarafın-

dan neşredilen beyannamede hatıraları 

milyonlarca kar a gömlekli tarafından 

saygıyle anılan bu kara gömleklilerin 

ispanyada Avrupa mdcniyetini müda

faa için canlarını feda ettikleri ve bü

tün f~istlerin, Duçenin emriyle bu kah
ram:ınca h:-rcketi, yenilemeğe hazır oi-

dukları bildırilmcktedir. 

Hitleı· 
- Eyi nma onun şimdi Paristc epey Balt-ık manevralarında 

sağlamca bir mevkii olduğunu öğrenir-
eniz görmek istemez misiniz? Berlin, 20 lÖ.R) "':.. Devlet ve hükU-

REMINGTON 

Bir Amerikalı hakim 
edhiş cemiyetinde 

bulunuyormuş 
A aza 

Nevyork, 18 (P. 
S. ) - Son gün
lerde Reisicümhur 
Bay Roosevelt ta· 
ra fından temyiz hf\
kimliğine tayin edi= 
len fıyandnn Hugo 
Lnfayette Black' ın 
c Ku-Kluks-Klan > 
namını ta"Şıyan giz· 
li tedhi§ cemiyetin· 
de 8ı:n olduğu hak
kındaki if§aat bura· 
da muazzam bir 
skandal olarak kar· 
şılanmış tır. B. Black 
1923 te Ku-Kluks
Klan şövalyeleri· 
ııin ilk numarasını 

almıştı. 1925 te 
ayan i ntihabatı are
fesinde bu cemiyet· 

ten İstifa etmiş ise de 19_26 da ölün· j dilen iızalığın doğru olup 
ccye kadar devam etmek uzcre aza ol- anlamak için mumamileyhi ziyaret 
mu tıı . Bir temyiz hak.iminin Ku- · · d Bl ,_ ı l h" . mış ıse e aca. soru an ara ıç ce:v 
Kluks teşkilatına dahıl hulurunası bir- D - b h . I h 

k k. 1 k b. hAd• lAkk" verrnemi,tir. un sn a Amcnka 1 ço a ıs er yapaca ır a ıse te a ı 

ediliyor. kim Londraya müteveccihen Parist 

Paris, 18 (P. S) - Amerika ayanın· aynlmıştır. Kendisini Londrada ar 
dan Black buraya gelmiştir. Nevyork yan gazeteciler nerede 
Timesin paris muhabiri kendisine atfe· üğrencmemişlerdir. 

bullak 
ben 

(Aile Evi) ni allak 
sabıkalı sustalıyı 

diye inkar 

eden 
cekmedim , 

ediyor 
··-·-·-

Diin gece yarısı Kestelli -caddesinde 
Çivici hamamı sokağında B. Salihin aİ· 
le evinde, bütün mahallellnin huzur ve 
ı ahntını selbedcn bir hadise olmuştur. 

Mesele ~udur : 

Bu aile evinde oturanlardan Hasan 

oğlu Mustafa adında sabıkalı bir adam, 
zil zurna sprhoş olmu, ve bir aile işini 
bahane cderc"k. arni evde oturanlardan 

Hüseyinle münakııpya tutu§muştur .• 
Vaktin geç olması ve bu meselenin er-

tesi gunu görü ülmesi daha muvafık 
olacağı kendisine anlatılmak istenmişse 

de reddetmiş ve jşi azıtarak belinden 

çıkardığı bir sustalı çakıyı aaplıyacağı 

sırada Hüseyin kaçmış, fakat o sırada 
kendilerini ayırmakla meşgul olan lsma-

ili bacağından ağır surette yaralamıııtır. 

Yaralının feryadı üzerine : aile odnln
nndan çıkanlardan Şevki ve Gülizar 

adında bir kadın hadise mahalline gel
mişler ve yaralıya iktiLa eden muavene· 

ti yapmak istemi~lcrsc de, bu defa ca

rih Hüseyin Lunlara da mümaneat et· 
mi§ ve her ikisine de elindeki sustalıyı 

çekmek suretiyle tehditlerini artırrnl§br. 
Bu vaziyet karşısında aile evinde otu

ranlar, korkulanndan odalarına kaça-

rak kapılarını kilitlemek mecburiyetin· 
de kalmıılardır. Suçlu Mustafa, işlediği 
bu cinayeti mütealdp yerinden bile )u. 

mıldamamış fakat zabıta memurlarını 

görünce kaçmak istemişse de hemen >·a· 
kalanmıştır. 

şı suçlu: 
- Benim böyle şeylerden 

yoktur! cevabını verdi .• 

· Koskoca bir aile evinde bir yurtclaf 
ağır surette yaralayan ayrıca üç ki,i 

de biçak t«:§hİr eden bu cüretkarm h 
zunı mahkemede hiç bir şeyden hab 

olmadığını beyan etmesi calibi dik 
görülmüş, fakat dinlenen bir çok ş 

!er mütte~ik~n: 
- Gece yarısı aile evimize giren, 

maili yaralayan, diğer üç kişiye de 
çak teşhir eden işte hu Mustafadır .• 

Diye yüzüne karşı şehadette bulu 
mu~lardır. 

Hakim suçlunun tevkifirıc ve . 
sının te,·siki için muhakemenin bugıi 
talikine karar vererek suçluyu ceza e 

ne göndermiştir. 
• ---

600 bin mültecinin 
akibetleri 

Cenevre, 9 (Milletler Cemiyeti 

cı komisyonu siyasi mülteciler mesel 
sini mlizakere etmiştir. 

Malum olduğu veçhile 

senesinde Sansen ofisinin tasfiyesine le 
rar vennişti. 

Ancak bazı murahhaslar 
Fransız murahhası B. Grumbach Mille 

ler Ceıniyetinin bu meseleye karşı ıı.l 
kası~lık göstcrmiyeceğini beyan et • 

- Bak o başka .. . İstemez olur mu
yum ... Bahusus ki ölümümde onun kü
çUk ellerinin gizli bir iş gördüğünden 
&ima şüphe etmişimdir. Her seyahat
ten dönüşte otomobilimi muayene etmek 
Adeümdi. Meş'um seyahate çıkacağım 
defa da öyle yapmıştım ve eminim ki 

met reisi B. Hitler Alman ordusunun 

bnşkumandanı sıfatiyle Baltık sahilinde 

Meklcmburgda yapılacak büyük manev-

nılara hareket etmiştir. Bu manevra

lara Alman deniz, hava ve kaı·a kuvvet-, 
leri işlirnk edeceklerdir. 

Y azi Makinaları - Hesap Makinaları, Cem ve Tarh Makinalari 
Statistik Makinaİarı, Çelik Dolapları, Makina şiritleri 

tZMfR ACENTASI ~ JOZEF ABAJOLİ 
Saman iskelesi Kardiçalı Han 

Dün bu )liıdisenin mÜ§tekileri, şahit· 

!eri ve suçlu bir polisin nezaretinde nÖ· 
betçi mahkemeye getirildiler .. Duruşma 

•hemen yapıldı .. Hakimin -sorgusuna kar· 

ve bilhassa ırk, din \•e menşe farkı g 
zctilmeksizin dünyada mevcut 600. 
mültecinin hipıayesi zaruretini ileri sÖ 
dü .. 
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Tabancalar Patladi .. 
Beş dakika içinde gizli meyhanenin 

ıçı ınsan cesetleri ile dolmuştu 
Evet. . . Arkadaki herif, 

bancasmı çıkarmıştı. Ve 
cebinden ta· ı ilk tabanca sesini bir sürü ta~ancala
ni n alıyor- rın yn) lım nt~leri takip etti. 

1 Ben, yere yuvarladığım adamla bera· 
her Lir masanın altına aıkı§mıştık. 

du .•• 
Kime) 
Bana mı? 
Benimle beraber içki içenlerden 

biri bunun farkında olmamışlardı. 
den bir silah patladı .• 

içki içenlerle meyhaneye girenler 
hiç- arasında bir müddet kurşun düellosu 
Bir· 

Bir pngırtı oldu ••• 
Ve ben korkumdan kendimi yere at· 

tım ve bu hareketi yaparken de yanım· 
Cla duran tanımadığım bir ada"mı da 
kendimle beraber yere yuvarlandım. 

devam etti. 
Elektrikler sönmü~tü. 
Karanlıkta adeta bir harp oluyorClu. 
Kur§unlar etrafımızda vızıl vızıl ötü-

yordu. Nihayet kurşun ıeslcri sustu. 
Susan kurşun sesleri ile beraber mey· 

hanede hareket te durdu .• 

Burada bulunanlarla gelenler birbir·1yapıyordu. 
lerini öldürmü;ılerdi.. w - Nasıl ın, dedim .•• Artılı:: içki yaaa· 

Masa altındaki arkadaşım cebinden gı kalmadığı için kaçakçılık para etrni· 
l.ıir elektrik feneri çıkardı. Bir elinde yor değil mi> .•. 
tabanca, tetik üstünde ve ihtiyatla etra· Güldü: 
fa göz gezdirdi. - "Kaçakçılık bitti ise haydutluğun 

Küçük meyhane salonu ölülerle dolu köküne kibrit ..uyu dökülmedi ya ..• De-
idi.. di. Şimdi asıl para getiren meslek hay-

Elimden tuttu. Hafifçe: dutluk.. E ıen ne yapıyouun baka-
- ·Cel... lım) 

Dedi. Cesetlerin üzerinden atladık. Gazetecilik ·ediyorum. 
.,.: 

Mey~nenin arka tarafındaki mutfaktan Ala... O da bir nevi haydutluk 
gCfotik.. Dar bir merdivenden bodruma değil mi zıı.ten}. Gülüştük ... 

indik.. Buradan tekrar ve başka bir Bir müddet düşündükten sonra: 
~erdivenle yand!lki eVİI\ damına kadar - Sana, dedi, bir iyilik yapabilirim. 

çıktık. . A vıupa gazetelerine Amerikadaki hay-
Oamın tavan arası pençerelerinden dutların hayatına dair yazı yazamaz 1111• 

biri açıktı. Buradan ic;eri girdik. Ka·: ın) işittiğime göre Avrupalılar bizim 
pıdan çıktık.. Tekrar merdivenlerden haydutluk mac 1 k w h • 1 era arımızı o umagı, ay· 
indiğimiz zaman kendimizi meyhnnenın d ti k r·ı· 1 • • ~. k . 

1 .ı u ı ım ennı seyretmegı ço sevı· 

bulunduğu sokağın arka.<ıına rastlıyan yorlarınııı .. 

caddede bulduk. 1 - Teşekkür ederim, dedim. vücudu-

Arkadaııım: ma birkaç kurşun yemeğe hiç niyetli de· 
• - Yine hayatımı sen kurtardın. Bu· .ğilim .. 

nu unutmıyacağım •. Dedi. J - Korkma, dedi. hiçbir tehlike yok. 
İşte bu adam Frank Burmandı. Ve Yazacağın yazılardn haydutların hakiki 

bu hadise on sene evvel olmuştu. f isimlerini vermezsin .•• Tarihleri değişti· 
Frank Burmanı on bq ıün evvel gör- tirsin... Vak'aların yerlerini kasden 

düm. Birbirimizi görünce tanıdık. Bir l tahrif edersin .• Eeuen polis bizim hepİ· 
az ihtiyarlamış foknt çok §lklaşmıştı. Be· t mizi ve neler yaptığımızı mükemmel •u· 
nim ilk tanıdığım za~~n içki ktı:çakçllİğı •rette bilir:... Kimseden korkumuz yok ••• 

•• ~.~~!!!!!!!~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!!!!!~~~~~ 
Kelli anlatıyordu: 

lıı hakkında La\·rena Kin de sorguya 
çekilmiııti. Onun da bir ıey yapbğı yok-

mu~· • • 
- Ne yapayım, diyordu, işler kesat . . 

Belki önümüzdeki ilkbaharda Rivyera 
plajlarında bir ııey yapmak kabil olur .. 

Bu cevap, Obrianı asabiyete sevketti: 
- Delikanlı, diye bağırdı. Haylaz· 

lıtrın da bir haddi, bir hududu var. Ku

mar borçlarınızı ödiyoruz. Polo ahırla

nnızın masraflarını veriyoruz. Park 
Avenüdeki güzel apartımanınızın kira· 

sını Yeriyoruz: Metropol itan operasında 
daimi bir locnnız var.. Bütün bunlar 

yetmiyormuş gibi ayda da 1 O bin dolar 
veriyoruz. Bunlara mukabil sadece işler 

Broklindeki haraca kestiğiffl 

dükkanlardan çaına§ırcı kadın 50 dol 
olan haftalığını 25 dolara indirmek İ 
tedi. Kabul etmedik... Polise şikiı1 
etti. Vermek istemiyor. Ne yapalırı• 

Obriyan cevap verdi: 
- Aptal karı . .• Ne diye gidip poli 

ııikuyct eder. Zaten ondan aldığımı:z: el 
doların yirmi beşini pçlise veriyorU 
25 alırsak bize ne kalır ... 

- Polis komiseri, kadının şikayet" 
bana haber verdi ve bu ıefer yü:z: O 
lar İsteyin... F..Uisi siz.in ellisi berıi111· 

Yiizü versin de akıllansın dedi ..• 
- istedin mi~ 
- Vakit bulamadım .. 

cci:im .•• 
kesat diyorsunuz.. d'i~ - Bak bir yolunu bul da diğer 1 

Lnvrcns Kin, kaşlarını çattı. ktın?nrın haraçlarını da arttıralım.·· 
- Ne ynpalım, dedi. Her zaman L h }ı,I Medeni ir şe rin göbeğinde, po 

her yerde !ltk sık Vanderbilt ayarında bir olnrak esnnfı haraca kesen hoyd"' 
milyonerlere, milyarderlere çatmak ka- !arın hu sözlerini duymak namusl\J b 

1 • 

bil değil ki ..• Eğer memnun değilseniz insanı isyann sevkediyor. 
1 

alakanızı kesersiniz. .. Ben elimden ge· Kendimi güç zaptettim. 
leni yaparım.. Nihayet haydutların büzakerelert 

Obriyıın biraz yumuşamıştı. li . 
- O değil ama .. Hani yeni bir şey· Dağıldık . .. 'a'e" 

!er, yeni planlar düşünseniz daha iyi ol- Frank Burmanla beraber çıktull· 
maz ~ı? mek yemek için birlikte bir lokaıttı' 

Müzııkere, büyiik. işlerden küçük İş· gittik ..• 
lere dökülmüştü. l -Bi~di...-
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~crcu.z:&/-Z7LCT11'f/'ZY.zxr/.x_cc;_~:(7J_':t'._=7=-'///h<L/Ly;;;:;/-"K;;;.~k;;;;'Ş;,;,.~ sında düşürülen 
BiZANS SARA y iNiN !C ···yozu.................................. Japon tayy_a;·e-
................................................................... ~...................... leri yedi tanedir 

içki Sofrası Kurulsun! ~~:~:~~~~~~~:t~~~1;:::~~:;:: 
releri miktnrının dört olmayıp redi ol
duğunu tasrih et:nektedir. 

Maymunların hücumu 
Üzerımize 
ellerine ge
çen herşeyi 
atiyorlaYd~ 

••••••••ıu!!ı 

Kurtulmak 

Sazendeler mavi, hanendeler k11"

mızı giyecekler ... Rakkaseler penbe 
tüllere bürünecekler, Bohurdanlık
lardaki anberler de hazırlansın! .. 

Şımghı:r. ~O (A.A) - Di.ın Japonlc.r 
t~r.Jınd. n n şroiunaıı V.:! !'cnebi dip!o
matlc:ra t baaları ıle birlıkL Nankındcn 
ç kilmc r ni tav"'i:S e ve çünkii bu şeh
rin sc>rt bır ınuam le:s c n aruz bul ndu- icin silahları~ 
ğunu b yan cd n ü blig Amiral lfasega- ' b / 
rn tarnfındnn imz:.ı. edilmiştir. mız i e tesir 

Diye kime söyliyecek olursa her ke· Bunun içindir ki bizim Vasil «!rurna Tebl ~', Nltnkinin )arın öğleden son- etmiyoı·Ju 
ıin kendisi ile alay edeceğini ve batta bu eğlence yerlerinde kadıniann gözle- ra boınbcı dınuın edileceğin: ilave etmek- ....... •• 

deli diye zincire bağlıyacağmı biliyordu. rini üstüne dikdikleri bir ihtiras noktası tedir. Domuzlar da 
Amma, bu papaı baha buna inan- te~kil ediyordu. Ayni tebliı<le ecnebi gemilerine Nan-

lnlflır .• Ve... Sahnede göbek çalkalayan, bd kıvı- ,kınin menba istiknmetinde demirlemele- bizi sardılar 
Kim bilir be1ki de günün birinde ha- ran İ§veli kadınlar, kendi üzerlerine ih- !ri tavsiye edilmektedir. ••••••••• 

kikat olabilirdi.. tiras oku halinde saplanan binlerce gö- 1 Pt>ki~. 20 (A.A) - Bir Çin alayında Hele müthis 
01mıyacağı ne malumdu?.. ze lakayt, bu binlerce insan içinde Va- sağ kalmın ok.n iki Lin kişi şehrin japon- ~ 

.. sili süzüyordu. lıar tar . .fından zaptedilmiş olduğuna dair sivrisinekler 
Vaail artık kend~ tanımaz olmuıtu. Vasil, ilk önce bu muhitte yapmı§ jl olan haberden iki gün sonra yani cuma hic bir,imize 

Papa,s ona udzadeler gibi ağır e]bise- olduğu bu büyük tesirin farkında de- sebahı Pekinin cenubunda kain Kuanı • 

ter bulmtıf, &iydİrmİflİ. ğildi. ı terketmişlerdir. göz actırnu-
Kılığı kıyafeti düzen Vasil, iri yan ya- Onu, Hipodromun en yüksek fahişe- Japonların mal.tulleri ile yüklü olan J ' 1 

Pdı, güçlü kuvvetli lam bir erkek güzeli terinden ve Bizanaın, Bizans gençlerinin bir çok ,·agonların cepheden gelmekte yor QT • ·\: ·. 
olınUftu. adeta üzerine titrediği ve uğurunda bir- ;,1duğu görüldüğü gibi ekserisi mitral-ı ,~:r-:-. ~~. 

Cündweri ıehre çıkıyor, dola§ıyor, birlerini yedikleri Teosyo cörm~ ve yöz kursunlariyle yaralanmış yaralıları Göçebe hayatının kendine mahsus bir J Ayrılmamız hazin oldu. 
•kıamlan c- vakit yine maruutıra dö- derhal benimsemişti. hamil bir çok sıhhiye otomobilJeri de cazibesi, bir güzelJiği var. Bunu, bu ha- Ar . -,.. . ı tık yine orman yollarına düşmüş• 
nU)-ordu. Bu adam kımdi? müşahade edilmiştir. u yatı ya~amamış ol~n1ar pek anlayamaz- tük.. 

Papa., müstakbel Bizans imparatoru · Bilmiyordu.· Yollar, cepheye docru erıak ve mü- Jar.. BıJhassa bakir ormanlar arasında Ku··çu· k Bcıbo\•u ld 
• • 'di. Çünk.... a ığımı söylemeğ• 
•çın lbanalbrın kuasuu açmıfb. · Her halde bir yabancı ı uu himmat nakleden arabalarla doludur. «Nim vahşi insanlar içinde:.> daima deği- hocet yok samr;m. 

Vaail bu kU.dan lsted;~ kadar pa· Hipodromda daha yeni gözükmiiJtü. AMERIKA SiLAH ENDAZLARI şen dekorların birbirine benzeyen man- s ah 
...,,. • '-· 9 (A A) ıy derili avcı önde, ben arkasın-

ra alabili .. or, iat--m~: -.1>i v••ıyordu. · . Onu mutlaka ele geçirmeğı t.asaru,.an çırparak, tepinerek, bağırarak onu gör- Şanghay, 1 · - Şantiagodan zaraları karşısında geçirilen bu hayat d k d d ., ~· •· .,~ di ka 1 a ve ar am a a adamlarımız tekraı 
Gençti.. Teosyo bir akJAID maiyetine emir ver : rnek istediklerini, tekrar sahneye çıkma- gelen ve 1450 Ameri n bahriye silah -daimi olmamak şartiy]e- çok entercsan-
Delilalnlı idi.. - Şu rördüğÜnÜ% adamı bu gece ımı yalvanyorlardı. ı endazını hamil bulunan bir Amerikan 1 dır. ormanın yapışkan kırmızı topraklan 

be 
• . tir" k T h . . . b lmi üzerinde gidiyorduk.. Orman '·olları .•• 

Ciizeldi.. oyundan -sonra nım evune ge ece • eosyo, er gece böyle uzun yalvar- nakliye gemısı uraya ge ·ştir. Burada, miktarı az olan köylülerle " 
APON TAyY Bunları artık uzun uzadıya tasvir tek4 

Bizansin ~inde ,.alkan...ı.x.. d~.:n sefa· ıinİ2.. malardan sonra tekrar çıkar ve halkı J ARELERI benim aramda bir sıcak samimiyet ha-
"T " ~· ilbas üluek A) rarında bulunmak faydasız... · 

bet çılgmlığı içinde genç, giizel ve aiiç- · Bi:zaD.ta fahifeler, b sa Y tekrar copururdu. Şanghay, 20 (A. - 26 Temmuz ta- sıl oldu. Onlar, aralarında bulunan go-
lü kuvvetli olmak •• Paradan, ıervetten fahiJeler, en bijyük hükümet memurları Fakat bu gece ·çıkmadı.. rihindenberi ilk defa olarak birçok Ja-

1
ril arayan bir beyaz adamı ilk giinler Hep ayni vahşi dekor ..• 

daha mühim bir kıymet ve kuvvetti. gibi büLüm ıüriiyorlarda. . Bu gece erken evine döndü. pon tayyareleri Nankin üzerinde dolaş- 1 
gibi kötü gözle görmemeğe alıştılar. Ayni orman sesleri. .• Yaprak hışırtı-

B 
___ ıt.. • • l • kal baldı; ı ~ ı k lan, dnl çıtırdıları ... 

ir taranan kendi ihtiyacı bir taraf- Sarayları. muhtetem ev en, a - Büyük ıofra kurulsun.. Sonanm mışlardır. ne e çocu lan her gün etrafımı ah-
bm muhitin incizabı onu pek ~liuk ka- maiyetleri, atlan, arabaları vardı. üstü çeıitli içkilerle doldurulsun. Misa- Hasarat hakkında hiçbir haber alına- yorlardı. Onlara, boşalan fotograf filim- Yalnız bu sefer tuttuğumuz yolda önU· 
dınb alemlere ıevkelti. Bizanı büyükleri ile daimi ve en mah- firim var.. mamıştır. ı lerinin teneke kutularını, kırmızı, siyah, müze maymunlar, şempanzeler, yaban 

Hipodromun -Burünkü Swtanahmet rem §ekİllerde temaslarda bulunmalan Emrini verd~. ÇtN!N HOŞNUTSUZLUCU yaldızlı kağıtlarını, boş bobinlerini ve- domuzları çok miktarda çıkıyorlard1. 
ıneydam- etrafını hep ı~fahet evleri, fAI'• neticesi nüluzlan da büyüktü. istedik- H" t il . b'" 

1 
• 

1 
'- l Nankin, 19 (A.A) - Çin hükümeti riyordum. Hele küçük maymunlann ağaç tepe-

'~d . al l .. diled!'-1 • kil ük' l bil' ızme ç erı oy e em.ır ere ÇOll a "'· ' 1 . d b. . b . k 1 • ı cünbiif yerleri halk am.qtı. ermı llllen mev ere y sele ı- _,,
1 

d H h T ..... 1 vaşingtondaki büyük elçisi Uangı Ame- lçlerinde en az sokulgan olanları genç erın e ızı ya anı estane ere tutma-

n · b ük ··-y ar ı. emen er gece eoıyonun . . . . 
uralarda Bizansm oynak kadmlan, yorlar, dilediklerini en üy.. mevkile- b isaf" • k ik 

1 
dı. rıka Bırleşık devletlerı tarafından alı- 1 kızlardı. Benden daima uzak duruyor- ları, üzerlerim.iz.e, ellerine rastgetirdik· 

on, on et m ırı e s o maz 
sa]~ sahneler üstünde Çmlçıplak en çıl- rinden batta zindanlara bile attınyorlar- y nan kısmi ambargo tedbirleri karşısın- I lardı. Maamafih onlar da alıştılar. Bir leri her şeyi atmaları tehlikesiz olmıvor· 
dırtıcı vücut hareketleri yapıyorlar, hal- dı.. İne öyle zannederek büyÜk ıoframn da Çin hükümetinin hoşnutsuzluğunu kaç defa ve birlikte gölde balık avına du.. -
lu, sabaha kadar ıinirlerini kopartacak Kadm nüfuzu, tarihin her dewinde etrafına koltukları llralamağa baıladı- B. Hulle bildirmeğe memur etmiştir. çıktık.. Silahlarımızı işletmek suretiyle kaçır. 
derecede coıtun,yorlar ve sonra her bi- ve her yerde kendini göstermiştir. Fa- lar.. Bu m"sele hakkında resmi Çin mah- Buranın her kulübesine girmiş, her dığımız bu maymunlar, biraz sonra ar-
risi bir &,don kolunda, Bizansm her ta- kat bu devirde ve Bizansta olduğu ka- Teosyo bunu görünce haykırdı: fili ihtiyatkar bulunmaktadır. tarafını öğrenmi.~lim. Artık bana kimse kamızdan, yanımıwan ayni manevrayı 
tah fubU§bane olan semtlerinden birine dar hiçbir zaman tarih, kadın nüfuzu- - Senernler .. Budalalar .• Size misa- Fakat Çin efkarı umum.iyesi bundan yabancı muamelesi yapmıyorlardı. yapıyorlardı. 
)'ollanayorlardı. nun devlet idare.İne genİJ mikyasta ka. ;~~İm v-ı: demed~,. misafirim var, pek 7.İ?•ade mü.~e~.ssir g~ı:unmektedir. t Kadınlar da. yalnız cinsiyetlerini belli Yaban domuzu sürüleri ile de karşı• 

Vuil geceleri ekseriya buralarda ge- rıştığım ·kaydetmemi~tir: e ı~. • Bır tek mısafir .. Masaya yan- . Va~ı~.gto~ bu~·uk elçısı Uang B. HuU 1 eden memelerı kapalı, tamamen çıplak !aştığımız ve üzerlerine ateş etmek SU• 

çİrir ve sonra manaetıra dönerdi. Çünkü Bizansta idareye kanşan yal- yana ikı koltuk koyun kafi.. ıle goruşınuş bılahare reisicümhur B.

1
. bir halde kendilerini tamamen ev işle- retiyle kaçırdığımız çok vak' 1 ·d 

Hipodromu çevreliyen bu ııra aıra nu: ~aray kadını, saray gözdesi değil, B~hurdanhklardaki anberleri de ta- Ruzvclt tarafından kabul edilmiştir. rine vermişlerdi. Onlara sık sık tuz Dört gece üst üste ve -bir ~ö:~~:~t~;. 
ciinbü,hanelere Bizans kopuklan, Bi- sokak kadm1, sokak gözdeleri.. Fahi- zeleyın.. Sazendeler. mavi giyecekler.. . AMERiKA VE CENEVREjgötürüy~rdum. Tuz hediyesi pek mak- madan onnanda geceledik .•• 
:r,e.n, serserileri ile beraber Bizans bü- ıelerdi.. Hanendeler kınnızı ıayecekler .. Rekka- Vaşıngton, 19 (AA) - Salahiyettar lbule geçıyordu. T b·ı ·1 ··b tl d k. 
Yiilderi de devam ederdi. fıte böyle bir zamanda ve Teosyo :!:ır, ten rengi penbe tüllerine sarda: menabiden bildirildiiine göre B. Hull, Ak~amları1, ~alı ÇlIJ>l yığınlarından Or;a:ıd:ıı~; ~a~~~osi:r~~e~;·:ar~ 

Asil olsun, sefil olsun, zengin olsun, gibi fahifelerin yJdızm ve çapkınların c ar.. Ve hepsi de vereceğim iıaretı yanında Milletler cemiyeti işleri müta- 1 meydana ge mi§ ateş ve alev kümeleri .. .. ,. . 
lcopuk olıun insanlann birlettikleri, bü- göz bebeği bir kadının elindeki iktidar bekliyecekler.. hauısı B. Higt Vison olduğu halde reisi· I arasında köy halkı toplanıyor ve eğle- Bu.~lar 0

' le. ~uz. 1~ şeyl~r ki ..•. Karı 
tiiıı hayvanlık ihtıraslarmın ıniqterek kuvvetini anlamak güç değil. Bu akf8!Dki misafirimin çok üdün cümhur B. Ruvzelti ziyaret etmiş ve bu 

1 

niyordu. ;c k~se~ de~ilı yerliler bile ellerındeD 
~e toplandığı bir nokta varsa o da Teosyodan emir alan maiyeti derhal ağı.rlanmasmı İstiyorum.. görüşme esnasında müzakere mevzuunu Genç kızlar dansediyorlar, delikanlı- ery~ .e yor ar.. Kondukları yere ke-
11:ad11ıdır.. V••ilin' oturduguw yerin etrafında gözcü • Uzak Şa k b h c d t tk" l}ar şarkı söylüyorlardı ııe gıbı yapışıyorlar .. Öyle kıştan filan 

.... .. • r u ranının enevre e e ·- ı . anlan l c b' r-· "b• d r 
L .. lfipodromun cünbiit kadınlan itte vaziyetine girdiler. Hipodromda blabalık - ~ık yavaı kine Amerika Birleşik Devletlerinin işti- Ayak ~çlnrı v~ diz kapak.lan içeri lar .. 

1 

ıyor ar. 
1 ın ıgı un gı 1 

e l} or· 
~r ÇeJİtten iman ludabal•;;..,1 her gece Onu, oyun sonu elden. kaçırmamak yav3§ ~ekiliyordu. raki ihtimalleri teşkil eylemiştir. jkıvrık, dırseklerı dışarı fırlamı~, yarı I.._ -o- Beşinci günü ikinci bir orman köyü• 
"""'ltlarında görüyorlar, çıplak vücutla- 18.zmıdı. öyle emir alJJlJflardı. Kahkaha seslerini sarhoı naraları Cenevre, 20 ( ö. R) _ Çin - japon çömelmiş vaziyette, elleri ile dizlerinin ne geldik. Siyah derili avcı rehber bu 

ıtırıın göbek kıvrunlarma Bizans çapkın- Eğer bu delikanlı bu gece gergin si- bastırıyor, saz ıeslerini fahicelerin çığ- ihtilafını tatbik etmek üzere yeniden teş- 1 etrafında küçük daireler çevire çevire 
a k ı kJ " l f ] köy halkına benim niçin dolaştığımı an· 
tuıın ağız]annm sulannı alntayorlardı. nirli Teosyonun evine götürülmiyece ı arı gölgede buakıyordu.. ki ine karar verilen 23 azalık komisyo-,ve tepine tepine oynama arı in.sana bir lattı. 
Kendilerini ıefabete vermenin ve pek olursa halleri haraptı. Cünbüşhaneye tek aiderek ,.ift .. 1kan- nun içtimaı irin tertibat alınmıştır. zamanlar Avrupa .salonl!rmda re\•nda k ... " "' " ~ Köylüler suratıma tuhaf tuhaf haklı· 

Ço eğlence :-rafı ı"çın' de yıpr~ .. "'•• ol- Vasil, ba•ına geleceklerden bihaber, lar, Bizansın karanlak sokaklarında ka- Cemiyet ncnel sekreteri B. Avenol olan cçar]i.stonu> hatırlatıyor.. 1 B ld 
"" -~--Y " ~ 1 ar... en a ırış etmedim ..• 

lnarıuı tesiri, Bizans sefihleri ekseriya za· birbiri pefİ sıra saha.eye çakan dilberle- ranlık İstikametlere doğru u:ı:anarak Amerikanın Bern sefirine bir nota gön- Uzun zaman bu orman köyünde kala-
)'af, cali% çapkınlardı. rin coıtunıcu rakıslarını seyrediyor, ara kaybolmakta idiler. dererek 1926 komisyonunda olduğu gi- mazdını. Bir aralık yanıma kısa boylu, şişman, 

1.ı d" · · v b ı · patlak gö1Jü bir yerli sokuldu. 

~nalbu)Q kadınlar, cünbüt kadınlan, ııra alkt§lıyor ve mütema ıyen ıçıyor- asil epi içınitti.. bi u d.efa·d· a B.irleşik Devk.tle.rin.komi- Ben_buraya.ye.r1eşmcğ.Te değil, go·r·i1 
·•-- Esk" • h b _ - Beyaz adam ... Dedi. Sen goril ara· 
--nnda böyle llska insenlar gör- du.. ı sersera ayatını dü~ünerek içmiJ, tcye ır rnuşahıt göndermesım nca et- aramaga gelmıştım. Bır hafta on gun 

~ekten bıkıp usanmqlardı. Onlar iriya- Teosyo iki defa sahneye çıkım~, son- İçmİ§, adeta kendinden geçecek derece- miştir. Vaşington hükumetinin buna ne 'kadar dinlendiğim bu sevimli köyü ve mağa gelmişsin .. Merak etme .. • Aradığı . 
... Yapdı, güçlü kuvvetli ifıklar görme- ra gözükmemiıti. ye yakın sarhoı o1mu;tu. şt;kilde mukabele edeceği alaka ile bek- buranın dekorunu başka köy ve dekor- n\ burnda bulacaksın .. Hem de istediğin 
~~bulınağa can abyorlardı. Bizan5lı hovardalar mütemadiyen el _ Bitmedi _ lenmektedir. lar değiştirmek zarureti vardı. kadarını ... Bizim köyün etrafını adeta 

j~~f'L:.~~~~~~~~~==~~==;;~;;;;;:;::;;::;:;:::;;i~:i~~~~~~;~~~~~~~~~~~fai~~~;~~~~:;~~;-;~m;:i:;~~;:~~~~~~~:;:7er:;"~~lf:~f";-=ıı goriller çevirmiştir. Geceleri yanı ha· .... 7~J'..7.L7'LA7'.7.A~lll O f SMB• 1 1 ll!JF....zır.lla.. nı astıraca olursa, öteki hakkındaki a at hamamcının son nefesini ve- lar öldükten sonra tekrar kendi eski kı- zd ' .. h k şımı a imiş gibi dola~ırlar.. Hele kil-

B U 
•• HALK MASAL/ şup esi silinmiş olmıyacaktı.. rir en cellada ettiği beddua birden ye- lıklarına girmi§lerdi. 

YUK Ö k
. . . b 

1 
çük Bobonuz bir iki kere ha,..·kıracaL 

te ıni astırsaydı ya beriki aradığı rını u du.. Halk, iplerde asılı olanların cellat ile o7 ..,. 

ada . B. /!_ • • olursa köye kadar bile girerler .•• 
m ıse.. · ır dlı ıçınde Ebu Ali Sina celladın hamamcı olduğunu anlamıştı. 

Ebu Aile s·ı· na J Bu vaziyet içinde hükümdar toptan ve cellat ta Ebu Ali Sinanın kı1ığına gi- Mısır hükümdarı bu sefer büsbütün ta!~~:b:;~i:.~ . kadar :sevindiğimi sn 
bir karar verdi : riverdi.. yeise düştü .. 

H ifl · ·k c 1Jl!t Halbuki köylüler bila~kis end· "ti - er erın ı isini de· götürün asın. e .. ı neye uğradığını anlamadan O, kızını artık kurtuldu sanıyordu... .. . . .. ışeye o Ş· 
Dedi.. Böylece şüpheleri ortadan kalk- kendini darağacımn altında buldu. Halbuki şimdi bu çok kuvvetli adamın muşlerdı. KUçuk gorilin köylerindeld 

Nakleden: 
-7-

Orbay ~...V,.U"....121 mış olacaktı.. Boynuna da Ebu Ali Sina ipi geçir- kendi hakkında ve aleyhinde de inti- mevcudiyetini her hangi bir goril bas· 
Ebu Alı· Sı·na v h 11.d t mış· ti kını tehlikesi ile mukauese ed' l e amamcı ce a a es- .. kam almağa kalkışması ihtimali hüküm- . ,, ıyor ar ve 

Jim edıldiler. - Aman yeti.:in .. Kurtarın benL Bir nısbeten korkuyorlardı. 
-s darı iizüyor, gözüne uyku sokmıyordu. 

liakirn, hamamcıya : 
- Ey bu adamı, doğru hükümdarın 

~.rayına götür. Onu bizzat hükümdar 
gorrnek istiyor. 

Dedi .. 

, Hamamcı, Ebu Ali Sinanm koluna 
J'ilpıstı V .. · e sarayın yolunu tuttu. 
okYolda Ebu Ali Sina tekrar bir efsun 

Udu. 

Bir an 
h,aınarncı 
tini ald 

ı. 

içinde kendi hamamcının ve 
da kendinin şekil ve kıyafe-

Bu degv"ış·ıkJ•V• f k d olan ha-ıgın ar ın a 
hıamC'ı feryadı bastı.: 
-E ·hl oi ~ \ a ar olsun .. Bu herif beni ken-

td kl~~ına soktu. Şimdi ben ne halt 
ecegım_ 

Diye b v v 

R agırmaga başladı.. 
}i' açmak, kurtulmak istedi. 

ı:-. akat hamamcı kı"afetine girınis o an 
.ı:.ou Al' ,, :ı 1 S.na kolunu sım sıkı yak 

mış, bir türlü bırakmıyordu. Cellat, hamamcı kıyafetine girııUş Ebu yanlışlık oluyor .. Bu herif beni kendi _ 5 _ Yemekten sonra çadırıma çekildim. 
Böylece sara'ya geldiler. Ali Sina ile Ebu Ali Sina şekline gir-1 şekline soktu .. Ben celladım.. Kısa boylu herifin dedikleri doğru ise 
Hükümdarın karşısında hamamcı yi- miş hamamcıyı siyaset meydanına gö-ı Asıl asılacak işte bu herif .. Yahu göz 1K1 KARDEŞ KARŞI KARŞIYA ihtiyatlı hareket etmek lhımdı. 

ne bağırmağa ba~ladı. : türdü.. göre göre gidiyorum .. Duymıyor musu- Ebülharisin Mısırdaki .vaziyeti kendi Çadırımın içine portatif karyolamı 
- Aman efendi işte aradığınız adam Davullar çalınmış, herkes bura,ca top- nuz .. Kurtarın bt?ni .. Yakala,·ın bu he- şöhretini bozacak kadar sarsılmıştı.. kurdum Ik" zı 

o7 1 ,, B d d M · ı şe ongumu çadırın önü• 
bu.. Hamamımı buza çeviren herif bu.. lanmıştı. . rifi.. ağ a a ısırda bir iş göremeden ne 1 . d. 

d" k 1 d d k yer eştır ım. Vincişter tüfeğimi do-
Beni kendi şekline soktu. Kendi dP. be- Ötede iki dar n.ğacı vardı. Bütün bu bağırışmalar para etmedi... onece 0 ursa ora a a redisi düşe- Iu olarak çadır dibine dayadım. 
nim kılığıma girdi. Sözlerine inanma- Cellat, evvela Ebu Ali Sinanın kendi, Halk güli.lşüyor, herifin kendisini ipten cekti.. Fotograf makinelerim, filimle dohı 

kıyafetine soktuğu hamamcl'·ı yakala- kurtarmak için yalan söuledig" ine hiik- Her halde ne yapıp yapıp hüki.imda- ld v h 
yın .. 

Ebu Ali Sina da : 
- Böyle şey olur mu, hiç dedi, ken

dini kurtarmak için yalan söyliyor. Hiç 
bir insan başka in~anın kılığına ~öyle 
alcıy olarak girebilir mi? 

1\1,ısır hükümdarı bu "·az.i~ et karşısın
da şaşırıp kaldı .. 

J "' k k" ı · 1 ° ugu alde manyezyum kutularınıll 
dı.. ınediyordu. rın ızını un erın a ıp nereye götür- d 1 

k l l ki yanın a ve e altında idi. 
A Z . Ebu Al. s· d b. k . 1 me te o c u arını ögvrenmeli ı·dı·. - ınan.. aman.. ı ına a, ır ço ınsan arın Kü ·· k B b 1 Nih t b b' çu o oyu çadırın içine a mış-

Diye feryadına kulak asmadan boğa- kanına girmiş olan Mısır celladını ken- aye una ır çare buldu. t - ım. 
zına ipi geçirdi. di eli ile ipe çekti.. · . Bir gece kendisini gözükmez bı·r hale G ece bir hnyli ilerlemişti. 

- Dilerim Allahtan behey Cellat...... Sonra kendi de kalabalık arasında sokarak kızın odasına gidip bekledi. 
Sen de benim akibetime uğrıyasın.. kayboldu gitti. Ve ~·i~e .. ayni aksakallı adam gelip 
Bedduası dudaklarınd~ ~arım kaldı.. • 0 kızı gotururken peşlerine düştü .. 

Hangisine inanacaktı? 
Hamamcı mı aradığı adamdı, 

Cellat, ipi çekmiş ve hamamcıyı sal- Aradan beş dakika geçip geçmemişti ?nları gözükmeden arkalarını takip 
ötekisi !andırmıştı. ki siyaset meydanında toplanmış olan ettı ve kızın helvacı dükkanına girdi;;:,i-

~imdi sıra Ebu Ali Sinaya gelmişti .. kalabalık halk arasından bir vaveyla ni gördü .. 

Gö1.üme bir türlü uyku ginniyordu. 
Yandaki kulübelerden öksürük r,5' 

leri geliyordu. Bir çocuk ağlaması duy• 
dum. Uzaktan bir tamtam sesi geldi. 

Bobo horul horul uyuyordu .. Nihaye( 
ben de kendimden geçmiş ve uyumu. 

• ? 
mı . • 

Hangi~·ini astırmalı idi ? 
Eğer, hamamcı kıyafetine 

Cellat, yanına yaklaştı. koptu.. Artık nnlamış~ı . 
girmiş ola- - Haydi bakalım, hazırol.. Dedi~ Darağaçlnrında asılmış sallanan adam-

~um .. 
- B1TMEDt - - Bitmedi -
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Enterbalkanik güreş Hazır ol .. 
temasları dün neticelendi Dikk~t Atla 

. ..... -----·--···-···· .. ·--·-·-··········· . ...... ~ YENi BiR GEDiZ DOGUYOR f ... , 
~.... ................................................................. . 

- Elbiıeni giy ..• 
-Hnzır ol. .• 
- Dikkat •.• 
- Atla ... 
Genç kız b u suret1e. bir tereddüt da-

1 kikası geçirmeden boşluğa atılıyor. B.u-
nu bir ikincisi, üçüncü, onuncusu. yır-

ı 
minci takip ediyor. l-ler üç dakıknda bir 'E 
kişi boşlukta eki Üç saniyesini hıırcadık- : 
tnn sonra paraşutun altında, en ufak bir E 

1 emniyctsizlık hissetmeden aşağıya ini- : 

yor. 

Başvekilin 
direktifleri ... 

Yerini bulmaktadır. Dr. Lütfii 
Kırdar yeni bir Manisanın 
yaratılmasına çalışmaktadır 



zum ku u~~ çalı ıyor 
Milli servetin aı hnası yolunda •• 

Kooperatifler birliği ile elele ver o Kurum 
az zamanda çok iyi işler başarmışbr 

•• 2 c: ] 

Kura üzüm ve kuru incirlerimizin, fenni Ui&lde 
işletme tarzını da ihracat işi gibi eline alan ve 
bunu memleket davası yapan Kurum," aynı zamanda 
amele hayatın.n intizamı ve disiplinli çalışma yolu 

üzerinde de güzel lir r,hber olmaktadır 

Oa&m ••ru•a ve Koopera
tifler birJiti, llaDm ve incir 
daYım111 ~ilerine alcltldan sa• 
maa tia daYaft milft ıer•eti· 
miai •• 111l•falatllha refahını 
arbr•• malai1ette• ileri 16· 
tGdaek Yuifeli karıanula 
baluncla•a.rmı mlclrikcliler. 

Keoperatiffen •• •lltahlll
lere çun•n11• •anacaya ••· 
dar temia ede• Kuram Ye 

..... .. alr o ..... u,11,. .. ,. .... 
et mittir. 

Baaa ..ı. .. k icia Kan•11a 
Gdta Ye a.cir ifW.. ıerlenai ........ ••ki .. ..,. 

·.-ı• Wıficlir. 
Bir c• .... n latir llllii· 

la•cla ra.tlaabilea ba Çafaf· , ......... ... 
1.W.., ea e~ fletle aablma• oralarda 
llDa k•Yllfm,..tar. ••rlf!,•i~ •lllenia ,.ima 

KURU• VE 81RLtefN •e toplalak 
FAYDALARI bir ileri ahlııın 

Karum• daha ~dla ... _.ll'lal Yeriyor. Daha 
JeDidir. Ve ytıni olmakla bera- kapıdan girerk~a ı&rOyor •e 
ber a& u.-ancla çok b0y6k anlayoraz ki davamız, izim Ye 
iJlec ...... •• üba•.... illcir tla.-m ttsm. ...... 
da •• , .... terimltrl •• mlllali- ...... 
lili •-• •tmfttir. • DARISI BiZiM BAŞllllZA 

Koo..-.tif&er la~ erlak· Jlt• •• •ra diıi19iı ylz· 
J.naa ba ıeae, elde me•cat lerce, bialerce çavaL.. Kana· 
Barea Bzeriadea ,e.le Mk· •••· Birlitia bot olarak kar 
- .... para da eNiii .. 09penlif· 
............... ~ ... ~~~!lll!litlf ' ..... ~-

nia deterll mahnHeriöl ıak• 
h1orlar. 

Kwamua hc'r " hlm ;,. 
lenme yerini Fuar m&auebetfte 
lıaaire gelmiı blr Fıan111- ..... 
lekdqJa beraber dolafbm. 

Bu mulekclaf, ttmdJJ• .lıa• 

- Fra•aa 
Daim diyarmcla na•I .._ ela 
banlarm itin MIİDİ bilmiyor
--•ı.. 

Declim. Bana ta cevabi yer
.eli• 

rlldiii uma• J••r- ın• 
...... &Jl,elr fan•luma k .. 
nu'a10r. 

Bu fıranlar inciri ,Omiıe edi· 
Jorlar .. Yllll f•eirlerhr kartllan, 
tabii ve kendi kurdları burada 
lldlirllOyor. 

lnciria dipleriaia keail ... i 
ve •••telif boylan .,nı...aı 
flmip11on' dan aoaıa ilk -•· 
lire6. Ba ... li,.,ı ,.,.. 
........ elleri ...... ..,_ 
meaİll· maldae ıfM ifleJ'OI' 
.... a11ah. •• 

Yakan kata pkıJorm: .. 
Barua, iacirlıl liwll iz•· 

rlae lfleauliil tM ... 
cli1ipte gepaeJİp". Onun aldıfl 
ıekil ve tor .. alre 270 den 
fazla U.i olduj'aaa a6yledik· 
leK ••• ı.,r.t ettik.. 

Karamua incir l>Oro-. 
Ya\I •İpu'İf Gıeriae. ıiparlı 
ıekli ve ma1danpca uata eUer 
tarafaadu hımlanu incirler 
tarhltlıktaa •• lnı•ndaktaa 
.onra kontnl , .... eevkedil· 
mektedlr. 

Kutulara istif edllmit İllcir-
ler, bu kontrol yerhacle, ... ua 
..Wr kiiallıeler tarafmdaa tft· 
rar boplblar •• Bozuia. ., .... 
tuıa, biçimlisi yar mı, yok mat 

diJ• İlle"• İllCeJ• tetkik 
edilir. 

Bu tetkikten aonra inciria 
tekl'ar bopldıit kutuya kon• 
... ye çivil..-eai kalmaıbr. K.t•. ua.. dojTaau aanclak· 
lar, Jin• liparit lzeriae iril 
-.w., 41rt ..... mlatatil, 
uaua ,ekillarcleclir. Oıerleriae 
Ye • ..., •• ılr 
ya bWi A•••• e1a Ta.rit 

"clamp11D1 ta111•• etiketler J&• 
...,.ı .. MHır. 

AMBALAJ DAlltESI 
~lai ~rai d• r&lle; 

ıc:ek ,__ 

1 olarak yapalacalr, 
uat içiade .... maki ..... 
o bir uca ... • lamamea ..na. 
laJ edil•ete .... bir ...... 
çalnnıı olacak .. . 

Ameleaia calqma tam Ye 
t•ialite •erilen lapml ltı.a 
bidaa11a b,.le cı.tw .. 

KadwM•Mk ........ 
..,_ ..,..... tem ••'ın, 
......... Jetleri. illcla ...... 
.... ,.. ... lcln ...... 
tertibat Odm ima ııa•ua 
amele bayat._ amele .... li YO 

aeufeti, amele iallı•m ,.,_: 
da ela bl,&k Ye tieprll 
berlllial aÇ1~a ghterlJOI'. 

YA$ OZOM DAVASI 
ICanm• ha ıene ele alcNa , .. .._ela•• çok •IWm 

Wr c1a..-. ffattA ....... . ......... -...... . 
•Jılabilir. 

Am1pa ,.,.....,. 
lzlmcla ful& , .. ~ n 
,.. mepa latllallk •• ,.....,. 
Ve bl1lk hata .._._.., 
bu piyaıalan •ide ettilderllçla 
oralara biti. rekolteledal 
thclerlJOflar • BiaaeaaleJla 
llıllmleriai kanatarak 1abaalc 
zahmet •• kllfetiadea lıade 
kala,orlar. 

e. p1,........ ba .... ilk 
clefa Gılm ılndermete _...., 
lachtt ..... banma bl,ak 
elae..ı1etl alabetiade birik 
alçllklerl de olacata rt ._ 
kakb. 

K.,.-. kent1i1i•d1a ftYel 
•ralarda rerı. .. ı" 
t~m oa le rakip ......... we 
bar anda elbetteki tam ... raf!!. 
'-kı1et ılatereaaeıcli. a..a 
, .... Ye 1&11\ifeS 
leriil .. , ~ lrM!'9 
..... •fkı,aıtlmllldıli 
edilea •etlei •lllret 
leeek ıeaoler icla ~ 
vericidir. 

a.oa, An.- .-.. -.~D ,., .... 
ketlerin bqa.U 
landa, ..,.., .. ~rWıi1.t•;1r~ 
C lal A.lllMIA 
ta • • 

Eil fasla ,.. ·- ••"""- UılMlt, 

edea,.._._..,,....._ • 
~ olmak 

•• n-Şimal....._ 
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iZMtR BELEDtYEStNDEN: ı İzmir ikinci Hukuk Mahkemeıin-1 
I~ahramanlarda Şemsiye soka- den: 

DAHIUYE MoTAHASsısı 1 Vilayet Makamından': 
_J ğında 178/29 s&yılı evin enkazı f zmirde oturan Hasan Hüseyin r 
aoğuyor ln:üteahhide ait olmak üzere yıkıl- kızı Fatma tarafından koc~sı ~ay: 

BAŞt 6 INCI SAYFADA I ması işinin açık artırma ile ihale- rc:klıda1 k~rakol ?rkasında Cıdelı Alı 
'~·· "in ~ehir \'C köy yollarını b•ıc::~rmn;;:ı · b k. t• ı·kt k" h. oglu Nurı aleyhıne açılan bosanma 
~ u -,... ... 1 ı;ı aş a ıp ı e ı şartname veç ı- d , d fi b • 

DOKTOR 

Celal Yar~m lıhd \ •miş bulunu) or. Manısanın beyaz 1 2B/9/ 937 l .. .. d" a\ sı sonun a tara arın oşanma-
' e sa ı gunune tem ıt ı k b h N "d ·· ··ıd··-·· 

!Pudra hikayesi pek meşhurdur. Bu şoh- . . . . . . .. . arına ve a a at urı e goru ugu İzmir Memleket hutanesi Da-
M . d d ı· cdılmıştır. i~tırak ıçın uç lıralık cihetle hüküm tarihinden itibaren 

ret rl usaya a ın an ge ıyor. u~ · kb ·ı bili Hastalıklar Seririyatı Şefi 
N .. k 1 h 1 b" d ktor M · muvatu'Oat temınat ma uzu ı e yeniden bir sene müddetle evlenme-

u ta, en oş anan ır 0 
• anı- ·· l ·· l d Pazardan maada her gÜn hasta-

ranın ad~. daki esasları araştırırken bu- ıoy enen gun ve saat on a tı a en- mcsine ve masarifi muhakeme olan 
"' •, 12 larını muayene ve tedavi eder. 
nun cMa~ ıesie> denilen mad . .me atfe- cümene gelinir. 3283 (1775) 74. kuruşun Nuriden alınmasına Muayenehane: 2 inci Beyler 
öildıg-ini gc.,:.incc isyan etmiş ve haki- Hava Gazı idaresi için fenni temyız }.'o.lu açık o_lm.ak üzere l 5/9/ I - N 

937 h d N b d k so :agı o: 65. 
katten z.iyadc..• nükte olması bakı ından ,;artnamesinde yazılı yedek par~- tar.ı ı1? e urının gıya m a a- Telefon: 3956 
kı) metli olan şu { l,r, ıleri sürmiı : lariyle birlikte yüz on iki ince rar verılmış. olmakla H. U · M: K. Evi: Götepe tramvay cadde-

- cHayır, ~·emiş. M"n:c:n, Maniyün- 2.844 metrelik ticaret {iasili bir nun .rnaddeı m~hsusasına tevfı~~n ıi No: 1018. Telefon: 2545. 
nisadan gelir. Mani.) ünnwa guzel im- adet otomobil alınacaktır. Bedeli tanzım ~ılımın .ıhbarname Nu.rını~ -~~~~a;:~cmc~~~~D~ 
dm olduğuna g irP, bir zaman rıranis::ı muhammeni bin iki yüz liradır. elyevm ı~ametgahının .meçhulıy:tı- İzmir llci:?d İcra Memurluğun-
clunsanın ~n güzel kadınlarını yetistırir- A k k .1 .1 "h l . S/l0/3 ne mebnı mnhkeme dıvanhanesıne dan: 

• çı e 51 tme ı e 1 a esı 7 t l"k d"ld·- · br· k k · Dosya Nu. 937 /6310 
mic:. Ş hrin tozu toprağı bol olduğu ::alı günü saat lG dadır. Şartn~me- al ı ke .~ ıgıkte f"ıg 11?IC: amJına aım 
için kadınlar pudra ıhtıyaçlnrını hı~ • h .. d .. 1 .. _ .. d o ma . uzre ey ıyet ı an o unur. Gayri menkul malların açı[: 

. . . ~ sı ava gazı mu ur ugun en pa- 3277 ( 1781) arttırma ilanı 
m~ raf yapmadan temın cderlermı.~ .. 1~ın l k ·1· l · k · · 
h k k ı· b d rasız o ara verı ır. ştıra ~ ıçın .. .. r .- lzmi:d Ahmet Rızaya 111 lira 56 

aD katoı Ku udr.> h d 
1 1 k 

1 
doksan liralık muvakkat teminat gun ve saatte encumene ge mır. kuruş vermeg·e borçlu Cıda A1ı"nı·n 

o r ır ar, an C'r e ·arşı anan 14--17-21-25 1725/3190 • · 
bu nükteyi silip süpürmek iç:n daha şun· -ımakbuzu veya bnnka ten: inat 1 3241 1. 70 k b d 1. mutasarrıf bulundugu Bucanm Halk 

k b 1 1 . - ıra ·uruş e e ı k y d 13 k I 3 ·· diden şehrin tozunu ve toprag'ını orta- me tu u i e söy enen gün ve ıaat- k "fi" . • • so agın a apı numara ı ve un-
1. . ·eşı ı hava gazı fabrıkası ocak bı- ·· M t 14/ 5/ 936 t ·h 

d:m kaldırmış bulunuyor. te encümene ge ınır. .. ..1 . d h"l cu . apunun arı ve 
21 24 28 1 3282 ( 17 4) nası ~atısının ortu mesı \·e a ı en 16 N c·ıt 8 ı..:f 38 d k tl 

Ş~hrin esaslı caddeleri kaldırımlarla ' • • 7 · d·ı· · · 5 ' 10/ 9"'7 ı ·· ·· u. 1 savı e e ayı 1 

k tamır, ta ı ı ışı J sa ı gunu 1200 ı· k t" h ı· örtulmüş, yeni bulvarlar arılmıc:tır. - Hava gazı fabri ası kimyevi 16 <l k 1 •1 ·ı .h l ıra ıyme ı mu ammene ı 
s s f h l d k il l saat a açı e.<sı tme ı e ı a e k• . .. t •ıAt 11151937 t TRETUVARLAn tas iye ci az arın an .u anı mak d"I k . , . argır ve muş emı a ı a-

d k L e ı ece tır. f...eşıf ve şartname l 6 "hl" t kd" · k t b t ak 
Halkın rahatra \"e knzasızca uürüme- Üzere beher tonu o san ocş liradan k k b"l" d b .. h d" l"k rı ı a ırı ıyme za ı var asın-

s ., uru~ mu a ı ın e aş mu en ısı - d 1 h · · "h' ·ıA d · · 
ı:;ini temin için tretuvarlar meselesinde 570 lira bedeli muhammenle altı t 1 1 · ı · · "k" ·· k k ayazı ı anesının tarı ı 1 an anıtı-e sntı ır. ştıra.c ıçın ı ı yuz ır ba 30 ·· ·· dd ti k ttı 
müşkülata uğrayan Izmir belediyesinin, ton oksit döfer alınacaktır. Açık ek- üç bu~uk liralık muvakkat teminat ren k gu

1
n mu eT e

1
. açı 

1 
ar] r-

:Manisnda kısa bir zaman içinde meyda- siltme ile ihalesi 1/ 10/ 937 cuma gu·· - kb b l · k maya çı anmıştır. a ıp o an arın ma uzu veya an ;a temınat me - k t" h · ·· d 
g t. ·ı t t 1 t ık·k 16 d d ş b . .. ıvme ı mu ammenenın yuz e ye-na e ın en re uvar arı e ı rnE!vzuu nü saat a ır. artnamesini gör- tu u ıle soylenen gün ve saatte en- d" ·b - . bet" d k k · 

. 
ı Huausi muhasebeye ait ŞAŞAL ıuyunun nezafet ve snrfiyatinin mu· 

hafazaamı ve tam bir ehemmiyet ve itimatla halka aatılmuını teminen 
membada doldurulan ıu kaplarının ağızları membadaki memurumuz 
tarahndan bandrol yaplftmldıktan sonra ŞAŞAL ıuyu ibareaini havi 
müaellea §eklindeki kUJ'!unla dahi mühürlenmekte olduğundan ıu na
killerinin bu iti yaptırmadan membadan ayrıLnamalannın ve muhte
rem halkımızın da bu noktaya dikkat etmelerinin menfaatleri iktiza· 
ıından bulunduğu ilin olunur. 

Yazın insan 
kolaylı la 

eze 
Ba""ağrısı 

ırıklık 

Dikkat 
Ediniz 

1!) - 21 - 23 

kendini 
üşütür! 

da 
(3267) ;{ 

a 

yapması ltlzımdır, kanaatindeyim. mek üzere hava gazı müdürlüğüne cümene gelinir. ı u?luI~ub nıks ın e p.e ta çeksıt vbe-
Manisada halk '"e şch" k 1 l k l 2 D 1 k M Id . d ya mı ı an anın temına me u u B ·ık l hl.ke ala" ti • • •• •• •• d h 1 

y ır urucu arı e iştirak için de kırk i i ira yetmiş be~ l -k beam acı ta ak eresl~n e ya- vermeleri ve arttırma 22/10/937 u 1 e 1 me erını gorur gormez er a 
ele. v~:~ikleri için orada hiçbir esaslı kuruşluk muvakkat teminat makbu~ pı aca ton arme ana ızasyon, "h" d"" f d N E v 
nıiıc:külatn tesadüf edilmemistir. . .. 1 k d . }"' .. 51 10/ tarı ıne tesa u e en cuma gunu R o z • N ... • 1 ·· l s tt .. şut ar um eposu ve ım a ışı 14 d d · d · l k ] Beled"ye b" ··ı hh"tl 1 zu ı e soy enen gun ve aa e encu-

937 
l .. .. 

16 
k k .1 saat e, aıre e ıcara o unaca -

1 ır mu ea ı e an aşıyor. r . sa ı gunu saat açı e sı tmc M"" ·ı . b h d 
Müteahhit derhal faaliyete geçerek şeh- mene ge mır. ·ı "h 1 d·ı k . K "f bed r tır. mıterı ere aıt u mıusun a-

2 B ] d" t b"" 1 · f•· J 1 e 1 :1 e. ~ ı .e. ce tır. . eşı. e 1 ireye talik olunan açık arthrma 11t::.rt-
rin bütün caddelerinde cidden güzel ve - e e ıye 0 0 us erı şo or eri beş hın ıkı yuz yetmış beş lıra otuz .. 

8
/ I0/

37 
t "h" d ·(ba 

lmllanış1ı tre~uva~lar meydana getirjyor. ıiçin zabıta baş amirl~ğindeki nümu- bir kuruştur. Keşif, şartname ve nameskmı b"l" h kfrı ın en, ~ 1
•
1
.
1
- NEVROZIN Soiuk algınlığınin fena akıbetler doğurmuina 

Sonra, beledıyenın yardımiyle, mağaza- ne ve şartname veçhıle 24 takım el- ]A • • 1 k k bT ren ° uya 1 ır, a an tapu sıcı ı e mini olmakla beraber bütün ıatırapları da dindirir. 
fil veya evi önünde tretuvar -.·opılan ze- bise yaptınlacaktır. Bedeli mu- p an yırmı a tı uruş mlu a ıl ı~- sabit olmıyan ipotekli, alacaklılar ile I b J 

almak lazımdır 

"" de baş mühendislikten sah ır. ştı- d·- l kl l . f f k hak sa ca ın a gündet 3 kQfe alınabilir 
vcl~n ma~~m ~ a~~~~. hem~ hamm~i~herion~şliradan360 rak kin üç yüz dok~n a~ }~~~ h~gr~~~bı~ı~veırıa b h - ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
hiçbir kazanç kaydı ilave etmeksizin, liradır. Açık eksiltme ile ihal~i muvakkat teminat makbuzu veya ıpterfnı.n u a afın~n. vel u.d;- M o T o s • K L E T 
ferah ferah tahsil ediyor. Bu suretle 1/10/937 cuma günü saat 16 da- banka teminat mektubiyle söylenen su} s a aız vke ma~rab.at l aı.r lo a2n0ı .. ı- } 
~ehir güzelleşirken, halk ta sıkıntı çek- dır. l"'tirak için 27 liralık mu,·ak- ·· .. l" · a arını evra 1 mus 1 e erıy e gun 
')I 1 ı.- gun ''e saatte cncumene ge mır. . . d . d . . b"ld" l . ak 
ıneden, ~a:r~tan kurtulmak için kanun kat teminat makbuzu ile söylenen 21-24-28-1 3 284 ( l 77 3) ı~ın e ıcra aıresıne 1 

• ı~ı:n~ erı . -
mnddelerını araştırmadan bu işte:ı ~ıy- sı halde hakları tapu sıcılı ıle sabıt 
rılıyor. olmadıkça ~atış bedelinin paylaşma-

Jşin muvaffakıyet sırn huradadır: smdan hariç kalacakları ve tayin 
Teshil!it ve hüsnü niyet... D ) D edilen zamandan arttırma bedeli, 

Manisa \'alisinin refakatinde şehirde e V et em i f y 01i a ri 0 d 3 D: gayri menkulün yüzde 7 S ini bul-

Meraklılarının dikkatine nazarı 

kısa bir gezinti yapıvorum. Halk, vali.vi Al k madığı takdirde en son arttıranın ta-
., sanca Birinci Kordonda Çelikel sokagwmda 84 ve 586 kapı ahh .. d .. b k" k l k ·· • o kadar seviyor ki, en ufak bir latifeye u u a ı ·ama uzere arttırma-

40,42 harita numaralı depolar 1/10.1937 cuma günü saat 15 de 15 ·· d h d" d·ı k bile tahammülleri "Ok... Doktor Lütfü t nın gun a a tem ıt e ı me su-
., zmir Alsancak 8 inci ltletme komiıyonunda açık artırma ile ki- · 1 6/ 11 /937 ·· ·· 11 d Kırdarın yakında daha mühim bir ''azı·_ retıy e gunu saat e 

raya verilecektir. · k } k 'h feye tayin cdileceg~ine dair çıkan ""Yia, gayrı men u en ço arttırana ı a-
~ Bu depoların muhammen üç senelik kira bedeli 720 liradır. 1 d"l k · M 1 b d ı· } d halkı pek haklı bir teessüre sevketmış· : e e ı ece tır. a e e ı a ınma an 

isteklilerin % 1.5 muvakkat teminat yatırmaları ve aranılan ve· teslim edilmez. Mal bedeli verilmez 
- O Manisalıların babasıdır, diyorlar. ıikalar ve i~e girmeye minii kanuni bir halleri olmadıg-ına dair 1 Başka vaz.ifeye kı\ptırmayız. Bi2.e lazım- ise ihale karan feshedilir ve kendin-

beyannamelerle muayyen vakitte komisyona mu··racaat etmelerı' d 1 ""k k t kl ..r.ft b 1 dır. Evvelli şehri tamamlasın .. Sonra dü- - en evvc en yu se e ı e u u-
lazımdır. Şartnameler Komisyondan parasız alınır. nan kimse arzetmi~ oldug· u bedel ile fÜnürüz.. Y 

Manisa valisi, istasyonla hükümet ara- 21, 25 3279 (1780) almağn razı olursa ona ihale edilir 
unda geniş tretuvarlı mükemmel bir o da razı olmaz veya bulunmazsa 

1 1/2 - 2 1/2 - 3 1/2- 5 Beygir kuvvetinde ...... 
uTRIUMPH:t Motörlerimiz IZMIR ENTERNASYON~ 

FUARINDA 21 No. lu Pavyonda tethir edilmektedir 
FUAR münaıebetiyle yapılan buıuıi fiatlerden istifade ediniz. 

GE.NE.L ACENTESi: S. KALOMENI 
Büyük Kardiçeli Han No. 42 

bulvar meydana getirileceğini, bu cad- - icra dairesince hemen 1 5 gün müd-
Clenin asfalt olacağını anlatıyor. Asfalt MtLLI EMLAK MODORLOôONDEN detle arttırmaya çıkarılır. Bu arttır- MiLLi EMLAK MODORLOôONDEN 
caddenin muhafazası için daha şimdiden Satıt No. Lira K. maya alakadarlara tebliğe hacet ol- Satıf No. 
tedbirler alınmış bile ... Hükümetin ar- mayıp yalnız ilanla iktifa olunarak 
ka tarafında kurulacak belediye sarayı 936 Karfıyaka Mersinli. fOSe üzerinde bila numaralı ·en çok nrttırana ihale edilerek her 
:için geniş bir orsa aynlnuş/. .. Hükü- 3606 metre zeminli maa mü9temilat kilise . . . . . . 2000 iki ihalede birinci ihale edilen kimse 

' met konağının sol tarafında yakında iş 921 Altındağ ıu fabrikası depoları arkasında ve Mer- iki hale arasındaki farktan ve diğer 
dil · k" · d 5681 t k l zararlardan mesul oldug-u ve tapu bankası bizınsı inşa e · ecek... Hükümet sın pınar mev ıın e me re u e ve escarı 

meydanı parkıyle, mükemmel bir cüm- mevcut arazi . . . • . • . . . . .• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .'...... 250 harcını~ belediye ve vakıf icarınm 

967 
968 
969 
970 
971 

Lira K. 

Güzelyalı Urla toıesi bili No. 587 metre ana 293,50 
Güzelyalı Urla toseıi bili No. 532 metre arıa 266 
Güzelyalı Urla fOıeıi bili No. 482,25 metre arsa 241,15 
Salhane 9 Eylul/ 148 kapı No. 936 metre ana • . • 375 
Göztepe Halit Ziya Bey S. No. 16 ve Şahin ıo-

huriyet meydanı haline getiriliyor. Bu- 939 Kar91yaka Bahariye Tasvir So. Numara 27 bah- ve yüz e iki buçuk dellaliyenin müt-
rada Büyük Şefin kıymettar bir heykel- çe yeri •.•..••................•........•............ 191,50 terBiye ait olduğu ilan olunur. 960 
leri yükselecektfr. Yukarıda yazılı evmalin mülkiyetlerine haddi layıkiyle talip u arttırmada dahi kıymetin yüz-

kaldan No. 6 taj alan barakalı arsa . . . . . . • . . . . • . . • 60 
Dolaplı kuyu eıki Bayburtlu yeni Kayaba91 So. 
No. 6 taj 42 metre arsa . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . • • .. • . • 10,50 
Dolaplıkuyu Bayburtlu S. No. 4/1 taj 35 M. arsa 8,75 
Dolaplı kuyu Cd. 85 T aj numaralı 32 metre evin 

Dahası var ... Manisa stadyumu, Izmir çıkmadığından 16/9/937 tarihinden itibaren 10 gün müddetle de 7
1
5kini bulmadığı takdirde 2280 

1 ıh 1 · 27/9/937 l sayı ı anun mucibince muamele ic-stadından d~ha modern, kapnlı havuzuy- uzalı mıthr. a esı pazarteıi saat 15 dedir. Alıcı arın 
le, jimnaziyle, koşu pistleriyle mü kem- Milli Emlak Müdürlüğüne müracaatları. 3281 .0 778) ~ilecektir. 271 ( 1784) 
mel bir hale ifrağ edilecek... Stadın IZMIR SULH HUKUK MAH-
pHinları hazır, yeri hazır ... inşaata he- KEMESINDEN: 
men başlanmak üzeredir. lzmirde Batak hanı katibi Maz-

Sonra, bir de adliye sarnyı inşasına lum Öksüz tarafından Alsancakta 
• bb"" d"ld" H k •••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Karakol k w d 9 1 d ~eşe us e ı ı. il . ümet konağı için- ıo agın a ıayı ı ev e 
de darlıkla iş gören adliye müstakil bir T T U oturmakta iken ahiren yeri belir· 
binada, daha kolaylıkla iş görür, otori- aze em İz CUZ )Jaç ıiz kalan Firet Dikinıon oğlu Firi-
ter bir müessese halinde işletmek için derik Dikinson aleyhine açtığı 
büyük fedakarlıklar yapılıyor. Manisa Hamdı· Nu··zhet Çançar izaleyi tüyu davaıının yapılan du-
·va1isnin bu işte de muvmfak olacağı mu- rufması ııraıında dava olunan 69 
hakkaktır. eski ve yeni 71 No. evin satılmak 

VER!LEN SöZ 
tarihinde karar verilmit olduğun

962 
963 

t 
964 

965 

8 de 3 hiaaeai şayian .. .... . . . . .. ... . . . ... ... •. ......• 18 
Dolaplı kuyu Makara So. 133 • 135 No. lar ara-
ıında 61 metre arsa .. . .. . . .. . . . . . . . . . . .• . . .•• • • . . .•. 24,40 
Dolaplı kuyu Dağlı So. No. 1 Taj 58/50 metre 
arıa ...••. . . . . . . . . . . ... . . . •. .. . . . .. . . . .. . . .•. . . •••..• . .. 23,40 

966 Dolaplı kuyu Madi So. 5 No. lu 56,50 metre arsa 28,25 
972 Karataf lbit Ağa So. 14 numaralı ev •...•••.....• 265 
Yukarıda yazılı emvalin mülkiyetleri 958, 959 ve 967 ili 971 

dahil numaraları 2. inci tertip tasfiye veaikası diğerleri nakden 
tediye edilmek üzere15 gün müddetle artırmaya konulmuttur. 
ihalesi 4/10/937 per~embe günü saat 15 dedir. Alıcıların Milli 
Emlak Müdürlüğüne müracaatları. 21, 29 3260 (1782) 

MiLLi EMLAK MODORLOCONDEN Büyük Başvekil, on gün önce Mani
sadan ayrılırlarken Manis:ı valisine: 

- «Yeni Manisayı yaratacaksın!» De- f 

Sıhhat eczanesi• ıuretile tüyuun izalesine 4/9/937 

dan müddeialeyh Firederik Dikin- Yunanlı Lira K. 

mişlerdi. 

Manisa valisi Dr. Lütfü Kırdar B<I§
vekilin dirçktiflerini yerine getirmek 
için faaliyete geçmi~tir. Muvaffakıyet 

Başdurak Büyük Salepçioğlu hanı 
Karş1sında 

ıonun kanuni müddeti içinde 
mahkemeye gelerek temyiz yolu
na gitmediği takdirde bu bapta 
verilen hükmün kat'iyet kesbede
ceği tebliğ makamına kaim ol· 

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

muhakkaktır. mak üzere ilin olunur. 
ADNAN BlLGET 

V2ZZ/.Z7/LZZLZL.7//.Y.//..Y'//J//.7LV7LJ!Z7./..uz/'.7../.7...7../.JC~LLZ'~ ~ ~22:pz,ıa:;ız;ZZ:il2:ii~~~ 

so BALAR 1 Odu~~!?u~~öm?!;!~~~uının 
tahakkuku üzerine mutbah ocakları herkesi 
dütündürmektedir. Bu mü9külü ev, apart
man, lokanta, otel, hastane, kıtla ve saire 
için her nevi maden kömürü ya.kan ve her 
büyüklükteki ucuz, sağlam, zahmetaiz, te

Resmi ve hususi daireler ve eaire 
memleket ihtiyacım temin eden .• 

. 

bütün 

Şakir Zümre 
Türk aanayii harbiye ve Madeniye· fobrl

kaaı timdiden vaki talepler üzerine imalatım 
genitletmiştir. Her mikdar hemen teslim edi
lir. Boru, tabi~, lcömür kovan Ye !~İr teferrüat: 
ta bulunur. 

miz ve ekonomik •• 

Alanya ekonomik ocakları 
Halletmittir • . Küçüklerinin maarafı gün

de dört kuruttur. 
Fazla izahat, fiat ve tafsilat için atağı

daki adreıe müracaat : 

3280 (1779) 

900 Alsancak Burnava Cad. 82 eıki taj No. lu ev 
petin nakitle. • • • . . . • .. . .. . . • • .. . . • . . . • . . . . • . . . . . • 1611 15 

Yukarıda yazılı evin mülkiyeti kapalı zarf usuliyle ve 10 gün 
müddetle ıalıta çıkarılmıttır. lhaleıi 30/9/937 pertembe gün~ 
ıaat 15 dedir. Alıcılarm Milli Emlak Müdürlüğüne müracaat· 

· ıarı. 3202 ( 1783) 

Bronz diş fırçaları 

Elyaflarinın huıusi mahiyette olmaıından dit leri yalniz ıojuli 
ıu ile temizliyen ve koruyan yegine ııhhi, sağlam ve sert fır~ 
olduğunu dit doktorları ve kullananlar tasdik etmektedirler. 

BRONZ LOKS - BRONZ MıLOKS - BRONZ 171 tipleri vardır •• 

. -
lzmir Enternasyonal Fuarında 

satış depoları: Ahmet Erem Buld~~!2j!u - Gazi 
teşhir edilmektedir 

Bulvarı: 23 Telefon: 3991- Telgr:EREM · ı Umumi 
ıp !Z?P'IME i' H .A' • .;.',,, ",,~,.. , ._ , h , , 



1937 YENi ASIR eec:::~~~----·...--·-:~::::~:ı::e.,.;~~s~~~~~~~~~~-;-~~~~~~~~~==;;.:,~;;;;;~~~~~:::::==::::=::=~ ... ~~~==~~~~~~--=~====~====~S~A~H~lf'E~&~ 
DEUTSCHEG. mLEV. b.AH.NTE LIN1E F ra telli Sperco oıı·vı·er Ve şu··. LIVERPOOL HATii OPORTO vapuru ağustos aonunda 

MACEDONtA vapuru 11 eylô.lde Rot- Vapuru Acntası LıMITET Llverpool ve Svıınscadan gelip yük çı-
lerdam, Ha01burg ve Bremen için ha- v karncaktır. 
reket edecektir. apur 3CeOt8Sl OPOR"fO vapuru Karadeniz ve Js-

ROYALE NEERLAl\rt)AIS tanbuldan avdetinde Belfnst. Llvcrpool 
ANKARA Vapuru 21 cyl(ilde bekle- KUl\·tFAı'"ll'YASl BİRİNCİ KORDON REES ve Glnsgov için yük alacaktır. 

niyor. 28 cylOlc kadar Rotterdam, Ham- B Bristol, Leith ve Nevgastele hattı.. 
burg ve Bremen için yük alacaktır. HE.RMES vapuru 31 /8/937 te gc- INASI T~l. 2443 3 JOHANNE vapuru eylul ortnsındn 

AMER1CAN EXPORT L1NES lip Burgns - Vama ve Köstence limemlım Lllerman Lınes Ltd. doğru Bristol için7ük alacaktır:. . 
The E s h · c f için yük alacaktır LONDRA HA ITI ARBIAN PRINCE vapuru bmncı teş· 

XJ)OTt teams ıp orpOTa ıon • , r rin ortasmdn Lcith ve Nevgastel için yük 
EXPRESS vapuru 9 eylulde bek- ME.ROPE vapuru 5/9/937 ele hot- BuRODINO vapu~ 28 ağıutosa kn· 1 kt d I d H ıı · · '"k a1 a acn ır. 

lenıyor. Ncvyork için yük alacaktır. terdnm - Amstcrdam ve Hnmburg li- aADoJITT~W u ıçın2yu ·w ncnktır. DEUTCHE LEVANTE - LtNlE 
EXMOUTH vapuru 22 eylulde bek-J'mımlnrınn hareket edecektir. ı· 17 vl"' k dvnpLuru dS ~g.usto.~kta g1e- MILOS ı:npuru eyllıl İptidasında Ham-. ıp c., we a ar on rn ıc;ın yu a a- A r ük 

ıenıyor. Ncvyork için yük alacaktır: HERMES Vnpuru 20/9/937 de Rot- caktır. burc. Bremen ve nversten ge ıp Y 

EX1RtA vapuru 28 eylule doğru bek- terdam - Amsterdam ve Hamburg li· ~J\LVER,_NIAN vapuru 1 O eylulde çıkaracaktır. " 
leniyor. Nevyork için yük alacaktır. manian için yük alacaktır. ?~lıp .~ 1 eylule kadar Londra ve Hull NOT : V urut tarihleri, va-

Th 
. ıçın yuk alacaktır. 1 • • 1 • lu üc 

e Export Stcamship corporalıon SVENSKA ORtENT LINtEN par nrın ısım en ve nav n • 
p k MARONIAN vapuru eyl\ıl iptidasın- • • d w • 'kl"kl • d 
ıre n tarm:ısı GDYNIA motörü 2/9 / 9 37 de Rot· da Londra, Hull ve Anversten gelip yük retlerının ogışı ~ erın en me• 

Serı Seferler terdam _ Hamburg - Dnntzig • Cdynia- çıkaracaktır. suliyct kabul edılme:ı:. 
EXCHORDA vapuru 10 eylô.lde Pi- Baltık ve Danimark limanlarına hareket 

reden Boston ve Neuuork için hareket d kt" .... c ece· ır. 
edecektir. VASALAND motörü 1 7 / 9 / 9 3 7 de 

EXCALtBUR vapuru 24 eylulde Pi- Rotterdam _ Hamburg - Dantzig - Gdy
reden Baston ve Ncvyork için hareket . • Norveç _ iBultık ve Oanimark li· 
edecekf ma 

l•' , ır. . • • . manlarına hnreket edecektir . 
• Xh"TER vapuru 8 bırlncıt~rmde Pı- BIRKALAND motörü 2/ ı 0/937 de 

reden Boston ve Nevyork içın hareket . 
"de kt" Rotterdam · Humburg - Dantzıg - Gdy-
"' ce · ır. 

S h 
nia - Danimıırk limanlannn hareket cde-

eya at müddeti 
Pire - Boston 16 iln cektir. 
Pire N k lg8 .. SERViCE MARIT1ME ROUMAIN 

- evyor gun 
SERVtCE MAR1T1ME ROU1VIA1N SUÇEAVA vapuru 10/9/937 de f\tul-

BUCAREST tn - MnrsiJyayn hareket edecektir. 

BUCAREST vapuru 15 eyJO.lde gele· ZEGLUCA POLSKA S. A. 
ı-ek nyni gün Köstence, Sulin:ı, Gnlatz, LEVANT ınotörü 6/9/ 937 de An· 
\•e Gnlatz aktarmnsı Tuna li.manlnrma vers • Oantzig ve Cdynia limanlarına ha· 
hareket edecektir. rekct edecektir. 

DUROSTOR vnpuru 27 eylô.lde bek· 

!~niyor. Köstence, Sulina, Gala~z. ve ~~- Handaki hareket tarihleriyle nnvlun-
ı.atz aktarmasıTuna limanları ıçın yuk . 
alacakt )ardaki değişiklerden acentn ıncsulıyet 

ır. 

STE ROY ALE HONGROISE kabul ctıncz. 
DANUBE MARITIME Daha fazla tafsilat için ikinci Kordon-

SZEGED motörü 20 cylQlde bekleni- da FRATELLI SPERCO ·vapur accnta-
~ or. Belgrnd Nov: .... d Comamo Buda- · . • ' ...,.. ' ' . • lığına mürncnat edilmesı dca olunur. 
Peşte, Bratislava, Viyana ve Lin% ıçın 
YUk alacaktır. TELEFON: 4142/4221/2663 

JOHNSTON VARREN Llı'IBS LTD. 

LIVERPOOL ...... ,. ... _. ..... mm .... ıJiq 
A VIEMORE vapuru 26 eylulde bek-

leniyor. Llverp90l ve Anvers limanla- Diş HeKİIDİ 
rındnn yUk çıkaracak ve Burgaz, Vnr-

na, Köstcnec, Sulina, Galatz ve lbrnil A ~ ~ 11 ~ N 1 

limanlarına yük alacaktır. u a a c 1 
ARMEMENT DEPPE - ANVERS 
ESPANGNE \"apuru Birlnciteşrin lp-

tidalarında bekleniyor. ~ver-S için 
l Uk alacaktır. / ' 

DEN NORSKE MtDELHAYSLINJE 
, OSLO 

BAALBEK ınotöril 25 eylô.lde bc'k
leniyor. Dicppe, Dunkerk ve Non•cç li
ınanlarf iç.in yük" aTacaKtır. 

BOSPHOR'dS motôrü 24 bırincl teş
ı-indc bekleniyor. Dieppe Dünkerk ve 
Norveç Jimanltı.rı iÇın ~·ük alacaktır. 

Al 
Masa ve cep 

HORrfAÇSU 
Hastalannı Birfuci Beyler 

sokak 36 numarda kabul eder. 

Sabah 9 -12 
öğleden sonra 3,30 - G 

• Randevü i~in tele.fon ediniz. 
TELEFON: 2945 

vantila or ar~ 

En son icat edilen bu \•antilalorfar yazın boğucu sıcak
larıodan kurtarır. Masa vantilatorlau üc pil ile çalışır kırk 
iki saat devam eder. Saatta ancak bir kuruş sarfiyab vardır. 

CEP VANTİLATORLARI : Küçük bir pil ile çalışır mü
tenıadiyen yedi saat devam eder. Bilbasn bayanların el 
Çantalarında ve ceplerde taşınabilir. Gayet şıktır tavsiye 

ederiz. 
Deposu Sulu han cıvarı No. 9 - 28 Hüsnü Öı Ödemiıfi • ' ... ) .. . . . 

• • •C: ~ ••• • • • 

lzmir Vilayeti Muhasebei f;lususiye 
Müdürlüğünden: .. 

İdarei hususiyenin ve yarJf ve ıslah yüksek encümeninin bu ıe· 
neki onbahar at koşularının icrasına 12, 19, 26 Eylül 937 tarihi· 
ne ınüsadif pazar günleri öğleden sonra saat 15 de haşlanacak· 
hr. 

· .B~rçok saf kan ve yarım kan Arap ve lngiliz hayvanları~ıp ;ıti
ralt edeceği bu kotular diğer yıllar koşular.ından ço~ _heyecanlı 

· olacaktır. Sahsı müşterek ve çifte bahis mükafatına ılaveten ay· 
rıca da piyangolar tertip edilmittir. 

· Kemer ve Kızılçulluyu da tutmak üzere .Abancaktan koşu ~a
. halline sık sık trenler tahrik edileceği gibi ayrıca otobüs ve dıger 
nakliye vasıtalarının seyri seferleri temin edilmiştir. 

• Halkımızın hem güzel bir havadan istifade ve hem de zevk vo 
heyecan veren yarışları seyretmek için kofµ mahalline akın etme
lerini tavsiye ederiz. 

9--11- 14-16 18 21 3139 (1106) 

Umum Pamuk 
Nazarı 

Fabrikatörlerinin 
dikkatine 

PLATT 
fabrikasının Namdar 

CIKRIKLARINI ve bilcümle YEDEK AKSAMINI 
UMUl'.t ACENTASINDAN bu sene temin edebilirsiniz 

ADRES: 

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

Singer dikit maldnaları kumpanyası karşısında 
Telefon: 2413 Posta kutusu : 234 iZMIR 

uı·tnnu 

Böbrek, l<araciğer ahatsızlıkları
na, hazımsızlığa İ<arşı en iyi ve 

şifalı maden suyudu 

Herye e te • r 
ak ·çiniz 
TELEFON : 2067 

I!§~ 

5lCLIK·50CUKLUK·EKOHOMİ 
;r ~ - • 1 d"vl OEnEF.TİR 

KELViNATOA Ud defa daha az '9 e ıg -
halde •Jnl randöman erde edilen yeclne- socuk haw• dolaplar 

18 Ay Veresiye !Satış 

SAHIBINJ .N SESi 
ARTHUR VETTER 

IZMIR - Sftman iskelesi (Büyük Kardiçalı Han) 
/\ YDINDA : Mehmet Gürer - ÖDEMiŞTE : H. Ami Güler 

MUCLADA : Ahmet Sabri Acarıoy ..... 

, 

Sevincin bir ifadesidir".' 

1
GDzel ve sıhhl dişler her insanı zlyad _ 

ile memnun eder. 
GOzellik ve sıhhatınızı muhafaıa etmek 
isterseniz siz de emsalsız olan 

"PERLOOENT .. 
diş macununu kullanınız Bundan elde 
edeceölnlz mükemmel neticeden çok mem· 
nu" olacaksınız 
~ 1111 ~~ • 1'~. o/l4 •ac•••ıııuı. oı-· ütli,-... 
~~~K..... ~ .... ~ ><.dA.I: _..~~. 

TURAN Fabrikaları memulAtıdır. Aynı zamanda Turan 
tuvalet sabunlarını, traş sabunu ve kremi ile gllzellik krem

lerini kullanımı. Her yerde ~atılmaktadır. Yalnız toptan aa
lıtlar f çin bmfrde Gni Bulvarında 25 numarada umum acen
telik Nef'j Akyaııh ve ]. C. Hemsiye müracaat cdiniı. 

Poeta Kut. 2a4 Telefon E4&G 

Saç Eksiri 
Saçların rlökülmesine ve kepeklenmesine mani olur K · 
1 k-kı · · k ti d" · b • omoıen 

sadç arıdn oT be~~nı kul v~r.. enb ırır ve esler. Komojen saç!ann 
gı ası ır. a ıı rerı crmı ozmaz, latif bir rayih d 
K 

. K k ._ . . f ası var ır'. 
omo1en anzu ~aç c~sırı mnru eczanelerle ıtriyat v _ 1 rında bulunur. maga ... a a-

• 

4

"'*'''W rçzrı·--~-----·· 
En yüksek sınıf 

saattir 
Depozitörü : 

FAZLI 
Balkaı 
Saman iskelesi I~ 

bankası 
karşısınd.:ı 

Telefon: 3457 
DA Y ANIKLJ, MUNTAZAM 

AY ARLI VE DEGERLI 

'-----------------mal 
111111--~~-------------------............. ·~~~::=.:_.~~~~~ 
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.ı.!Z:Uir tkinci kra Memurluğun- Emlak ve Eytam Bankasından: 

Ali kızı Ayıeye ait olup Emlak 
~e Eytam Bankasından ödün; aldığı 
paraya mukabil bankaya ipotek ey
lecliii Karııyaka Bahariye mahalle
ainin Abacı sokağında (Yeni adı 
Mefharet sokağıdır.) 4, 4/ A nu
maralı 4 numaradan girildikte b:r 
aofa, solda iki oda, sağda bir oda ve 
Lir mutbah ve mutbahın arka kap:
ımdan çıkılınca 4 / A meclhaliaanili 
Lir avlu ve avluda hela ve erik, as
ma, incir ve ayva ağacı mevcut üst 
katın merdiveni albnda gusulhane 
üst katta bir sofa sağda ve solda 
iki§erden dört oda avlu tarafındaki 
odalar tarafından harap bir daraça 
mevcut ve mutbahda tulumbası bu
lunan ve hali hazırına bin iki yüz 
lira takdir olunan muhtacı tamir 
evin hali hazırı ile tamamının mül
kiyeti açık arttırma auretiyle ve 844 
numaralı Emlik ve Eytam bankası 
kanunu mucibince bir defaya mah
eus olmak prtiyle artbrması ... gü
nü saat ... de icra dairemiz içinde 
yapılmak üzere bir ay müddetle aa
blıia konuldu. 

Bu arttırma neticesinde satq be
Cleli her ne oluna olsun borcun 
ldenmesi tarihi 2280 numaralı ka
nunun meriyete girdiği tarihten son
raya müaadif obuası hasebiyle kıy
metine bakılmıyarak en çok artbra
mn üzerine ibaleai yapılacaktır. Sa
bf 844 numaralı Emlik ve Eytam 
t.nkuı kanunu hükümlerine göre 
yapdacaimdan ikinci artbrma yok
tur. Sabt pefİn para ile olup mü4-
teriden yalnız yüzde iki buçuk del
liliye masrafı alınır. 

ipotek aalıibi alacakWarla diğer 
ılikadarlann ve irtifak hakkı sa
hiplerinin gayri menkul üzenndeki 
haklarını hususiyle faiz ve masrafa 
dair olan iddialannı isbu ilin tari
hmden itibaren yirmi ~n içinde ev
rakı müsbiteleriyle birlikte memuri
yetimize bildirmeleri icap eder. 

Aksi halde hakları tapu sicilince 
malum olmadıkça payla.amadan ha
riç kalırlar ....... tarihinden itibaren 
sartname herkese açıktır. Talip olan
ların yüzde vecli buçuk teminat ak
çesi veya milli bir banka itibar mek
tubu ve 37 /3670 dosya numMasiy
fe tzmir ikinci icra memurlu~una 
müracaatleri ilin olunur. 988 H. iŞ. 

Emlak ve Eytam 
Bankasından: 
37 /3670 icra dosya numarasiyle 

sahlan, yukanda evsafı yazılı gayri 
menkulün alıcısı isterse, bankamız
ca bu gayri menkule konulacak kıy
metin yüzde ellisin~ ~.adar umumi 
prtlanmız dahilinde ikraz yapılabi-
lir. (1777) 
== .. 

lmıir lkinci icra Memurluğun
dan: 

Terzi Hasanın Emlak ve Eytam 

Esas No. 
709 
311 
859 

951/952 
1131 

701/1.B. 
214 
923 

1128 
897 
326 
691 

701/C. 
701/B. 

310 
348 
923 

848/1 
C. No. 

9 
9/1 
224 

25/1 
88/1 

41 
225 

56/8 
88/4 

259/1 
189 

258/13 
258/7 

258/11 

46 
ıs 

130 
145/1 

142 
144/2 

Yeri 
Kasap Hızır M. Arayıcı :ıokak. 
Jzmir Bayındırlık caddel i. 
Burnava Hamitli yolu. 
Akdeniz Mah. Sahiliye sokak 6/24 hisaeai. 
llcinci Sultaniye Osmanzade sokak. 
Karataş 9 Eylul sokak. 
Karşıyaka Turan C. 
Karataf Şetaret sokak. 
Çobanoğlu Zekibey caddesi. 
Karşıyaka Reşadiye. 
Bayraklı - Burnava caddesi. 
Balçova Yıkık.köy. 
Karataf 9 Eyliil sokak. 

}) }) 

Bayındırlı çartısı. 
Kızlar ağası hanında. 
Karataf 9 Eylul sokak. 
Karataf Şetaret sokak. 

. 
ikinci Süleymaniye Ruhibaba Sok. 

» » » 
Mesudiye M. intikam 'okak. 
ikinci Sultaniye 3 üncü Nezaket So. 
Gazi Bulvarı. 
ikinci Süleymaniye M. Hüseyin Efendi So. 
Tepecik Sürmeli sokak. 
ikinci Kordon 

No. ıu 
513 

4 

17 
120 
218 

9 
80 

31/1, 37 
73 

116 
114 

2 
25/21 

136 
14 

4/2 
4/2 

5 
2 

20 
12 
10 
49 

Gazi Bulvarı 4 ve 8 inci sokak. 
Karataş Tramvay caddesi. 176 
Gazi Bulvarı No. 26 da. 13, 12, 11, 10, 9, 8, 
Karatat Tramvay Cad. 176 No. da 13 

7 » » 
}) » 
MANtSA 

Y arhasanlar Yeni cami arka11. 
Alaybey M. Hendekkahve sokak. 
Attarhoca M. Kuyualan sokak. 
Alaybey Hendekkahve So. 
Çaprazıkebir M. lzmir caddesi. 
Gazipata Mah. Muammerbey sokak. 

11 

Bila No. 
J> 

32/32. 1 -

Nev'i 
Dükle.in 

)1) 

Tarla 

l>epozitoıu 

Hamam ve mağaza 

r. L. 
3.60 
7,20 
2.70 
8.25 
5.40 

Ev 
» 

Evin alt kıımı 
Dükkan 
Arsa 
Ev 
Tarla 
Ev 
Ev 
Dükkan 
Oda 
Ev 
» 

J) 

» 
> 
» 
Mağaza 
Ev 
» 

Dükkan 
Apartıman 
Evin alt kıımı 
Odalar 
Oda 
» 
)) 

Ev 
» 
» 

Dükkan 
Ev 
Dükkan 

5.40 
10.80 
19.80 

14.40 
3.- .. 
9.-
4.50 
9.-
9.-
4.50 
1.80 

19.80 
7.20 

4.50 
4.50 

48.75 
7.20 

18.-
5.40 

36.-
32.40 
27.-
10.80 

292.50 
7.20 
7.20 
7.20 

10.80 
12.60 
14.40 

7.20 
39.60 
9.-

KASABA 
194 Turgutlu Yenice maha~lesi~de. _ - .... Ev • 9.-

lzahatı yukarıda yazılı emlakın kıraları 24/9/1937 euma gunu ıaat On bırde taliplerine ihale 

edilmek üzere artırmaya konulmuttur. • • • • . 
t t ki' olanların hizalarında yazılı depozito akçesını veznemıze yatırarak artırmaya gırmelerı 

1 e 1 (14 - 21) 1732- 3192 

... ~~::,mı .... & .... ~ ........ ~~ 

Emlak ve Eytam 
Esas No. Yeri 

Bankasından: 
No. su 

Eski Yeni Nev'i 
Depozitosu 

T. L. 

153 Ahmet ağa M. Şamlı çıkmazı S. Ada 
179 parsel 19 35, 35/1, 35/2; 35/3 Ev 1.000.-

175 Kasap Hızır M. Palancılar Sokak 
Ada 331, parsel 11 17 

209 Karşıyak:ı Alaybey Hakikat S. Ada 8 
Parsel 8. 

210 Akdeniz Mah. Açık sokak Ada. 961 
Parsel 14. 

21 

12 

85, 22, 6 

226,258,259 Selimiye Mahallesi tramvay caddesi. 
Ada 480, parsel 5. 174, 176, 178 

228 ikinci Süleymaniye M. Yüzbatı Ha
&an nğa sokak. Ada 1232, parsel 21 

239 Karşıyaka Alaybey M. Eski Hayal 
yeni Hakikat sokak. A<l&\ 16, ~ar~cl 38 

248 Ka.rsıyaka Bahariye M. Y emışçıpaşa 

73, 73/1 

9, 11 

ıs 

Mağaza 160.-

Ev 180.-

Mağaza 200.-
lki ev on üç odayİ müş-
temil yahut hane 1.600.-

Ev ve dükkan 240.-

Ev 90.-

200.-
So. Ada 162, oarısel 14. 

257 Kokaryalı ikinci .Şere! sokak. Ada 9 ta. » 140.-

1787 padrsel 161 Yge:Yı ri'~~~kullerin pefin bedelle ih~leleri 29/9/1937 çartamba günü saat 
izahatı yukarı a yazı ı 

b' d ı k üzere artırmaya konulmuştur. • _ . • 
on r e rnpı mi a h. larında yazıla depozito akçesini veznenııze yatırarak artırmaya gırmelerı ve 

lsteklı olan :ırın w ızaf . l .. 1A lu ur (14 • 21) (3189) 1731 
yanlarında b irer fologra getırme erı ı an o n . 

Bankasından ödünç aldığı paraya 
mukabil bankaya ipotek eylediği iz
mirde Kaqıyaka Osmanzade mahal
lesinin Bahçelik geçit çıkmazında es
ki 11 yeni 9 Nu lı haneye cümle ka
psından girilince plika taşlı koridor, 
sağda il:i oda, solda bir oda ve pla
ka ta§h koridorda ahşap 3 basamak- Kulak, Boğaz, Burun hastalık- lzmir Ziraat mektebi müdürlüğün-
h merdivenle çıkılınca karşıda keza ları mütehassısı 

Doktor Operatör 

Sami ula~~ 
Muayenehane: Birmci Beyler 

No: 36 Telefon 2310 

bir oda solda mutbah ve mutbahtan 
çıkılmca mikdarı kafi bahçe ve bah
çenin içinde 2 erik, 2 armut ağacı 
ve bir tulumbası vardır. Bahçenin 
sokağa açılır 9/8 Nu. kapısı mevcut
tur. 1500 lira kıymetinde olan bu 
gayrimenkulün mülkiyeti açık artbr
ma suretiyle ve 844 numaralı Emlak 
ve Eytam Bankası kanunu mucibin
ce bir defaya mahsus olmak §Arliy
le arttırması 21/10/37 çar§mba gü
nü saat .... de icra dairemimiz için- Evi: Göztepe tramvay cadde-
de yapılmak üzere bir ay müddetle ıi 992. Telefon: 3668 
satılığa konuldu.. 1-26 (481) 

Bu arttırma neticesinde satış be- -r;:;(J.Y.Z"P.:7.ZZZZ77Z7ZZXZ'/IZ7Zi!7L71 

deli her ne olursa olsun borcun G n H t 1 1 

ödenmesi t~rihi 2.2s~.nu~arab ka- oz e ımı 
nunun merıyete gırdıgı tarihten son-
raya müsadif olması hasebiyle kıy-
metine bakılmıyarak en çok arttıra- • 
nın üzerine ihalesi ya..Pılacaktır. Sa- MiT AT QREL 

lzmir enternasyonal 
serS?isinde ... 

Vatandaşları alaka uyandırıcı bir 
tecrübeye davet ediyoruz! 

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

Sütlerinizi beraberinizde getirin, bu tecrübeye siz de ittirali 
edebilirsiniz. 

Dünyanın her taraf anda•, çiftlik ve süthane sahiplerinin büyük 
rağbetini kazanan Miele krema makineleri, memleketimizde de 
görülmemit bir alaka ile kartıılanmıstır. 

lzmir Entemasyoal Sergisinde Miele pavyonunu mutlaka 
ziyaret ederek, krema makinelerimizin harikalı 

randımanını gözlerinizle görünüz! 
A111i pavyonda: 

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

Gemici Feneri. 
Gaz ocakları .• 

• Hakiki dostun tavsiyesi budur: 

Yurdda ittifak 
tesise nicin 

' 

R 
A 
D 
y~ 

o 
L 

• 
ı 

N 
haline gelen ba kanaati 

ve nasıl muvaffak oldu? 
Çünkü .-RADYOL1N> in terkibi yük- mütemadiyen taze taze piyasaya çıkar 

sek bir kimya ~aheseridir. Çünkil <RADYOL1N> diğer macun· 
Çünkü bütiin cRADYOLtN'> kulla- lnra naz.aran çok ucuzdur. 

nanlnrın dişleri temiz, sağlam ve güzel- Artık butiliı bunlardan sonra cRAl'"" 
dir. YOLlN> kullanan on binlerce kişlnil1 

Çünkü cR.ADYOL1N> emsalsiz rag- ne kadnr haklı olduğunu anlamak kD" 
beti clolayısiy]c hiç stok yapmadığı için Jaylaşır. 

GONDE iKi DEFA FIR ÇALAMA YI iHMAL ETMEYiNiZ .... 

tıf 844 numarala Emlak ve Eytam 
bankası kanunu hükümlerine göre Adres - Beyler Numan zade J · 
yapılacağından ikinci arttırma yol;- aokağı Ahenk matbaas, yanın- ton zmir P. T. T. Başmüdürlügw ünden: 
tur. Sabs pefin para ile olup mü§- da. Numara: 23 Maden kömürü, Zonguldak 30 1125 25 31 
teriden yaln1z yüzde iki buçuk del- Muayene saatleri : 10--12, Yulaf, birinci yerli 6000 4,25 19 12 1 - lzmir evrak ve paket posta merkeziyle şimendifer iıtaı· 
liliye masrafı altnır. ~ lS 

30 
_ 17. Telefon: 3434 Arpa, birinci yerli 8000 4 24 00 yonları ve vapurlar ve şehir dahilindeki bütün posta ve telgraf 

ipotek sahibi alacaklılarla diğer &-r.LJ'~.r...a;~..Zl) Kepek, kalın 3000 3 6 75 merkezleri arasında posta nakliyatı üç sene müddetle 13/9/937 
alakadarların ve irtifak hakkı aa- ya numarası ile lzınır lkıncı icra Makarna, ekstra 700 24 12 60 tarihinden itibaren 15 gün için kapalı zarf usuliyle münakasaya 
hiplerinin gayri menkul üzerindeki memurluğuna müracaatleri ilan olu- Yemlik kuru ot, Tırfıllı, birinci 15000 4 45 00 çıkarılmı,tır. Tahmin bedeli aylığı 450 liradır. Seraiti anlamak 
haklannı hususiyle faiz ve masrafa nuz. 1148 Yataklık kuru ot, dikensiz 10000 3 22 50 için Müdürlük kalemine müracaat edilmesi. ' 
d~ir ola.n. iddiala~ını. i~~u. i!&n tari- Emlak ve Eytam teneke 2 - Muvakkat teminat miktarı 810 liradır, kat'i teminat da 
hınden ıtıbaren yırım gun ıçınde ev- Benzin 90 295 19 91 bunun iki mislidir. Ayrıca da bet yüz liralık idari kefalet alına· 
~ ~üsbi~el~riyle ~ir~ikte memuri- Bankasından• 1 - Mektebimiz 937 yılı ibtiyaci için yukarıda cinsleri yazılı er· caktır. 
yetımıze bıldırmelerı ıcap eder. • zak 7 /9/937 tarihinden itibaren on bet gün müddetle açık eksilt- 3 - Taliplerin bu işi yapabileceklerine dair kudreti maliyete· 

Aksi halde h:Jdarı tapu sicilince 37 /7992 icra doıya numarasiyle meye konulmuf olup taliplerin yüzde yedi buçuk iğreti teminatını rini gösterir vesikalarını ve muvakkat teminatı idare veznesiııe 
malum olmadıkca pavla§madan ha-

1 
aahlan, yukanda evsafı yazılı gayri mal sandığına teılim ile .ihale rünü olan 22/9/937 tarihine raıtlı- yatırdıklarına dair vezne makbuzunu havi olarak usulü dairesİll" 

riç kalırlar. 17 /10/37 tarihinden menkulün alıcısı isterse, bankamız- yan çartamba ıünü saat on bet buçukta mektepte mütetekkil satın de hazırlayacakları teklif mektuplarını 27 /9/937 pazartesi pııil 
itibaren prtnamc herkese açıktır. ı ca bu gayri menkule konulacak kıy- alma komisyonuna aelmeleri. saat 14 de kadar idareye tevdi eylemeleri lazımdır. 
Talip olanların yüzde yedi buçuk metin yüzde elliaine kadar umumi 2 - Bu ite ait prtnameleri ıörmek iıtiyenlerin her sün öğleden 4 - Teklif edilecek bedel haddi layık görüldüğü takdirde ib•-
temiAat akçesi veya milli bir ban-~ ~ız dahilinde ikraz y~i- ıonra mektep miidirlfliüne m•acaat etmeleri. le kararı 27 /9/937 pazartesi aünü saat 15 de verilecektir. , 
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Nan kine taarruz mu edecekler? 
................................................................................................................................................ ·····•··••·····················••••········••••········•·•·•································•·········•·····•••·········••• 

Japonların bir notası Romadaki temaslar ... 
Nankindeki sefirleri bu şehri derhal İtalya Nyonun kararlarını hükümsüz 

terketmeğe davet etmiştir... bırakmağa mı çalışıyor? 
Çinlilerin mukavemeti Japonyada endişeler uy~ndırıyor. Nankine 
taarruzla bu mukavemeti sarsmağa muvaffak olacaklarını umuyorlar 

Londra, 20 (Ö.R)- Çin harbı hakkın
da gelen haberler birbirini nakze1mek
ledjr. Japonların Şanghny cephesinde 
yakında umumi taarruza geçmeleri bek
lenmektedir. 

Japon kumandanlığı Çin mev-L.ilerinin 
bir diken gibi Japon hattı içine sokul
muş olması sebebiyle bu dikeni çıkar
mak azmindedirler. Şimdilik ancak ba
tarya ve tayyare faaljyeti kaydedilmek
tedir ki bu da taarruzun yakın olduğu
nu gösteriyor. 

JAPONLAR ENDIŞEDE 
Fakat Çin kuvve..tlerinin gösterdikleri 

mukavemet Japonların planlarını olduk
ça nltilst etmiş ve Japon umumi efka
rını az çok cndi§eye düşürmüştür. cDa
Hy Hernld> gazetesi bu münasebetle Ja
pon umumi efkarının şu hakikatleri nr
tık milşahedc ettiğini yazıyor: 

1 - Çinliler şiddetli bir mukavemet 
göstermektedirler. 

· 2 - Evvelki tecrübeler hilafına ve 
bo'klcncnin aksine olarak Çinliler harp 
meydanından kaçmamakta, bilakis kuv
vetli mukabiJ taarruzlarda bulurunakt~
dırlar. 

3 - Cin kumnndanlığı Japonl:ıra kar
fı mahareitn harekatı idare etmektedir. 

4 - Çinlil~ malzeme bakı!Ilından da. 
ha nşnğı bir m<:>vkide olm::ıkla b~rab::!r 
maneviyatları yüksektjr. 

lki mıllet boğazlaşırken .. 
iki Jpaon kızı karşısında modern bir Çin kı:ı 

nı haber vermeleri üzerine ecnebi hü
kümetlerin mümessilleri tebaalarının 
mc>nfaatlerini korumak için Japon hükü
meti nezdinde bir teşebbüste bulunmuş
lardır. 

INGILIZ VAPURLARI 
Tokyo, 20 (ö.R) - İngiliz sefiri bir 

not<ı vererek İngiliz bayrağını taşıyan 

ması temine ınuktedir olamamaktadır. 
Nankinin bulunduğu merkezi Çinde 'ise 
vaziyet böyle değildir. Nankin üzerine 
yapılan hava taarruzları bu şehirde mer
kezleşmiş olan askeri teşkilatı bozacağı 
gibi Çin ahalisi üzerinde manevi bakım
dan çok fena tesiri olacağı da Japonlar
ca ilmit edilmektedir. Çünkü Çin hü-

5 - Nıhayet Japonlar için diğer bir 

tehlike de Çin kyvvctleri arasında ko- Şanghayda Vosung ciheti bir harabeden 
münist nüfuzunun gittikçe artmasıdır. 

ÇtN ASKER! HAREKETtNtN vapurların gerçekten İngiliz olup olma- tını lmşkn şehre nakle mecbur olacak-
MERKEZt dıklnrmı anlamak üzere Japon bahri tır. 

Şanghny, 20 (Ö.R) _ Japon bahri kuvvetleri tarafından muayenesini ka- Şanghay, 20 (Ö.R) _ Japon gazeteci-
} bul ettiğini bildirmiştir. Japon mahfil- }erinin bıldirdiklerine göre hadiselerin 

otorite eri Nankln şehrinin yarın Japon- 1 
1 f lerinde bu cevabın Japonya tarafından tazyiki altından Mareşal Çan-Kay-Şekin ar tara ından havadan bombardıman 
edileceğini bildirerek e::nebilerin tahaf- ~ı:ri silrül~n talebi. tamamen terviç etti- nihayet Japnyaya harp ilanına mecbur 
r. g, kaydedılmektedıt. . kalması ınuhtemelidir. Çinliler Ceneviız etme~i lüzumunu bildirmişler ve 
bombardımanın neticelerinden dolayı MlLLl HüKüMET MERKEZİ redeki teşebbüslerinin akim kalmasın-
hiçbir .mesuliyct kabul etmiyeceklerini NANKJNDEN ÇEK1LECEK Ml? .fan müte ssir olduklarından müfrit un-
ilfıve eylemişlerdir. Japonlar Nankin!n Şanghay, 20 (Ö.R) _ Söylendiğine surların nilfuzu artmıştır. Çinliler ec-
bombardımanına sebep olarak burası- güre Mareşal Çang-Kay-Şek, Çin milli nebi devletleri ve bilhassa lngiltere ve 
mn Japonlara kar,şı Çin askeri hareket- hükümet merkezinin Nankinden memle- Amerikayı japonyaya karşı müdahale 
]erinin merkezi olduğunu ileri sürüyor- ket dahilinde uzak bir noktaya nakline ~ttirebileceklcr:ni umuyorlardı. Şimdi 
)ar. muarız bulunmaktadır. Çünkü her ne Japon istilasından hfısıl olan vaziyet 

BIR HAVA FILOSU NANKIN kndar böyle bir teşebbüs hükümct mer- karşısında Çinin Bokserler tazminatını 
üZERINDE kezini Japonların taarruzlarından ma- tediyeden istinktıf edeceği söyleniyor. 

Şanghay, 20 (Ö.R) - üç Japon avcı sun bulunclurabilirse de Çin ahalisinin TIEN-ÇINDE 
tayyaresiyle 10 bonıbnrdıman tayyare- maneviyatını sarsacak mahiyette telak- Şanghny, 20 (ö.R) _ Tiyen-Çine da-
fiinden mlitckkep bir hava filosu Nankin ki ediliyormuş.. ha 30.000 Japon çık::ırılmıştır. Şimali 
üz.erinde bir sa:at dolaşarak Çin hava Tokyo, 20 (Ö.R) - Siyasi mahfiller Çindc mühim hareketler bekleniyor. 
bataryalarının şiddetli ateşine rağmen \•e gazeteler Nankine knrşı başlanan hn- Şangh~y 20 (Ö.R) Japonyanın 
birçok bomb, lar rtnışlardır. Bu filo- \·a hücumlarına çok ehemmiyet vermek- Nankini tehlıkeli mıntaka ilan etmesi 
ti)]a çekilirken yerine diğc.r b~r Japon tedirler. Böylece ŞanghE:ydaki hare- üzcrinn Amerika sefarethanesi erkanı 
filotillası kaim olmuş ve bu da bir çey- ketler Nankine doğru uzayacaktır. Bu ve Amerika tebaaları bir ganbofla nc
rek saat kndar !ôehri bombalamıştır. m~hlillerde .ll,Öylendiğine göre şimali birden denize doğru inerek şehirden 
Kurbanların ve hasaratın mühim olduğu Çindeki harp hareketleri Japonya i

0

çin uzaklaşmıslardır. Amerikan sefaret er
tahmin edtli) or. Henüz miktar b:ldirıl- şimdi ikinci drr.ecede düşmektedir. Zi- kfını bu ganbolta kal::ıcaklar ve lüzumu 
memiştir. • rn burası çok geniş arazi olduğundan hnlinde hükiimetle temas etmek üzere 

Tokyo, 20 (ö.R) - Japonhırın Nan- Çin kuvvetleri mütemadiyen çekilebil- tekrar N:mkine geleceklerdir. Ingiliz 

Fransız - İngiliz maslahatgüzar/arının 
K ont Cianonun cevabı bu mahiyette 

Roma, 20 (ö.R) - lngiliz ve Fran
sız maslahatgüzarları tarafından harici
ye nazırı Kont Cianoya yapılan ziyaret 
üzerine aşağıdaki tebliğ neş-redilnfiştir: 

lngiltere ve Fransa maslahatgüzarları 
hariciye nazırını ziyaret ederek Akde
nizdeki bahri mürakabe dolayısiyle sat
hıbnhir gemilerine '\"e hnva gemilerine 
karşı tatbiki mutnsavver tedbirlere dair 
olan mütemmim Nyon anlaşmalarını teb· 
liğ etmi,Ier ve 14 eylul tarihli Nyon ka
rarlarına iştirnki ltalyanın kabul edip et
mediğini sormuşlardır. Kont Ciano bu
nunla dnkadar olarak ltalyanın hak mü
savatı meselesini tahrik ettiğini eöylemiş 
ve herhangi bir J:arakol gayretine i~tirnk 
için Jtalyan filosunun lngiliz ve Fransız 
filolarile müsavi bir mevkii malik olması 
icnp ettiğini tasrih eylemiştir. 

Paris, 2 O ( ö. R) - cPopulaire> ga

zetesi yazıyor: Nyon konferansının kn
rnrlarından sonra B. Mussolinİnin alnca
ğı vnziyetten endişe edilmekte idi. Hal
buki ltnlya hükumet reisi şimdi Nyon 
konfernnsını akim bırnkmak teşebbüsü
nün kend:eini düşürdüğü müşkül mevki
den kurtulmağa çalışıyor. Kont Ciano
nun yeni beyanatı Akdeniz kontrolanda 
İş birliği meselesinin vaziyetini değiştir
miyor. Acaba bir uzlaşma mümkün ola
cak mı? Jngilız.ler pek ihtiyatlı davranı
yorlar, zirn Romanın niyetleri hakkında 

son bir 
telakk i 

snrih işaretler bekliyorlar. Her halde R umadan bir göriinii§ 

istimzacına 
ediliyor .. . 

Londra ve Pariste umumi kanaat şudur rekcte hazırlanıyorlar. Bu mesele B. B. sosyalist amele dclcgasyoniyle beynelmi• 
ki Roma ile müzakerelere girişilirken Mussolini ve Hitlcr arasındaki müzake- !el sendikahır delegasyonunu kabul et• 
Nyon konferansının kararlarını tatbik relerin mevzuu olacaktır. miştir. 

mevkiine koymaktan vaz geçilemez. Zi· Berlin, 20 (Ö. R) _Alman gazete- Bunlar kendisine son dda bu iki te" 
ra Fransa ve İngiltere bu hususta beyne)- leri Akdcnizde lngiliz ticaret ve harp gc- §ek kül tarafından İspanyada ademi mil"' 
milel bir manda almışlardır ve bu man- dahale polı"tı"kası nlevhı'nde kabul edd• milerinc karşı !Yapılan ve Londrada de- " 
danın esaslarını bozacak hiç bir uzlaş- mi" olan takn"r hakkında ız· ahat vermi ... rin heyecanlar uyandıran taarruzların ...,, " · 
nıaya imkan ve .ihtimal yoktur. Bunun ]erdir. 
için Nyon prensipleri hemen filiyat aa- Valensiya hük\ımetinin emri altındaki 

k tayyareler tarafından yapıldıgıw nı iddia Berlin, 20 (Ö. R) - İngiliz ve Fran• hasına g~ece tir. 
etmekte 11rnr ediyorlar. halya ve Al- ınz mMlahatgüzarlarının ziyareti üzeri• cJ ournab muharriri Saint - Brice ise 

Akdeniz vaz.iyeti hakkında nikbin değil- manya bu hareketlerin bolşevik tahrika- ne Kont Ciano tarafından neşredilen tcl)ı 
dir: Akdenizdeki yeni nezaret ıeyriise- tından ibaret olduğuna kani imi§ler (? 1) !iği gazeteler son tablarında neşretmekt( 
fere ayni derecede hakları olan tarafla- Cenevre. 20 (A.A) -B. Delb:d'ür. ve bunu İtalyan • Alman İ§birliğinin biı 
rı her gün karşılaştırabilecektir. Bu ta- öğleden eonra Fransa • Leh meseleleri delili olarak görmektedirler. Pariı " • 
raflardan bazıl arı bir nizamnameyi ceb- hakkında B. Bek ile ve yakın Şark ve Londra bu suretle iki hükumetin İ§ bir• 
ren tatbik iddiasındadırlar. Diğerleri ise Akdenizdc kontrol mcseleleıi hakkında )iği sisteminde devam azmini ve Alman• 
bunu tecahül ediyorlar. Bazı devletler da Dr. Rüştü Araala görüşmüştür. yanın c başlıca Akdeniz devletinin t: 
aralarında bazı kararlar vermi§lcrdir. Di- Fransa hariciye nn~ın bundan sonra müddeiyatını tervice hazır olduğunu an• 
ğerleri de mütekabilen ayni §ckildc ha- B. Ncgrini ve dahıı ıonra beynelmilel lıyacaklardır. f 
································································································ · · ··································' 

Fransanın dış 
başvekili 
nutuklar 

Dün ransız 
tara ından 

Paris, 20 ( ö. R) - Dünkü pazar 
günü Fransız ba,vekili ve nazırları tara
fından Fransanın dahili ve harici tıiyase
ti hakkında izahnt veren bir çok nutuk
for söylenmiştir. Başvekil B. Chau
temps kabinesinin icraatı hakkında bir 
bilanço yapmış \'e vatanın refah ve se
}dmeti için elzem olan ittihat ve vifak 
lehinde beyanatta bulunmuştur. Bay 
Chautemps demiştir ki: Kabine memle
ketin menfaatlerini daima göz önünde 
tutarak vazı1esini görmektedir. Dünya
da F ransadan daha ziyade sulha bağlı 
hiç bir memleket yoktur. Mükemmel 
ordumuzla tıtkip ettiğimiz gaye de va
tanın emniyet ve şerefini korumaktan 
ibarettir. 

Devlet nazırlarından eski başvekil 
B. Blum sosyalist partisinin radika1 -

siyaseti 
ve nazırları 
söylendi 

sosyalist idare i altındaki halk cephesi Rransız Rcisicümhun: Lebnm Almanyanın Paris elçisiyle beraber 

h?k~m~tinc müza~e~etc. devam ettiğin~ ıahluk ve hakka, beynelmilel adalete da-ı Harbiye nazırı ve radikal - ıosyalitİ 
b~~d~rmış. ~·e dem ıştır kı: Halk. cephesı yanan prensiple'r dahilindedir ki sulh partisi lideri B. Daladier partisinin cünV 
hukumetının ba~ındaki idare ne olursa yaşayabilir. fngiliz - Fransız tesanüdü huriyet disiplinine ead ıklığından bahset• 
olsun hep. bi!iyoruzki bu teşekküle girmiş j ve milletlerin birbirine kar§ ılıklı yardım 1 miş ve nahiye İntihabatı arifesindeki "'1•' 
olan partıler dün gibi bugün ve yarın hh .. d.. b lh · ·d· B l ·· • 
d h k 

ı tea u u u su un garantısı ır. U· ziyetini tasrih etmiştir. Bu vaziyet cuf11 
a are etlerini birleştireceklerdir. Gc- . . . • . .. .. 1 • • • • • •• t• 

' t'h b b' ı ·w 'k ) . nun harıcındekı telakluler şohrel ve fu- hurıyet dıt'ıplınıne eadıkane ,hurmet e çen ın ı a nıta ır ıge saı o an •ynı 
t hd 't • hl'k k k k tuhat emelleri b~liyenlerin entrikaları- rnekten ibarettir. 
e ı ve aynı tc ı eye arşı oyma . . . ·~· .. l. _ı ıf 

·· b d f k' h' . 'h b d nı kolayla,tırır. O zaman her devlet Nıhayet eosyalıst bırlıgı partısı rot: 
uzere u e a ı na ıye ınb a atın a . . . . bo' 
1 lk h · .1 . kendi selameti namına silah yarısı ve 

1
8. Yıolette harıcı sıyasette 8. Del 

ıa cep esı partı erme mensup nam· • ı~ 

zetler en müsait mevkide olanları lehin- birbirine muhalif ittifak sistemleri gibi 

1 

tnrafından tayin edılen esasları teyit et• 
de namzetlikten vazgeçeceklerdir. Zira tehlikeli yola atılmış olacaktır. Bugün- miş ve demiştir ki: f:>emakrat hükurne 
lıer namzctin kendi partisine karşı sa- kü halde diğerleri gibi Fransa da bu ler için vazife ağırdır. Azami şansı kcf'' 

dakat hissi halk cephesine sadakat ve silahlanma yarışına katılmağa mecbur-idi tanıfımızn nlnrak ihtilaftan sakının~~ 
Lu teşekküle mensup diğer partilere dur. Fakat günden güne tekemmül gerektir. Bunun için anlaşmağa '\'e rııo• 
dostluk ve tesanüt hissile birleşmekte- eden silahları daima yenilemek lazım znlt.ercye daima hazır bulun~akla berıı• 
dir. geldiği için kimse bu yarışın ağırlığına her hakikatleri görmek ve dinlemek ''' 

Harici siynset hakkında B. Blum tahammül edemez. Bunun için'dir ki si- dnhn ö teye gidilemiyccek hadleri ta)ill 
Fransanın sulh azmini kaydetmiş ve de- luhsızlnnma, hakemlik ve kollektif cm- eylemek icap eder. Böyle bir aiya&e1 10 

miştir ki: Sulh bölünmez, :z.ira bugün niyet esaslarının zaruri bir mütemmimi- ancak bütün milletin ta vibiyle ıniit11' k ine karşı hava bombarnınıeniyle başlı- mekte ve Japon piştarları bunlarla te- ve Sovyet sefirleri şimdilik Nankinden 
yarak yeni bir tnarruzck ~JUlunacnklan- kümcti bu harekat karşısında payıtnh- uuıklaşmağı reddetmişlerdir. har tc b .. I.. b ir 


