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Yaratılan eser 1 
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~İsmet ~· .. .. nonunun 
sıhhi vaziyetin
de endise edecek 

' 
cihet yoktur 

• . . 

. . .. 
• . 
• • . 
• • • 

Jstanb:ıl, 21 (Hususi muha. : 
birimizden) - On ki yıl gc- : 
celi gündiizlü çalışan, güzel 
yurdumuzun tealisi yolunda 
fovkalbcŞcr gayre~ler sarle-

• den Başvekil İsmet lnönü, . 
: doktorların gösterdikleri lü-• 
E zum iizerinc, Cümhur Reisi ta-

~ E rafından verilen bir buçuk 
: aylık talil ve ictiralıat devre
: &ine. bugün girmiş bulunuyor, 
E Baıvckilin sıhhi vaziyetinde 
E endişe olunacak hiç bir cihet 

Kanmtayda sor. mıtkutıtı : yoktur. Mt>sele veni büvük İ$-
: (.SONU OÇONCU SAYFADA) 

. . . 

• -
Vekalet bu maksatla lzmirde 
etüdle ·yapılmasını emretmiştir . 

. . . . . . . . . . . 

sö11lerken =•••r •• •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
----~;........-------------

Balkan re • e 
ıp er 1937 Fuarının 

Bl&nçosu .. 

Ingiliz gazeteleri söylenen sözleri 
çok ihtiyatlı buldular 

Londrn, 21 (Ö.R) - Gazeteler bugün 
için dnvet edilmiş olan kabine mcclsi
nin yarın toplnnacağını ve B. Edenin 
de o vnkite kadar Cenevreden dönmüş 
bulunacağını yazıyorlar. • 

ALMAN MüSTEMLEKE .MüD
DE1Y ATINA KARŞI 

Londra, 21 (Ö.R) - Gazeteler umu
miyetle B. :Edenin M. Cemıycti ıısamb
lcsi huzurunda söyledığı nutku müsait 

şekilde karşılamışlardır. cDaily Tcleg
rapht lngiliz hariciye nazırı tarafından• 
sölcnen sözlerin çok ihtiyatlı olduğunu 
kaydederek lngil~ercnin Amerika He 
ekonomik müuıkcrclcrc girişebileceği 
ümidini izah ediyor. 

«Daily M:til Alman müstemleke is· 
tekleri k9rşı ında D. Edenin ilk mad
delerin tevzii hususundn yaptığı beya
natın beynelmilel ekonomik~ iş birliği 
meselesini hal iç~n göıo: önünde tutulma
sı icnp edeeeğini yazıyor. 

Travayis Daily Hcrald : Bilakis Ingi
liz hariciye nazırının ekonomik sahada 

Edeıı nutkcdcrkcn 
yaptığı telkinlerin beynelmilel vaziyetin delerin tevzii hususunda serdedilen mü· 
islfıhınn hizmet edebileceğini z.nnnetme- taH\nlar tamnmiyle menfi mahiyettedir, 
mektedir. Bu gnz<!leyc göre beyanatta Umumi olnrnk nutuk mçnft esaslara da .. 
müsbet hiç bir unsur yoktur. Dk mad- (SONU OÇONCO SAYFADA)' 



SAHlfE 2 

Yaratılan eser 
---·---

Büyük alakaları 
üzerine çekecek 

kabiliyettedir 
(BAŞ TARAFI 1 tNCt SAYFADA) 

ruıu fuar mefhumuna bu sene maz
har olduğu da ileri sürülebilir. Bu
na iiaveten resmi yabancı iştirakle
rin temininde yalnız fuar komitesi
nin faaliyeti kafi değildir. Bu husus
ta diplomasi yollariyle çalı§lllağa ih
tiyaç vardır. Ümit edilebilir ki ha
riciye vekıileti önümüzdelci yıllarda 
bu huJusta icap eden gayreti sar
feylemekten geri kalmıyacaktır. 

•• 
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·Balkan 

YENIASIR 

Halkevimizin güzel bir teşebbüsü 1 

Eski ve yeni Türk işleri 
açılıyor • 

sergısı 
• 

Namusu .. ,,, __ _ 
Olüme tercih 

Eden genç kız bir 
cinayete kurban gitti 
Mililsta çok feci bir cinayet işlendiği 

Tütünlerimizin 
ıslahı • • 

ıcın • 
Son seneler içinde mühim bi nne\flf 

haline gelen, istihmli de sat11t da tar 
zim edilen tütün mahsulünün daha saJilt 
bir tekilde yetişmesi çareleri etüd edil
mektedir. Tütün hastalıklarını ortod .. 
kaldırmak ve tarlaları takviye etmek içİ9 
bazı tedbirlere baş vurulacaktır. 

Ziraat Vekaleti bu maksatla, lzınird• 
modern bir tütün enstitüsü açılm-" 
etüd etmektedir. Dün Zıraat Vekiı.letİll' 
den eşhrimizdeki alakadar dairelerdd 
birine gelen bir yazıda enstitü işi ~ti' 
anlatılmaktadır: 

c - Yurdumuz için müb.im bir geli' Bugün batı ülkelerinde bir bu
çuk ay devam edecek bir seyahate 
çıkan belediye ve fuar komitesi re
isi doktor bay Behçet Uzun faaliye
ti, önümüzdeki yılda semerelerini 

---·•---
Odalar 

menbaı plan Ege tütün maluulünün !A-

H ık • • b t bb•• •• h"tt öğrenilmiştir. Mil!sın Burnalc köyünde ı,-a eVJnJn U eşe USU mu ) e Süleyman adında bir adam, Zehra is- yık olduğu dereceye yükseltilmesi ve 

b U 
•• y u·· k 1 k d k minde on iki yaşında bir kıza tecavüz maddenin memleketimiz heoabına d~ 

verecektir. kongresine 
a a a Uyan )raca tir k k k k k feyizli bir döviz kaynağı haline geU-etme istemiş, üçü ızın şayanı ta - • 

d . b" hal f 1 ı...-ıl meti mabadiyle Egede bir tütün enoır 
Büyük Şeflerin himaye ve yar

dımlarına mazhar olan bu teşebbüs
te fuar komitesi, lzmir tehri, Türki
ye ticaret odalan, Türkiye sanayici
leri vazifelerini imkan dahilinde ye
rine getirmişler, muvaffak bir eser 

ı-ı:endine düşen ödev üzerinde sessiz 
sadasız çalı.şan Halkevimizin yerinde bir 
le~ebbüsünü haber aldık. 

d · t ·ı ı d.k b .. ··k hirl ır ır mu e eliy e ~. aşmıştır. n1e enıye ı ere ı çe, uyu şe er- . tüaü kurulması düıünülmektedi.r. 

d uht lif · · ı ı k 1 .. 1 Bu canı yapılı adam, maksadına nail ~ 
---"''---

lzmir ticaret odası 
e m . e. ısım ere . uru an n1uze er- olamadığınL görünce, yanında bulunan Tütünü ali.kadar eden her türlü tflP•: 

de bu gıbı eserler teşhır olunarak bun- d bal . 1 ali z hr .. . zular üzerinde çal1f8rak Ege mmtıoko" 
!arda herkesın fayda bulması temin ° un tasıy e zav ı e anın uzerı- .. .. .. .•.. .. . b hl' 

da iki delege 
gönderiyor 

Köklü Türk ailelerinin evlerinde de- ne yürümüş, kendisini ağır surette ya- tutunculugunu tem11l edecek ve u 
edilmektedir. ralıyuak öldürmüştür. ı vali tütüncülüğünün ilmi mercii olaeol 

yaratmışlardır. 
Meşhur lspanyol ressanu (Greco) adı- Namusunu ölümle değişen ve tert~ olan bu enstitü için uygun olabilecek. lıil 

na Pariste kurulan sergiyi gören Hali- bina veya arsa aranarak neticenin bildi' 

• Eaerin ?,luv?ffakıyeti daha ~~yük 2 7 eylul pazartesi günü Bukreşte top
a~la~ uzenne çekecek kab.ılıy~t: ııanmaSI mukarrer bulunan Balkanlar 
tedır. Bır defa dah.a fuar komıtesını arası ticnret odaları kongresi. on gün 

de Edip (Yedi gün) de yazdıg" ı bir ma- miz olarak hayata gözlerini yuman za • 
vallı Zebranın ölümü köyünde büyük rilmesini rica ederim.• 

kalede : Ti 
- cGreconun elli tablosunu bir 

teessür uyandırmıştır. Katil Süleyman TOTON ISTtHSALA. 

ve onun değerli reısi doktor B. Beh- müddetle tehir edilmi,tir. 
adliyece tevkif edılıniştir. 

çet Uzu tebrik eylemekten büyük 
bir zevk duyduğumuzu gizliyeme-
yiz. 
ni 

lktısat Vekiletinden şehrimiz ticaret 
oda.sına gelen bir emirde Balk.an ticaret 
odalan kongresinde lzmir ticaret odası· 

HAKKI OCAKOöLU nın da temsil edileceği bildirilmiş ve iki 

Balkan güreş 
ekipleri dünlstan

bula gittiler 
(BAŞ TARAF1 1 iNCi SAYFADA) 

ballı::anilt ııüret kongretindeki Elen baş 
murahhaatnı z.iyaret eden bK muharriri .. 
nıiz Türkiyede güret hareketleri hakkın· 
da mütalauını ao."muştur. B . Deleııe 
ıunfan aöylemiıtir: 

c - Hakikati neticeler bize gÖ•ter
miıtir. Biz lzmire, Türk millı güreşçileri 
karşmnda bir tampiyonluk bile ümit et

/ meden, reel bir ıekilde kendi kıymeti· 
rnizi müdrik olarak geldik. 56 kiloda el-

murahhas seçilerek derhal adlarının bil-
dirilmesi istenmi,rir. 

Ticaret odası idare heyeti.. kongrede 
lzmir ticaret odasının Ziraat Bankası 

l=ıir ıubesi müdürü B Aıki Erenle. 
oda katibi umumisi B. M. Ali torafm-

de ettiğimiz yüksek netice bizi büyük z· t bak ( " 1 k t • • • ı 1 • 1 • ·• d d "• • b • ı~L ıraa an ıgı, mem e e zıraahnın ayet enne gon er ıgı zıraat ve eıgcı 1A. 

bir ıevinçle kartılatbrmışbr. Slzin güreş.. programh bir tekilde ilerlemesini temin mUtahassısları timdiye kadar 400 köy-
çileriniz cidden büyük bir teraklı:i gÖ•· • • k 1 · ık · ı ak d O d k ki ı T · · ıçın arar a mı.$ ve ı '' o ar a rta e tet ı er yapmış ardır. eşnnıevvel 
termişlerdir. Çok iyi çalışıyorlar. Yakın A d 1 · ·• · · 1 ı 1 1 k d LiJt dil ı,. ·· 

1 na o unun uzum ı~ıy e me,gu o maya 
1 
sonuna a ar tet..: e en ·oy aayt8l 

zamanda daha bazı dünya fampİyonluk- b 1 Ba oş amr,tı . kanlık bu kalkınma işin· bini bulacaktır. Mıitahsaıslar gittik.le• 
)arı elde edeceğinize ıüphe etmiyorUL d l · 1 1 1 e laumu o an e emanlan yeti'}tlrmek ri köylerde köyün nüüfusunu. arazı· mik .. 

Bence en kuvvetli güreşçiniz Mustafa.. · · k ı ı Uzere yenı arar ar almaktadtr. t3rını arazinin verimini. hayvan adedi .. 
dır. Onun ••rtlnı yere "'etİrecek birini, B k 1 0 u arar a r arasında mevcut ziraat· ni, hayvandan alınan maddelerin mik· 
henüz tonırnayonız.• kt 1 • · ı · h ı · k d 1 sb" '- h . Y l ._ f· . . .. me ep ccıntn l8C a ıne onma.at a tarını ayrı ayrı te ıt etme&.te ve er 

UgOS ay "'8 ıle re181 de ıunları •oyle- Va d z· k 1 • · h ·ı k"" •• ı.· · " · • d '- k . . 1 r ır. ıraat me tep erının ta sı oyun uvıyetını mey :..na çı .. arma .. 
mıotır: '"·dd ıJ · b k ı k 

ık . .. l . fi . . . ah d b" muu e erı eş seneye çı arı aca ve tndırlar. Bu yıl ilkbahardan itibaren 60 c- ı cum e ıle krımı lZ e e , .. 
l . . s· b " d '- ·ı "d . B" 1 bu mekteplerde kültür liselerinde oku- 1 00 köyde halk ikişer dönüm bağ, bir 
ınm. tz ız en ço&. ' erı esınz. lZ ga .. 

l .b. . o·· .. d .. ı "d 1 tulan bütün dersler talebeye gösterile- 1 dönüm meyva ve bir dönüm orman .ye-
l ı ıeverız. unyua a en guze ve ı ea ı 

ı k t ıl mi · . 'kb 1• 1 cek. ayrıca ameli ve nazari ziraat de tl1tirmeğe mecbur tutulacak. köylüye epor o ara an an o-reşın ıstı a t,, •• ... • • ... ... 

l k .. d · d I l .1 1. ogrelılecektır. baı: çubuı:u meyva ve orman fidanları 
mem e etınız e emın a ım ara ı er ıyor. B r I d bu.yük 
Gürefçilerinizin hepsi de klas oyuncula.. . u ısc er en mezu~ olanla.r ..... 7iraat Vekiletinde parasız verilecektir. 
rıdır. Hepsini de gıpta ile karştlayoruz. zıraat kalkı~".'asınm. ıcap ~ttırdıgı ele-1 Bu 60 • 100 köyden alınacak ilk netice
Bize gelince. çok çalışmak mecburiyetin· manları ych"}t~~ek uzcre koy erkek ve J lere bakılarak Orta Anadolunun zir~İ 
de olduğumuzu anladık.> kız çocukları ıçın Rçtlacak halk mektep- kalkınma programı hazırlanarak tatbık 

Pazar günü lstanbulun Şeref stodında 
lstonbul Belgrad, Atina ve Zagrep ıe
hirlerl arasında, temsili mahiyette güreı 
müsabakaları yapılacaktır. Yunanlt ve 
Yugoslav güreşçileri, Türk güreş fede· 
raısyonunun davetinden mütehassi.s.. ol
muılardır. 

1937 Euarının 
plançosu 

lerine. ziraat kursların:ı ve çiftlik mek .. sahasına konulacaktır. 
tepleri.ne muallim tayin edileceklerdir. Diğer taraftan Ziraat Bakanlığı Anka· 

Bu suretle zirai kalkınmadan İ:Jtenİ· rada 500 ineklik bir inekhane açılması· 
len faydanın dah'l randımanlı bir tekil- na karar vermiş"ti.r. inekler için lüzum· 
de temin edilmeıi sağlanmı' olacaktır. lu olan ahırların inşasına şimdiden baş· 

Ziraat bakanlığı. Orta Anadolu bnğ- lonmı~tır. inekler hükümete geçen or· 
cllı~{ını ihya için toplanan komisyonun ınan çiftliğindeki bira fabrikasından çı· 
verdiği kararlann tatbiki etrafında ça· kan arpa küspeleriyle beslenecek ve bu 
lışmalanna devam etmektedir. Bakan .. suretle Ankaralılara ucuz ve temiz süd 
lı~ın Ankara, Ukişehir ve Çangırı vi .. ttmin cdilmİ$ olacaktır. 

1 

Reis 

iki boksör geldi 

-BAŞTARAFI BEŞiNCi SAHiFEDE-

tamamen aksine, yanı bozgun ifade edi .. 
yordu. Hariçten gelen firmalar malları
nı kualara doldurarak yolculuğa hazır
lanıyorlardı . lstonbullu firmalardan ek
serisi. eşyalariyle birlikte dün akşam on 
altıda hareket eden Ankara v puriyle 
ıehrimizden ayrılmışlardır. Manisa. vali
si Dr. Lütfi Kırdar, Manisa pavyonun
daki toprak mahsullerini Ticaret 

TAYYARE 
SiNEMASI 

BUGüN A ld 
2 Büyük ç 1 1 
FiLMLE 

müzesine hediye etmiş 
teslim edilmi~tlr. 

ve bunlar dı.in 

BiR TAUU 
Fuar ikramiye.M isabet eden biletler

den birinin Hacı All Paşa k.1raathanesi 
ocakçısı B. Hasand.> bulunduğu anlaşıl
mıiilır. Bu talili vatandaş dün komiteye 
baş vurarak, radyQlardan birini alm1ttır. 
Diğer müracaatlara intizar edtlmelc.te .. 
dir. 

KOMiTE TOPLANDI 
Rei• Dr. Behçet Uz" un bugün Avru

paya hareketi mukarrer bulunduğundan 
fuar komite~i dün akışam f~vkalide blr 
toplantı yapmı~tır. Bu toplantıda 19 37 
fuarı hesapları tetkik edilmiş. elde ed.· 
len netice memnuniyetle telakki edil .. 
miş. 9 36 fuarı hazırlıklarına derhal baş
lanması kararlaştlnlmıştır. Gelecek se· 
nekl fuarın hazırhkları, reisin avdetiyle 
fıl en ba~lıyacaktır. Bu yıl hazırlıklara 

11.ra verilmiyecek, 9 38 fuarı cidden mü .. 
lcemme1 bir eser olmalı.: için hazırlana· 
caJc.tır. Bunda 'da n1uvaffak ohır-3.cağına 
ıüphe eclilmivor. 

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

Emsalsiz bir filim... Çok kuvvetli bir mevzu... 12 yaşındaki 
artist F. Bortelomo'nun zafer tacını kazanmasına vesile olan 

KüÇüK LORD 
Hahralardan ebediyyen ailinmiyecek derecede kuvvetli mevzua malik his ve fazilet 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 POWELLE • RUBY KELLER - PAT OBRIEN 

Tarafından tem
sil edilen BAYAN GENERAL 

HAVAIEN SAR KARI VE DANSLARILE BEZENMiŞ AŞK VE NEŞE FiLMi 

AYRICA: MiKI AGUSTOS BÖCEGI 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • 

SEANS SAA TLERI FIATLER 
Her gün KOÇOK LORD 2 • 5.35 • 9.15 de 

BAYAN GENERAL 4 ve 7.35 de 
:"O - 40 - 50 kuruttur. 
Cumartesi talebe seansı vardır. Dühuliye 15 kuruttur. 

umartesi, pazar günleri 12.25 de Bayan General ile baslar. 

. . •, " .... - -- ~-. . . . • 

SA"f(.Ş 

Tütün piyasasının açılma zamanı h,).' 
kında henüz hiç bir tahminde buluoıl' 
lamıyor. Amerikan kumpanyalnrıtt' 
menı.up eksperler tütün nuntakalarınd' 
tetkikler yaparak raporlarını kumpant" 
lanna vermişlerdir. Umumi kanaat f" 
dur ki bu seneki mahoul, geçen e<neııİ' 
çok fevkindedir. Alıcılar daha ıimdide' 
mahsule alaka göstermektedirler. 

---111---
Ebeler arasında 

tayinler 
Şühut nahiyeoi belediye ebeoi sat" 

Zülfiye Çakar Seferihioar belediye V 
fiğine, Bergamanın Kınılc nah.iyeai ı,e6' 
diye ebesi Bayan Mediha, Sam.un ıJ,; 
ğumevi hemşireliğine, Foça bel.J.it' 
ebeti Bayan Sıdıka Ilgaz belediye et' 
liğine, Ilgaz belediye ebeei Bayan Rlfl' 
miye Cenez Foça belediye ebeliğin• ıl' 
yin ve nakledilmitlerdır. 

izinlerinden dönenle' 
lzmir Memleket hastanesi baş he!Jı"' 

Dr. B. Yusuf Moşltan ile merkez h~ 
met hekimi B. Muhlis özden izinleri'' 
den dönmÜtıler ve vazifelerine baş1<'111d" 
!ardır. ___ ..... __ _ 

Sov yet sporcuları e-
Yakında memlekelımizi ziyaret .ıl 

cek olan dost Sovyetler Halkevleri ~ 
cuları, ilk teşrin ayının ortaları.ncla ((Y 
rımıze gelerek futbol, güreş musabS 

yapacaklardır. 

B. Hasan Basri ""' 
Bir aydan beri mezun bıılunat' ,.;I" 

gu hiıkimi B. Hasan Basri dün " 
sine başlamıştır. 
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Tarih Kurultayı: iKiNCi GÜN 

Anadolu toprakları 
Avrupa ve cihan medeniyetine 
kaynak olduğu için çok mukadesdir 

Kurultayda dün 
lstanbul, 21 (Yen Asır - Tdefonla)

'rürk Tarih kurumunun ikinci kurulta
Yının ikinci günü olan bugün Oğledcn 
•":"el kurultayca ayrılmış A ve B ko
,,.ıtelerinden Preistorik de\·irlerden or
ta çağa kadar olan tarihi de\·rin telkı
k . 

llU Yapacak A ko:nıtesi toplandı. 
Milzeler umum B. Hamıt Koşay Ala

<a H<>yük hafriyatının neticeleri hakkın
da uzun, elraflı ve projcksipnlu izahat 
verdi .. 

Profe!I(;,. Griy, Avrupa, As~·a ve A!
,.ıka uasında bir iltisak noktası olan 
., .. k" ur ıyenm ınevkiinı 0:uılatt1 

Bundan sonra prolCBÖ'I' B, ~evk<'t 
Aziz, tezini okudu ve Ankara cı\·arın-
daki hafriyatla elde edilen eski cıwrkr 
hakkında projeksiyonlu izahlarda bu
lundu. 

cok 
• 

değerli tezleı· okundu 

.1 

Profesör Hanlar eski Anadolu ve 
Kafkas arasındakı 'münasebetler üze- rak olrlu•;un. ilmi rlclillerlc l'bar<iz et- tal san'at eserleri hakkında derin tet-

rinde ınu.kayeseli güzel hır ctüdı.inU ~irdi.. kiklere dayanan bir tezini okudu. 
okudu.. Prort~;~t· Pi.ttardd.ın sonr:-ı kürsüye çı- Ruı.na:ncde mevcut diğer iki tezin 

Teknik komitenin toplc.nt_.
1 

ogl('yc kan dil kuru~nu g:l·nel scl;retcri profe- okunn1ası, ,·aklin darlığı yüzünden er-
k.adar sürdü .. sör Necmi D:lınen. Güneş dil tcorlsinia tesi günkü toplantıya bırakıldı. 

Öğleden sonra saat 14 te kurultay, Türk Tarih kurumundaki yrrini ve de- Pro!esör Bngenin Trova harabeleri 
Profesör bayan Afctin ba~kanlığında ğerini anlattı .• Ali• kolimosinin bu te- hakkında gönderdiği yazı azalara dağı. 
ikinci umuın.i toplantısını )·aptı .. Salon ori tizcrindl'n Ti.irkçe olduğunu ispat tıldı.. 
yine dünkü gibi büyilk ·\'e seçınC' bir etti. Kurt··~r.y, yarı""'I ~·:ı:ıl on dörtte tekrar 
kalabalıkla kapılara kadar dolınuştu. Profesör I.ı0vgb~. r.~er Ön Asya tari- toplan:ıcak, kalan trzlerin okunn1asına 

Maruf profesör Pittard ilk ~özü aldı.. hinin C'"ôlS m<'sl'lclt·ri üzc-rindeki kıyınet- dcv.-ıın rdHcrek, profesör B.' Yusuf Zi
Avrupanın ve koın~u n1cı11leketlerin li tezini okudu .. Ve hitabet mevkiini ar- ya SiJz.cr VC' digrr profesörler ~öz ala
hugünkü medeniyeti Anadol.ıdan al-j kada ·ı yabon~ı profrwrlerden Andreyc caklal'dır. 

Başvekilimizin 
bir buçuk aylık 
mezuniyetleri 

(BAŞ TARAFI 1 iNCi SAYFADA) 

lerin başlangıcı olan Büyük 
Millet Meclisinin bir ikinci 
teşrinde ba,lıyacak içtimala
rına kadar Başııekilin istİra· 
hat etmesinden ibarettir. 

Yeni Asır - Başııekilin bir 
buçuk aylık mezuniyet habe
ri rahatsız olması ihtimalini 
düsünen lzmirliler arasında 
endi~e ııe teeısür uyandırmış· 
tı. Bu haber bu endişelerin 
ı1arit olmadığını göstermek 
611retiyle okurlarımızı müste· 
rih .. decektir. 

Trabıonda 
Ş hir mütehassısı Lam 
ber konferans verdi 

rabzon. 20 (AA) - Trabzon ve 
Erzurum şehir pli.n1arını yapmak üure 
hz !ıklara baılıyan ve Enurumda tet
kilcltrini yaparalc ıehrimize dönen şehir 
mütah~ssısı Lamber bugün üçüncü umu· 
mi müfettişin huzuru ile Halkevinde 
çok lı.alabalık bir dinleyici kütlesine her 
iki tehrin müstalcbel planlan ile arala· 
tındaki iktııadl münuebetleri tebarüz 
ettiren bir konferans ve"!'İf, k.oferan· 
sın baıında ve ıonunda Tahsin Uzer iki 
~ehrin mektep. mezarlık ve bayındırlık 
i~lcrinin bundan sonra ln.kıli.p fikirlerine 
k.at'iyy~n uyıun bir tekilde yürütülece.
ğİni izah etm~ ve çok alkışlanmışlar· 

dır. 

Ehemmiyetli 
görüşmeler 

C~;ı;vre 20 (AA) - Macar Ha na
zırı B. D~ Kanya bugün Romen Ha. 
nazırı B. Antenesko ile görüşmüştür ... 
Bu görüşmeye büyük bir ehemmiyet 

alfolunmakladır. 
dıklarını, Anadolu topraklarının cihan 1 bıraktı. l~urultaym cumarteı,i gününe kadar 
medeniyeti için çok mukaddes bir top- Bu profrsür de Slimcr1er~n ~.Ionuman- <levanı etıneı:.i ınuhtemelclir. 
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Mazarikin cenaze 
• • 

mer.asımı yapıldı 
-·~--..... 

Cin sahillerinid ablukası 
~·--~------------..;... ________ __ 

f ransa hattıhareke
tini tayin etmiştir 

ve 
mansabınclan 

j ·ı · ~ngı ız Fransız harp gemileri nehrin 

Şanghny. 20 (AA) - Salahiyettar 
bir r:ıenbad " " 'ld'"' F · an ogrenı t"ıne göre. ran• 
5ız ınemurlarının Japonva tarafından 
Çin ~ahillc-rinİ:l ablukas.ı karşısındaki 
hattı hareketi u<lur: 

çekilmiyorlar 
NANKJN BOMBARDIMAN 
f.DILtRSE.. 

Şanghay, 20 (A.A) - Nankinin 2 1 
tt-~rinievvelden itibaren bombardıman 
edileceğine dair olan japon notasına 

cevap veren F ransanın Nankin konsol o~ 
su japon memurların<.\ N'ankinde Fren .. 
sız menafil mevcut 0Jduğunu hatırlatmı, 
ve Japonyn tarafından Nankindeki 

' . 
Ş~q_N J:-:1 ABER 

' ' 

ltalyanın 
Akdeniz 

iştirak 

kararı 
kontrolüne 
edecek 

l. tanbul, 21 ()eni /\ ır - Telefonla) - Londradan ... , . ı.·, b'ld' 'ld' - R .... ~ ~l>\.I 1 ırı ... 
g1ne gore. omada lngiltere ''e Fransa maslahatgüzarları ile ita] h · · K c· ya arıcıya 
nazın ont ıano ara:'llnda ve Akdeniz konferansının kontrol tatbikab et• 
arlında cere~an ed " k 1 " b · · " en muza ere er mus et netıce vermı§ ve ltalya Akd • 
kontroluna jştirake karar vermiştir• end 

Başvekil 
Ankara ya 

ailesi ile 
dönüyor 

• 

l;tanbııl, 21 (Yeni Am - Telefonla) - Ba,vekil ismet lnönü. bugü( 
yanlarında Başvekalet Vekili n lktısat Yelı.ili B. Celal Bayar olduğu hald• 
Dolmabahçe aarayında Tarih Kurultayı müz.akerclerini takip etmişler ·ve ku• 

r~ltaydan oı:n~~ 13. Cel~ B.ayarl~ birlikte Heybeliadaya gitmişlerdir. Başve• 
kıl ismet lnonu, yarın aılesıyle bırlikte Ankaraya döneceklerdir. 

Amerika, Japonyaya 
bir nota verdi 

lıtanbul. ITTTelelonla) - Nevyorktan bıldırildiğine gore, Amerıka hii· 
kjmeti. Japonyaya ~iddetli bir nota vererek Nankjnin havadan bombardı .. 
manına devam edilıliği takdirde ve Nankinden ay,.'-n A ''- ·fi · il Ull mer.ı&a ae rı e ,e .. 
faret memurlanna herhangi blr tecavüz -vukubulduVu surette Amerikanın 

Japonya ile her türlü !tİyasi münaı:ebctı keaeccğini bildirmiıtir. 

Seyit Rizanın sorgusu 
devam ediyor 

lıtanbul. 2 1 {Yeni Asır • T clefonla) - Elazizden bıldiriliyor: Seyit Rı-
1.anın sorguauna devam olunmaktadır. Bu aorgu netice i bazı kimaelcrin 
i~tinabe suretiyle ifadelerine müracaat zarureti h6sıl olmuştur. Seyit Rıza 
mütemadiyen ölen karısını hatırlamakta ve evvelce kendisini tc!!lim olmak· 
lan onun menetmit olduğunu ileri ıürmektcdir. 

Fransa hücuma uğrarsa 
Vatan miidafaasıyolunda Fransa.la hic 

bir nifak ve şikak olmıyacaktır ' 
Para. 21 ( Ö. R) - B. Chautcmps bir nutkunda dcmi,tir ki: Eğer F ran

aa hücuma uğrıyacak oluraa cümhuriyeti.n Ye vatanın müdafaaıt yolunda 
Fransada hiç bir nifak ve ikak olmıyacaktır. Sulhu korumak içın bir hüku· 
met ne kadar çok c;alışrrsa vatan topn..klarının mUdafaa.sı uğrunda vatanda~· 
Jaıın ayaklanmalannı iıtemeğe de o derece fazla hakkı olu.. 

1 

Fransada müthiş bir tren kazası 
Paris, 2.1 (ö. R) - 1026 numaralı slirat katari)·le Bordôdan gelen 26 

numaralı ıurat katarı arasında Angul~me 1 O kilometre mesufed~ tiddetli bir 
müsademe olmuş. 6 vagon raydan çıkarak parçalanmıştır. Bir Çok yaralı Ye 

ö1ü ·\.'ardır. Hemen imdat kolları gönderilmiştir. 

Güneş kuliib.!! l~ğvedildi 
Yalnız Tenis subesi çalışacak 
1stanbul. 21 {Husu:oı:İ n1uh8l ırimi7d('n) ... Cı "l~~ l ulübünün tenisdcn 

maada bütün ~por qubclerinin IAğvi tnhakkuk c-t. ıştır J)ij:('r şubeleri lama· 
men lcapanmı1 olan kulühün t. orc.ıl rının İ!ltedikl~rı knliıbe girmekte ~er· 

beat oldukları aoyleniyor. Kü,.ıkapı gürcı kulu:..ıüoun tekrar tesis cdilece~i 
ve Günerli güre,çilerin bu kulübe girecekleri rivayelı de ''ardır 

1 - Japonhr tarafından Çin gemi
lerinin ~eyriseFeri menedilmi:} olan ının· 
t~kada geyrüsefer etmek niyetinde bup 

l~nan Fransız ticaret cemileri keyfiyeti 
l·ran tz deniz kuvvetlcıi kumnndan1na 
Lildirer.ek1rrdir. 

2 - Fransız amirali japon amiroılle
rine gc:nıilerin mücehhiı:lerin ve kaptan· 
ların i~im1erini bildire!:ektlr. Fakat bu 
haber vermenin her t:irlü hadiselere 
m8.ni olmak için yapılacağı tabiidir. 
Çünkii F ran~a J aponyanın Fransız ge
milerinin ~erb~~t 1'eyrüsefcrine n1üdaha• 
le etnl~~ı hakkını hatta Fransız gemile
ri tarafından japon deniz kumandanlığı· 
na malUmnt verilmemesi halinde dahi 
asl5. tanıyamaz. 

F ra.nsııların hayat ve mallarına halel 1 Ed • 
gclırılmcmesine :ihtimam ile dikkat ve i enı n 
nrzarct edilmesi hususunda japon me .. nutku etrafında 

L,\NY .'/ATOSU 
Prag, 21 (Ö.R) - Çekoslovakyayı inden çzkılerek olgun bir düşünceden 

)'aratan Büyük devlet adamı Mazarikin sonra kendi l•sorini kendisine en çok 

~enaze merasirni"bütün Çekoslovak mil- hizmet eden adan1a, B. Bcnes:? tevdi ct
d•tlnin derin teessür ve heyecanı için- miştir. Bir defo : cDaha hayatla iken 

.' Yapılmıştır. Cenaze yüz blnlerce ki- nülletinin kendisi olmadan işlerin için-
1 tarafından selfımlanmı!'tır. den nasıl ~:ıkac~ğını görn1ek istediğini• 
Bütün dünya nazannd; büyük bir in- f d k ıa 1 söyleınişli. Ilalc-finin vazi C'Sİn e ·endi 
n ° arak tanınan Mazarık hiç bir za-ın;ı0 ınill . k . t · mektebinden aldığı dirayete gençlik 

. etıne hükmetn1r lS ememı~-tır o han1lesini nave ettiğini, işlerin iyi git-
• nun Çekoslovak milleti üzerinde >ınıunıi t b d'k .. 1.. mekte olduğunu gördükçe müsterih bu-

.. asvı e m.:ızhar ol.:ı.n ı tator u-
gu fazilet ve hüsnü n;ycıteıı ilham alan lunuyordu. Muhakkaktır ki Çekoslovak 
nor:naı bir diktatörlüktü. Onun ~ahsi- ınilh.:ti onu hütün hayatında unu tını) a-
Yetı dem k • · b" · k · t kt M 'k h •- " 1 · · k o rasının en uyii teınına ı ca ır. azarı ayaLd gvz crını ·apa-
sayılabilirdi. Kuvvetinin azalmakta ol- mıştır. Fakat milletinin kalbinde ilele

duğunu hissettiği zaman iktidar mevki-, bet ya~ıyacaktır. 

B. Mussolini ve B. Hitler 
26 Eylülde buluşacaklar ve 

mühim nutuklar sö yliyecekler 
lı. Pari • 21 (Ö. R) _ B. Mu.-olıni t'> e)·liılde Berline varacak ve 29 eyliıle 

adar Alrnanyada kalacaktır ,\iman propaganda nezareti bir tebliğ neşre• 
d.,•k b · · 1 · B · · L' b . k d · · h ı· 1 .. Alma . u zıyarct t olayıs_ıylc erlının .. 'r ayra · enız~ ~ ıne ge mesı~ı ve 

n) anın dostu olan ltalya baş\ rkılıne çok hararetlı hır kabul resmı )-'&~ 
P_~lmaaını istemİ!tİr. 26 eylôlde RB. l\.1us~olini ,.e Hitlerin birbiri ardınca 
•oz •lacakl - h· b b 1 ki L·ıd· ·ı· O " b" " .. arı ve mu ım eyanatta u unaca arı ı ırı ıyor. gun utun 
nıuc ~«'sat ve n1rktepler kapalı ol caktır. Alman matbuatı Almanya ve ltal

)'A)·ı birle§tİren tJ.o,tluk üzerinde t r rlmektedırler. 

nıurlarına güvenmekte olduğunu bildir· 

GEMiLER ÇEKiLMiYOR 
Şanghay, 20 ~.A) - lngiliz ami

rali Btite ile Fransız amirali Lebigot ya· 
ruı Çin payitahtının tehdidi tehlikeıi 
mevcut olmasına binaen harp gemileri· 
ni Nankinin mansabına çekmeleri için 
amiral l-lasegava tarafından vi.ki ınüra .. 

ıcaah reddetmişlerdir. 

Zenginlerimize ders!. 

Lise yapılmak • 
ıçın 

Zonguldakta yurtsever bir vatandaş 
30 bin lira verdi 

" /onyuldak, 21 (AA) - Zongulda-jyetin 197 ilk okulu nrdır. ö~retmen
gın yurdsever zenginlerinden Mehmet ler sayısı 300 ve öğrenriler 1 7 bin 44 

Çelikel villlyete bir iatida vererek otuz 
1 
tür. Bu yıl vili.yelimize öğretmen oku· 

bin lira. ile bir lise binası yapıp teberrü lu mezunu olarak }'en iden 2 7 öğretmen 
~deceğini bildirmiş ve. Kültür Bak&nlı-lverilmiş.~ir Vilayrtin kabul •tıiği prog
gıncn Zonguldakta hır lıse açılmasına rama xore, her yıl bir ilçe merkezinde 

deldlt"t edilınesini rica ('tmiş ve yapmak yeni bir okul kurağı yapılacaktır. Zon· 

istediij:i lise binası için proje istemiştir. guldak ve Bnrtında birer orta okul bu-

Viliyetimizin liseye ihtiyacı c;ok şid· lunduğu gibi bu defa Ereğlililer de bir 

detlidir. Kültür Bakanlığının gösterilen orta okul açılmaıı için müracaatta bu

(edak8.rlığ-ı takdir ederek açılmasını ka- lunn1u~lardır. E.rei(:Jililer de okul binap 

bul edeceğı kuvvetle ümit olunuyor- !>lnı, öğretmenlerini ve masraflarını te-

\ ' ili.yetimiz kültür aahasında büyük nıin etmişler. Kültür Bakanlığından yal· 

bir inkişaf içindedir. Merkezlerle bera· nız bir direktör göndC'rilmrsini rica et.

her köyler~ çok önem verilmiştir. Vila• miş!erdir. 

- BAŞT ARAFI BiRiNCi SAHlfEDE • 
yanmış \'C yapıcı bır mahiyeti hfiiz bu

lunmamı~tır 

1SPANYANIN VAZIYET! VE 
AL!IANLAR.. 

Bertin, 21 (ö.R) - Katolik tGer
manya• gazetesi lspanyanın Milletler 
Cemiyeti konseyinden ihracı münasebe
tiyle diyor ki : tYirmi dokuz devlet ls
panyanın konseyden ihracına karar ver
mekle dünra sulhunun korumnası için 
icap eden realist esaslara işaret etmiş
lerdir. BB. Delbos \'e Edenin nutuk
ları ise bu istikamette değildir. 

lNGILIZ GAZETELERİNiN 
TEFS1RLEHI. 

Londra, 21 (Ö.R) - lngiliz gazetele
rine gelen haberlere göre İspanyanın 
Milletler cemiyeti konseyihden ihracı 

kararı Cenevre mahafillerinde elim bir 
tesir yapmışlır lngiliz gazetelerinin ek
serisi bu reyi tefslrdm sakınmaktadır .. 
Yalnız • Daily 1fa.I> Milletler Cemiye
tinin bu kararla nihayet akıl ve dira
yet gösterdi)(ini \'C. konseyi bir propa-

ganda vasıtnsı ~ apm:ıktaıı kurtardıgını 

iddia etmektedir 
Ayni gazele birinci salıılesin<lc ncş

rcUiği çok müh :n bir haberde lngilte• 
re ve Fr.ınsaıuıı 1. panya<lıo ademi mü
dahale siyaaetini terke kat'i olarak ka
rar verdiklerini, bu maksatla Cenevre
de BB. Eden ve Delbos arasında te
maslar olduğunu ve Fransanın Isp . an ya 
ile olan Pirene hudutlarını a 
.... illd"... çmasının 

goruş ugunil iddia etmekt d. e ır. 

B. EDENiN NUTKUNUN TESIRLF.Rl 
Cenevre, 2 1 (A.A) _ B. Edenin 

nutku a••mble üzerinde •ok ... b' . 'b ... l)ı ır ın-

~ı a hasıl ctmi~tir. Çok vahim olan bir 
anda beklenilmekte olan bu nutuk mu
rahhaslar üzerinde matlu" t .. h ıl • • P csırı as et-
mııtır. Bu nutuk Par· ·ı L d ıs ı e on ra ara .. 
eında mevcut olan tam ve çok samimi 
tesanüt hi• · · b" k dah . sını ır at a artırmıştır. 

llerıye do· b ' d gru ır a ım atılmıı olup bun• 
dan böyle Fransa ile lnı;iltcre Avrupa· 
nın YRziyetini te~eTVÜ~e uı{ratabilece1' 
herhangi bir hadise karsısında gafil av• 
lanmıyacaklardır. . 

Doğruy~ benzemiyenf Irak Filistinin taksimi 
bır haber aleyhinde 

Belgrad 2 1 ( ö R) \ d . ~•· 'ld'" • .. .: - · ıyana an hlı- Cenevre, 20 (A.A) - öğleden sonraki 
fllTI l!jlne gore \ ındsor o··k.'•• -· (3 

1 
. • , u unun n. içtimada B. Edenden sonra Irak harici• 

\ arılıeld den ayrılacağına d · k I 
haber doıiru değildir. Şim;;;.eçı ~:~:: ye nazırı söz almış ve Fillstinln laksı.. 
bazı kaynakların ~defa kasdı mahsus- minin ;lehinde bulunmuştur. 
la. ~ıkardıkları bu kabil haberleri, Dük Bunu mliteakip öğleden sonra tekrıı# 
ve o~ .. tekzip <tmiye bile lüzum gör- toplanılmak Ü<ere toplantıya son .... 

memi9lerd;r rilm'<tir. 
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Birinci kısım : 

Sastras alaycı Mark 
fikirli bir adam 

TEFR1KA No :37 

ve maskara 
değildi 

Şark hadiseleri önünde 
• 

Amerika harbın dışın
da kalabilecek mi? 

Vaşington (EylO.l) - Bay Roosevelt mak isterdim. Fakat bu benim iktida
Bİ}'leşik Amerika cümhuriyetlerini harp rımda olan bir iş değildir. Hiç olmazsa 
dışında bulundurmağa muvaffak olacak Birleşik Amerika cümhuriyetlerinin 
mıdır? Çin - Japon harbinden sonra bü- kendisini harbe sürükliyecek hareket-

. . . . tün Amerika efkarını tellş ve endişeye lere teşebbüsten tevakki için her ted-
Bcıron Danyel de Vıllebon dul ka!mış· ı -Evet, madamın ilk ~vcı hır oto- düşüren bu·sual ilk defa olarak M.Char- biri alabilirim.» 
tır.Fransuvaz ve Nikol isminde iki kızı bil kazasında vefat etıni§tir. Bu adam les Beard tarafından «Events>gazetesin- Dr. Beard nutkun bu kısmını şu su-
var.Nikol yüzbafı Jercır Dcınsitle ni§anlı her hangi bir menfaat koparmak lsliyen de mevzuubahis edilmiştir. Bu suale be- retle tefsir ediyor : 

gibWir.Fakat zabit Laosta bir ıefere me- bir sahtekardır. yaz saraydan cümhur reisinin sekreteri cBen bu nutukta sualime verilmiş hiç 
mur ediliyor. Banmutı metnn Flavi de Nikah memuru tekrar muterize dön- Stephen Earle imzası ile bir cevap gön- bir cevap bulmıyorum. Ve bu anlaşılır 
Many IUÇ orta.it McıYk Sastrala. bir- dü : derilmiştir. Cevap şudur : bir şeydir. Zira ihtiras oyununda her 
likte Nikole karıı bir suikaat hazırlıyor. - Siz .kimsiniz ? cCümhur reisi bu suali ortaya attığı- şeyden önce susmayı bilmek ve muh-
Nilrol baba.sıma kim olduğunu bilmed~ - Adım Villiam Storındur.. ruz için size milteşekkirdir. Sualinize telif karışıklıklara sebebiyet verecek şe-
ği biT çoCKk ~rııyor. Mcırk ıözde itli- Baron sararmıştı.. cevap olarak reisicUmhurun San Die- kilde tefsiri muhtemel olan beyanattan 

-'- --~"- i'o-·Jı:.. -'•tlığ,. ko. - B. ViJliam Stormun bir otomobil cenap aaunıTICITIU\> ır ... '°"' .. """"' "' - go ve Chautauqua'da iradettiğl ikl nut- içtinap etmektir.> 
bul ·ediyor ve NikoZ. izdivaç te1dıf edi- kazasında öldüğü nufus kayıtlariyle sa- kun metnini gönderiyorum. Bu nutuk- Ayni gazetede yine şu satırları oku-

Biraz 
gülelim 

---·---
MEN DAKKA •.• 

Suçlu kendini hararetle müdafaa 
ediyor. 

Hakim - Her suçlunun sözleri
ne inanmak lazım gelseydi yer yü
zünde suçlu kalmazdı.. 

Suçlu - Bay hakim bu kaziye
nin aksi de sabittir.. Her ittihamın 
doğru olması lazım gelseyri beraet 
edecek masum kalmazdı. 

ööRETMENLE TALEBESt 
Öğretmen - Bu davayı mutlaka 

baban halletmiştir. 
Öğrenci - Öyle.. Fakat benim 

yardımımla .. 
AKILLI ÇOCUK 

Anne misafirleriyle mCfgul olmak 
için Gönülü erken yahrmak. istiyor. 

- Piliçler gibi uslu ol yavrum .. 
Bak onlar ne kadar erken yatıyor
lar. yor. Asıl ca•iftİtl .Mark oıcı.ğınm bil- bittir, dedi. lar kendisinin fikirlerine, d;ı .. unceleri- mak kabildir. 

ı , __ .... _,, ...ı:... Olabil' d di. F kat al f · ""i - Evet anneciğim .. Amma pi-
miyen Niko r=v~ ......... uor. Bu sırada - ır, e a ma ese nı- ne bugun·· de terceman olmaktadır.> <Uzak Şark buhranının başlangıcm-

.3. b __ _,_ b. d --' '· k~L ~ Çünk" B liçlerin anneleri de onlarla beraber Flat1i cw arU1K1an ır iz ivaç vac.ıaı ,.;c- illlınızı yapamıyacagım.. u n. Bu nutuklardan birinde şu satırları dan beri M. Hull realite prensiplerle ha-
parıyor. Barmdcı Flatn.m izdivacı Y'f.· Flavi askıda bir dul olarak gösterilme- okuyoruz : reket etmiştir. Avrupa veya Uzak Şark ~YMÜRABAHACI ARASINDA 
pıla.ccığı sınıd4 Flamin Amm1uıd1' öl.. miştir. Hakiki htiviyeti giz1eıu:niş olu- «Milletimizi bir harpten nasıl koruya- l 1 . "d h 1 . . h' b' k 
'dü~ zamıediln ilk :ıeveinin 1ı,4ld fuı- yor. Yeniden müracaat ederek kayıtla- mese ee erıne mu a a e ıçın ıç ır ar- - Bana çok zarar verdin ar a-

'114
._._ old--~ ::ı:..-~,·.-. . . . liz 1 ___ ,_.,_ bilirim d~ilncesiyle sayısız saatler ge- zu izhar etmem1ştir. Roosevelt hükü- da• •. Hiç sıkılmadan bay Murada 
.... ~ .. "'V'"'"'" ,,~., n tashih ettırmenız ım ge ~uc. . d. V b .. d . eğim B t' k . t' tm kt .b t -s 

··zı sal da h tli L-. _ çır ım. e ugun e geçırec . en me ı susma ve ın ızar e e en ı are benim bir dolandırıcı olduğumu söy-
Bu so er on arare AUD~<ıma b' .. ·u 1 . h ~.r ~:-d "L. ....... __ 1 kilA b' . t ihti trn• t' ütun mı et erı arp tueı.ıu en. 11o.unar-, o an a ane ır sıyase yar e ış ır. lemı' !lllsı'n • 

k~~rilltükre~bç&~.M~ g~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ır 
rülmemiş bir hadise hakkında her ağız· ---- • 

2 
- --h-l -- - Ben mi söylemişim.. Yallahı 

dan bir ses çıkıyor, istihzalı veya hay- Otomobil icınde atılan silô. ar yalan .. Hele Murada böyle ııey 
retli müta13alar birbirini takip ediyor- ' söyler miyiın 

- Neden hele Murada~ du.. Dün gece yansı tam yirmi dörtte ni yolculan bulunuyordu .. Tahkikat saf· 

••• 

Bir izah __ ___.. __ _ 
Dünkü sayımızda, Karşıyakada biı 

dükkanda çıraklık eden Fevzi isminde 
birinin çirkin bir hS.diseden dolayı tev• 
kif edildiğini haber vermiştik. Zan altı· 
na alman bir kimseyi teşhir etmemiş ol· 
mak için adresini ve çalıştığt dükkanı 

kaydetmeyişimiz, müessif ~i.r yanlıslı~a 
sebebiyet vermiştir. Bize yapılan bir mü· 
racaattan anlıyoruz ki, Karşıyakada San 
araba tuhafiye mağazası sahibi B. Fevzi 
Ahu oğlu, bu yüzden ve isim müşabehe
tinden bir iki arkadaşının itabına maruı 
kalmıştır. 

Kar§ıyaka muhitinde çok iyi tanınan 
San araba tuhafiye maiazasl salıibinin 

dün bildirdiğimiz hadise ile kat'iyen ala• 
kası olmadığını bildiririz. 

---m---
Birer ay izin 

Merkez hükumet hekimlerinden Dr. 
B. Nazmi özbelte ve memle1'et hastane• 
si hemıirelerinden Bayan Mesrureyc bi• 
rer ay senelik izinleri verilmiştir. 

·---·---
Yeni Adam 

Yeni Adam· ın f 9 4 üncü sayısı çl1'tl. 

İçinde İsmail Hakkının Dişi Değil arka· 
d&J, Zavallı ne yapsın?, Kalabalığı çok. 
YürüyÜ§, Hayatım. Müntekimin Litvi~ 

nof yoldq. Politika, Hüteyin Avninin 
Ozüm, Mehmet Şeydanın Yalnız Kal· 
mak, Dr. lzzettin Şadanın Akıl haııta· 

laklan, Gülsüm Sepetçioğlunun Nazi 

Baron de Villebonun Flavi de Ma.reyle 
izdivacı Paris kibar Meml için büyük 
bir hadise idi. 13elediye dairesin.in önün
<Je sıralanan lüks otomobiller davetlile
rin ne kadar zengin ve kibar takımın
dandan olduğuna bir işaretti. Bu izdivaç 
hakkında hiç kimse hayretini gizleme
mekle beraber, baronun davetini red de 
etmemlşlerdi. Zengin bir adamın daveti 
'daiina kabul edilir. Baronla münasebe
ti olanlar, ondan menfaat koparanlar 
~ktu. Parisin yüksek bir isim taşıyan 
veya yüksek işlere atılmış olan bir çok 
tanınnuş simaları nikahın yapılacağı sa
lonu doldurmuşlardı. 

Salona meınurlar ve işi gücü ohnı- Bayraklı istasyonunun yüz metre ileri· huı çok enteresan çehreler gösterroİI- - Zira 0 seni benden daha 
yan bir çok kimseler de dolmuşlardı .... 1 sinde beş altı el silah patlamıı ve İstira· tir. Evvela otomobilin sağ kapısının tanır .. 

ıyı propagandası başlıklı yazıları. Espion 

Nihayet baron, nişanlısiyle birlikte 
geldL Flavinin girişi hayranlık nidaları 
uyandıtdı. Hakikaten çok güzeldi ve bu 
güzelliği tam manasiyle gösterecek tu
valeti seçmekte büyük bir muvaffakıyet 
göstermişti. Nişanlılar, davetlilerin se
IAmlarına giilümsiyerek cevap veriyor. 
:Aralarından geçiyorlardı. Ve nikah me
muruiıun önilnde yer aldılar. Merasim 
başlıyordu. Fısıltılar birden kesildi ve 
tam 'b'ir süktit geni§ salonu kapladı. 

«"Hlikümsüz:t, cmuteben gibi sözlere 
1

1 
hat halinde bulunan Bayı:ak.lı halk.U\1 camları, atılan kurıunlardan tamamen KöTU BlR HAFIZA 

b ~ it k ıkl k ı Muhtar A•kiye acı acı ıikayet hakim ir ogu U ve anş ı sa onu Lt h · ..:.~ .. de bıra'-n.•• kırdmı•tır. Fakat ya-·1an ieticvapta -s • oaıecan ve eyecan ıçe._.. ~ .. ....,,. Y ı- cd' d 
kaplamıştı. Herkesin göz~ri karşılaşan ' t otomobil yolculan bu kurıunlarm nere· ıyor u : 

· 1 ır. - Karımın berbat bir hafızası hasımlara dikilmiştı. Hadise oldukça calibi dikkattir. An· den geldiğini anlayamadı.Jdannı söyle· 
Hiddet ve hicab .. ın_d. an r.en.gi solmuş ı .. talun.· miştir .. Bunlarda~ B. Niya"Zinin üzerin- var .. 

1 d tif d d 
1

.... - Herseyi çabuk mu unutuyor. olan Flavi bu güru tu en ıs a e e e- M · L -1 d' · k yıtlt 55 de bir tabanca çıkmı!'I, ise de şarj urunda d r . . . enemen oe e ıyesme a nu- Bilakis hiç bir şeyi unutmı-
rek sıvı"'tı. Ktzgınlıktan e ınnış gıbıy- 1 lı f" H'. .. ·· 'daresi altındak" kur•un bulunmamı•tır. O halde bu kur-

7 • • •W• mara ıo or usnunun ı ı y " 

di Zafer alayı halınde bındıgı muaz- 1 şun yağmurunu kim yağdırmıştır? yor. 
Za.m merdivenden bir hırsız gibi indi tenezzüh otomobili bir çok yo c. ula

0

rla ---•---
k Az geçmeden mesele tavazzuh et· 

Ve Caddeve ç,ıkarak otomobilini aradı .. 1 birlikte Bayraklıdan geçe. r en: ıç~nde 
J miş; tabancanın ~rjurda kurşun kalma-

Şoföril eve göndererek kendisi volana bulunanlardan B. Niyaza tarafından 5 sıya kadar birbirini takiben B. Niyazi 
geçti. $oför sordu : · 1 e.I silah atılmış ve yoluna devam etmİ§· tarafından atılclığı anla~ılmıştır. 

- Bayan böyle büyük otomobilleriltır. J\1eşhut cürümler kanununa tevfikan 
kullanmasını bilirler ıni ? . . B~~raklı zabıtası, 5 ~ _numaralı oto- duruşması yapılan bu hadisenin suçlu· 

Cevap vermedi ve mahirane bir ha- rnobılın durdurulması açın Halkapınar b k d 
!arından B, Niyazi, ta anca en isine 

reketle otomobili harekete getirdi. · 1 karakoll.lna telefon etmiş ise de, tele- ait ise de endahtın kendisi tarafından 
İzdivaç salonunda kavga bo11 yere de- fon muhaveresi tamamlanıncaya kadar yapılmadığını iddia etmi;,tir. 

vam ediyor ve ayni fikirlerle ıısn~ ke-
1 
otomobil lıımet gazinosuna gelmi~ bu- Fakat dinlenen şahitler şu yolda jfa. 

Havayici zaruriye 
f iatleri 

Başvekalet istatistik umum müdürlü
ğü, şehrimiz ticaret odasından Izmirde 
havayici zaruriyenin perakende satış 

fiatlerinin bildirilmesini istemiştir. 
Ticaret odası istenilen malumatı ha-

zırlamıştır. Her ay muntazam bir su
rette tetkikat yapılarak havayici zaru
riye perakende fiatleri gönderilecektir. 

adla tefrika Pitirim Sozokinden tercü-
me, Dış Sosyete, İç Sosyete, Niçin ve 
neden, Haftanın düşünceleri. hüli.salar 
sayfaları vardır. Tavsiye ederiz. Fiati 
1 O kuruştur. 

Türkiye iş Ban
kası lzmir 
şubesinden 

Bankamıza Fransızca muha
beratını idare edebilecek bir 
Türk bayan memur alınacak
tır. 

Matlup evsafı haiz olanlara 
iyi maaş verilecektir. isteyen 
lerin şubemize müracaatleri. 

s. 4 (1-6) 1794 
Nikah memuru ayağa kalkarak ilkön

ce barona sordu : 
- Baron de Villebon, Bn. Flavi de 

Mareyl. zevceli!te kabul ediyor . musu-

limeler etrafında dönüp dolaşıyordu ..... llunuyordu. · dede bulunmuşlardır: 
Belediye reisi susulmasını emrem ve Bu otomobilin nasd olsa, Bayraklı _ Karşıyakadan yedi kiııi ile kalk.tik. 

Flavi Buktcn namına yapılmış olan ev- önünden geçeceği nazara alınarak nÖ· Bayraklıyı geqerken gırrr, silahlar pat· E • b• s • ı (D ı 
rakın Vilyan Stormun dul karısı Fla-

1
bet beklenmiş ve filhaltika saat öçte tadı. Durduk. B. Niyazi tarafından atıl· Y:I . Jr tı 0 . 0 rn a 

vi namına muteber olup olamıyacağmı 1 
•• bil d d ı k hk'k ..J w ı dk ş k d ~·ı k k 1 

nuz? 
Baron, heyecandan tilriyen bir sesle: 
- Evet. cevabını verdi. 

. . jdonen otomo ur uru ara ta ·ı ·a· aıgını ana ı . a a egı. a a 0 maııı k ı · ı ) • t · • • • ? 
tayin etmenin mahkemeye ait olacağını ta başlanmıştır. . da muhtemeldi amma. J\llah aakladı, a em ıs er ·m·ısınız. 
bildirerek salonu boşalttı. t Ot bild B N' · Meh t d · 1 d' omo e . ıyazı. mc ve emış er ır. Mı h A •k k 

Baron ~anında Piyer Lehortla Vekil~ .. 1 S 1 eş UT 
1 

merr On mar aSt ' j Ahmet adında uç zat bulunuyordu. ve uç uların sabıkalarının sorulmasına 
Nikah memuru bu sefer Flaviyc dö- Jak Marsaa oldu0 u halde otomobiline .. 1 . b·ı· k ·ı · . 

. • "' 1 uç saat evve , geçen bu otomo ı ın ay- arar ven mıştir. v Ih 
neruk : geçtı. Flavinin küçük konağında kendi-

- Bayan Flavi de Marey, baron de sini beklediğine emindi.. ibzal etti. Ve Vilyam soğukkanlılığını du. Her şeyi yolunda cereyan ettL Vil- a 
Willebonu zevç olarak kabul ediyor mu· Yol esnasında Piyer Lehort belediye- kaybedecek derecede kafayı tütsüledi.. yam kapıyı çaldı ve ziyafet, için yemekle 

ıunuz? Diye sordu.. deki sahneden sonra ilk karşılaş~m o vakit Mark ona şu tavsiyede bulun· beraber gönderilmiş lokanta garsonla- Eversharps'ın 
Flavi, sevinçten ve gurudan coşan bir gürültülü olmasından korkarak barona 1 du : rından biri kapıyı açtı .. 

*'5le iki defa : düşünmek ve sükunet bulmak imkarunı ! - Dostwn Vilyam, madam ki Flavi - Bay davetlilerden midirler? Diye 
_Evet, evet, diye tekrar etti. vermek üzere ormanda bir tur yapma-'Bukten sizin zevcenizdir, zevcelik vazi- sordu.. · Saman İskelesinde 

1 Fakat imzaların atılmasına meydan sını teklif etti ve : fesini görmesini kendisinden istemelisi- - Ben bayanın zevciyim. ~ 
l>ırakmıyan bir hidise, beklenilmez bir - Şimdilik benim esirimsiniz, dedi.. niz.. Yeni elbisesi ve yakasındaki gülüyle ll' K d• ) h d 
hlclise oldu. Davetliler arasından Ame- Baron vaziyeti hakkiyle kavrıyamadı- - Bu intikam, beni gömmüş olan bir pek ala bir güvey hali olan Vilyam bu \\. af IÇ8 J a 0l0 a 

lrikan şivesiyle bir ses yükseldi : ğından pek fazla mukavemet gösterme- kadına karşı yapabileceğim en isabetli cevabı vererek dehlizin basamaklarını ~ eOUL~(Y o J Ab . ı· 
- Bu izdivaç olamaz.. eli ve nihayet razi oldu. Otomobil . bir I ve tatli bir harekettir. Yirmi yaşında bir neşe ile çıktı ve işinin olduğu samimi ıı \.. n'a jamaia rmia a aı o 1 

' Bütünn başlar hayretle o tarafa dön- posta <laire~i~'.n önün~e durdu ve Pı~er 1 genç kalbiyle bunu yerine getirmeğe ve ~ususi odaların katına çıkmak üze- an porte-l:me de • 
C1U .. önde olanlar çekildiler ve bu iti- telefonla kuçuk konagı aradı. Avdetin- uçuyorum.. re ıken mükemmelen hazırlanmış olan • ~e.e:'~~~·~~~if: h 1 

• razı yapan zatı meydana çıkardılar. de : - Sizi bayanın kapısına bırakacağım. masa onu cezbetti. Zevciyet vazifesini 
1 ~~d::~~=~::c;nc;'>!~ Ticaret anesine geıen 

Nikah memuru hiddetle sordu : - Metr dotel henüz avdet elmediği- Ötesi bana ait değildir.. unuttu ve mezelerin önünde yerleşerek) oatil qui plait. Allez· _J ll • • 
- Ne hakla bu merasimin kudsiyeti- ni bildirdi, haberini getirdi. - .Tabii, ~~n~ de filcr·~· budur. v tozlu şarap şişelerinden bazılarını 00-1 :!~dc'j: be~:::!: yeni mOae erini 

al ih!Al ediyorsunuz ? Baron inlercesine sordu : Bır tabı ıki adamı kuçuk konagın şaltmağa hazırlandı. Oburluğun derin :=::.•0~=barp qae 
- Gayet basıt bir hakla .. Ben mada- - Acaba nerede olabilir ? eşiğine götürdü.. Mark Sastras alaycı ve zevkine ta . l d l ld ğ b' j bı"r aözden geC, iriniz · . .. .. .. ~ aI ka . . . . . . mamıy e a mış o u u ır sı- 1 O 

llllll zevcıyım. Ve ormana goturulmege ınuv a · t maskara fikırlı hır adam değildi. Başka- rada baro d J_ d d ·· ··k 
Fi i k . . n a yem~~ 0 asın a gozu - (JS JB 22 24' ' J739 av ıp kınnızı kesilmişti. Bütün ettı.. !arının zevksiz bir aşk macerası gibı til. Hizmet i e . , • ~ • 'J 

~zler üzerine dikilmiş bulunuyordu. Rolünü oynadıktan sonra, Vilyam telakki edebilecekleri bu teşebbüs ona, M~d ç yd .. · d" b h b lı __ _.. _ ___ ..__..-_..., 

Y 1 . . - u aın oner onmez ana a er E' r' A BA Ql / - a an, diye haykırdı. tik zevcim Storm beledıye yakınındaki hır kahve- yarayacak bir dram halinde görünüyor- verirsiniz dedi IZMIR ACENTASI : JOZ r J 
blmüştilr.. de Marka mülaki olmuştu. Konyağa ve !bilakis, rezaleti bir kat daha arttırmağa ' ·· 

~ B~ron da işe müdahale etti tebdklere susamıştı. Suç ortağı bunları yarıyacak bir dram halinde görünüyor- - BlTMEDt - Saman lske leai Kardiçalı Han 
---~ -

BÜYUK 
~auzw ı ,.,,,.,.., 

RÖPORTAJ 

Ben Haydudum! 
~------------·Yazan: CURT RIESS 

- 4 

Haydutların • 
ıçyuzu 

•• •• 

- -~ -rakını tahrik etme bakımından senin Buldum.. Raket bir çok işleri idare altında müşterek mi ~ görürler? 
için faydalı olabilir.. kontrol altında tutmak suretiyle kolay-ı· - Ayn çalışanlar da var.:. ~üşterek 

- Ya polis?.. ca para kazanmak metodudur.. 1§ görenler de var .. Fakat butun Ame-
- Dediğim gibi o da bizdendir .. Da- - Bu metodun mahiyet ve tatbik şek- rika raketini idare eden, ruhunu teşkil 

ha doğrusu polisi idare ed~n amirler ya li hakkında da izahat verir misiniz? 'eden tek bir baş vardır. Maamafih ınüş
bizdendir veya bizim elimizdedirler. • • - Hay hay .. Raket metodu çok pra-, terek çalışan çeteler arasında ekseriya 
Bizden ve bizim elimizde olmıyanlar ise tik bir metottur.. Tatbik usulleri ise l rekabet yüzünden anlaşmazlıklar, kav
aleyhimizde en ufak bir harekette bu- tehdit, öl Um, yangın, bomba, dinamit- f galar ve hatta pek çoklarının ölümleri 
lunamazlar. Çünkü iddialarını ispat tir •. Bilirsin ki muvaffak olmak için her ile neticelenen kanlı, tabancalı, bomba 
edici mevkide değillerdir. usul ınilbahtır.. ve mitralyözlü çarpışmalar olur .. 

ÇtinkU karşılarında alelade sokak Eskiden, içki yasağı varken kaçak Her teşkilitın başında bir adam var-
llaydutlan değil, muazzam bir Raket suretiyle ele geçirdiğimiz viskileri giz- dır. Bizim teşkilatın başı da, biraz ev-
varc:lır .• · ll meyhanelere nasıl satardım bilirsin.. vel görôüğtin Ginestir.. Bundan başka 

' RAKET ~DtR ? Bunlara mutlaka bfaim viskilerl'mizi, her teşkilatın · dayandığı, gUvendi~i btt 
U k.!I J hd • .. , Hatırıma geldi.. bizim içkilerimizi satmalarını, içkileri- politika adamı vardır. Bizim teşkil!tırt 
n er f e uae te ıt .. , o um, yangı.n, Raket yeni bir haydut tabiı'l, daha f n~; yaln~~ bizden almalarını ilkönce . ve ise bir değil iki adamı mevcuttur .. 

• d<>trusu Amerikanın .son sistem hay- guzel guzel tavsiye ederdik. Amma ba- Bunları da gördün .. Oberiyan ile Fors-
bomba, dınamit başlıca VQSlfQmlzdır dutlarının adı idi. Fakat bu kelimeninıhal.ı saiıyormuşuz .. Onlar da müşteri- han .. Bunların ikisi kuvvetli politikacı-

··f ~· . hakiki mAna ve şümulü n!! idi? Bunu lerınden acısını çıkarıyorlardı. Bizim iç- dırlar.. . 
Lokantada bu tcgımı yerken et lok- itimat gösterilmesine ldfi.. 1 k . ti d kı'lerun· ı'zden alnı ı · 1 

" d k l . . an ama u yor um.. 1 ıyan arın ıse vay ge- Bu politikacıların Amerikadaki ro 
maları bogazım a a ıyordu. . Esasen ~in burada öiren~lderı~ ~e: - Raket nedir, neye derler ? lirdi ' başlarına .. Camları çerçiveleri kı- ve mevkilerini bir Avrupalıya izah ko~ 

Haydutların toplantısında Obrıyanın men herk:sm. ve hat~ polisin bildiğı Diye sordum.. Frank gülmeğe başla- rılır, dükkanları ateşe tutulur .. Yakılır. lay değildir. Burada politikacı demek 
bir aralık ve göz ucu ile bana fena fena şeyler .. Ögrenılmemesı lizını olan şey· dı.. Jve daha akla geldik, gelmedik bin bir 1sadece ve her hangi bir gün belediye 

bak kl da k d leri Z<tten istesen de ö~emez.sin.Duy· Rak · ld - b·ı . t" l" tehd' tl 1 d ş· d' ··ki ı· ı · d · d ı t k · el masını a ım n çı aramıyor um. - etın ne o ugunu ı ınıyorsun. ur u ı er yapı ır ı.. ım ı ıç ya- mec ıs erın e, ev e ma anızmasın a 
duklarının pek çoklarını Nevyork ga- b' ... U t tik t . . d' " k lkt " . ki b t ld " . . b'. ..k k·ı 1 b'l k d d k Arkadaşıma : . . . . ır ae s e gaze ecıyıın ıyorsun..... sagı a ıgı ve ıç ser es o ugu ıçın uyu mev ı er a a ı ece a am eme 

A . . t 1 kıf zelecilerı de bılırler. Onlar da duymuş- Raket demek.. bu sistemi baska vollarda tatbika baş- değildir. Burada politikacı demek, men-
- ranıza gırıp e sır arınıza va lard f k zla Çünk' •• • . 

w • • • • • ır a at yazama r.. u yaz. Sustu.. Düşündü.. Anlaşılan bu keli- ladık.. sup olduğu siyasi parti kuvveti He ve 
olmaklıgunın benım ıçın hakıbten .hiç dıkları zaman başlarına gelecekleri acı menin tam ve hakiki minasını öyle bir - Bu sistem üzerinde işliyen teş'ki- elindeki nüfuz sayesinde bUtün zabıta 
ltir te~likesi yok mu ! tecrübelerle anlaınl§lardır. Amma senin kelime ile ve çabucakça anlatmak k~- }attan Aınerikada ne kadar var?.. ve adliye kuvvetlerini elinde tutabilen 
Dedım.. Avrupa gazetelerine yazacakların öy- lay değildi.. - Çoook!.. Fakat belli başhlan yüz- adam demektir. Böyle bir adamın Ra-
- Hayır, dedi, üzülme ... Seni götürea le deliL YaZılilnn bize ne yapabilir? Frank, kısa bir ınül.i.hazadan sônra den fazladır.. ket için değerini elbette anlarsınız .. Bu 

benim •• Bir kerre bu nokta şana karp Hiç .. Faltat bir kısım Avrupalmm .me- devam etti : - Arn ayn mı çalttırlar, yoba tele adamlar bizim için adeta (bütün tehli-

kelere karşı sigorta) 
ler. 

vazifesini görür-

- Peki bu adamlar, bu politi~cılar 
ne maksatla, ne gibi bir menfaat gay~ 
si ile haydutları müdafaa ve himaye cdl· 
yorlar ? 

- Nasıl ve ne gibi bir menfaaUe? ... 
EvvelA kazançtan hisseleri var.. Sani· 
yen biz, intihap zamanı onlara çok bil· 
yUk faydalar temin ederiz. Bir kerre 
kendi kalabalık mevcudınnuz rey verme 
bakımından kıymellidir. Sonra öyle 
adamlarımız vardır ki intihap mevsimi
nin gürilltü ve patırtısı içinde reylerini 
bizim istediğimiz kimseye vermiyecek 
olanlara beli kesilirler .. 

Frank Borman bir müddet dinlenir 
gibi durdu .. 

- Daha sonra, dedi, bizim avukatı
mız tla var .. İçtimada gördüğün Morris 
kuvvetli bir avukattır. Bize kanunun 
kaçamaklı yollarını öğretir. kabında 

içimizden her hangi biri kodese girdi ıni 
derhal onu kurtarmak. çıkarmak usul
lerine tevessül eder, yaman bir adaııı
dır o .. Bundan başka her ihtimale kar
şı kendimizi korumak için ufak bir or· 
dumuz da vardır. 

Frank tekrar sustu.. · 
Söylediklerinin üzerimde hasıl etliği 

tesiri anlamak ister gibi yüzüme bakı
yordu .• 
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lcinizde ölüme susamış , varsa yanıma yaklaşsın .. 
istiyen bir adım atsın.o Postekisini deldiı mek 

Nakleden: 
- 8 

Hemen ertesi gunu hi.ıküıntfan a la
cak ve kızının her gece esrarengiz şe
kilde götürütdüğu yere g(;turecekli. 

GUndUzden dükkilna uğradı, orada 
kinı var kim yok evvelt\ anlaınak isti
}'ordu. 

Ebu Ali Sina kıyafetini değ'itirerek 
Mısıra geldiği için E-büllıarisi, kardeşini 
lnnıyaınadı .. Dükkanda bit· de nyın on 
dördü gıbi gilzel bir delikanlı gördü .... 
Demek hı.iküındnrm kızı hu dükkana 
lıu delikanlı içm geılrilıyordu. 

Ehilllınrıs saraya dondu .. 
Mısır hi.ıkuındam11u huzuruna çıktı. 
- Efendimiz, dedı .. Kızınızııı götürül-

düğü yerı ke~fetUm. 
Hükümdar emniyet.sizlik ıçuıde Ebül

barisin yüzüne baktı ve sordu : 
- Keşf elliğıniz yer nercsı . 
- Şurada, pek yakında hır helvacı 

•Okkanı_ 

- Helvacı dükk:lnı mı ' 
- Evet .. Güzel bir helvacı çırağı var. 

Her halde kızımz or.ıya onun için götü
ri.ılüyor .. Merak etmeyin oraya beraber 
gider, işin ınahıyetini siz de görür an
larsınız. 

Ebülhnris ile Mısır hi.ıkümdarı, kı

yafetlerini deği.}tirmUJ ve <levriş şekli

ne girıni~ oldukları halde helvacı güzc
lınin dükkanına gelılıler. 

St!laın verip oturdu lar ve helva 
ın::ırladılnr. 

Ehu Ali Sina, hır köş"dc olurmuş ve 
bunlara bakıyordu . 

Ebülharis kardcşıni fan ımadı. 
I•,akat Ebu Ali Sına hem onu hem d.! 

Mısır hi.ıküıııdarınt tanıın~tı . 

Bunlarm huraya kontrol maksadiyle 
geldıklerini de anladı .• 

I3 iki Ln l ık t.ı yapmak istiyecekler-

c.Jı .. 

--
...................... , 
Dü J •••••••••••••••• •• nyaaa ................. . 
••••••••• Al l l ? ......... ıYe er o uyar. 

AMERlKADA YENt DACAN 
ÇOCUKLAR.. ,. 

Radyo programlarında tuhaf haberler 
bulup söylemek için araştırmalar ya
pan bir adam şunu öğrenmiştir : Vaşing

tondaki istatislik bürosunda her on üç 
saniyede bir çalan bir ı.il Aıneri.kada 

doğan yeni çocukları haber vermckte
dır .• 

AMERtKADA HlYERARŞt 

Goriller ülkesi 
-7 - Yazan: P. lCElAC 

Gözün Aydın .. Goril var!. 
Yirmi beş metre uzakta, 

dibinde kara derili 
Dişi bir goril 

Muz ağacının 
iri bir goril .. 

duruyordu 



-.uTvıNoFuN_ BEYANATI Mareşal Fevzi Çakmak 
Sovyetler Ha. komiseri .. . , .. 

Italyaya yeniden Dun Splıt e vasıl oldu, akşam hususı 
hücum etti.. trenle Zağrebe hareket etti şiddetle 

~~~~------....... ..-..... _.. .. __ ~~~-
BAŞT ARAFI BiRtNCt SAHiFEDE dan menedilmiyeceğidir. Acaba tecavü

zü tenkil ancak mütecavizle iş birliği 

yaparak mı mümkündür? 
İspanyol meselesi sosyeteden geri 

alınarak Londra komitesine ver:ldi.Ora
da hemen aksine hareket edilen muka
veleler imza edildi. Komite istihdaf et-

Yugoslav ordusunun 
askeri heyetler 

Belgrad, 21 (Hususi) -Yugoslavya ı 
ordusunun :> ap

0

acağı askeri manevralar
da, Yugoslavya genel kurmay başkanı
nın misafiri olarak bulunmayı kabul 

manevraları başlıyor. 
manevra sahasına ·gitti 

Ecnebi 

genel kurmay başkanı 

. ~cid o 
Al\"KARA RADYOSU 

öğle neşriyatı : 
Saat: 
12.30 - 12.50 Muhtelif plak neşriyatı. 
12.50 - 13.15 Plak : Türk musikisi vı 

halk şarkıları. 
13.15 - 13.30 Dahili ve harici haberler. 
Akşam neşriyatı : 

18.30 - 19.00 Muhtelif plak neşriyatı 
19.00 - 19.30 Türk musikisi ve halk şar• 

kıl arı .. 
(Hüsniye ve arkadaşları) 

19.30 - 19.45 Saat ayarı ve Arapça neş
riyat.. 

19.45 - 20.15 Türk musikisi ve hali 
şarkıları (Mahmut Karın• 
daş ve arkadaşları) 

20.15 - 21.00 Plakla dans musikisi. 

olmalarından ibaret olduğunu söylemiş
tir. B. Litvinof bazı devletlerin İspan
:vada müdahale vesilesi olarak komünist 
nleyhtarı doktrinalara dayandıklar1ru, 

-fakat bu nazariyenin burada yeri olma
dıgını, zira lspanyada müesses hiç bir 
Bolşevik rejimi olmadığını kaydetmiş

tır. ispanya demokratik bir cümhuri
~ ettir ve komünist rejimi altında değil
tır. 

tiği gayelerden hiç birini elde edemedi.. eden Türkiye Genel Kurmay Başkanı 
Bu hakikatler alemşümulluk meddahla- Mare<ıal Fevzi Çakmak, akşam saat beş
rı tarafından göz önüne alınmalıdır.Mu-" le Splite gelmiştir. Kahraman Türk or
halif gayeler takip eden devleiler ;ıra- dusunun en büyük askeri, a~keri mera

sında hiç bir faydalı iş birliği olamaz. ~imle kar~!lanmış, Mareşal kendisine se-

general Lugo Birmnriç dün öğleden ev- 21.00 - 21.15 Ajans haberleri. 
vel Manevra 'karargf~hında ordu men- 21.15 - 21.55 Stüdyo salon orkestrası, 
suplan tarafından karşılanmıştır. 1STANBUL RADYOSU BEYNELM1LEL S1YASET1N 

DtZGl~"LER!.. 

B. Litvinof beynelmilel siyasetin diz
g nlerini diktatörlük devletlerinin elin
ce bırakmanın ne büyük bir tehlike 
olacağına demokrat devletlerin dikkati
ni çekmiş ve Sovyetlerin İspanyayı fet
hetmek, yahut Akdeniz müvazenesini 
değiştirmek istediği hakkındaki iddiala
rın abes olduğunu söyledikten sonra 
Mılletler cemiyetinin alemşümul olma
~ını istiyenleri tenkit etmiştir. Zira dün
yanın bugünkü vaziyetinde böyle bir 
Rlemşüınulluğa imkan yoktur. Her şey
den evvel elde edilmesi icap eden neti: 
ce şudur : Milletler cemiyetinin e~asla
nnı takviye ederek onu taarruz bare
:k.etleriy Je mücadeleye muktedir kıl

mak. 

Bilakis iki Montrö konferansı ile Nyon lam duran bir Yugoslav askeri kıl'a!<ı-
Askeri heyetlerin hepsi yola çıkmış 

bulunuyorlar. Yarın manevra mahallin- Öğle neşriyatı 
12.30 Plakla Türk musikisi de bulunacaklardır. m teftiş etmiştir. 

Mareşal Çakmak, rükupforına tahsis 
edilen treni mc..hsusla Zagıebe hareket 
etmiştir. 

halya askeri heyeti bu akşam gelmiş
tir. Romanya ve Çek heyetleri yarın 
Yuogslav topraklarına muvasalat ede
ceklerdir. 

Genel kurmay, ecnebi gazetecilerin 
manevraları kolayca 

0

takip edebilmeleri 
için kendilerine büyük sühulet göster-

12.50 Havadis .. 
13.05 Muhtelif plak neşriyatı. 
Akşam neşriyatı : 

15.00 !kinci Türk 
tayının neşri.. 

Tarih 

18.30 Plakla dans musikisi .• 

Kw-ulta-

19.30 Konferans : Beyoğlu Halk,evi na-

konferansı alemşümul olmamalarına, 

:} ani iltihakları alemşümulli.ik telakki 

edilen bazı de\•letlerin hazır olmaması
na rağmen sür'atle muvaffak olmu~lar
dır. Bu da gösteriyor ki mesele filem

şümullükte değil bir konferansa sulh 

hakkında alemşümul bir fikirle iştirak 

et:nekte, mütekabilen devletlerin istik
laline hürmet ederek kuvYel istimalini 
milli siyaset aleti yapmamaktadır. 

Yugosla\·ya ordusunun yapacağı as
keri manevralara büyük ehemmiyet at
fediliyor. Bu manevralarda ecnebi as
keri heyetler \"e müşahitler, Yugoslav b 1 l 

mına .. 
miş, er türlü nakil vasıta ariy e telgraf 

1~ l ı k b k 20.00 Bimen Şen ve arkadaşları tara• 

B. Litvinof üç devletin tecavüzkar si

yasetlerini mazur göstermek için ko
münist aleyhtarlığını vesile etmelerin
den istihza ile bahsetmiş ve bu anti-ko
münizm.i.n mümasil dedikleri rejimler
le, yani bütün demokratik rejimlerle 

mücadeleyi :intaç ettiğini söylem:ştir. 

ordusunu bütün varlığiyle, eon sistem ugos au gene urrnay aş ·anı ,.e telefon muhaberatı için hususi istas-
G z o 1 ARlÇ fından Türk musiksi ve halk şar .. teçhizatİ) le görmek imkanını bulacak- enera LUG B RM yon1ar temin etmiştir. 

lardll'". Manevralar komutanlığına, Yugoslav Manevralar başlamak üzeredir. kıları .. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 20.30 C>ıner :R.iza tarafından ı\.rapça söy· 

ITALYA iSPANYAYA 20.45 ~::·fue ve arkadaşları tarafından 
Türk musikisi ve halk şarkıları 
(Saat ayarı) 

21.15 ORKESTRA .. Son söz olarak B. Litvinof bugiiAkü 
mevcut şartlar içinde bile M. Cemiye
tinin beynelmilel ihtilaf imkanlarını va
himleştirmcden İspanya ve Çinde mü
dahalede bulunabileceğini iddia etmiş-

İspanyada Rusyanın hiç bir menfaat: 
yoktu ve hiç bir şey istememiştir. Sa
dece milletlerin ecnebi müdahalesinden 
ve hele ecnebi. kıt'atın müdahalesinden 
azade olarak kendi rejimlerini tayin et-

... ............. llllS .............. _. ........................ .. 

Yeni • 
mı gönderecek ? asker 

fr. 
MONTRÖ VE NYON NEDEN mclerini ve İspanyanın Avrupaya kar-
MUVAFF AK OLDU '? şı yeni bir faşist üssii haline girıneme-

Cenevre, 21 (ö.R) - Milletler Cemi- sini istem~tir. Bu, Sovyetlerin ademi 
yeti asamblesindeki nutkunda B. Litvi- müdahale siyasetine iştirakine ve İspan
nof Milletler Cemiyetınin alemşümul ol- yol olmıyan muhariplerin İspanyadan 
ması ve oradan ayrılan devletlerin y~- uzaklaştmlmasıı:ı istemesine mf.ni ol

ne avdet etmesi hakkında ısrar edenle- mamıştır. 
re cevap vermiştir. Bu cevap, Milletler Milletler Cemiyeti mütearrizlC're kar
Cemiyetinde bulunmıyan devletlerin şı ne yapmıştır~ Bazıları sanıyorlar ki 
karmakarışık bir şekilde oraya avdet- teca\·üzden kurtulmak için biricik çare 
lt>rinin tervicini istemiş olan Şili dele- ona boyun eğmektir. Fakat öyle olsa 
gesine leli. Buna mukabil B. Litvfoof Mılletler cemiyetine ne H.izum kalır? ... 
muhtelif rejimlerin suUı içimje yan Alemşümullüğe gelince burada olmı

yana yaşıyabilmeleri için BB. Eden \'e yan devletleri gözden geçirelim. Ame
Delbos tarafından sarfedilen sfö•Jere iş- rika sulh siyaseti tak'p eden b:r dı>v
tirak etmiş, bunun lçin birieik c§artın !ettir ve İ!;tediği zaman buraya gelmek 
Cenevreye muhalif olan devletler tara- iç"n hiç bir davete ihtiyacı yoktur. MiI
fmdan bu vaziyetin terkinden ve sulh letler cemiyet:nde iken ayrılan üç dey
hakkındaki müşterek telakkilere avdet- lcte gelince hi.itiin siyasetlerı bizim müş
ten ibaret olduğunu söylemiştir. terek emniyet ve karşılıklı yardım esas-

B. Litvinof evvela geçen asamb1eden larımıza muhalif değil mid'r? Adeım 
beri tecavüzün kaybolacak yerde başı- ıniidahale tarihi onların taahhütlerini 
nı bir kat daha kaldırdığını ve kendini ne derece kabul ve tntbik ettiklerini is
daha küstah bir şekilde göstererek Av- pat etmedi mi? 
rupadan Asyaya geçtiğini müşahede et- Ben eıninim ki Sosyete tecavüze kar
.rnıştir. Bu hakikat hakkında genel sek- şı a1lrnkar bir siyaset takip edebilirdi .. 
'reterlik raporunda tek söz yoktur. Mil- O zaman bütün davletler tecavüzün ve
letler Cemiyetini her sarsıntıdan vika- rimli bir si~ aset olmadığına kani ola
yc için bu ihtilaflardan uzak tutmak caklar ve buradan ayrılanlar tekrax ka
mütalaası yanlıştır. Bu kanaatin esası pımızı çalacaklardı. Onları, rejimleri 
tecavüzü yapanlar Cemiyette bulunma- hakkında b:r şey sormadan kabul ede
dıkları için tecavüzün Cemiyet tarafın- cektik. 

Şekt .. rli ınadd~lerin muanıele • • 
vergıst 

dolayısiy]e yapılan bir istatistik 

lngiltere ve Fransa 
arasında bu mesele 
etrafında görü~me-

ler oldu 
Pzıris, a (A.A) - Gazeteler B Eden 

ıle bey Dclbomn dün öğleden sonra 
Roma htikümetinm yakında İspanyaya 
yeniden mühım bıkdarda asker gönd ... -
reccgi haberi hakkında u:;:un müdde-t 
görüşmiic: oldukforını yazmaktactrrl::ır .. 

lk~ naz1rın bu ıhtimalin .. nüne gec
nıek içın en muvafık tedbirler d tp ş 

etmis ol<lukl::m rivayet edilmcktedic 
Diğer t. raltan gııze1eler E. Edenin 

hiç şüphesiz pek faz.la muhtel ola!l 
beynelmilel ger~n havayı gösterer~ k 
her hangi bir kelime sarfetmeme;k m:ü
sadiyle nün Ccnevre<le çok ihtiyatlı b.r 
nutuk söylemiş olduğunu } azmaktadır
Jar. 

Gazeteler bay Edenin ne tehdit '\':! 

ne de fedakarlık irtcmemekte oldu~ 
mütalaasında bulunmaktadır. 

o 

ROMANYA 
Manevralarında 
Paris, 21 (AA) - Yugoslavya ma

nevralarında müteakiben Romanya ma
nevralarında hazır bulunmağa davet 
edilmiş olan ordu erkanı harbiye reisi 
ve yüksek harp şurası ikinci reisi gene
ral Gamelin dun akşam Paristen hare• 
ket etmiştir. 

Şekerli maddelerde ne 
mikdar şeker var? 

General Yugoslavya manevraların

dan sonra Romanyaya gitmeden evvel 
bir kaç gün Belgradda kalacaktır. Saııtander §ehrinin harap hali 

·····················································-·············································································· 

.Finans bakanlığı, şekerden mamul 
maddelerin muamele vergisi muafiyeti-

nin yanlış tatbik edildiğini ve bazı yer
lerde tereddütlere dii§üldüğünü nazarı 

dikkate alarak teşkilatına yeni bir emir 
göndermiitir. Bakanlığın bu emrine gö

re, muamele vergisinden mı.iaf olan şe
kerli maddeler, asıl mı:ddesini şeker 

de seksen, fındıklı ve fındıksız lokumda 
yüzde 75 - 80, fondanda yüzde 70 - 80, 
meyvalı ve meyvas)z karamelfilarda 
yüzde 80 - 90, sütlü karamelalarda yi.iz-

de 75, türlü reçellerde yüzde 60 - 70, 
türlü marmaJatalarda yüzde 70 - 80, 
bonbonlarda yüzde 75 - 80, jölelerde 

yüzde 75. şekerlemelerde yüzde altmış 
beş, şuruplarda yüzde yetmiş şeker bu
lunmaktadır. 

teşkil eden, yani terkibinde şeker mik
darı yüzde elliden fazla bulunan mad-
delerdir. Bu maddeler Öışında kalan şekerli 

B R it Doğuda . uzve ı·k. ..h. .h 
ı mu ım ı racat 

Avrupaya gelecek birliği kuruldu 
Be]grad, 21 ( ö. R) - Amerika Ankara, 20 (A.A) - Haber aldığı-

Cümhur başkam B. Rooseveltin 9 36 ilk mıza göre, Joğu vilayetlerimizin ekono
baharında Avrupaya bir seyahat yapa- mile hayatında en ehemmiyetli iki mev
cağı Vaşingtondan bildiriliyor. Ameri- zu olan canlı hayvan ihracatı ile lğdır 

ka cümhur reisi bu seyahati sırf istirahat ~pamuk işlerini teş~i~iıtlandırmak maksa
maksadiyle yapacaktır. Haberi veren diyle vüücuda getırılen canlı hayvan ih
Onited Press, yakında bu hususta daha racatçıları bi~]iği ve pamuk kooperatif
geniş malumat neşredeceğini vadetmiş- leri birliği kuruluş işlerinde gösterdiği 
tir. yakm alaka ve hassasiyetinden dolayı 

---"""" Kanı valisi Akif Eyidoğana ile.tıs.at ve-B. Slo yadinoVİÇ kaJetince bir takdirname gönderilmiş
tir. 

Çekoslovakyada Ayni mevzularda müsbet faaliyetleri 

Sınai müessese mahiyetinde olup ta mamul maddeler muamele vergisi mua
muharrik kuvveti beş beygirden ve ça-ı{iyetinden istifade edemiyeceklerdir. 

lıştırdığı işçi adedi de ondan yukarı olan Fin~ns Baka~ığı maden _oc.ak~annda 
c:eker imalathane ve fabrikalarında imal sarf edilen elektnkten alınan ıstıhlak ver- Belgrad, 2 1 (Radyo) _ Pragdan 

~unan maddelerden içerisinde yüzde gisi hakkında yeni bir karar vermiştir. bildirili) or: 

görülen iğdir kaymakamı Ihsan Olgun 
ile ziraat ve iş bankaları Kars ıJubeleri 

elliden fazla şeker bulunanlar vergi- Bu karara göre münhasıran maden ku~ . Çekoslovakyanı~ ~urtancısı Mazarilc.-
. . I · · d .. yuı;unun içinde sarfedilen elektrikle bu ın cenaze merasımınde hazı bulun-den istısna olunacaktır. çerısın e yuz-

dd l kuyulara inip çıkan asansörlerin ve ku-ımak Üzere Çekoslovakyaya gelen Yu-
<le elliden az şeker bulunan ma e er- yulara temiz hava veren ve bozulmuş goslavya baş ve dı~ bakanı Milan Sto-

den ise vergi alınacaktır. f b . hava çeken aletlerin tahrikinde ve kuyu- yadinoviç hararetle istikbal edilmiştir. 

müdürleri olan Haydar Emiroğlu ve 
Hurşit İmregün de takdire layık görül
müşlerdir. ___ ...... __ _ 

Bulgar başvekilinin 

Belgrad 
Fuarı kapandı 

Belgrad, 21 (Radyo) - Yugoslavya 
ana kraliçesi Mari, maiyetinde saray 
nazın ve hususi yaveri olduğu halde en
ternasyonal Belgrad fuarını ziyaret et
miştir. Ana kraliçe lnuhtelif pavyonları 

gezmiş, bilhassa fuarın turizm pavyo
nunda uzun müddet kalarak kendisine 
verilen izahatı dikkatle dinlemiştir. 

Fuar bu gece ıaat dokuzda kapan-
mıştır. 

Sovyet sefiri 
Nankini terketmiyor 
Nankin, 20 (AA) - Japonlar ta

rafından vaki olan ihtar Üzerine Ame
rika sefarethanesi memurini dün Luzon 
gambotuna binmişlerdlr. Bu gambot 

nehrin takriben 11 mil yukarısına gide-

ccktir. Gambot Çin hükümeti ile te-
anna tenvınnde ve kuyulardan maden Cumhur başkanı r. enes ugos-Şeker ile mamul madde yapan a rı-ıl · · ı ·· D B Y 

lwıların yapt;kları ı:ıamulaa~ın e~v~ı cevherlerinin istihracım temin eden i.let lavya baş ,.e dış bakamnı kabul ederek 
P.E?k çok oldugu~dan fına~s daır~l~rının l"e tesisatlarda sarfolunan elektrikler is- 1 muhtelif aktüel meseleler hakkında ken
bu maddelerdeki şeker nısbetlerını ayrı tihlak vergisinden muaf olacaklardır. disiyle müdavelei efkarda bulunmuş ve 
rıyrı tahlil \'e tesbit ettirmelerine im- Bunun dışında kalan maden sahasın- gece şerefine husu.si bri ziyafet vermi~
kan olmadığmdan finans bakanlığı bel- daki izabe, tasfiye ve tathirhanelerle ya- tir. Bu ziyafette Çek ba~bakanı ile Yu
Jı başlı şekerli maddelerin şeker nis- zıhanelerde amele ve müstahdimin evJe- ı goslavyanın Prag elçisi. hazır bulunmuş
betlerini bir liste halinde te~pit ettir- rinde ve hastanelerde sarfolunan elek- tur. 

sözleri 
Kö- mas mecbuTiyeti hi4ıl oldukça aşağıya 

Sofya, 21 (ö.R) - Başvekil B. inecektir. 

istir. 

se 1vanof matbuata beyanatında Bul-
Sovyet Rusya ıefarethanesi halihazır

gar delegelerinin Cenevredeki konuş-
da payıtahtı terketrneğe kat'iyyen ni-

ma1arından memnuniyetini bildirmiş 
yeti olmadığını bildirmiştir. 

ve demiştir ki : 
lngiliz sefareti ~imdiki halde nehirde 

«Dünyada Bulgaristana karşı sempa-
kalacağını beyan etmiştir. 

ti artmaktadır. Bulgaristanda sükUnetin -

22.15 Ajans ve borsa haberleri 
22.30 Türkçe şan : !nci tarafından, Pi· 

yano refakatiyle .. 

BU AKŞAM ANKARA RADYOSU 
SENFONtLER : 

16,30 Paris kısa dalgası: Senfonilt 
konser, Keman, piyano, '( Haydn, 
Brahms, Faure ve saire). 20 Laypzigı 
senfonik orkestra, sopran, Bariton. 

HAUF KONSERLER 

7, I O Berlin kısa dalg~ı: Karışık mu
siki. 8, 15: Devamı. 9,20 Paris kısa dal
gası: Plak konseri, 9,30 Berlin kısa dal
gası: Yeni Alman hafif musikisi. 10,30 

Paris kısa dalgası: Plak. 11.30: Keza, 
13: Plak. 13 Berlin kısa dalgası: Hafif 
mu~iki konseri ( 14, 15: Devamı). 13, t O 

Bükreş: Plak. 14, 15 Devamı. 14, l 5 Pa
ris kısa dalgası : Bordodan konser nak
li. l 5 Paris kısa dalgası: Mareilyadan 

konser nakli. 15,35 Roma kısa dalgası: 
Şarkılı halk musikisi. l 7, 15 Berlin kısa 
dalgası: Karışık musiki. 18, 3 5 Roma kı· 

sa dalgası: Orkestra, Sopran. 19, 15 Var
şova: Sesli film havaları (Plakla). 20 
V arşova: Meşhur rejisörlerin plakları. 

20,40 Bükreş: Orkestra konııeri. 21 Peş
te: Artistik süvare. 21 Var§ova: Çigan 
musikisi. 2 l, 1 O Kolonya: Leo Erysold 
orkestrası. 2140 Prag kısa dalgası: Ha-

fif musiki. 2 2 Roma: Klasik musiki kon· 
seri (Scarlatti, Zipoli, Lassen). 22,45 
Bükre~: Hafif musiki nakli, 23,05 Prag 
kısa dalgası; Moyzeo'in Slovak süiti. 
2 3, I O Roma: İtalyan koro havaları. 

OPERALAR, OPERETLER .. 

22 Milano - Torino: «Transatlantico> 
isimli operet. 

ODA MUStKtSL 

16, 15 Roma kısa dalgası: Karışık oda 
musikisi. 18 Varşova: Kuartet konseri. 

22 Laypzig: Yayli aletler kuartetL 
22, 1 O Peşte: Kuartet (Brahma). 

Cezayirde 
karışıklıklar 
Roma, 21 (ö.R) - Cezayirde yerli

ler Halk partisi reisinin tevkifini pr0o
testo ettiklerinden karışıklıklar çıkmııı 
ve yüz kişi Fransız Mkimiyiti aleyhin
de hareket ithamiyle tevkif edilmişler· 
dir. Sokaklarda halkla zabıta arasında 
karışıklıklar çıkmış ve halk tarafından 
polislerin üzerine kırık §işeler, taşlar 
atıldığı gibi sopalarla da hücum edil· 
miştir. Fransız umumi valisin.in Ceza
yi:rde tehlike vaziyetini ilana karar ver
diği söyleniyor. 

---··---
MoskoıJade bir ayda 
kurşuna dizilenler 

Moskova, 21 (AA) - Havas ajan• 
111 bildiriyor: 

Mahalli gazetelerin neşriyatı hülasa 
edilirse, 4 ağustostan 4 eylw tarihine 
kadar geçen bir aylık müddet 2arhnda 
bu sene 183 kişi ihanet, casusluk veya 
suikast cürmiyle kurşuna dizilmi§tİr. 

Bunların 5 1 i Leningrad mıntakaaın
da vukubulmuştur. 

Diğer taraftan federasyona dahil 
cümlıuriyetle.rden beşinin reisiyle onu• 
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Diye bağırarak yıldırım sürntile koş· ı kızın yanında hulunmaktan menediyo· 

lu. On dakika sonra Sa.stil boşalmı§tı· rum .. 
. _ Mansenyör emin olunuz.·• 

Pnrdaynn hala Bııstil kumandanı Bussı- . k ' . k · · Bura· . _ Benı ter ctmıyccc ıınız. · • 
ıun ne vaziyete düştüğünü görmek arzu- k d. Hatta Şarte· 

B da da oturaca sın ıyorum. 
aundan vazgeçemiyordu. u esna , .d k b"l · yanımdan ayırmı· 

"OZOM 
Mikdar Alıcı 

342i lnhısar idaresi 
297 jl.ro ve şürektl.sı 

216 A. R. üzümcü 
101 A. H. Nazlı 
l 00 H. Sarraç o. 
88 Ku Taner 
83 Beşikçi o . 
58 O. kurumu 
57 j Taranto Ma. 
50 Patcrson 

Fint 
12.75 16.50 
17.75 2L 
15. lG. 
13.50 16.50 
16.50 20.50 
20. 20.50 
14.75 )5.50 
16.75 18. 
13.50 17.50 
17.50 17.50 
16. 16.50 

B H '- k- '"d n re gı el'. en ı e scnı er:nar ile diğer üç ü~no opru e 1 .., d k 
geçerek Pnrisin karanlık sokaklanna yacağım.. Eğer ou parmagtmla ~ un· 
daldılar. Biraz sonra da güneş doğma: 1 duğum ba~ının yerinde kalmasını ıster• 
ğa başladı. Paris sokaklarında korkunç sen ... 

50 Ş. Remzi 
18 Y. ı. Talat 
13 B. Alazraki 

- 15. 
15.25 

16.75 
lG. 
16. 
16.25 
16.50 çehreli silahlı aSkcrlcr ve sivil halk do· ı Morover itaat edeceğini . ~ildinnek 

laş;orlardı. Herkes ~·ri.~ kapıla~ı~a I ic;in başını eğdi. Kafasını . ı:ınde de 
dogru ltoıuıtular. Oçuncu Hanrının Pardayanın isticvabı mcselesı dolaşıyor· 
dıpndan geldiği sanılan askerlcrile çar• d Yüksek sesle dedi ki: 

1 
• u. 

Pışrnağa gidiyorlardı. Bastilin asker en _ Monsenyör. bu sabah Bastile gİ· 
ise gırtlaklarını patlatırcasına: - Bana ~.-ndinizi unutmadığı· 

Y 1 
deccktik .. 

- aşasın laa 1 
Diye bağırarak affcdilrnclerirü dileni· 

)otlardı. 

nızı sanırım. 

_ Evet, ~n hakikaten iyi ve fedakar 

9 Vitel 
8 Ş. Bcncuya 
6 K. Akyiğit 

149Gl Yek(in 
628701 Eski yeklın 
64367 Umumi yekün 

lNClR 
Mikdnr Alıcı 

96 Ş. Riza halefleri 
40 S. Sülcymanovlç 
29 B. Franko v V d·~· sözü asla unut· 

Çavuıı yanında altı neferle on ıe~ız ladamsın.. er ıgım . 165 Ycki'ın 
mahbus getirdi. Bunlar kapının yanı- mam.. Hatta sana teklif edilen muha· 57414 
na gelinceye kadar hariçten işitmit ol· fız kumandanlığını bile... Bu !tuman- 57579 
duldan seslerden neye uğradıklannı bil· danlığı sana verebilmckliğirn için sada· ZEYTlNYAOI 

15.50 
16.25 
16.50 

Fiat 
8. 12.50 
$. 8. 
6.50 8.50 

· d K ar _L l kr~ · lazımdır Bas· mıyerek tirtir titriyorlar ı. apı~ın .. • katini i-at ey eme ıgın · .. 3650 kilo M. Mikalef 45 45 

Kulak, Boğaz, Burun hutalı.k

lan mütehassm 

Doktor ·operatör 

Sami Kulatçı 
Muayenehane: Birinci Beyler 

No: 36 Telefon 2310 
Evi: Göztepe tramvay cadde-

si 992. Telefon: 3668 
1-26 (481) 

.................... ! 

Diş Hekimi 

A~~ulla~ Naci 
HORTAÇSU 

Hastalarını Birinci Beyler 

90bk 36 numarda kabul eder. 
Sabah-9- 12 
öğleden sonra 3,30 - 6 
Randevü için telefon ediniz. 

TELEFON:2946 
kasına kadar çık ve kÖJ)rÜnÜn ındırıl· til hakkındaki sözlerin doğrudur. Duş· ç. Ü No. 7 14.50 15. 
rniş bulunmasına büsbütün şa~tılar. Ça· manın işkenc~inde hazır bUlunacabın.. c « 8 15.25 15.75 ·Burhaniye Sulh Hukuk Mah-
'\'\ış tekTar bağırdı~ k 11 - O halde monsenyör! Tam vakittir. « c 9 16.50 17. k~esinden: 

- Mademki affediyor! Ya1asın ·ra Celladın saat yedide gelmesi emrolun· c c 10 15. 15.75 Burhaniye hazine vekili Faik 
Va~asın Bastilin yeni kumandanı! c c 11 20. 22 f d B h . p k- .. .. gös· muştu.. 1., 2., 

50 23
·
50 

Saltık tara ın an ur aniyenın 
ardayan rrtabbualara opruyu Giz gülerek Manivelc hitap etti: c c u -· • Kerem köy civarında Gümütlü 

tererek: · ZAHlRE d k' • Ah • 1 _ H.ıydi dostumuzun arzusunu yerı· 
5 87

r:: fabrikasın a ma ınıat met ve 
- Haydi gidiniz.! Serbestsinaz 1200 Çuval Buğday 5.6875 <> l hl • ·k l d . .., · 

• 1• "1anive1 sen Bastile geli· A •• tsmail a .. ey erıne l ame. ey e ıgı 
Dedi·. ne getıre ım. n ·r.: V gon Arn..'\ .,. h l 

" n ,... meni nıuda a e ve tahhye dava-
Znvallı adamlar sevinç ya~ları döke- yor musun? • 44 Çuval Arpa ) kt 1 h k - .,. P d 5.625 s)nın yapı ma a o an mu a e-

rek kapıdan dışarı koıtu1ar. Bastilde - Vatlahi monsenyör ar daya·n·a 35 Ton Nohut 5.50 
k b'" .. kf' .Ş nu a ıtı· "l 10 meıinde: 

lıiçbir hapis lcalmamı§tı. Bundan sonra karşı kinim ço uyu ur. u 40 Çuvnl Böru cc 7.50 Müddealeyhlerden ikametgahı 
d k.. ·· · k. b dam ne olursa olsun 21 ç •al K D 

Pardayan ile Şarl Dangolem c opru· raf cdeyım ·ı u n .. ---U·\~~·~-· ı:-----__:_ meçhul bulunan lımaile ilanen 
YÜ geçtiler. Yanlarında bulunan çav~ bir babayiğittir. Böyle adamların mu· tzmir Birinci lcra memurluğun· gıyap kararı tebliğine ve muha-
arkalanndan bıığırdı: dafaa edecek bir siluhı olmadan işken· dan-: · kemenin 30/9/937 perşembe sa-

- Mösyö Le Kumandanı . ce ile nayata gö7.1erini yummalarına gön· Lütfiye ve Adilenin Enllik ve at 10 na bırakılmaıina karar ve-
- Hangi kumandandan bahsedıyor- lüm razt almıyor.. Eytam Bankasından ödünç aldığı rilmif olduğundan mezkUr günde 

•unuz? Morover söze hrı:Jtı: paraya mukabil Bankaya İpotek ey- Burhaniye Sulh Hukuk muhake-
- Sizden! Siz Baatilin yeni kuman· d b ı led.ıg"ı· lzm"ırde Karantina mahallesi- me·ı·nde bulunması aksi takdirde - Bilakis benim ora a. u unmam " 

danı değil misiniz'? nin tramvay caddesinde 445, 445/1 muhakemenin gıyabında cereyan 
_ }-lele Lak! Az kaldı unutacaktım. lh:zımdır. • l ·k· b ld" ·ı· 3294 (1789) 

k 
~ 

1 
Giz kapıya doğru yürüdü. Haydi gi- eski, 523, 525 taJ numara ı ev. ı ı edeceği i 1rı ır. 

Doğru eiınal kulesine giderek ar aoaş a· d h·' k ti l tahtani kısmının ta) nu-
d 1 1 k d ). d c'- ı·stı"yordu Bu sıra a U· a ı o up . WWWU ili 

rınızJa beraber hnpse i mi~ 0 an uman- e ım cm ~ · maraıı 523, fevkani kısmının 525 OAHlLtYE MOT AHASSISI 
k M.. ·· L Ki r yük salonda bir gürültü koptu. Gizin ICTOR dnnınızı da urtarınız. osyo c e • k tir.. DO 

d b 1 k ı.z. sarayında merasim Luvrden daha sı ı kı · ild"kt b" 

ki _ikin;~;:ıt s~:~:unk:ma:;:: ~:ğil olmasına rağmen birdenbire kapı nçıldı. ko~~!r~:lcfaa~~i ~~;ü~~e b!r~l;~~ CelaA 1 Yar~ın 
misiniz'? Bir adam içeri atıldı. Bu Bussi Le Kterk çük iki oda, sagda mustakil b~r od~, 

Çavu1 tekrarladığı bu suali söylerken idi. Giz büyük bir hiddet içinde bağır- kartısında sağ köşede genı§ hır 
bemb~yu kdilmi ti. Pardayan mutad dı: wutbah ve bunun solunda bir aralık , 
olduğu ~ilde işi alaya "'·urdu. Büyük _ Bu ne demektir) aralıkta helayı havidir. . lzmir Memleket hastanesi Da-
Lir soğukknn1ılıkla dedi ki: Bussi diz çökerek cevap verdi: 525 numaralı kısma kapıdan gı- bili Hastalıklar Seririyah Şefi 

- Ben~ Ben de biraz evvel si~~ ~- _ Ah monsenyör\ Beni vurunuzl rilince zemini pli.kalı küçük bir an• Pazardan maada her gün hasta-
Jıvermis olduğunuz adamlar gıbı bır 

0
_ .. .. 

1 
öld .. .. .. 1 Ben deliyim! Ben tre mahalli ahpp bir merdivenle lannı muayene ve tedavi eder. 

mahbusum. l~te bakınız ben de onlar ovunuz urunuz üıt kata çıkıldıkta bir sofa, ceph~~ Muayenehane: 2 inci Beyler 
"b" k·ı · ·d· sefilim! .. · b' · bolk 1 b' · halk "UZ ıki ' 1 w N 65 gı ı çe · ı ıp gı ıyorum. . 

1 
h .. de kalmı"· ırı onu ve uı on.. o tagı o: . 

G. ·ı Manıve ayrct açın "' k d'~eri T l f 395 Çavuş yıldınınla vurulmu§ gibi oldu· ız ı e .
1 

k .. ve yan tarafta biri küçü ve ıg e e on: 6 
~ L_ J M de sapsarı kesı ere uç b k k d••rt oda E • c··t dde-gu yerde mıhlanıp 9'Wdı. Neden sonra lar. orover iraz farklı i i i ceman o . ' vı: o epe tramvay ca 
aklı bnşına gelince Şarl ile Pardayan 

1 adım geri çekilmişti. . . arkada bir mikdar avlu, avluda bır i•ai•N•olııı:mlİİOİİlİİSIİ.•Tİİıllıeli!eiıifıjoilJnl!!l:•254al•S•.mı'! 
l l 1 B . titri.,.or dışlerı dak b' od bır' 1.!ler, \ayli uzaklaşmıştı. Çavuş saç annı yo· ussı zangır zangır ,, ' asma çar ve ır a ve aı-. 

lnrak : . birbirine çarpıyordu. bir mutbahı muhtevidir. ~()()() ~~ IZMIR BELEDiYESiNDEN : 
- Sil:ıh başmal isyan varf Giz: kıymetinde olan bu evın nıu - 1 - Beher tenekeAi iki yüz dok-
Dedi. Bu sırada yoldan geçen bir _ Klerk ayağa kalk f Çıldımus bir ki yeti açık arlbrma ıuretiyle ve 844 san kuruıtan bin dört yüz elli lira 

müfrez.eyi çavuş içeri sokmak için emir- haldesin ... Ne olrnu' anlat! numaralı Emlak ve Eytam bankası bedeli muhammenle beı yüz teneke 
lcr verdi. Uıkin kimse aldırmadı. Her- Dedi. kanunu mucibince bir defaya ınah- benzin ve beher kilosu otuz ku-
keı Pnris kapısına doğru koşuyorlardı. _ Delilik, ölüm uğradığım felaket sus olmak fartİyle . ~~as: ruıtan yüz lira bedeli muhammen!e 
Parisin sokaklarını dolduran gürültüler k d hafif kalır Ahi Bastil .. Mon· 1 f 11 I 937 pazartesı gun~ 'd yirmi teneke soğuk kompresör yagı 
arasında çavuşun sesini kimse işitmiyor· ! arı~ın Ba ·ı ı . on birde.. lcra. daire~iz ıçın ~ batkitiplikteki prtname veçhile alı· 
du. Evler tıdeta birer müstahkem mcv-ısenyor B a~~ı . . . ld ) Söylesene be ya~ılmak uzere bır ay muddetle sa nacaktır. Açık eksiltme ile ihalesi 
ki haline getiriliyor. Fakat taarruzun ki· - astı e ne 0 u tılıga konuldu. • . be- 8/10/937 cuma günü saat on al-
ınin tarafındnn yapıldıi7ını hiç kimse bil-ıadaml · . B. u arttırma netıceıınde aaboll§rcun tıdadır. lttirak için yu .. z on altı lira 

• d M 1 un Pardayan d 1 h l '-nıiyordu. Nihayet kapılarak ilk koşan· - Par ayan... e e ı er ne 0 una oıaun ka YİO!li bet kuriı§luk muvakkat le· 
lar dü:lmandan eser olmadığı haberini kaçtı.. ödenmesi t~ihi ~. n~ah : minat makbuzu veya banka mektu-

.d... ı· ı · kapladı Moro· nunun merıyete girdıgı tarihten son . .. getirdiler. Şu hnldc çan sesleri ne ı 1 ~ Ortalığı anct ses erı · .. dif ,.:!, h b'yle kıy- bıyle söylenen gün ve saatte encu-
Dikkat kumandası nereden verilmişti) .. ver bir ölü gibi yere yuvarlandı. raya muA oımaaı aae ı 1i • 
B b •· metine bakılmıyarak en çok arttıra- me2ne geBnhır • · lt -, L-- Hra-unu bilen yoktu. Giz de müthiş bir buhran ~şgos.te~- .. • "h l • ıl caktır Sa- - e er tonu a mı ~ 

Cix bile apsan kesilmi, yanında bu- di. Manivcl de titreyerek gen çckıldı. nın uzerıne 1 8 eıı ya}> 8 
• dan dört b' ı....... "z elli lira bedeli 

ı tıf 844 numaralı Emlak ve Eytam h ın ~ ~ t • 
unan Manivel ile Morovere: Herkes alıklaşmıştı. Kimse konuşmıyor, b nkaa ka hükü 1 • e göre mu ammenle yetml§ ton mo orm 

- Parisliler bir köle için bu .kadar bütün kafalar ne yapılnbileccğini düşü· a la 1 
w ndunuik' . marterınbnn yok- başkitiplikteki f&rblame veçhile 

he b h k katen d d yapı cagın an. ıncı • a ·· • 8/10/937 cuma gu··nu·· •••t on alh-.Yeeana düşerlerse aca a a 1 nu·· ordu. Bussi masanın üzerin e u· 1 l ... -
le ki Y tur. Satıt petın para ı e o up 111-s"I d -·'- -L-·Jt il ih le _,,]ilecek-udret gördükleri zaman ne yapaca •.r- ran bir hançeri yıldmm süratiyle Gize 'd in .. zde iki buçuk de - a a\'&A cıuı me e a cu 
dır. Haydi arlcada~larıml Anncmın k d d. k·· ~:1r_ı en ya fız yul tir. iştirak için üç yüz kırk bir lira 
h kk 1.1 D ı.ızatara e ı 1

• ıa ıye masra ı a mır. . . L- ku luk -'-'-t t · d; ı var. l lcmen hareket etme ı c· - Monsenyör, eğer vurmak istiyor· ipotek Ahibi alacaklılarla diğer yırını 'uct ruı mUVIUUUI ~mı-
. lzadelere yakı1acak bir surette likad 1 irffak hakkı sa- nal makbuzu veya · banka temınat 
Aalccrler döndüler. Halle korka kor- sanır. ası a ar arın ve 1 d ki mekt b 'l ·· 1 .. n ve saatte 

k 1 b · ··ıd·· ünüz. hiplerinin gayri menkul üzerin e .. u u 1 e 1

1
°. ~enen gu 

a tekrar ••hrc avdet ettiler. Giz Şarte· ou demir e enı o ur . f ne "'" T 1 d " haklannı huauıiyle faiz ve masra a e umene ge ınır • 
:re. hareket için hazırlık emrini verdi. . Gizin de eli büzüldü. asar a ıgı d • 1 'dd' la • b ·ıan tarİ· 22 - 25 - 29 - 2 (1792) 3298 
Morovcrc d·ıkLatle bakarak dedi ki: bakarct'ı yapamadı. Hançeri fırlatarak aır o an ı ıa rını 1§ u ı . ._. 1' ~ h' d ·ı·L-- · · ·· ;ıl"'ınde ev- 1 - Senelildriraaı yüz on ıra ıra 

b be Sal b' ba ın en ı ıuaren yınnı gun "'T • • • __ .ı. 
- Morovcr: sen de yarın cra r kollannı kavuıturdu. onu ır t· rakı müıbiteleriyle birlikte memurı- bed~lı muhammenlı Damlac~ ~ 

gelecek.in~ tan öbür haıa iri ve kavvetli adımlarla yetimize bildirmeleri icap eder. desınde Hastane kar§mndaki dört 
Morovcr sarardı. Giz onun yanına katediyordu. Yavaı yavaı kendine ge· Aksi halde haJclan tapu sicil.ince sayılı dükkanın bir senelik kiraıı bat 

giderek parmağının ucu Üe alnına hafif- lerck Le)(lerkin yanına sokuldu ve ıor· malfun olmadıkça paylqmadan ~- kitiplikteki ~ veçhile 1/10/ 
Çe dokundu ve yalnız Moroverin işide· du: • kalırla 19 10 37 . •L!_.J_ ılı- ......., l d ık 

~. · nç r. · · UU'lllllJU'1::'••.ı· 9..,, cuma günü saat on ata a aç 
cegı boğuk ,,.c hafif bir sesle; ilave eUı: - f-.Ker •uratına bir tokat indirsey· be.ren §Utname herkese aç~.T _:!' arttınna ile ihale edilecektir. lttirak 

- Evet, yüz bin frank alacak, Mon· dim ne yapardın) • lanlann yüzde 7 S temınat a&-

ınarterde b. b k ·ı·L v••:fesı·n·ı deruh- d O • ·ıı- b' L_·_, __ 'tibar _.-L. irin -..:l.!_ buçul·. lır' alık muıvakkat te· ır e çı 1~ -.. _ Monsenyör, göğsünüze vurur um. çeaı veya mı ı ır DIUIA& ı ,...ea ;T ~ •• 

te eyliyeceğiniz bir zamanda... tubu ve 37/3297 ..l--ya numar&IİY- minat makbuzu ile söylenen gun ve 
Sonra da kanınızla kızaran hançeri ken- ua. t. , 

- Mnnşenyör 1 le lmıır· lkinci icra memurluğuna aaane encümene gelınir · 
E 1 .:ı·ıme saplar iki lekeyi birden tcmizlcr- L _..ı_ 

.., - vet, evlenecek ve mesut 0 aca· u müracaatleri ilin olunur .• 1051 2 - Senelik kirası otuz. lira ocac-
\:ınıı. bir zamanda ben sizi (dişlerini sı· dim. _ BlTMEDt _ E } k E t li muhammenli paralı köprüde 139 
tıtdntnıak) onun ... Şu bildigwin sevimli m a ve y am 1°k k. 

~.n••--••ırı•ı~:'iO!'J!7'.lfZ/723'!J u..nh bar-1-anın bir sene ı ırası ~/,)'/7///'Z/~M&tı:.m• 5 ... j ,,_J.. aft. I 

S k G l D ·rekta··rıu·· B k dan· betkitiplikteki ,artname veçhile ı ümerban ene ı - an asın • . 10/937 cuma günü uat on altıda 
ğünden: . 
B k h ·ı önderilecek Lıae me-

an amız tarafından Avrupya ta 11 e 1 l •. .. 
ı . 28 / E l - ) / 1937 sa ı ıunu sa-:ıun arının müsabaka imtıhanına Y u E ı 

hah saat dokuzda lstanbulda ve Ankar~~ tg'J~E~-;~~K v:r: 
c_e nıiiracaat eden taliplerin hemen lzmır e _ 
lı Mallar Pazarı Direktörlüğüne5 :1üracaatl1a~tıt:zıı;ı:._1 

ı;(~~~••iWii a 

37 /329_7 lcra dosya nwnaraaıyL: • arttırma ile ihale edilecektir. 

~~l.~ahc a ~safı y~--~~ İ,ttink İçin iki yÜZ yirmi İ>q ku-
mcnau un ısı .-erse, ~- , 1 • 

ca bu gayri menkule konulacak. kıy- ruıluk muv~a~ temuıat makbuzu 
metin yüzde ellisine kadar uıııuıni ile söylenen gün ve saatte encüme· 
,artlanmız dahilinde .ikraz yapııabi- ne gelinir .. 
lir. 3295 (1793) · .. lŞ-18--::22-25 (1736) 3210 

5ACUK·50,UKLUK·EKOnonl1 

KELViNATOR iki deta d~az-ift-;difl DlnU.TİR 

- halde ar~• randöman elde edilen yeıine soluk haY-a dolaplan 

18 Ay Veresiye ~ahş 

SAHiBiNiN SESi 
ARTHUR VETTER 

IZMlR - Saman iıkeleai (Büyük Kardiçah Han) 
AYDINDA: Mehmet Gürer - ÖDEMiŞTE: H. Avni Gülo 

MUCLADA : Ahmet Sabri Acarsoy ••••• 

.; &tt• • 

lzmii- Yün ·Mensucatı 
Türk A. Şirketinin 

Halka-Pınar Kumaş Fabrikası 
Tarafından mevsi:n do!ayısile yeni çıkardığı kumaşlar: 

Saglam Zarif 
VE UCUZDUll 

Yeni yaphracağınır. elbiseler için bu mamulatı tercih edin=~ 

uewt.rru sA rış vERLERı ~r• 
Birinci Kordonda 186 numarada 

ŞARK HALI T. A. Ş 
.............................................. 

Cicim sana Eczacı Kemal Kimil kolonyası getirdim 
Belli Hilal ecıanesıne uğramışsın .... 

Kolonyan "Gönül,,mil, Bahar çiçeğimi, Zümrüt damlasımı, Al 

dn rüyamı, Fulyamı, Yascminmi ? .. 

- Eczacı Kemal Kamilin olsun da hangisi olursa olsun Deme· 

tinımiydi kokusundan tanı bakalım ..... 

• 21 

BRiSTOL 
Bey oğlunda 

rzT/Z7JZ:J'.z:t:7!J 

OSMAN • YE 1 
Sirkecide 
rz7-7~.LJZZ7'J 

Bu her iki otelin müsteciri Türkiyenin en eski otelcisi BA y 
MER LOTFO'dür. 43 senelik tecrübeli idaresiyle bütün Er 

halkına kendisini sevdirmiştir. 
Otellerinde misafir kalanlar, kendi evlerindeki rahatı bu 

turlar. 
Birçok huıuıiyetlerine ilaveten fiatler müthi, ucuzdur. 
latanbulda bütün Eııe ve l2mirliler bu otellerde buluturlar. 

• -'ll 

Manisa Vilayeti Daimi encüınenin
den: 

1 - Manisa - Turgutlu yolunun l + 074 _. 17 + 430 
kilometreleri arasında yapılacak 92286 lira 49 k k "fi' uncu 

, · k lı f urut esı ı toae 
ve sınaı ın~at apa zar suretiyle ekıiltmey k ı ' tu 

2 B · · k . f e onu mut r. 

d M
- • u 10.•1~ata. aNıt fe•ı ve sair evrak 461 kurut mukabilln-

e anıaa vı ayetı a ıa müdürlügw ünde 1 b·ı· 
3 _ Ek 'lt b. . . . . . n a ına ı ır. 

. ~ı m~ ~ ırı~cı t~frının yedınci perfembe günü saat on 
bırde Manısa vılayetı Daımi encu··men· d ı kt 

Ek ·ı ın e yapı aca ır. 
4 - ıı tme kapalı zarf uauliyledir. 
5 - Muvakk_at temina.t 6921 lira 49 kuruttur. 
6 - Bu eksıltmeye gıreceklerin Nafıa Vekaletinden alınrııf 

ehliyet vesikası ile bu yıla ait Ticaret Odası vesikasını ve mu
vakkat teminata ait makbuzlarını bir zarf ve teklif mektuplarını 
da ayrı .bir ~ar~a koyarak bunları 2490 sayılı kanunun 32 inci 
maddesı daıresınde hazırlayacakları bir kapalı zarfın içine l:o
yarak 7 /10/'j)37 saat 10 na kadar Manisa Valiliğine vermeleri 

. ve posta ile göndereceklerin mezkiır kanunun 34 üncü maddesi
ne riayet etmeleri lüzumu ilan olunur. 

22-26--30-3 3278 ( 1785) : 



SAHiFE 8 
• 
İzmir Birinci İcra memurluğun

dan: Emlak 
A o_ YENIASIR 

::z 

ve Eytam Bankasından: 
Ali Raif ve Zehranın Emlak ve 

Eytam Bankasından ödünç aldığı 
paraya mukabil bankaya ipotek ey
lediği lzmirde Hasan Hoca mahal
lesinin Hisar önü ve ikinci Belediye 
sokağında taj 41, 13, 15 No. yeni 
50/ 11/1 No. ve 53 harita 337 ada, 
164 parsel No. da 63 metre M. iki 
bin sekiz yüz lira kıymetinde olan 
bu mağazanın mülkiyeti açık arttır
ma suretiyle ve 844 numaralı Emlah 
ve Eytam Bankası kanunu mucibin
ce bir defaya mahsus olmak şartiy
le arttırması 1/11/937 pazartesi gü
nü saat 1 1.30 da İcra dairemiz için
de yapılmak üzere bir ay müddetle 
satılığa konuldu .. 

C. No. Yeri Eski Yeni 
No. su 

~ 

Depozitosu 

Bu arttırma neticesinde aatı§ be
deli her ne olursa olsun borcun 
ödenmesi tarihi 2280 numaralı ka
nunun meriyete girdiği tarihten son
raya müsadif olması hasebiyle kıy
metine bakılmıyarak en çok arttıra
nın üzerine ihalesi yapılacMrtır. Sa
tış 844 numaralı Emlak ve Eytam 
bankası kanunu hükümlerine göre 
yapılacağından ikinci arttırma yok
tur. Sntış Pe§in para ile olup müş
teriden yalnız yüzde iki buçuk del
Jaliye masrafı alınır. 

ipotek sahibi alacaklılarla diğer 
alikadarlann ve irtifak hakkı sa
hiplerinin gayri menkul üzerindeki 
lıaklannı hususiyle faiz ve muraf a 
dair olan iddialarını isbu ilin tari
hinden itibaren yirmi Ş?Ün içinde ev-· 
rakı müsbiteleriyle birlikte memuri
yetimize bildirmeleri icap eder. 

Aksi halde hakları tapu sicilince 
mal\ım olmadıkça paylaşmadan ha
riç kalırlar. 19/10/937 tarihinden 
itibaren §arlname herkese açıktır. 
Talip olanlann yüzde yedi buçuk 
teminat akçesi veya milli bir ban
im itibar mektubu ve 37 /3437 dos
ya numarası ile İzmir lkinci icra 
memurluğuna müracaatleri ilin olu
nur. 1033 

Emlak ve Eytam 
Bankasından: 

37 /3437 İcra dosya numarasiyle 
ıatılan, yukarıda evsz.f ı yazılı gayri 
menkulün alıcısı isterse, bankamız
ca bu gayri menkule konulacak kıy
metin yüzde ellisine kndar umumi 
şartlarımız dahilinde ikraz yapılabi-
lir. 1296 (1791) 

fzmir ikinci icra Memurluğun
dnn: 

Bir borctan dolayı tahtı hacze 
alınıp usulen paraya çevrilmesi 
onaylanan halı , koltuk, masa, 
~emsiyelik, elbise dolabı, ispeç 
aolap, hasır koltuk ve kanapesi, 
battaniye, komidun, konsol ve 
karyolanın birinci arttırması 1 / 
10/937 cuma günü saat 14 radde-
lerinde lzmir Yeni müzayede be
desteninde icra kılınacaktır. 

Birinci arttırmada mal yüzde 
75 ini bulmadığı tal!dirde ikinci 
arttırması 2/10/37 cumartesi sa
at 11 raddelerinde ayni mahalde 
icra kılınacağından talip olanla
rın yüzde iki buçuk della liye 
müsteriye ait olmak üzere mahal-
linde memuruna müracaatleri 
ilan olunur. 3292 (1788) 

İzmir ticaret mahkemesinden: 
Devlet demiryallnrı ve liman

lar umum müdürlüğü vekili avu

kat Murat Çınar tarafından müd
deialeyh Bayındırın Elifler kö-
yünde mukim Kafıyakalı Meh
met Hamdi ve şeriki Mehmet Hü-
seyin aleyhlerine ikame eylediği 

170 
183 
218 

TAKSiTLE 
Güzelyalı Nuribey çıkmazı ada 1787, parsel 3 
Akdeniz M. İkinci kordon ada 976, parsel 7 
Cedid Mah. Bülbül sokak ada 393, parsel 31 

PAZARLIKLA 
1 Gaziler M. Kemer sokak 
6 Karfıyaka Alaybey Hayal ıokak. ada 8, panel 2 
9 ikinci Süleymaniye Ruhibaba S. 

12 Karfıyaka Alaybey Han Günaydın Sokak 
ada 188, parsel 5 

16 Memduhiye Mah. Kireçlikaya Sokak 
ada 1553, parsel 17 

17 Memduhiye Mah. Kircçlikaya Sokak 
ada 1553, parsel 18 

18 Memduhiye Mah. Kireçlikaya Sokak 
ada 1553, parsel 19 

24 ikinci Süleymaniye M. Kimilpafa Sokak 
ada 155, parsel 5 

41 
50 
51 

ikinci Süleymaniye Hüseyinefendi Sokak 
Hamidiye M. Tire kapısı sokak. 

16 taj 
72/1, 72 
6 6 

29, 131 
ıo, l0/2 

1, 3, 5 

20, 20/A 

6 

8 

10 

138 
12 

40, 42 
ikinci Sultaniye M. lkiçeşmelik Eşrefpaşa 
Nezaket sokak ada 21, parsel 7 2, 725, 727, 729, 731 
ikinci Sultaniye Nezaket S. ada 21, p :ırsel 8 4 Taj 52 

63 Ahmet ağa M. Yemiş çarşısı ada 223, panel 5 23, 24 
Kestelli M. Bafturak sokak ada 192, parsel 31 97 /1 72/1 

73 
75 
77 
86 

Kar\ôıyakn Alaybey Han S. ada 188, parsel 5 -23, 23/1 
Karşıyaka Alaybey Han S. ada 31, parsel 1 117 
Kartıyaka Osmanzade Retadiye ada 100, parsel 25 21 

92 

96 
105 
108 

147 
148 

Ahmet ağa mahallesi Yemiş çarşısı ada 233, 
parsel 2 
Dördüncü Sultaniye M. Hacı Mevlut çu
kuru Sokak. 
Reşadiye tramvay caddesi . 
Karşıyaka Turan Menemen caddesi eski 
F evzipafa mahallesi Hastahane sokak ada 178 
parsel 41 
Kuşadası Alaca mescit Mahal. Han sokak 
Kufadası Alaca mescit Mahal. 

149 » » » » 

5, 3 

14 
985 

6 

Taj. 174 
32 
30 
2 

152 Karşıyaka Alaybey Mir' at sokak ada 17, 
parsel 8 

159 Şeyh mahallesi Osmanzade sokak 
178 Buca Y ağbane sokak 

Taj. 23 
yeni 7 /2, 7 /4 
Yeni 42, 44 

181 Karşıyaka Alaybey Selamet sokak 
ada 20, parsel 57 

186 Buca Halk sokak 
188 Esnaf şehri mahallesi Şamlı sokak 

ada 186, parsel 117 
211 Karşıyaka Bahariye mahallesi Mektep sokak 

ada 168, parsel 13 
223 Fatih mahallesi Mahmut ağa ve Değirmen-

16 
21 

68/70 

8 

Nev'i 

Ev. 

lt 

taj ev ve mağaza 
J> lt 

lt » 

J) 

" » 

» » 

» » 

» » 
» 
)) 

Bir ev ve dört <lükkan 
Ev. 
Mağaza 
Ev. 
» 
» 
» 

Mağaza 

Ev. 
)) 

Bahçeli ev 

Ev. 
Han 
Kahve 
Ev. 

J> 

Depo 
Ev. 

» 
» 

)) 

)) 

dükan 

T. L. 

400.-
1.800.-

400.-

180.-
240.-
150.-

240.-

100.-

100.-

100.-

50.-
60.-

160.-

400.-
360.-
300.-
280.-
350.-
600.-
360.-

400.-

100.-
900.-
400.-

360.-
240.-
160.-
180.-

440.-
400.-
240.-

100.- , 
500.-

700.-

350.-

dağı sokak ada 495, parsel 6 75/77 » dükkan 450.-
224 Mesudiye mahallesi intikam sokak 5 » 800.-

lzahatı yukarıda yazılı gnyri menkullerin peşin vep:ı taksitle ihaleleri 4. 10. 937 pazarteşi günü 
saat on birde yapılmak üzere artırmaya çıkarılmıtbr. Taksitler % 9 i faize tabidir. 

istekli olanların yevmi mezkUrde hizalarında yazılı depozito akçesini veznemize yatırarak ar-
tırmaya girmeleri ve yanlarında birer fotoğraf getirmeleri. 15, 22 3205 (1738) 

• 

l~tlirnmkuruşa~c~davu~ ~· ın w n ~-••••••••••••••••••••••••••• 
nın icra kılınmakta olan tahkika-
tında 16/9/937 tarihli celsede Zayi Sansar 
icabet etmediğinizden dolayı Hu. 
kuk Usul muhakemeleri kanunu- 19 Eylül Pazar günü akşamı 
nun 398 ·ınc"ı m dd · "b" 9.10 sıralarında lzmir Enternasyo-a esı mucı ınce . . 
gıyabınızda tahk.k t d nal Fuarında bır snsar kaybettım. 

ı a m evamına . 
k . . . . Bulup bılenler varsa Ba,durak 

ve ararı gıyabının 401 ıncı mad· S ı·h f d" h d y P t 
d · f.k · - · a ı e en ı anın a uvan e. 

esme tev ı an teblıgın ve sadır f b"ld" d·kı · t kd" d f I ro a ı ır ı erı a ır e az a-
olan kararı. gı~abi ikametgahına- siyle mükafat verilecektir. 
zın meçhulıyeh hasebiyle olbap- Batdurak Salih efendi 
taki tebliğname zahrindeki mes- hanında Yuvan Petrof 
ruhattan anlafılmasına binae~ ( 1786) 
kanunu mezkurun 141 inci mad-
desi ahkamına tevfikan ili.nen Z A Y J 
tebliğine karar verilmiş olduğun· · . 
dan yevmi tahkikat olan 5/10/ 1924 senesnde Kastamonu 8 ın· 
937 tarihine müsadif salı günü sa- cİ . fır~a .. t~l nci alay ikinc:_i tabur 
at dokuz buçukta lzmir Ticaret 8 ı~cı bolukte'.' almı! oldu~um as· 

• • • • 1 kerı tezkeremı ve nufuz cuzdanı-
mahkemesı tahkıkat hakımı nez- mı zay· tt" y · · · ı -
d . d h . 1 ı e ım. enııını a acagım· 
ın e azır bulunmanız aksı t~k- d k. · · h"'k ·· k 1 d -ı an es ısının u mu a ma ıgını 

dirde kanunu mezkurun 405 inci ilin ederim. 
maddesi mucibince bir daha mah- ikinci Mahmudiye Sadullah 
kemeye kabul olunmıyacaiınız ıokaiı Nu. 10 da Ahmet 
tebliğ makamına kaim olmak üze- oğlu Mehmet Sait 
re ilin olunur. 3293 (1790) 3286. (1787)' . 

!;ekerlı mauuo;.•~· ••• • 
':J: - ... " ... ___ , . . \ . d . haııtancıcroe 'il<>• ....... . 

.. Hır- nn '\ c , 

Otel SADIK AKSEKi .. 
Tilkilikte Telefon 3206 

Sabık Tevfikı>at~ Oteli 

Yeni temiz 

mefruşat 

Banyo 

Bol hava 

Ucuz fiat 
bmirin •n hava.dar yerinde 11e dcmi::ıe harıi fevlıalôcle latif man

zaralı çolr t•miz V• emniWtli Y••anc oteldir. - - - ~- -

= 22 EYLUL ÇARŞAMBA 1937 - . 
lzmir enternasyonal 

serS?isinde 
"-! 

Vatandaşları alaka uyandırıcı bir 
tecrübeye davet ediyoruz! 

Serginin 209 numaralı pavyonunda, Mi ele markalı krema 
makinelerinin binlerce kiti huzurunda tecrübeleri yapılacaktır. 

Sütlerinizi beraberinizde getirin, bu tecrübeye siz de ittiralc 
edebilirsiniz. 
Dünyanın her tarafında •ı çiftlik ve süthane sahiplerinin büyüli 

rağbetini kazanan Miele krema makineleri, memleketimizde de 
görülmemit bir alaka ile kartılanmıttır. 

1zmir Enternasyoal Sergisinde Miele pavyonunu mutlaka 
ziyaret ederek, krema makinelerimizin harikalı 

randımanını gözlerinizle görünüz! 
Ayni pavyorıda: 

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 haline gelen bu kanaati 
nasıl muvaffak oldu? tesise nicin ve , 

Çünkü t RADYOL1N> in terkib i yilk- ıntitcmadlyen taze taze piyasay a çıkar. 

sek bir k imya ~aheseridir. Çilnkil «RADYOLlN> diğer mncun-
Ç~nkü bütün •RADYOLU~> kulla- hıra naz.aran çok ucuzdur. 

nanların dişleri temiz, sağlam ve güzel- Artık bütün bunlardan sonra t RAD-
dir. YOL1N> kullanan on binlerce k~iniJı 

Çünkil «RADYOL1N> emsalsiz rağ- ne kadar haklı olduğunu anlamak ko
beti dolayısiyle hiç stok yapmadığı için laylaşır. 

GONDE tKt DEFA FIRÇALAMAYI 1HMAL ETMEYtNtZ .... 
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MOTOSiKLET 
Meraklılarının nazarı dikkatine 

1 1/2 - 2 1/2 - 3 1/2 - 5 Beygir kuvvetinde 
«TRIUMPH» Motörlerimiz tZMIR ENTERNASYONAL 

FUARINDA 21 No. )u Pavyonda tethir edilmektedir .\ 
FUAR münasebetiyle yapılan hususi fiatlerden istifade ediniı. 

GENEL ACENTESİ : S. KALOMENI 
Büyük Karcliçeli Han No. 42 



22 EYLUL ÇARŞAMBA 1931' YENIASIR 

S Ol • v ş•• UVERPOOL HATn -~~-
DEUTSCHE LEVANTE LINIE Fratelli perco ivıer e u. OPORTO vapuru ağustos sonunda 

G. m. b. H. LıMİTET Liverpool ve Svanscadan gelip yük çı-
MACEDONlA vapuru 11 eylıilde Rot- Vapuru Acntası k,racaktır. 

terdam, Hamburg ve Bremen ıçin ha- Vapur acentası OPORfO vapuru Karadeniz ve ls-
reket edecektir. ROYALE l\'EERLANDAIS tanbuldıın avdetinde Belfast. Liverpool 

All.nrAn .. \'apuru 21 eylulde bekle- KUMPANYASI B{RiNCİ KORDON REES ve Clıııgov için yük nlııcakbr. 
"' .. 'n.nn.t\. d Bristol Leith ve Nevgastele hattL. 

n iyor. 28 eylUle kadar Rolterdam, Ham· TRAJANUS vapuru 25191937 .e ge- BiNASI TEL. 2443 '1 JOHANNE vapuru eylw ortasında 
b r Burgas Varna ve Kostence hman- ~ 

1 
k 

urg ve Bremeı. i~iıı yük alacaktır. ıp, • . :.k al k Lllerman Lines Ltd. doğru Bristol için yük a aca br. 
AMERtCAN EXPORT LlNES larTRı 1hb~u vap:: ~j~01937 <le Rotter· LONDRA HA rrı ARBIAN PRINCE vapuru birinci teş· 

Th E C C ı 1 ı rin ortasında Leith ve Nevgııstel için yük e xport Stcamship orp~ra ıon dam, Amstcrdam ve ~nmburg iman a- B0ROD1NO vapuru 28 ağustosa ka- alacaktır. 
EXPRESS vapuru 9 cylulde bek- rına hareket cdeccktır. dar Londra ve Hull için yük nlııcaktır. DEVTCHE LEVANTE - LlNlE 

leniyor. Nevyork 1çin yük alacaktır. SVENSKA OR1E~ ~t~tEN1937 d /\DJUTANT vapuru 28 ağustosta ge- MILOS vapuru eylul İptidasında Ham· 
EXMOUTH vapuru 22 eylptde bek- BtRK.ALAND . motoru . 2110

1 k e ı Jip 17 cylule kadar Londra için yük. ala- burg, Bremen ve Anvcrsten gelip yük 
1 · . . k Rotlerdam, Gdynıa, Danzıg. Batı ve • caktır. k 
cnıyor. Nevyork ıçın yUk alaca tır. Danimarka limanlarma hareket ede-, MALVERNlAN vapuru l O ey!Ulde çıkaraca tır. 

EX1R1A vapuru 28 eylUle doğru bek- ccktir. gelip 1 7 eylule kadar Londra ve Hull NOT : Vürut tarihleri, va-
leniyor. Nevyork için yük alacaktır. BARDALAND motörü 1~/10/937 ?e için yük alacaktır. purların isimleri ve navlun De• 

The Export Steamship corporalion Rotterdam, Hamburg • • Danzıg, . Çdynıa, I MARONIAN vapuru eylul iptidasın- retlerinin doğişikliklerinden me• 
Pire aktarması Norveç, Baltık ve Danunarka lımanları- da Londra, Hull ve Anversten gelip yük 

h r eket edecektır. ı ık kt ıulivet kabul edilmez. 
&rl&~H • . M~~~LMD~w~ w~m~Ç,M:~~a~ı~~-----~~---~~~~~~~,~----·, 

EXCHORDA vapuru 10 eylulde Pı· Rotl dam Hamburg, Gdynia, Danı- 1 • •• } • • 
reden Bost<>n ve Nevyork için hareket mark~ lim~lanna hareket edecektir. Umum Pamuk FabriKator erının 
ed<?Cektir. SERVlCE MARlTlM ROUMA1N 

EXCALlBUR ru 24 eyhllde Pi- ALBA JULtA vapuru 10.10.937 ~e Nazarı dı.kkatı·ne vapu M il a hareket edecektır. 
reden Boston ve Nevyork için hareket Malta ve ars yayOLSKA S A 
cd ZEGLt.ıı:;A P · · 

ecektir. . LECHlSTM ınotörü 10/10/937 de 
EXETER vapuru 8 birinciteşrinde Pı- An Danzig ve Cdynin limanlanna 
d k 

vers, 
re en Boston ve Nevyork için hare et hareket edecektir. • 
edecektir. Yolcu ve yUk kabul ederler. İlanlar: 

Seyahat mtlddeti daki hareket tarihleriyle navl~nlardakl 
P . .. d ğ" ·"kliklerden acenta mesulıyet ka-
ıre - BoSton 16 gun e ışı 

Pire - Nevyork 18 gün hub e~~::ı.la tafsilat için tkinci kordon-
SERVtCE MARmME ROUMAtN da ;ahınil ve Tahlıye binası arka:;ında 

BUCAREST FRATELL1 SPERCO vapur acentalığı-
BUCAREST vapuru 15 eylUlde gele- na müracaat edılmesi ric~~~~~~r .. 

rek ayni gün Köstence, Sulina, Galatz, Telefon : 4111/4142/26 Mr«Z!f!S. 
ve Galatz aktarması Tuna limanlarına a 11 

l\ lreket edecektir. 
DUROSTOR vapuru 27 eyluldc bek· 

lcniyor. Köstence, Sulina, Galatz ve Ga
latz aktarmasıTuna limanları için yük 
alacaktır. 

STE ROY ALE HONGROISE 

DANUBE MARITIME 
SZEGED motörU 20 eylUlde bekleni

Yor. Belgrad, Novi.sad, Comarno, Buda· Pulmol 
Peşte, Bratlslaya, Viyana ve Linz· için Eski ve yeni öksürüklere, gö-
yük alacaktır. ğüs hastat.l:larına kar§t, en cm-
JOHNSTON VARREN LINF.S LTD. niyetli ilaçtır .. 

AVIEMORE va~=e~~lde bek- si 0 l f 0 ı .. 
Ieniyor. Liverpool ve Anvers limanla- Sinir buhranlannın ve sınır 
ruıdnn yUk çıkaracak: ve Burgaz, Var- ağrılarının bat ilacıdır .. 
na. Köstence, Sulina, Galatz ve lbrail Pet .. ·ol Nı·zam 
limanlarına yUk alacaktır. 1 

ARMEMENT DEPPE - ANVERS S 
/ 

d .. k .. lmesine, saç has-
ESPANGNE vapuru Birincileşrin ip-. ı .:~ 0~ 'imi ve feruıi bir ı 

tidalarında bekleniyor. Anvers için ta 1 nna fi 1 

yUk alacaktlr. !:!~ u:W"* **RW 
DEN NORSKE MIDELHA VSLINJE ınanları için yük alacaktır. . . . 

OSLO BOSPHORUS motörü 24 bırıncı teş· 

BAALBEK motöril 25 eylUlde bek-. rinde bekleniyor. Dleppe Dünkerk ve 
leniyor. Dleppe, Dunkerk. ve Norveç U- Norveç limanları için yük alaca~ct.ır. 

······································································: . . . . . . 
E Taze Temiz Ucuz ilaç ~ . .... 
: we5115w 
• • • • • • • • • • . 
• • . 
• . 
• . . 
• • • . . 
• • • • 

Hamdi Nüzhet Çan çar 
o 

Sıhhat eczanesı 

Başdurak Büyük Salepçioğlu hanı 
Karş1s1nda 

: ··•······································ ••••••••••••••••••••••••••••• 

Parlak 

Kudreti 

Daimon Elektrik pilleri dünyada taommış pillerdir. Daimon 

Pili kullanan hiç baıka pil kulJaomaz. 
Umum deposu : Sulu ban civarında 28 - 9 Hüsnü Uz 

Ôdenıiıli. 

Her işte kullanılan 

ZONGULDAK 
Her cins 

nıez fialler 
Adres: 

Maden kömürü 
kömür perakende suretile rekabet kabul et

dahilinde sahlmaktadır. 
Bardakçılar sokak numara 12 Kestane pazarı 

f. PERPINY AN • 

PLATT 
F abrilı:ıuının Namdar 

CIKRIKLARINI ve bilcümle YEDEK AKSAMINI 
UMUM ACENT ASINDAN bu sene t:min edebilir;iniz 

ADRES: 

G. O. GIRAS 
Pe"'temalcılar, Evren sokak No. 3/1 

Singer <liki~ makinaları kumpanyası karsıGında 
Telefon: 2413 PO$ta kutusu : 234 IZMIR 

Kurşunlu Banyolart 
-- 8 • A +ret Jdl __ _ 

Şifa bassafarı muhitimizd~ tecrübe ile Aabil olan · 

Salihlinin 
MEŞHUR 

KURŞUNtU Ilıcaları 
Faallyeltedlr 

Ht!r türlü istirhat mevcuttur. Miikernmel otel, lokanta ga· 
zino hülasa her türlü ihtiyaç ve konfor vardır. Baoyo~arc!a 
bol hahçec\k suyu bulunur. Banyo dai.resinin h~susi ot~mo· 
biJi Salihli istasyonunda emre amadedır. Her mleye musta-
lcil oda veril ir. 

~· ' . . . . .. . :, . : ; . ~ ...... ;. ' 

Baş ağrısı, Diş ağrısı 
NEVRALJi 

Bütün 11tırapları teskin eder 

GRİP İN 
Bilhassa bunlar karşı müessirdir 

ı, bafında, seyahatte, evde her zaman yanınızda bir kaşe 

GRiPiN. -
Bu 1 undur m ayı un u· ı mayınız. 

Kalbi bozmaz, mideyi ve böbrekleri yormaz 
icabında cünde 3 kate alınabilir. 

<r• 

SAtfl~ 9 

de ... 
... 

_. __ .. PERLOOENT.. d'lf mıcunun1a 

, t\erclh edeceksiniz. 

t ~ıra rıDızın bllcOmle-,eraitı sıhhlyeslnl 
flalz olan bu macun dişleri çOrOmekten 
'korur, diş etlerini kuvvetlendirir, nefesi 
terlnfetl~ ve insanın 90rOnOf efesini 
1artırır. 

TURAN Fabrikalırı mamulltıdır. Aynı ı:amında Turan 
tuvalet sabunlarmı, traş aabunu ve kremi ile gftzellik krem· 
lerini lrnlJenınız. Her yerde ıahlmaktad1r. Yalnız toptan aa
tıılar için lımirde Gazi Bulvannda 25 numarada umum acen
telik Nef'i Akyazılı ve j. C. Hemsiye mUracaat ediniı:. 

Poeta Kut. 224 Telefon tt4&e 

MEYVA TUZU 

En bot meyva luıudur. Jnkıbaıı def eder. Mide bağaraak 
lcaracigerdcn müt.eyellit rahataııhklan.önfer. Haımı 'ırntaylaftır:ı. 

ın2ıbz Kanz .. k eczanesı Beyo2lu • (ıtanb l 61-------------- u 
En yüksek sınıf 

saattir 
Depozitörü : 

FAZLI 
Balkan 
Saman iskelesi lf 

bankası 
karşısında 

T elelon: 3457 
DA Y ANIKLJ, MUNTAZAM 

AY ARLI VE DEGERLI 

' -- , 
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anghayda müthiş açlık vardır 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Nankin hava hücumları 
Çinliler on üç Japon • • tay yaresını 

alevler icinde düşürdüler .. 
' 

1 ngiliz Fransız ve Amerikan amiralleri kumanda 
tebaalarının Nankinden ettikleri gemilerin ve 

uzaklaşmı yacaklarını bildirdiler 

Nanl-inden bir manzara Hongket·dcn bir görfüıii§ .. 

Roma, 21 ( ö. R) - Sanghaydan bil- dirrniş iseler d~ İngiliz konsolosluk er- tostan beri kaydedilen b.u vak' alarm 41 
dinliyor: Japonla kendi kontrollan al- kanı bombardımanlardan Jngiliz konso- olümle neticelenmiştir. t 18 hnsta da 
tında bulunan depolardan şehrin iaşe· loshanetinin ve tebaasının göreceği za- müşahade altındadır. Hastanelere kabul 
•İ için pirinç çekilmesine müsaade etme- rar hakkında japonların mesuliyetinin edilen koleralılann ekserisi yerlilerdir. 
clikl~rinden 'e diğt-'!' taraftan Çin ticaret tam olarak baki olacnğını bildirmişlerdir. KONSEYDEKi MOZAKERELER 
'apurlan da timdi Şanghaya gelemedi· BlR HAVA MUHAREBESi Cenevre, 2 l (Ö. R) - Çin - japon 
i'•ınden fakir mahallelerde açlık hıış gös- ( ö.R) - Nankine hü-, ihtilafını M. C. kon-
t ermesinden ve ~·erli halkın beynelmilel 
mıntakaya hücum ederek ) ağmalar yap· 
mnJarından korkulu, or. Böyle bir hal 
nhim neticeler doğuracağından lngiliz -
Fransız - Amerıkan fıloları kumandanla
rı japon donanması kumandanından de
polardan pirinç çekilmesine müsaade 
t:dilmesini tekrar rica ctmi~lerdir. 

JAPONLARIN UMiTLERl 
Tokyo, 21 (Ö. R) - Umumi kanaat 

tudur ki Nanline kartı yapdan hüçum· 
)ar Çinlilerin maneviyatını kırarak har
bin kısalmasına yanyacaktır. Bu müna• 
ıebetle yeni yapılacak hücumların daha 
iyi hazulanacaiı ve sevkulceyş tertibati· 
le idare edileceği bildirilmektedir. tık 

hücumlarda japon amiral gemisinin vazi-
yeti iki ateıe maruz olduğundan tayya- Ç:n sularındaki Kuberlan Ingiliz gemısı 
reler tamamile himaye edilememi~ti ve 1 cum eden japon tayyarelerile Çin tayya- 1 seyi tarafından yeniden teşkil edilen 2 3 
6 japon tayyaıesi Çinliler taıafından dü-1 releri arasında yapılan hava muharebe-! azalık komiteye Birleşik Devletlerin de 
türülmü~tü. Hatta bazıları düşürülen l sinde 1 3 japon tayyaresi alevler içinde evvelce olduğu gibi bir müşahit gönder· 
japon tayyarelerinin 25 olduğunu söyle- ycrt: düşÜrülmtiştür. lngiliz, Amerikan 1 mderini rica eden M. C. genel sekrete~i 
mektedirler. Bu aebeple yeni bombardı- ve Fra_nsız amiralleri jnpon amiraline 

1
a. Avenola gönderdiği cevapta Ame~ı

man)ar çok ince teknik teferrüatına ka- müracaatla kumanda ettikleri gemilerin I kanın Bern sefiri Birleşik Devletlerın 
c:lar hazırlanarak yapılacaktır. Nan kinden uzakla~masmı kabul edemi-

1 
aza olmadıkları Milletler Cemiyeti taar-

iNCIUZ TEBAALARI DA yeceklerini, zira bu gt-milerin mensup fından yapılan teşebbüste bir mesuliyet 
UZAKLAŞMIYORLAR oldukları sefaret ve konsoloshaneler- kabul ederniyeceklerini, bununla beraber 

Nankin, 21 ( ö.R) - lngiliz konso- I le tebaalarının menfaatlerini hi~ay.e v.a- Leynelmilel ihtilafların sulh yoluyla tes· 
Josu konsoloshane erkanının ve İngiliz 7.İfesiyle mükellef olduklannı bıldırmııı- viyesini isteyen bütün hükıimetlerle iş· 
tebaasının şehirden uzaklaşmasını red 

1 
lerdir. birli;ine hazır olduklarını, bu sebeple 

delmiştir. Japonlar Nanldni tehlikeli rnın-ı KOLERA SALGINI Milletler Cemiyeti komitesinin Çin • ja• 
taka olarak ilan etuklcrinden uzaklaşmı- Londrn. 21 ( ö .R) - Şanghaydan pon ihtilafının halli için yapabileceği tek· 
:ran ecnebilerin göreceği zarar hakkın- Rö} ter ajansınn bildiriliyor: Şehirde 433 :lifleri en büyük bir dikkatle tetkike hn· 
cfo mesuliyet kabul ~tmiyeceklerini bil- kolera vak'nsı kaydedilmiştir. 30 ağus- zır olduklarını bildirmiştir. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •• 

Uç Fransız tahtelbahiri 
Valensiyaya verilmiş ... 

Bir Fransız 
eden 

tahtelbahirini 
Frankocu 

batırmağa teşebbüs 
yakalandı zabit 

Konsey azalığı • • 
ıçın 

Türkiye 
Peru 

ve ispanya yerine /ran 
seçilmiş bulunuyor ... 

ve 

-------
Bizim namzetliğimiz tekrar mevzuubahs olacak 

Cenevre, 20 (A.A) - Asamble evve
la Isp:myol ve Türk htikümetlcrinin 
kons::?ye yeniden seçilme talepleri hak
kında reyini vermiştir. 

lspanyarun, Türkiyenin ve Şilinin 

müddetleri bitmiş olduğundan konsey
de üç yer açılmıştır. Bu yerler için Pe
ru, İspanya, İran ve Türkiye tarafından 
dört namzetlik gösterilmiştir. 

Asamble Türkiyenin ve İspanyanın 
taleplerini reddetmiştir. Türkiye iki sü
lüs ekseriyet için 34 rey lazım iken 25 
rey almıştır. 

Bu iki reyden sonra reis Ağahan mü
şaverede bulunmuş ve üç açık yerden 
ikisi için (.1ğledcn sonra seçim yapılması 
teklif olunduğundım toplantıya nihayet 
verilmiştir. 

1RAN KONSEYE SEÇtLD! 
Cenevre, 20 (A.A) - Asamble öğle

den sonra toplantısında lran 52 reyden 
48 rey ile ve Peru 52 reyden 46 rey ile 
Milletler cemiyeti konseyine aza seçil
miştir. 

üçüncü yer ıçın seçim çarşamba ve
ya perşembeden evvel yapılmıyacaktır. 
MEKSiKA MURAHHASININ NUTKU 

Cenevre, 20 (A.A) - A!:amble öğle
den sonra saat 16 da yeniden toplan
mış ve Peru ile Iranı konsey azalıkla
rına seçtikten sonra umumi müzakere
ye geçilmiştir. 

Söz alan Meksika delegesi Meksika
nın Valensiya hükümetine maddi ve 
manevi yardımlarda bulunduğunu be
yan ettikten sonra tam bir muvaffakı
yetsiz.likle neticelendiğini işaret eyledi-

CC?]evrcden biT giiriiniiş 

gı ademi müdahale siyasetinin aleyhin- lspanyol hükümetinin talebi ve bil· 
de bulunmuş ve ezcümle demiştir ki : ronun teklifi üzerine lspanya hAdiseleri 

ispanyanın uğradığı tecavüz ile meş- hakkında genel sekreterliğin raı)oru al· 
gul olmak Milletler Cemiyetinin salfıhi- tıncı komisyona havale edilmiştir. 
yeti dahilindedir. Ve bu meselenin an- Bunu müteakip yarın saat 10.30 da 
cak buradan halledilmesi lazım gelmek- yeniden toplanılmak üzere saat 18.10 da 
tedir. içtimaa nihayet verilmiştir. 

Valensiya hükümetinin silah tedariki TORKtYENtN NAMZETL1(;1 
hakkı iade olunmalıdır. Cenevre, 20 (A.A) - Anadolu ajan· 

Akdenizde korsanlığın önüne geçmek sının hsusi muhabiri bildiriyor : 
için son zamanlarda yapılan gayretlerin Türkiyenin yerini 1rana terkettiği ''' 
Milletler Cemiyeti çerçivesi dahilinde ayni zamanda kendisinin yeniden kon· 
vücuda getirilmemiş olması ve lspanya seyc seçilmesi için müracaatte bulundu• 
hükümetinin bu anlaşmaya iştirak etti- ğu malOmdur. Demek oluyor ki Türki• 
rilmemiş bulunması da şayanı teessür- ye İspanya ile be.raber ayni sandalya• 
dür.. yı istemektedir. İspanyanın kazanabil .. 

PAKTIN TADİLİ mesi için verilen reylerin iki -sülUsUnU 

Panama delegesi, paktın Cenevrede 
bulunmıyan devletlerin de dönmesini 
kolaylaştıracak bir şekilde tadilini iste
miştir. 

Portekiz delegesi B. Negrinin ittiham-

larını reddetmiş ve Porteki7.İn ademi 
müdahale prensibini tam bir sadakatle 
tatbik etmekte bulunduğunu ileri sür
müştür. 

Reis Ağahan Şili heyetinin bir karar
name sureti projesi tevdi eylemiş oldu
ğunu bildirmiştir. Şili bu teklifini pakt 

prensiplerinin tatbiki meselesi hakkın
da Milletler Cemiyetinde Aza olmıyan 
devletlerin de fikirlerinin alınmasını is
temektedir. 
Ağahan bu meselede takip olunması 

lazım gelen usul hakkında yarın bir 
teklifte bulunacağını bildirmiştir. 

elde etmesi lazımdır. Bu hususta mil• 
tahassısların sözlerine inanılırsa Valen.a 
siyaya reylerini vermekten istinkM ed~ 
cek devletler yirmiden aşağı delildir. 

Bunlar arasında tekzipten korkul• 
maksızın şunlar sayılabilir : 

Arnavutluk, Avusturya, Bulgaristanı. 

Kanada, Irlanda, Yunanistan, Hollanda. 
Macaristan, Türkiye, Yugoslavya ve Ve
nezuella ile Meksika hariç olmak Uzer• 
bütün cenubi Amerika d~\7letleri. 

Bundan dolayıdır ki bu mesele Uzeo 
rndc mutabık bulunan Fransa, tngtlte< 
re ve Sovyetler birliği pazar günUnUI 
sakinliğine rağmen lskandinavya d~ 
Jetleri ile dominyonlarm Valensiyaya ve
recekleri reylere başka reylerin de !il" 
zmam etmesi için hiç bir şeyi lhmal et• 
memişlerdir. Seçimin siyasi manası fil· 
hakika ehemmiyetlidr. 

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

1938 Fransız 
fazlasıyla mı 

bütcesi varidat 
' 

kapanacaktır? .. 

Fransız Maliye Nazırının Vç Poz u 

Paris, 21 ( ö.R) - Maliye nazın B. tarafından Bloia nutkunda temas edilen Jmeai ihtimalinden bahsediliyor. Eyi bJt 
Bonnet 1938 bütçesinin bir milyar 600 mevzudur. B. Somer Vil Pariıten Brük- mecra takip ettiği temin edilen bu rnlı' 
milyon varidat fazlasiyle kapanacağım, sele giderek Belçika başvekili B. Van zakere}er bir anlatma ile neticelenirtl 
.frangın yeniden kıymetinin düşürülmiye- Zeeland ile görüıecektir. dünyanın buhrandan evvelki refah de\f" 

y rine avdet edeceği ümit edilmektedir. l cegini, F ranaanın üç tarafla anlaşmaya Paris, 21 ( ö .R) - Ordre gazetesi 

1 
sadık kaldığını, fakat dahili istihsal aey- Jngiltere, Amerika ve Fransa araıınde 

I ıinin artmasına iht~yaç görüldüğünü, ekonomik mü~kereler cereyan ettiğini 

şimdilik yeni ıslahat tedbirlerine teves· bildiriyor. Gazete bu münasebetle eko
l sül edilmiyeceğini ,.e nahiye meclisleri nomik İş birliği hakkında muhtelif devlet 
intihabından sonra da mali karar ve ni· adamlarının nutuklarını kaydetmektedir. 

1 
zamlarda değişiklik olmıyacağını söyle- B. Chautempsm Bloisdaki nutku ile B. 

1 •• 
ınıştı:-. Edenin milletler cemiyeti asamblesinde-

Paris, 21 (Ö. R)-Başvekil B. Chau- ki beyanatı birer merhaledir. B. Somer
temp3 Amerika l fariciye müsteşarı B. vil de Amerika reisicümhuru B. Roose
Somer Vil ile Fontenbloda mülakat et- veltin emriyle Avrupada sondajlar yap
miş ''e Avrupnnın ekonomik ihyası hak- maktadır. Fransa başvekilinin B. Van 

Hanyad~ bir qyin 
Atina, 20 (A.A) - Hanyada Ve,; 

zeloaun istirahat ruhu için bir iyin yr 
pılmış ve bu ayine hükümet namına Gi
rid umumi valisi de İştirak etmittir. , 

Hanyada Minos oteli önünde bir di
namit patlamış ve yalnız birkaç caJi1 "; 
rılmıştır. Şüpheli birkaç komünist te 

kif edilmiştir. • 
Bu hadise ayin üzerinde hiçbir tefİI 

yapmamış ve hadise herkes tarafınd,.. 
kında konuşmuştur. Bu mesele başvekil Z eeland ile görüşmek üzere Brüksele git- takbih edlimiştir. .-• 
·····································································~······················································~·~ lel mahafillerin dikkati B. Mussolininin taraftar olan devletler ve bu meyanda bindirilmiştir. Bu zabit kaçmağa ~ 

Fransızların Surkof Denizaltı Kruı:azürii.. B. Bitlere yapacağı ziyarete dikilmiş- cenubi Amerika cümhur ~tlerinin ek- büs etmiyeceği hakkında namus 
Rom. 21 (ÖR) - Brestten bildirH- riyeçileri tarafından kullanılabilecekler- 1TALYAN GAZETELERiNiN tir. serisi Valensiyanın nazmetliği aleyhin- vermiştir. 

dığine göre üç Fransız tahtelbahiri Va- dir. Tahtelbahirlerin tadili için lazım NEŞRlYATI İtalyan gazeteleri Valensiya hüküme- de rey vermişlerdir. BARSELONDA )I" 

Jensiya htikilmetıne ''erilmiştır.Bu tah- gelen malzeme ve mütahassıs işçiler Roır.a, 21 (Radyo) - Cenevre müza- tinin konsey azalığı talebinin reddini ls- FRANKOCU ZABIT YAKALANDI Roma, 2J (Ö.R) - Buraya gelen ı!'; 
telbahirler Fransız donanmasında kul- Brestten Tuluna gönderilmişlerdir. Bu kcreler:nin alakası gittikçe az.almakta- panyol cümhuriyetçileri için- hakiki bir Roma, 21 (Ö.R) - Bir Fransız tah- berlere göre Barselonda B. Larııe> ~ 
\anılan tipte oldukları için İspanyaya tahtelbahirler İspanyol cümhuriyetçile- dır. B. Eden .bondraya avdet ediyor... hacalet şeklinde tefsir etmektedir. Nam- telbahirini general Franko hesabına ba- ballero taraftarları arasında bin 
teslim edilm~zden evvel Tuluna gönde- rine teslim edit:.nce tnuhtelit İspanyol Fr. n ız başvekili B. Chutemps de Ce-,zetlik aleyhinde rey veren devletler tırmağa teşebbüs etmiş olan İspanyol tevkifat yapıbnl§hr. Zabıta tar 
rilerek bazı tadilata uğratılacaklar ve Fransız • Rus tayfaları tarafından ida- ne" reye yapmak niyetinde olduğu seya- böylece ispanyadaki vaziyet ıı.kkmda zabitlerinden Trakomo Bordo civarında tehlike vaziyeti illn edilmiş ve 
~lece tanınmabız1n hpaılyel eitmhlf.. n! edileceklerdi!'. batten vaz geçmiştir. Şimdi beynelmB-~ bildiimif oldular. ~a t.vklf edi1mlf -. bir Frwıa av~ 1~ ~t !_I~ 


