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Üç kolordumuz ve l 00 tayyaremiz Dü; .... ·ıetkik-··g·~zij 
mane!ralara iştirikNeh~e~e~~s~~~~~tasrz sine çıktılar 

Şuur geçişler esası üzerinde tecrübe
ler yapılacaktır. Germencikte 

yoluna büyük geçid resmini müteakip 

Seçkin 
dan 

hir 
bir 

kalabalık tarafından· can
seYgi ile teşyi edildiler 

Avdet icin 
' .... 

Demokrasilerin yıldızı sünecek 
hıi j\ 

. Bu suale sarsılmaz bir kanaatı 
ıfadc eden sözleriyle cevap veren 
Amerika Cümhur reisi Bay Ruz
\'elt demokrasinin nası] yıkılmaz bir 
~liktcn kala olduğunu anlatırken 
dıyor ki : «Diktatörlükler dünya
nın İ§lemi ve bütün medeniyeti teh
lükeye sokacak bir noktaya getir
ll'ıişlerdir.> 
. « ideoloji > kavgası etrafındaki 
ıhtiras ve kin dalgalariyle bir kara 
taassup §ekline sokulan düşmanlık 
duyguları bu hükmün isabetini göa
terrneğe kafidir. Dünyayı timarha
rıeyc çeviren çılgınlıklar demokrasi
lerin uyanıklığı olmasaydı çoktan 
bir umumt felakete inkılap edebilir
di. lapanyol :milletinin serbest irade
sini ezmek için F rankoculara açık
tan açığa yardım edenler Faşizmin 
l>ir ihraç mataı olmadığını iddia et
tikleri zaman aözlerinin samimiye
tine kimseyi inandıramazlar. Zira 
t:lapanyada F aıizmden gayri bir re
fürıin yerleşmesine asla müsamaha 
edemiycceklerini aöyliyenler yine 
lr.endileridir. Yabancı müdahalesi 
bugün ispanyanın kanını emiyorsa 
)'arın bir başka millete musallat ola
bilir. 

h" Dünyanın bugünkü gidişinde, 
ırbirini takip eden faciaların yara-

tılua -kl' d d . ·ı . lta ~ r- ın e en urgun ener11 en 
ea1c ınçılayan bir hal vardır. Harpten 
la ınan mi11etler facialar, yangın
(c:ı· sahasını genişletmek için sar
la ılcn gayretlere seyirci kalamaz
~·. Bugün her zamandan ziyade 

tı~Yetle anlaşılmıştır ki dünyanın 
~n ~ınde ve en büyük kuvvetlerini 
it.endi . k . ) . sınesinde taşıyan demo rası-
crın e]b' 1·~. 1 h k . l . e ır ıgıy e are et azım erı 

/~şediği gün büyük harp felake
J~k ·ev adımlariyle yaklaşacaktır. Bi
ai ~8 diktatörlükler cephesi, kendi
m n en kat kat kuvvetli olan de
au~~rasilerin büyük ve müşterek 
h· cephesi karşısında olduğunu 
• ısseder•- d .. y .. _, unyayı atese vermege "eaar t • 

e edemiyeccktir. 

Belediye ve fu-

köylülerimiz ordumuza müte- ar komitesi reisi 
. k . . D. B. Bı-hçet Uz, 

vazı bir ziyafet verme ıçın uzun bir )Orgun• 

l J luk dev re sin den 
hazu·lanmış ar ır. wnr.l ıetkiklerdc 

.. . hah l d bu lun mak üze re Cumhurıvet ord\lsunun son ar manevra arın a d- A 
.. _. · k · k A k b"l" "il . un gece vrupB:> a gosterecegı kudret ve yük!e as en a ı ıyet mı etı- h k . . R 
· · '- k kt d' T'" k J are et etmıştır. e-mızı çfo..; ~'a ından alakadar ebtmbee w ~ ı~b·. ur sını.rlla- is 9 3 7 fuarının bi

rının eragatli bekçilerini goz e gı gı ı seven mı e-
timizin, ) urdumuı.un müd.'lfaasına taaJluk eden bu lançosunu kıı:ı:ançlı 
meYzu üzerindeki alakası şüphe edilemez ki, gözleri bir şekilde hpaya-
k 

1 ld b' hA d" d" rak lzmirdcn ay-0 .~ııyan, gönüHeri inanla do uran ır a ıse ır. 

Aydın - Söke mane\·raları. Mendresler kısmını da rılmıştır.. . . . • 
sahnsı içine alarak geniş mikyasta olacak, motörlü Bele~ıyc reıs~mız 
birliklerin· de i~tirakiyle modern orduların askerlik sa- harekctınden once 

Geçen yılki manevralardan b~r intılıa (SONU UÇUNCO SAYFADA) ıukadaşlariyle ko-
•••••••• .. ••••••••••••••••••H•n••••••••••••••••••••••••••••••••••n•••••••••••••••••••••••••••••••n••••••••1""""""11••••••••••••• OUfmU~, kendilerine gaybubeti CllOa81nda ıltalyan general konsolosları, parti ilyön 

h e yapılacak itler haltkında direlttifler ver- kurulu baları, şehir meclisi balan, dok· C maovasl ava istasyonu mİ§tİr. öğleden sonra Sovy~t jeneral tor ve avukatlardan mürekkep seçkin u ~::7!;:::."~u:'.'.:~~:ğ~~':::ı .. ~:·:z :;~:k .. ~·~~~~~ b;:ı':: ~~~~::ı.·:~: 
Türkiyenin en modern sivil hava 
istasyonlarından biri olacaktır 

rek veda ctmiıtir. aesat müdür ve mümcuillcri, candan ,.e 
Belediye reisi eaat 21 de Lcro Tapu· samimi bir acvgi ile belediye resimi2i 

ru iJc hare.ket dmiıtir. Müatahkcm te§Yİ eylcmiılerdir. 
mevki ltomutana General Rasim, askeri lngiliz general konaoloıu, bayan s .. 
eıkla ~hnmir.cle bulunmakta olan Ka)'· clıka Behçet Uza çok güzel bir bultet tak-
ıcn valisi B. Adli Bayman, Jqiliz ve - SONU llCtNCJ SAYFADA -

14 kişilik yolcu tayyarelerimiz yakında 
lzmir hava yoluyla 

"' 
Jngili:lcrın 111c~lı1ır Kcladcnı ya yolcu tayyaresi 

Başlıca §ehirlerimizi hn\'a yoluyle 
Avrupa hatlarına bağlamağı muvafık bu
lan bayındırlık bakanlığı, işe lzmir • ls· 
tanbul • Ankara ha' a yoliyle başlamış-

tır. Bunun İçin Cumao\'ası alanında 
modern bir ı.i\'il hava istıu.yonu meyd:ı
na getirilmektedir. 

Burada meydana getirilen sivil ha\'a 

seferlere başlıyacak 
ba~lanacaktır 

Başvekil 1. lnönü dün 
Ankaraya hareket etti 
Başvekalet vekili B. 
Celal Bayaı· da bu

gün Ankaraya 
gidiyor 

lstanbul, 22 (Hususi muhabirimiı.den) 
- BnşvekiJ lsmet lnönü ve ailesi, isti

rahat zamanını geçirmek üzere bu ak
şam Anknraya hareket etmişlerdir. 

lstanbul, 22 (Hususi muhabirimizden) istasyonunu İncelemek üzere devlet ha-
,.8 yolları umum müdürü Bay Sabri dün - Başvekalet Vekili \'e Ekonomi Baka-
şehrimize cdmi tir. Bay Sabri dün sa- nı B. Celal Bayar yarın akşnm Ankara-

- SONU iKINCI SAYFADA - ya hareket edecektir. B. Celal Bayar 

Romanya Ha. nazırı K. Antantın 
cemiyete sadakatını bildirdi 

Perşembe günkü toplantıda Konsey azalığına 
Belçikanın namzetl~ği üzerinde görüşülecektir 

Cenene, 22 ( ö.R) - Milletler Ce
mi:> eti asamble inde dün Romanya hari
ciye naZJrı B. Antoneşko gerek kendi 
mtmleketinin, rercksc reisi olduğu lrn
çük antant memleketlerinin hu müessese
ye sarsılmaz sndakntleriııi bildirmiş ''e 
palctın ~imdıki ekliyle beynelmilel cc· 
miyetin ıh ti) nçlarına tekabül edcbilecrk 
derecede elastiki olduğu miitalaasını İz· 
har eylemi tir. B. Antonesko Nyon an· 
1:-şmıu:ına küçük nntnntın tam iltihakını 
ifade ctmi~ 'e- bu anla!!mamn dünyada 

Eden ve Bede görüıü11orlar. 



SAHiFE 2 

Hasanı yaralıyan kim? 

Suclu • bir garıp 

anlattı .. 
' 

macera 

- "' 
YENIASIR 23 EYLUL PERŞEMBE ~19 

Şimdi Kizbanın ifadesi alınacak 
Kizban.. Adlıyede dolapnlar ara-ı - Vay .• Benim evimde ne arıyorsun 

•ıada bu ismi tarumıyan yoktur. Bu ka- be herif.. • · Türk -Alman Ticareti 
..... Uml bir çok davalara karlfllllŞtır. Diye üstüme hücum etti.. Papucıa 
Oeçelı]enle yine bu lı:adlll ,.üzimdell INıhalı olduğun11 an!Hım ve kaçtım._ 

bir ciaayel: ıılıayımlll. X::öürı:ii Haııu. Ben kaçtıkça Hasan beni takıp etU. Ve 
ııanımd;ı bir delikanlı Kizbanı paylaşa- yak111Jtığı zaman bıc;agmı çekti. Kur
mamalı: yüzünden rakibi tarafından ağır tulamı7acağımı anladım. Onu kucakla-.. 
surette yaralanmıştı. Bu h.Adisenın sulh dun. Ellerini kavuşturdum Hasarun 
cezada muhakemesi şaşılacak bazı saf- kolları arkasına geldı.. Ben bıçağı al
halar meydana koymuştur. Bakınız da- mağa uğraşırken, Hasan kendi bıçağı 
vanın suçlusu neler anlatıyor : ile yaralandı.. Yoksa benim ne bıça-

Karşı yakada 
yangın 

Halk 
1 

Mer:iyete giren anlaşmanın ihtiv 
ettiği esaslar çok ehemmiyetlidir 

- Karun ölmüştü .. Bundan ~. altı ğım ve ne de çakım vardır. Ben yarala
sene evvel !ne bolunun Y aztepe köyün- madım. Gerçi banim kar un olan Kiz
den Kara Hasan kizı Klzban ile evlen- ban bana düşmanlık yapıyor ve benim 
dık. tmam nikahı kıydık .. Anası ve kar- yaraladığımı söyliyorsa da yalandır ... 
deşleri razi oldular. Bu kadını aldun.. Çünkü evin içinde olduğu ıçın hadise

tzmire getirdim. Hay getirmez olaydım. yi görmemiştir. 
Ne ise .. Son dört beş ay evveline kadar - Bu kadın elden ele dolaşan kadın-
kendisi ile iyi geçindik .. Amma ne su- !ardan mı? 
retle biliyor musunuz, o, erkek, ben - üç, beş defa benim yanıma geldi 

kar 1 ak gitti. Son gittiği adam da, komürcü Ha-
ı o ar .• 

Guya evliyiz, Kizbanı ararım yok. ...• 
Çünkü o, bir başkasının yanında .• Son 
gilnlerde karıma bir şeyler yaptılar .... 

Galiba büyü.. Kizban ikide birde ah, 
of çekiyor ve geceleri bile kö.,;ürcü çı
rağı Hasan için yanıp lutuştui,'Unıı sa
yıklıyordu. 

Vallahi bay hAkim; bunun ah, ofuna 
ben bile acıyordum.. Nihayet dayana
madı .. Bundan yirmi ~ gün evvel Ha
sanın yanına kaçtL Hasan, Kizbanı 

memleketine götürecekmiş. 

sandır .. 
- Hala Hasanın yanınd> mı bıılunu-

yor ? 
- Haytr .. 
-Yanerede? 
- .Şimdi yine h-:nirn yantmd.ı .. 
- Yarın yine kaçaroa ne olacak? 
- Kaçmıyacağına sôz verdi .. Hem D. 

hAkim sizden bir rican1 var .. 

- Ne ricası ? 
- Bizim mahallede bir bohçacı karı 

var. Bu Kizbanı kandırıyor .. Şımdiye 
kadar karımın varını yoğunu sülük gi
bi emdi.. Bu koca karı hakkında dava 
yapmak istiyoruz.. Olur mu? 

- Git bir avukata danı.:ı 
Hakim düşündü, hır defa Kızbarun 

mahkemeye celbedılerek hadıs• hakkın
da ma!Unıatının alınmasına karar veri
lerek muhakeme başka bır güne talık 

edildi 

Tesadilf bu ya... Bir gUn Kizbanın 

evinin önünden geçiyordum. Bana ses
lendi.. Bu kadar ıı:aman geçindık, hak 

ve hukukumuz vardır, gel helAflaşalım 
dedi.. Ben kapının önıinde idim. O da 
kapının içinde idi. Daha odaya girme
miştim. Tam bu sırada karşıma Hasan 
çıkmaz mı? 

Eşrefpaşa cinayeti istasyonu 
Beş suçlu muhtelif 

cezalara mahkum oldu 

BAŞT ARAF! BiRiNCi SAHiFEDE o 
(BAŞ TARAF! t lNCI SAYFADA) 

B. Ziya Fuat at on biri on geçe lstanbul Y eşilköy ha· 
diın etmiş, Londrada çok neşeli ve güzel 

Vilaş.et İ$kan müdürü B. Ziya Fuat. günler geçirmek temennisinde bulunmu'
va istasyonundan cKuf• adı verilen yol· 
cu tayyareaiyle hareket etmi' ve tam iki 
saat beş dakikada lzmire gelmiıtir. göçmen işlerini. tetkik için dün Torbah- tur. 

ya gitmi1tir. 
---·•---

Başvekaletin mühim 
bir tamimi 

Belediye reisi bir muharririmize. ya· 
Umum müdür, doğru Cuma.ova31ndak.i 

pacağı tetkikler hakkında kısaca tunları 
sivil hava İ.staayonuna. tayyaresiyle in-

söylemiıtir. 
miştir. 

- clzmire daha lıayırlı işler yapabil
Heoüz İnta halinde bulunan İstasyon-

mek. için, medeni Alemde başarılan işleri 

Bn. Ayşe ve Hasanın suçları sabit görül
miyerek beraetlerine karar verildi. 

d d Başvekaletten vılôyete gelen bir ta- gözden geçirecek, etüdler yapacag" ım. Geçen sene Eşrefl""i"da bir k.ıhve e me ilen on beş sene hapisten tonzıl edi-
d . l k [ mimde, hayvanların sevk ve tdareleri Önümü.zdelc.i. sene içinde yapm3.k zarure-

da tetkikler yapılmış: tesviyesi tamam
lanan sahada iniş ve çıkış tecrübeleri. ya· 

palmıştır. Arazinin vaziyeti ve tesviye 
işleri matlüba muvafık görülmüştür. Cu-

l~lenen ve «Eşrefpaşa cinayeti• ıye ere , kabu edilen tahrik do hesap edi-
cL bul h uh k · 1 için kullanılmakta olan övendirelerin is- tinde oldug~umuz i•leri, hem istirahat şliucet an adiseni.n m a emesı ne- erek iki sene ve allı ay hapse mahkum • 

tmal edılmemesi bildirilmiştir. Tamimde hem de tetkiklerimden sonra daha iyi 
tieelenm;,; Ağıreeza. mahkemesi kararı- edilmiştir. d .1 -, enı iyor kı: bir şekilde tahakkuk ettirmeg" e çalışaca-m vermış· tir. HatLrlardadır ki bu cina- Bölük emini Alın.n h.'ldı.>eye sebebi- " 

maovasında meydana getirilen hava ls

tasyonu, Türkiyenin en modern hava is
tasyonlarından biri haline ifrağ edilecek-

- Men1leketimizin sığır ve kara sıgır 
k b la kah ec· K c1r· kar yet vermesi ve B0kir oJlu Ahınedi. ya-yetin ur an rı v ı a ı ve - hayvanlarının ziraat ve nakliye ;,ıeri.n-

• d' t"9.laması ve vak'anın ikı ölümle netice- -ı 
deşi Reınzı i 1• de, sevk ve idare için övend1re istiınal 

Bunl "ld.. kt 1 lan I lenmesi itibariyle 1 av ve 27 gün hapse 
arı o urme en .iUÇ u o nce ' edılmesi yüzünden derilerinin sakatlan-

! k mahkı'.lın edılmiştir. Kasap Ahmet 1 ay 
Mehmet, bö Ü emini Ali, kasap Ahmet, makta olduğu anlaşılmıştır. Bll sl!retle 

Ahm ve on gün hap...,, Arap Rauf ve berber 
berber et, kahveci Hüseyin, Arap sakatlanan derilerin debag· atta kıymetle-

Ahmet birer ay v yirml btreı· gün hap-
Rauf, Ayşe ve Hüsnü haklarındaki ka- se mahkum cdilmışlcrdır. Bayan Ayşe ri kalmıyarak, hariçten zedelenmemiş 
rar tefhim edilmi§br. ve Hasnanın suçları s.~bıt görülınediğin- deri ithali.ne zaruret hasıl olmaktadır. 

Mahkemede delilik lı.;arı gösteren In- den beractlerine kar~r verılmi~tır. Halbuki Kars havalisinde halkın 
ce Mehmet Bakırköy akıl haswlıkları Yukarıd;ı wlları geçen suçlular, mev- ovendir" yerine kamçı kullanarak hay
haotanesinde tedavi altına alındı~ı için kuf bulundukları ve hukmedılrn ceza vanların derılerini zedelemedıkleri gö-
onun hakkındaki dava ayrılmıştır. Oi- müddetini doldl!rdukları ıçın tahliye rülmüş olduğundan bu basit ve faydalı 
ğer suçlulardan kahveci Hüseyin, hük- edılmişlerdir. usulün bütün mernlekete teşmil ve ta-
-~ __ , ____ , ________ ;.. _______________ rninıi çok iyi. ıktısadi semereler verebi-

Bir yaralama vak'a- Sinirli bayanların lecektir. 

sının muhakemesi davaları 
Burnavanın Eğ'ri dere köyünden Os- Son günlerde meydana bır dava mev-

maru, yaralamaktan suçlu ayni köyden zuu daha çıktı .. Bunun adı sinrdır. Bu 
Hımmet oğlu Mehmet Alinın dun bi- bır nevi medeniyet hastalığıdır. 
rinci sulh ceza mahkemesinde duruş- Asliye hukuk ve sulh ceza nıahkeme-
masına devam edılın~tır. lerınde ruyet edilmekte olan sinir da-

At koşuları 
Sonbehar at koşularının son hafta ya

rışmalart pazar günü yapılacaktır. Han~ 

dıkap kotuouna girecek olan saf kan in· 
gilizlerden Oandi 65.5 kilo, Tomru 56 

kilo. Bekir S4 kilo. Gergin 5 1 kiloyla 
koşacaktır. Saf kan Araplardan Necip 

60 kilo. Öncü 56 kilo, Bahtiyar 52 ki· 
~ 

!oyla koşacaktır. 

ğız.t 

Reise belediye başmühendisi B. Ca-
hit ve makine mühendisi 8. Hurşit refa-
kat etmektedir. Küçük ve büyüük 2 6 
Avrupa şehrinde tetkikler yapılacaktır. 

Yapılacak tetkikler arasında, fuarcılik 
5.leminin en son tekimülü büyük bir yer 
tutmaktadır. Maksat bunları kopye et-
mekten ziyade, bizim 
tcmayüüllerimize en 
seçerek ayırmaktır. 

zevklerimlze ve 
uygun olanlarını 

Belediyenin, ~ehrin umumi işlerini ve 
bilhassa ekmek gibi, ıüt gibi, mezbaha 
gibi işlerini salim bir şekilde idare ve 
mürakabesi için, başlıca Avrupa mer
kezlerinde meydana getirilen tesisler ge
niş ölçüde tetkık edilecek, planları tet
kik edilecek, hatta birer kopyası da alı· 
nacaktır. 

9 37 fuarında tcsbit edilen noksanlar 

tir. 

Sivil hava hangarı tamamlanmı,tır. 

Burada yolcu tayyareleri kolaylıkla mu
hafaza edilebilecektir. Ayrıca bir de 
istasyon binası yaptırılmasına teşebbüs 

edilmiş; istasyon binasının yapısı hakkın
da görüşmelerde bulunulmuştur. 

500 Alman türisti 
geliyor 

Bu ayın yİrn\İ dokuzuncu günü Al
man bandralı Mitvoche vapuriyle lima· 
nımıza 500 Alman turısh gelecektir. 
Bunlar Bergamayı ve Efczi ziyaretle Üç 

gün şehrimizde kalacaklardır. Turistle· 
re icap eden kolaylıklar gÖ3terilmesi için 
hazırlıklar yapılmaktadır. --------------arasında bilhassa fuarda ve ıehirdeki pılacaktır. Reis 6 ikinci teşrinde lzmi· 

eğlence noksanının temini için çok eaaı- re dönmüş bulunacaktır. 
la tedbirler al.nacaktır. Şehir hayatının Beledi.ye reisine, meclis hasından B. 
yalnız fuar günlerinde değil : her mev· Reşat Leblebicioğlu vclcAlet edecektir. 
simde canl ı bir tekilde organize edil- B. Reşat bu oabah belediyeye gelerek 
mesi için eğlence tr.:plariyle temaslar ya- vazifesi.ne başl&yacak.tır. 

istasyon binaSt 8000 lir& beCleli 
şiflidir. Yakında lzmir nafıa müdür 
ğü tarafından eksiltmeye konulacakU 

Umum müdür Bay Sabri nafıa 

dürlüğüne giderek istasyon binası lı 
kında görüşmelerde bulunmuştur. ı-1 
vada seyalıat .. edecek yolcular bu bi• 
da istiralıatlerini temin edeceklerdir. 
Sabriyi. lzmire getiren cKu1• tayY•' 
çok kullanışlıdır. Almanyadan yeni 

tirtilen 14 kişilik yolcu tayyareleri 
tren ve vapur yolculuğundan daha kol• 
daha rahat, daha emniyetlidir. Yol< 
lar tayyareye bindikten ve havalao<lı 
tan sonra, hatti. tayyarede bulunduk.I 
rının farkına bile varmadan, tıpkı 
kamara yolcusu gibi. eeyahat imki"'. 
elde edeccklcrdu·. Hava seferleri 1 

teşrinde başlıyacaktır. Önümüzdeki 9 
yazında lzmir • lstanbul hava yo!cul• 
l.ıanbulda aktarma yaparak Avrupa h 
!arına seyahat edebileceklerdir. lzınİ' 
f;ıanbul seyalıat ücreti 22 liradır. 

Hüseyin oğlu Şabatı 

12 yıl hapise mah
kum oldu 

16 kanunusaru 937 gecesi Mezarlı 
başında, Oıkilitaş sokağındaki Yahod. 

hanede Süleyman oğlu Celali biça~. 
yaralayarak öldürmekten suçlu HUSC 
oğlu Şaban hakkında uzun müddet 

beri devam eden duruşma neticelenıt'ij 
tir. Muhakeme safhasında tamamen 

dınlanan bu hadisede suçlunun clirıı' 
sabit görülmüş ve 12 sene müddetle 

hapsine karar verilnıiştır. 

Suçlunun hadiseyi ınklr etmesine ve valarını müşteki ve rnüddeılerini dai
vekili avukat bay Ahmet Remzi Duya- ma bayanlar teşkil etmekte ve ikame 
rın mahallinde keşıf yapılmasına dair ettılderi davalar da sinirlı olduklarını 

olan talebi mahkemece kabul edılerek ıddıa ederek ya kocalarından boşanma
hadise mahallıne gidılmış ve yapılan !arını veyahut ta erkeklerinin ceza ., . .. ... ~.: . . .'· ;'".-· ·'· ,. . . : ~. 

keşifte, vak'a mahalli ile amme şahitle- gönuelerinı istemektedirler. 
nnın bulundukları mahallın arasındaki Bu ınahıyelle davalarm ınüddeileri 

mesafenin bin metreden fazla olduğu arasınd.ı bir kk kôylü bayan tesadüf 
anlaşılm~tır. edılmiyor. 

Bunun üzerine suçlu vekili, gerek ya- ICöylünün yartm baş ağrtSt yoktur, 
pılan keşfın ''erdiğı netıyece ve gerek e~kiler cAzıcık a~ım, ağrlSlZ başun• 
dinlenen müdafaa şahitlerinin sureti şe- demezler miydi? Pq .1rttıkça baş ağırır. 
hadetlerine nn7.aran, ılerıde müekkili- Asabi buhran denılen medenıyet has
nin mağduriyetine mahal ka1ınamak lalığı, büyük şehırlerin derdı, gittikçe 
üzore kefaletle tahliycsinı istemJ.> ve gi.ıçleşen bir yaşayJ.>ın netıcesıdır. Müd
ınahk~mPce gelmiyen bazı şahitleri tek- dei bayanlar bu maluyetteki davaları 
rar celplerine ve YÜ< lın nakdi veya sabit olursa, ilam alarak hukuk mahke
nıali kefalet verildığı takdırde suçlunun mesine müracaatle boianma kararı al
tahliyesıne karar v rılmi:;tir. mağa toşebbüs ediyorlar. Bu türlü da-

Kefalet muam.lesi ikmal edılJığı '-in valara her gün sulh ceza mahkemele-
' çlu tdıliy l'dilmi tir. rinde bakılmaktadır 

---·---
Değirmendağ cinayeti 
Değirmen dagında rna.nifalurarı l\.iu

ammeri katıld_n ve 1:!-lediy • tah ild rı 

Ragıbı yaralamaktan suçlu Şahan oğlu 
l'• Yaşarın A~ırccıada devam etmek
te olan ınulıakenle.si neticelenın~tir. 

Suçlunun Muammeri öldürdüi':ü .>ahit 
olmadığından beraetın , Ra~ıbı y,1rala
dığı için bir ay ve beş gun ha1Hıne ka-

Bir suçlu yakalandı 
Torbalıda Mustafanın lokanta~ında 

1\.1 ·hmet oğlu Süleymanı başından yara

lıyuak kaçan Tevfik oğlu Mehmet za
bıtaca yakalanml.$, adhyeye verilmiıttir. -rar verilmiştr. Suçlu bu ıııi.ıddetten da-
ha fazla mevkuf kaldığından, kararı mü
lf'akip tahltye- cdılrni.,+.ır. 

BUGÜN 

1 
TA YY A RE StNEMASINDA MEVSfMtN EN BOY OK MUVAFF AKl

YETINI TEŞKiL EDECEK 
2 BOYOK FiLiM BiRDEN 

m BEY AZ ME LEK 
Günahlm A,ktlr filminde kabiliyet ve liyakatmı gördüğünüz eımer güzeli KAY FRANSISE tarafından temsil edilmit mü· 

kemmel bir mevzu.. Hakiki bir vakiai tarihiye 
BEYAZ MELEK Osmanlı • fngiliz Fransız ordulariyle Çarlık Ruıyaaı arasında 100 sene evvel Krımda yapılan muharebede 

inıani vazifesini ifa eden hasta bakıcı FLORANSIN hayatını - atkını ve fedakarlığını tasvir etmektedir. Filmi 

2 .. MARGARiTA 
Geçen sene Şahane Melodi filminde kudreti san'atlcaraneaini görüp takdir ettiğiniz billur sesli, genç ve dilber artist 

G R A C E M Ü Ü R Tarafından temsil edilmit atk ·nete ve gençlik ve musiki filmi 

AYRICA: Paramount Jurnalda ıon hadisat ve MiKI ARTiST .... -· ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
SEANS SAA TLERt FIATLER 

Her gün MARGARITA: 2 • 5.15 ve 9 da. 
BEYAZ MELEK: 3.45 - 7.30 da. 

30 - 40 - 50 kuruttur. 
Cumartesi talebe ıean11 vardır. Dühuliye 15 kuru,tur. 

Cumartesi, Pazar: 12.30 da BEYAZ MELEK baılar. 

~ '. ..:.- .. ., . - ' ·. ' 
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~~~~==~~~~~' 
ltalyanın 

Akdeniz anlaşmasına 
girmesi etrafında 

akisler 

Bal-

---.,..---
Çin Hl er 14 a on 
tayyare.si düşür 

üler 

PnriJ, 22 ( ö.R) - ltalynnın Nyon 
r.:nnhfillerinden şu izahat verilmc"ktedir: 
nnlnrmnsınn :ilıiliab hakkında Fran::.ız 
Nyon mul:nvclesi Romayn tebliğ edildiği 
zam n lta1yanın verdiği cevap hem ka
bu I, hem red mahiyetinde tcf,,r edilebi-
lirdi. Homa hukümcti bir tar ftan bu 
unl mn ile Akdeni de k ndi ine ihda! 
edı1en vnzivetin kubul edilemiy cek bir 
\·aziyet olduğunu ileri surüyor. Diğer ta
raftan lngiliz ve F nınsız filolnriyle tam 

Tokyo, 22 (A.A) _ Şanghnydaki müsavat İ tiyordu ki bu da, şu takdirde 
üçüncü jnpon filosu kumandanlığının bir 1 Nyon anlaşmasına iltihakı düşünebilece
tebliğine göre, japon hava kuvvetlerinin ğini gösteriyordu. Umumiyeti itibariyle 
Kantona yaptıkları son hücumlar esna- cevnp dahn ziyade menfi idi. Fakat 
sındn 14 japon tnyyaresi düşürülmüş ve İngiltere ve F rıınsanın bundan mütohey
tnyyare meydanına atılan bombalarla yiç olmndıklnnnı görünce ltalya müdde
da 12 tnyyare tahrip edilmiştir. iyntını aznlttı. Oç gün evvel yan resmt 

olnrnk biJdirildi ki, 1tnlynnın istediği mü
snvat riyazi veya coğrafi olmaktan ziya· 
de manevi idi. Bu esas dahilinde Ro
mada Kont Ciano ile Ingiliz ve Fransn 

son 

al!o • 
cıo 

ltalya a ademisi 
reisi oldu 

Roma, 22 (Ö. R) _ Du ş ir Dn
nonçi'" oyu halyun nk d · · 

" a ernı ı rei liwinc 
tnyin etmi tir. 

~omn, 22 (A.A) - Liby, la t..:~kil 
e~ılmcktc ol n 20 inci kolordu için Si· 
cılyadan d<ı Libyaya asker gondcrıl· 
mektedir Sirtn l\" . · ""' ve ·ıarınarıca fırkaJa. 
rından nlın n cüzü ·-mıar s· il 

. ..... ıc ya "' p~~mon~e gemilerine bindirilmiştir, 
iz bulunduğunu iyice tebarüz ettirmek
tedir. 

Gonderılcn ilk kıt'rıları htımil bulunan 
Lombardia vapuru ise Trnblusa varmış. 
tır. 

arasında 
Muhalif bir misyoner ispanyada iki ta
rafa muharip hakkı verilmesini istedi 
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Ben nikbinim, Ôyle zannediy()rum ki bayan 
Marey sinirlerini dinlendirmek üzere 

bir gezinti yapmaktadır 

= 
iktisat vekiletinin 
:reisliği bir tebliğ 

WIHIZW*'M , .... 
iş dairesi 
neşretti •. . 

---·---
Bayramı kutlama 
töreni programı 
1 '_ .ilk Türk Dil kurultayının top

landığı 26 eylUl Dil bayramı, bundan Ankara, 22 (A.A) - Iktısat Vekaleti : .......................................... : sı gerekli olan hazırlama veya tamam-
Iş dairesi reislğinden: Her türlü sınai ima- s Lama yahut temizleme işlerinde çalıştı- önceki yıllarda olduğu gibi, Türk Dil 

Resn)i tebliğ: /at işlerinde, elek- 5 rılan işçler bu genel emirde tcsbit edi- kurumu üyeleri, llalkevleri, gazeteler 
Iş kanununun 35 Lıci maddesinin C - : len çalışına müddetine ilaveten ve bu ve yurdun bütün dilseverleri arasında 

bendi mucibince iş müddetleri hakkın- trik ve her türlü : müddetin başlama ve bitme saatlerin- h.-utlanacaktır. 
· bo •ft'I,.,.....~ la A b ks tla? d b ı · d ·· lmak ·· ce 2 - 26 Eylul 1937 ""'""r günü saat Sonra, peçetesini ~una ...._...~ o n ca a ne ma a · . . a . irinci gene emir: . 1 h •k k t[ • en once veva sonra o uzere - ~ 

tstekinl glirdil. : - Neden korkuyorsunuz, azızun ba- 1 _ IŞ kanununun şUmulüne ~en I fflU arTl U'lJl)e erı man iki saati geçmemek şartiyle fazla 18 de .Ankara ve İstanbul radyÖlan bir· 

- Buraya ne yapma~a geldiniz? Di- ron? her türlü işlerden D kanununun 3 un-1 istihsali tahvili nak- çalıştırdabllir. Ancak böyle hazıda- leştirilecek ve Türk dil kurumu adını 
ye bağırdı.. - Her şeyden.. cü maddesi mucibince sanayiden sayılan • • ' • ma, tamamlama veya temizleme işlerin- bir söylev verilecektir. Bu sôylev bU-

- Zevclyet vazi.fesin! yapmağa .. Fa- - Ben nikhinim .• ~~le ~e~iyo~ I ve bu maddenin ve bu maddenin A, B, İ • [ l 1 f eSlSQf ıJe feozıah de çalıştırılacak işçilerin sayısı25 kişi- tün Halkevlerinde radyo ile dinlenecek· 
bt yolda ta1oldıuı kaldım. ki bayan de Marey smırlerıru dinlendir- C, Ç, E, F, H bendlerinde yazılı olan! işlerinde SU Ve ga z ye kadar işçi çalıştıı·an iş yerlerinde en tir. 

_ Münasebetsfz adam, sizi kapı dı- mek üz~re ~ir ~ezinti ya~maktaW:· her türlü madenleri veya diğer her han- • l [ . _, 
48 

çok 2 i§çi, 26 - 50 kişiye kadar işçi çalış- 3 - Halkev1eri, söylev saatinden ön-
prı ettireceğim.. - Mümkündür. D~ın ~lr intihar- gi bir maddeyi topraktan çıkarma ve tıl§ lf etme erınae tıran iş yerlerinde en çok 3 işçi, 51 - ce veya ·sonra, kendi bölgelerindeki im· 

- Bu kolay bir J'F. Banunla bera- dan korkuyordum. Şundi hır kazadan ocakları işlerinde ham yan ve tam -ma- saat/ ık is müddeti 75 kşiye kadar işçl çalıştıran iş yerlerin- kana göre Dil hakkında konferanslar 
ber şeref ve §iihretiniz.e zararı dokuna- endişe ediyorum. mul maddelerin işlenmes; temizlenmesi • ~ [ de en çok 4 kişi, 76 - 100 kişiye kadar vermek, şiirler okutmak, ve türlü te-
billr. Ne yapalım, lizden evvel karım- - Bir kaza mı? Öyle bir şey olsa ha- şeklinin değiştirilmesi süslenmesi satış fatbık 0 URUr • işçi ~ıran iş yerlerinde en çok 5 iş- zahürlerde ,bulurunak suretiyle dil bay-
la evle~ bulunduğuma mttteessirim. ber alırdık.. için hazırlanması işlerinde her türlü ı1ı çiden ve 100 den yukarı işçi çalııtıran ramı.nı kutlayacaklardır. Halkevlerinde 
Eğer sizi daha evvel tanımış olsaydım, Baron birdenbire: ~eni bekleyiniz:• ıkınma montaj ta.mır temizleme sökllp incir ve iizüm işçilerinin ~ yerlerinde ise işçi veya temizleme iş- verilen konferansların söylevlerin, birer 
~erimi size bırakmak benim İt>in bir ı::e- dedL Odaya çıktı, yıkılan saadetin.in dagıu tına işlerinde bina yapılması ve ta- günlük iı müddeti en çok • leri için günlük çalışma saatlerinden k T" k dil k I kre-
,, r- :ıı • • • el . 11 atli• : _ la . .

1 
. opyası ur urumu gene se 

ref Olurdu. şahidi olan mobıly er karşısında hU·lmiri ve tadili ve bozulup -1...t ... ası ış- • ıra r. • once veya çalıştırı n ışçı erın yukarı- t uv· .. deril kti •· ·· J'......,.,... , .. , ................... . ...... ,H••• .. •••••••••• dah' . . er gıne gon ece r. 
- Öyleyse çıkıp gidiıüz. zün duydu. sonra kuçuk masaya otura- !eriyle bunlara yardımcı her türlil ~ olan perakende ticaret işleriyle sana- da yazıh şart~r ilınde h~gı saat- 4 - Türkiye gazeteleri, 26 eylCıl 1931 
_ Gitm,.,..e zahmet etmesine degm-ez. rak şu tezkereyi yazdı: imalat i•zlerinde elektrik ve her türlü 'd 1m d'g- h ı·· 1 .. ____ r Lerde bu Işierı ne kadar muddetlerce ılar da .

1 
ba k la --'-'-· 

'"'li t----L ...,,, . yı en sayı ıyan ı er e;r uru viil:>ı.ı.- • 
1 

ak k say ın Dı yramını ·ut ya~ 
Zevclyet baklarmıdan resmen feragat cSevgilim, sak cuııı~ niçin? Ben si· muharrik kuvvetler istihsali tahvilı nak- taki . 1 d 1 t la . il .t ı...t. ve kaçar kış! o ar yapaca lan ve bu T'' ki ed dil ""

1 
al <!- • • . ış er e ça 1§ ın n 1.§Ç ere aı llW.- • • b'k ed'l .. ve ur y e y.uışm arı u.L;e-nne ya-

-..t=--rum ve dünyanın temelleri olan zın hw:urunuzdan vazgeçmem. Benım ili tesisat ve tevziatı işlerinde su ve gu tal·'- . ''dd tl . ·'·--ıl cak ışçiler arasında tat ı ı en munavebe ·'-- --·'- akt GlıUJ'U • • • s· . . JA ış mu e erı ayrıca Çl.Nu a . . __ , fm . . Zuar Yııu.uöC ·ır. 
-"--m'I. ve fazilet cıorefine L.ı.....rum Ba- içm her ş.eysıruz.. iz1 zevcem blliyo-ltesisatı ve j~Ictmesi ;.,lerinde gemi ve el . 1 1 t b't edil kğ' d b usullen ış verfilller tara dan ış dai- B.. .. kutl zah'' 

1 
d a~ y- ..... ,,., • • k . . . ..,. ..,. gen emır ere es ı ece m en u . . . . •. . ·~· . 5 _ utün ama ve te :ur er • 

ı-on cenapları, bana refakat buyurunuz. rum ve geceyt, artı kendi evmız olan vapur inşası tamiri tadili ve bozup da- 1.,1 et tatbik dileg lmkt lan . .. d- resırun ilgili bolge llmırligme yazı ıle .. . . 
. . . . . f s!-!-1- 1 "j er e e e e o lŞ mu. bildiri!' k . ş.u noktaların tebarw: ettirmesme çalı· Şabkis şarabından mı, Sotem §arabın- evımde geçırmenızı ıs ;y~ruın. ~ ğıtma işlerinde, detleri şimdilik muhafaza olunabilir. ece tır. _ ılacaktır 

öan mı içecelrsiııi~? alakası olnuyan bu hadiseyi unuttum..' B - Bankacılık sigortacılık işlerinde tNCtR VE 'üZüM IŞLERI lÇIN l{ONTROLCU VE GECE BEKÇtLERI ş • .. k.. ..ksek 
- Ortadan kaybolmak içn kaç para Eğer mümkün olsaydı, şimdi sizi daha ı ve ticari faaliyetlerin yardııncı hizttıet- 6 - Yine sanayi ~eri arasında ham 10 - ~ kanununun yine 47 nci mad- b' A - Ulu. öntdler Ataltıturda unT .. ~u Di1J 

k ktim Buseler buseler bu- d 1 k . _ _ .1 •• 1, talık dind l ımaye ve ırşa arı a n ur lstiyorswıuz? ço sevece · • • ']erin en o an ·oınısyoru:uı~ acen yarı ve tam mamul maddelerin şlenme- desinin B ben e yazı ı olduğu veç- . . i h . .. 
- ölmliş olmaldığınt me kafi ~lmi- seler ... - D. V.» ve emsali işler dahi dahil olmak üzere si, temizlenmesi şeklinin değ~ilınesi hile vazifeleri aslında biteviye sürme- tizermde yap~ çalış~ a~ın b' er fa~ 

roc mu? Mektubu zarfa .koy~u, masanın üs- hükmi veya hakiki şahıslar tarafından süslenmesi satış için hazırlanması işleri yip vakıt vakıt ifa edilmek icap eden daha -~k gen4Jıyen :ukse ır aa ı~ 
- Belediyede bu ı-eıaleti çıkannak tünde göze görüni.ı.r b~ y:1'e b~aktı ve yilrütülınekte olan tilfHl vasıflardaki zümresine giren mevsimlik işlerden kontrolcu, bekçi, gece nöbetçisi gıôi iş- yet gostermek:~ o~d.ugu ... ·. 

lçn kimden para aldınız? tekrar yemek odasına mdı. Pıyer ~ toptan ticaret işlerinde çalıştırılan işçi- Uzüm ve incir işlemelerinde ihracat dev- çileı·e tatbik edilecek günlük iş müddeti B - ~a dilımızın genış Yarhklarını 
- Kimse benl satın alacak kadar zen· horta: . lere haftada ceman 48 saatlik ~ mUd- resine münhasır olmak üzere çalıştın- en çok 12 saattir. Bu gibileri işçileri bulmak üzere yapılmakta olan araştır· 

gin değildir. - ~idel~, dedi. B~tada kendimi yal- deti tatbik olunur. . . . lan işçilerin günlUk iş müddeti en çok bulunan iş ver~ı:le.r bunların hüviyetle- ~r:n ~yaln~ ~fu:k. Dil.i :ehçel~rini d': 
Baron, sarlıoşluğu içinde bile durbin ruz gonnege tahammu_l edemiyorum. O 2 - Işbu haftada 48 saallik Jf mtid- 11 saattir. Binaenaleyh bu işlerde ça- d ile vazifelennı ifa tarz ve usullerini gil, butun kültür dillermı ve genel di1 

ve kurnaz kal.an bu adamdan bir söz çe- kadar h~tıralar var ~ı!.. Çalışmağa ça- deti 35 inci maddenin (A) bendi mu- lıştırılan işçilerin pazar günü ile birlik- ve bunların iş saatlerinin ne zaman 'baş- bilgisini ilgilendiren yüksek bir bulu~ 
kemiyeceğinl anladı. Ancak sabırla onun balıyacagıro .. Daha bıraz bu evde kal- cibince 6 iş gününe tevzi edilmek iş ve- te 7 günlük is müd<leti ancak cenıan 77 !ayıp ne zaman bittiğini, bunlar arasın- şa, yani «Güneş - Dil teorisi»· adınıa1an 
hakkından gelinecekti. Zira Vılyamm mak: 1iltfunda bulunur musunuz? Ha- ren tarafından tesbit edilecek usul iş saat olabilir. • da gece veya gündüz çalışanları iş da- Türk dil tezine verdiği.. 
ım.acağı dakika yakındı. O va.kıt, kolay- diseleri bekler ve ~ütün dışarıdan ~e- yerinin bağlı bulunduğu iş ~iresi böl- 7 _ Yine sanayi işlerinden yukarıda iresnin ilgili bölge amirliğine yazı ile C _ yeni Türk dil teorisinin üçün· 
ca onu dışarı atacaklardı. len bu yabancı mil!'ltahdemleri tasfiye ge amirliğine bu genel enlrlll meriye-- anılan zümre dahilindeki pancardan şe- bildirmelidirler. cü Türk dil kurultayına. iştirak eden 

Amerikalı tekrar sordu: edersiniz. . . tinden itibaren 15 gün içinde yazı il~ bil- ker lınal.i işlerinde münnhasıran kum- EMlUN BAŞLANGIÇ TAR!Ht dil bilginleri tarafından kabul edildiği 
- Nasıl, demek zevceınln lkram ~uı.. - Emrwız~ hazı:mı.. . . dirilecektir. panya devresinde çahştınlan ~lere tat~ 11 - İşbu genel emir 11 Teşrnievvel gibi, bir eyliU 1937 de Bükr~te tol>" 

il bu şarabı içmek istemiyoı'Stllltız? Siz Baron ~ehlıze dogru blr iki adını attı 3 - Hafta tatili kanununun 3 üncü blk edilegelmekte olan Jş müddetleri bu 1937 pazartesi sabahı saat 6 dan itibaren ı~ beynelınilel Prehistorik,ı Arkeolo-
namuslu bir adammışsınıı ve saadetini- ve geri ~oner~k: maddesi mucibince işbu kanun hüküm- yıl kuinpanyasına mahsus olarak aynen meridir. jik ve Antropolojik kongreye ve 

1
lrtni 

r;e kadehmi. kaldırıyorwn. Onu me-s'ut - ;>aım_a pır felaketten korkuyorum. lerinden müstesna olan ~erde çalıştı- muhafaza edilmiştir. Şu kadar ki, kum- 1HTAR: 1 - Bu gen.el eriıirde yazılı eylftl 
1937 

de Istanbulda topta.nan iklıı· 
ediniz Baron cenapları_ Pek fazla sar-- Dedi. Benim için ne müthiş bir darbe !'.ılan işçilerin tatil gününe ait çalışnıa panya devresinden sonra bu işlerde ça- iş müddetleriy!e buna miiteferri usul- . . . .. · . · · t:li~ _ .u. 

~ 1 · br '--dmdır I l ı · nıı~tın·· Uz kl kızlarım benden · dd ·,;ı::;:. • "-•~ ·...r&..1 8 · ttir • . . . . _ .. et ta.rıh Turk kurultarına da Ufo g ~ sılma.:,a-a ge emıyen ı:...a • şte sır- o ur· ~ un: mü etl Ulf5e.r ış gwııen tou.A 1 saa • bşmaya devam eden dığer kısım ~1- ler ve muam~eler hakkmdakı huküm- l , . . . c1 . • . ldtf'Ş~ ik 
rını size lf~ ettim. Artık burada ya- ayrılalı beri yapayalnızım.. Bu süretle bunların yedi; günlük iş müd- Iere umumi esas olan haftada 48 saatlik !ere riayet etmediği yapılacak teftişler ~~k he: ikısı 'd~L· 1~-~~. ı ı l.:d·~. gu-

la k b. i · kalmad rı ..... !t di Ansızın rılrtl d 11., 56 t ı . ş k d ki · . . . . , ,. . . . . . ~1 al retıyle bır kat iill.a KUVV~lıeu ıgL. t>ı ca ır ~m r. .o.<LLı.a ne - 3" •• c ı ·C~man saa o ur. u a ar , iş müddeti tatbık edı!ecektı.r. 1netıcesınde tesbıt edilen ış verenı_er ey- · .. . ..... ! •, ı ,,, : • ,. 
ye bu ~e karıştım diye düşünüyorum. . . XVill. . . . anılıan kanunun diğer ma4deleri hü- SAATIE 'OÇ 1$Çl POSTASI hinde iş kanununun ceza hükümleri °.. ~. Turk ~ül~ P~?ısl~~ ın e.: 
Ben ölü değil miy4n? Hem de ~krar- Üırutleriru yıkan ve ihLttaslarıyle gu- kü:nlerind~ müstefit olmak , sur~üyle , 8 - Teknik veya ' ekonomik icabat mucibince kan\,UÜ takibata girişilecek- ;ski yu\sek k~t~'..?~~p fı~~li~ v 
berhayat olmak istemem. Hayat son rurunu. parç~ıyan. bu~ ~kare:,t~n. son- ta~ gününde dahi belediyeden t'Uhsat- dolayu;yle günün hiç bir devresinde tir. . m~e°: 

1 
ınedenıyetlerı . ô~~ -· ~ya.dakl 

llerece karışık bir iştir. Sizi rahatsız ra F.Ia;ı k~dıne hiç hakim degildi. Sa- name alarak işleyebilen sair. iş yerlerin- durmaksızın birbiri ardınca işçi posta- IHTAR: 2. - Bu genel emirle tesbit Türk .ana yurd~. 1e; ~-~n~ .. Y.~
ettiğime miiteessirim.. Sizi selamlamak- adetıru tahrıp eden adamı pek ata ta- de · çalıştırılan işçiler için haftada 48. sa:- lariyle yürütülen işlerden işbu genel edilen iş müddetleııinin ve bunlara mü- ~ldığı gibi, .Türk dilinin:, P~~ün ~ült.ü.t 
1a şeref kazanl)"o:r ve çok nıesut olına- nımı.ştı. Şimdi önüne çıkan ve aklı pek at iş müddeti esas\ mahfuz ol4p bunla- emrin bir numaralı bendinde sayılan teferri usul ve muameleletin tatbik.ipi dillerinin ana kaynağı 'ı:ıl<l'uğu da cGil
nızı dileyo:rum. başında olmamakla beraber kendisini rm miln.avebe suretiyle hahalık istara- zümreler dahilinde o1anlatdaıı en geç bahane tutarak işçilerin ücretlerinden neş - Dib teorisinin ve.rimleı-iyle inklr 

Sepetlerden birinden bir gtil aldıı sa- itham edebilecek olan adam hakikaten hat h,aklan temin edilir. . 15 sonteşrin 1937 pazartesi sabahı saat eksiltmeler yapılması iş kanuııunun ce- kabul ~tmez bir surette sabit olmakta 
pmı dişleri arasına geçirdi ve vekarla ölmiiş zannettiği koc~sı mel'un Vılyam 4 - Yukarıki maddele~ m.u.cibinee 6 altıdan itibaren günde üç işçi postası .za müeyyideleriyle yasakfır. bulunduğu .. 
oradan çıktı. Uşak içeri girerek baro- Stonndu. Pek le nızama uygun olmı- veya, 7 günlük iş haftalarında 48 veya lçalıştır~Jarı mecburidir. Genel em- Gündelik, haftalık veya aylık ücretle 6 - Halka hitap eden söylev, ko~: 
sıa yaklaştı: yan bu birinci izdivacı bozdurmak için 56 ~tlik iş müddetinin tatbik edile-irin mel'iyete girmesiyle 15 Teşrinisani çalıştırılan işçiler gibi saat hesabiyle rans_, şiir ve yazılarda elden geldigl 

_ Bayanın şoförü geldi efendfnt; mahkemelere müracaati düşünmiyor~u ceği iş :yerlel'inden iş lquıununun 37 jn- 937 tarihi at-asındaki geçecek zaman Uç çalıştırılmakta olan işçilerin de iş saat- kadar herk.esin anlıyabileceği açık.sade, 
- Ya bayan? bile · Bir vakit işlediği cinayet te~ebbii- ci maddesindeki esaslara müsteniden iş işçi postası çalıştırılmak için bu. gibi iş !erinin bu genel emrin tatbiki d-olayı- dü.zgün, p\irüzsii.z ve güzel bir Türkçe 
- Bayan gehnemi.ştir. sünü muhakeme edecek olan cınayet müddetlerini arttırmak ihtiyacında bu- yerlerine verilmiş. hazırlık mühletidir. siyle azalması bunların gündelik kazanç- kullnılmağa çalışılacaktır. 
Şoför izah etti: mahkemesi gözlerinin önünde bir ka- lunanlar bu maddede yazılı genel şart- Üç işçi postasından her bir postaya se- larınm eksilmesine sebep olamaz. ;;r~~mmıASI 
- Bayan belediyeden çıkarken beni bus gibi beliriyordu. . . • lar altında günlük çalışma müddetleri· kizer saatlik iş müddeti tatbik olunur. Binaenaleyh iş yerlerinde şimdiye ka- T •• k• ı B 

buraya gönderdi. Otomobile kendisi s.on s?ratle. uçan. 0~~obıh lçınde 0 ni arttırmak üzere iş dairesinin ilgili Bu müddetin ortalama bir zamanında dar tatbik edilegelmekte olan iş müd- Ur tye Ş 30 • 
bindi. takıp edilen b~ can_ı gıbı k~ıy~r ve~ bölge ~unirliğine mUracaat edebilirler. da yarım saatlik dinlenme verilmesi detleriyle bu genel emrin teSbit eyle- k J • 

- Otomobille hareket ederken size z~let onu takıp edıyord~: Içın~~ kor 5 -;- işbu genel emrjn bir numaralı mecburidir. Bu bendin Şümulüne gi- eliği i~ müddetleri arasındaki saat fark- 8SJ Z m Jr 
bm im için hiç bir şey söylemedi mi? hır ~ud~n~u~luk ve henuz taaYY1:1° .e:- bendinin 'A fıkrasında sayılmı§ olan sa- ren işlerde üç işçi postası çalıştırmak lar1na ait olan ücretlerin yen i tatbik b d 

- Söylemedi efendim... memış btr mtıkam ve mu~abel_e bılmısıl nayi işleri zümrelerinden ham yarı ve usulünün yukarıda yazılı huırhk müh- edilecek iş- uıUddetlerin.in her b ir saa- ŞU esi 0 etı 
- Niçin otomobili bıraktınız? arzusu coşuyordu. Üzenne ınen dar- tam manı.O.l maddelerin işlenmesi temiz- letf dahilinde hangi tarihten itibaren tine düşen ücretler üzerine zammetmek Bankamıza Fransııca muha~ 
- Bayan bırakmamı emretmişlerdi. b~ Mark ile- ~endisinden ~efret ed.en lenmesi şeklinin değiştirilmesi süslen- ve hangi saatlerde postalar değiştirilmek suretiyle işçinin her günlük kazancı es- beratını idare edebilecek bir 
- Peki gidip yemek yiyiniz. Vı~ebon hemş~relerden gelıyordu .. ş~p- mesi satış için hazırlanması işleri zilrn- suretiyle tatbik edileceği iş veren tara- ki had ve miktarında muhafaza olunur. Türk bayan memur alınacak-

- Piyer Lehort bazı teşebbüsler yaır hesız.. Bunu Nıkol ve F~ ~u,.".'"1· resine giren ilşer "arasındaki ekmek çı· fmdan iş dairesinin ilgili bölge Amirliği- Bu ihtarın aksine hareket eden iş ve-
lıktan sonra gelmişti. Baron sordu! müşlerdi. Burada da Mark hır irtibat knran fırınlar ile aun• . fıkrada yazılı ol- ne yazılı ile blidirilecektir. renler iş kanununun 53 üncü madde- tır. 

h h b. .r~ Matlup evsafı haiz olanlara 
- Hiçbir haber yok mu? memuru, eı· işi görmeğe az.ır ır mıyan ve iş kanununun 3 ancü madde- 9 - lş kanununun 47 nci maddesinin sinin ~çi ücretlerinden eksiltme yapıl- iyi maaş verilecektir. isteyen 
- Birşey öğrenemedik.. Jak Marş.an adamdan ibaret olacaktı. O daiına biri- sinin D G. 1 I J ve K bendlerinde sa.r1- A bendi mucibince her h<>na·i bir 1 .. ye- mıyacağı hakkındaki mutlak hükmüne 1 

d h d'"" r -o· -Y • lerin şubemize müracaat eri. bankada k.ald1.. sine satılıktı. En ziya e or gör ugü Jan sair sanayi işlerinde ve yine bir nu- rinde r;:-nel olarak muaayyen çalışma müsteniden 140 ıncı ceza maddesi mu- S. 
4 

(1-6) 1794 
- Bilyük otomobille hareket etmiş.. - BlTMEDI - maralı bendin B. fıkrasında yaztlm~ış saatler.inden önce veya sonra yapılına- cibince kanuni takibata uğrarlar. 
~ ~!'!!!!!!!?!!~!:!!!!!'~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!'!!!!:!!!!!!!!!!~~~~!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!7!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!~~!!!!!'!!!'!!!~!!!!"'!!!!!!!!~~~!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!:'!~~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:'!!!!!!!!~~~ ~ ---- ::.... • o - - __!.~- - - 1 

- --.,.,._ ed,,.cegun~ · . Cemı'yet ,__._rulduktan sonra - Göründu··g~ ü k-;dar da basit bir ış· me-udana dökeı-iz.. ye- etmişti. Bu tavsiye, kafama yer eŞ' _.._f/.2'!JV..ZrJerGKZZZ7:X!/.77'2/2ZiJIT"r:/:rrZ?J2?fJ?r.IJ7Wx7;.PA.1'..ll'J'<T.Zf·~I, - KU "J 

•• u ~ bütün bunlara adamlar göndeririz. değil(!~ ha .. Bu ·çok çalışmayı, devainrı Diye tehdit ederiz.. tirdiğ'iın fikri Çılrıarrnadı ... B LJ Y U K ROPQR T AJ . - Haftada bize elli dolar vereceksi- çahşnlayı, .iyi bir planı, ticaretin hangi Hatti bu te;?kilAt kendi aramızda ·Bir' Amerikalı gazeteci, Raketin. t:: 
nit.. Derli l3u suretle oıılıITi 'sözde ce- şubesinin kazançta olduğunu an!amağı, olanlan da gizli gizli takip ettirir. He- yüzül}ü yazmış olmanın cezası, sür ıı .. 

B d 
miyete aza kaydetmiş oluru.z. - ,. bu şu.hede ~üşaiılarm sayılarının mik- pim.izin hareketleri kontrol edilir. geçen bir otomobilden açılan rnitralyö' 

e H d ' 
-Peki, aza olniakla ne '!ayi:l:a göre- da6tu 'bil!nek, öğrenmek ve ona göre Sonra biz.Un c Vaşingtondaki adam> yaylım ateşi ile cansız yere serilmişti. n ay u u m cekler.? hareket etmek lüzumunu icap ettiren dediğimiz çok büük, çok kuvvetli bir Sonra bir gazete muhbiri OOm :Moıte" 

l ; ~ m -?'77<"'-""'' . ..._,2.,,~_ ,.,,,,,.., ~--· : ... _ y, ... .,.an: CURT n'ESS - - . • !i - Dur da hepsini aruahiyiin.. VakıA_ ince bit iştir. adamımız da var .. Bu adam herkesle, yin yine böyle bir haydut reportajı yil .. 
_ ;; "!"....._. ., s;-.;J.; .... "'~ .... ~~== ...... .rw ~ aza olmakla bir fatdatan ;. olmıyacak İçtimada bulunduiı ve gördün.. Yal- bütün devlet ricali ile sıkı temastadır .. zünde-n başından geçen felaketleri dl 

_ 5 _ amma.. Cemiyete girmedikleri takdirde nıi tek bir şube üze.riıi~e çalışniayız . .. O herkesin dostudur veo herkes ona hatırlamak istemedim. 
zarar!~ olacak .. Devam· e~i'yorum.. ce: ~ir , çok şubelerimiz var,. Mesela Ster- hürmet göster~r. I)lı:nse de onun bizim Beni .y~. bu, es.ı:a•cnl}iz hayatıı:t< 

N ı H. K • J miyet namına böyle f1aiaç keser gibı ling ve arkadaşları tamamen yeni P~~ ile mün.a.sehetini bilmez . .Bu adanı kim- Amerikan haydutlımnm yazacağım bJı' 
ası araç esıyor ar yapbğuruz; :ı:tıüracaatleri bir 'çoktan reel jeler haz~ılamakla meşgul ol~lar. ~un;- dir? Onu da içimizde yalnız Gines bi- kaki hikayeleri alakadar ediyordu. 

cevabt verirler,. İşte o. ~ teşkilil.- lar yalnız. k~nCllleri PfOje ve pl~ ha· lir .. Hic birimiz. bilmeyz.. Ne kendisini 1şte bütün tehlikesine rağmen bu bir' 

d K 1 tımız; ise giri<::ir. Şekerleme satan dük- zırlamakta kalmazlar, bize ~ka Y~~- ·· ·· 'ı··-·· - -'-- de dını işit- yatt yazıyorum .. . M k• k J · ""'1 - d · · , . , , gormuş ugumuz varw.ı- ne a 
3 am 1 32 anıyor af•• 3Z80Ç a- kaiılarm camekanları, Vitrın1eri ~ıru~r, le;· en verıl'.niş _P~an1arın da tatbik iın- tiğimiz .. Sadece mevcudiyetini biliriz... Bob, dostwndu ... 

b parçalanır .. Bonbonlar~ yzerle1ine sır- kan ve ~:~ille:ın.ı et~t ede:l~e:ı:. ~ Bundan başka ve Gincsin arkasında da Ancak otuz yaşltrında kadar vardı· 
rına iz de ortak oluruz. Haftalık ke püskürlülür .. Tabi? b~~ları yapan- Dveyt v?~lkgızlı pobfısdteş~aül a~ım büyük şefler, liderler var. Bunları da Binaenrueyh istikbal için meydanı v'J.' 

lar ele geçmezler. Şekerciler de naçar verecegımız ·ısmın aşı rr. un ar ıca- . . ö• k . . . .. 1 d k . 
0 

.. _, -.~•· , ., karı' 

h • · k J · 1 ı L d ' ld d b'l ~· · biz ' ı tl · bılmeyız... g:renme ıse ışımıze ge mez. eme ctr. UZl!ı. sevıilllı ve g,nç . 
aracı Vermeyenin ne Cami a lr ne kalırlar. Polise baş vururlar. Po is a - om a e e e e ı ece"'ınnz ve me e- . . _ , 

1 
bll ;.ıl' 

• • dırınaz.. Aldınr gibi gözültüı-, fakat ta- rinden faydalanabHeceğimiz bazı siv- Çünkü ne k~r haydut olsa~ y.me pos- sı ~e hır de ~ç yaşınd~ k~ 0 an ~, 
. . 1 f . . . ed .•. · :ı~:~ ,_, ___ , · h L ' • • dai • tekimizi seveı:ız.- Her lumgı bır knr- leyı sık sık zıyarete gıderdım. Kat . Jı -Şu halde dedim. teskilatınızı söy-' almak L<ıtemiyoruz İstediğimiz sadece~ arruzlarm aillerını ele gcçırem ıgmı l'llll~ ıuı.ı:ı:>eJ.enn are~etıerını mı k . . kız d clıı pıi) 

le hülasa ed:bilınek kabll : Siz, k~di ! kazanca ortaklık .. 
0Q kadar_ Bak sana lsöyier. Diğer taraftan c~miarın kırılma- tetkik ve kontrol allında. bulundurur- şunla de~ deşik edilme· hoşumuza gıt- ~ı~ı adı Edna, ki.içük . ~~na 1 1~ diiı' 

1 1 : · · d 1 •• - B 'b'I · Id t k ı. · .J_•_ k · rtıez ve ışı:miz~ gelmez. ıdı. Hayatları sadelik ıcmd~ ço .... hallerinde yaşıyarak ekmek paralarını 1 bunu bir misal ile ve daha açık anlata- sı, §eker ve pastaların sırkelennıesı e- ~.. u g~ .1 e.rı e e .c. me. o ıtaınır . ~ . _. . .. . , u ~ 
- .1. .... mağa çalışan ıavallilara ilkönce yıın .• Fanedelim ki Nevyorkta şeker- vam eder. Nihayet bunlara tekrar adam- lay da değildir. Bu ıtıbarla bu teşkilat Frank Burmanın verdıgı bu ızahatı gun geçı}ord. · . . . . . • f ' 
~ · · · · · .. · · V b d f t k nI I ·h· d r-·Jl l bil k d dinledikten ve Amerikadaki haydut tes- Bohtm eskıden ışı çok ıyı ırnlŞ··· ı' habeı· verıyorsunuz .. Paranızı elinizden lemecilik çok revaçtadır. Bunu haber Iarunızı gonderırız. e u e a ar ı o arın a e) ın e 11.u anı a ece e- . A • •• •• -ı: •• •• • • üesseS'-'tl .... 
alacağız, diyorsunuz.. Razi olurlarsa ne alan liderlerimiz derhal bir §İrket da- kuzu gibi haftada elli dolar haracı ver- lil1er, vesikalar da loplar .. Şayet bir gün kilittımn ilk yuzu hakkında bu .~ısa m:- kal .ınüd~r ~larak ça~tıg~ m etti1'tc' 
lla Olmazlarsa teşkilatınızın tethiş ta- ha dogru- su bir cemiyet kurarlar. Bulmeğe katlanırlar. Madam ki yaptıkları hizmetlerine, yardımlarına ihtiyacımız liımatı aldıktan sorua 0 teşlrilatın tç malı vazıyeti sarsılıp ta ifla~. _ r1eçlP" 

• .l.~. • d · 1 .. ·· .. dah ,-akı d -- · eği ka- sonra açıkta kalan Bob ailesu1ı ~ rafı işliyor Ve o zaman ister istemez. cemiyetin adı «Ne1.,-ork şekerleme sa- ı iş reva. çta olan bir ticaret i§idir, o işin olur da bu yarUlilU bız en esırger erse l-'U.Zunu a l' n an ogıcnm . d" k: . . b .. t 'b. ··cı:etle t;I' 
boyun eğiy

0

orlar. öyle dc1lil mi? nayiinin himaye ve ~aft> cemiyeti. karına biz de ortak oluyoruz demektir. o :zaman aleyhlerinde topladığınuz de- fama koydum.. ırına ıç~ u~n ~r a ıc u 
- Hayır .. Hayır .. Hiç ~ ğylo değil... Maksat açık... Şekerleme satan ve ya· .KArdan zarar ederler .. O kadar. lilleri bir şantaj olarak ileri süreriz : Frruık, yı:zılar~m~an. haydutl:.n kı:- lıştığı vazıfeye :;=Dl _ 

Biz kimsenin elinden bütün ka~ancını pan esnaf, tüccar, fabrikatörü himaye · - Evet.. Çok ha!iit bir şey.. ·' ..'...- Bu l~ yapmazsan kirli çaınasırları dıracak şekılde ıhm ~ıtmememı tavsı- - ~ 
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BiZANS SARAYININ iÇ YUZU 

F ahiŞeDiD ...... te·hiik.eif .... 8şkı 
Bizans gençlerinin çılğın cünbüş alemlerini k!rbaçlıyan 

bu genç, zeki ve güzel kadın bir fahişe idi. Fakat 
bir fahişe olarak yaratılmamıştı. Vücudunu o 

satan bu · kadının ruhunda bir isyan vardı. 

BUYÜJ( HALK 

Ebu Ali 
Nakleden: 
-9-

MASALI 

Siiıa 
Orbay 

ar 

• 

Saat 
12. 30 - 12.SO MuJatelif plak neşılyatı 
12.SO - 13. 15 Plak: Türk musikiai ve 

halk ıarkdan 
ı 3.15 • 13.30 Dahili ve harici haberler 

Alqun nep'İyab 

18. 30 - 19.00 Muhtelif plak nqriyatı 
19.00-19.}0Türk musikisi ve halk 

pr1tılan (Hikmet Raza ve 
arkadaşları) 

19. 30 - 19 .4 5 Saat ayarı ve Arapça net· 
riyat 

19.45 - 20.15 Turk musikisi ve halk 
prkılan (Servet Adnan 
arkadaşları) 

20. 15 • 20.30 Kazım Nami Duru {Ter-
biye) 

20.JO - 21 .00 Plakla dans musikisi 
2 l 00·21.15 Ajans haberleri 
2 ı. 1 '..i • 2 1. 5 5 Stüdyo salon oı lcestrası 

tSTANBUL RADYOSU 

Öğle neıriyatı 

Sıı.ıt 

12 30 Pl"kb Turk mu ıki i 
12.50 Hav..ıdı1 
f 3 05 Mulıt lıf pl=.t. n y tı 

SAHIFES 

Goriller ülkesi 
Büyük Röportaj -·- Yazan: P. ICHAC 

' 

Oh! .• Muradıma erdim! 
işte, ~arşımda tam dokuz tane goril vardı. 
Ellerı ayakları ve suratları insana benzi· 
yen hu hayvanlar, iki ayak üstü ol
muşlnr Vt" bir meclis kurmuşlardı 
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Yazan : Mlşel Zevako 
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in önü kampında 
Genclerimizin 

t bröve alma töre
Gökcen de bulundu . ninde Sabiha 

• 
lstanbul, 22 (Huııusi muhabirimizden) - Kadın tayyatedmiz Bayan Sa

b iha Gökçen bu sabah tayyaresi ile Türkkuşu lnönü kampına gitti ve bura
da bröve alan gençler İçin yapılan mernsimde hazır bulunduktan sonra ~eh
rirnize avdet etti. 

Tahtelbahir • 
şayıası 

lstanbul, 22 (Yeni Asır - Telefonla) - Çanakkale önünde ve kaıa sula
rımızda Türk denizcileri tarafından bir denU:altı gemisinin tutulduğu hakkın
da lzmirde çıkan ııayialar hakkında burada tahkikat yaptım. Alakalı ma
kamlar bu hususta tamamen ademi malumat beyan etmektedirler. Berlin, 
Paris, Londra radyoları da böyle bir haber neşretmemi§lerdir. Yalnız Mar
marada, Marmara adası civarında, &dek sahillerinde bazı köylülerin 'bir 
tahtelbahir gördükleri hakkındaki iddiaları bura resmi makamlarına bildiril-
miştir. Bu iddianın doğruluğu hakkında tahkikat yapılmalı:tdır. . 

Fransa Japonya ya 
nota verdi 

bir 

lstnbul, 22 (Telefonla) Paristen bildirildiğine göre Fransa ·hükfuneti de 
Amerika \"e İngiltere hükumeti gibi Nankinin havadan homhardnnan edil
memesi hususunda ve bu iki devletin 'Verdikleri notaya mümasil bir notayı 
Japon hükumetine tebliğ etmi§tlr. 

Yugoslav manevraları 
Belgrad, 22 (Hususi} - Yugoslavya ordusunun manevrafan bugün in-

1'.işaf ederek §İmal ordusunun taarruzu ve cenup ordusunun tam bir kar§ıla
ması şeklinde devam etmiştir. Bu manevralar, sembolik. bir işgalin yapıl
masını göstermekte ve mukabil ordunun karşılamasını belirtmektedir. 

ilk günkü neticeler memnuniyetbah~tir. Manevraları ecnebi müşahitlet la
kından takip etmektedir. 

Erdün Em irinin Hediyeleri 
lstanbul, 22 (Hususi muhabirimizden) - Maverayı Erdi.in Emiri Altes 

AbdulJahın Cümhur Reisimiz Atatürke gönderdiği ipek halı, altın güldanlık, 
Başvekil ismet lnönüne gönderdiği halisüddem atlarla küçük ülkünün altın 
kwşlu hediyeleri, Erdün Emaneti has mü,aviri Essait Muhammet tarafından 
yerlerine verilmiştir. 

Prag görüşmeleri 
Belgrad, 22 (Ö. R) - Pragdan bildiriliyor: 
Çekoslovakya başvekili, Pragda bulunan Romanya ve Yugoslavya baş

vekilleri şerefine mükellef bir z'iyafet vermiştir. Bu münasebetle yapılan gö- . 
ıüşmeler esnasında, Küçük Antantı alakadar eden başlıca meselelr görüşül
müşti.ir . Üç ba~vkil, Akdeniz meselelerinin tehlikeli bir şekil almak istida• 
dında olduğunu müşahede etm~ler ve bu İşte menfi rol oymyan)arın rolle• 
rine sed Çekilmesine karar vermişlerdir. Bu kararın bir 11ureti, Milletler Ce~ 
rniyeti genel sekreterliğine bildirilecektir. 

Şan .. Kay - Şek kendini öldür
meğe teşebbüs etmiş 

Tokyo, 22 (AA) - Asahi gaztCAine Şanghaydan gelen bir telgrafa gÖ• 

re, <iin hükumeti reisi Mareşal Şang Kay Şek 20 ey)ulde kendi.sine hançer 
ııaplamağa teşebbüs etmişse de general Ciencen tarafından hu hareket.inin 
önüne geçilmiştir. 

Meçhul bir tayyare 
Akdenizde bir • • 

gemıyı bomba 
ateşine tuttu 

Paris, 2 ( ö. R) - Korsikadan gelen ve Kazablankaya gitmekte olan Pa• 
ııifik kumpanyasına mensup Kokula vapuru 11aat 18.50 de meçhul bir tay
yarenin hlicumuna uğradığını bildirmiştir. Vapurda 700 yolcu vardı. Atılan 
bombaları isabet etmemiştir. Vapura 8 mil mesafede bulunan bir lngiliz 
destroyeri onun imdadına koşmuş ve vapur bu harp gemisinin himayesi al .. 
tında yoluna devam edebilmiştir. 

( BO RSA . ı 494 T. ile T. incir Ş. 6 25 13 25 

125 B. Alaı.raki 9 50 9 50 
107 Ş. Remzi 7 9 50 

Çu. Alıcı 

689 F. Solari 
607 inhisarlar 
439 1 T. Ü. Kurumu 
297 Paterson 
239 Y. I. Talat 
182 K. Taner 
155 A . R. Üzümcü 
131 Ş. Remzi 

68 Ş. Rıza H . 
G6 J. Taranto 
66 Jiro ve Şü. 

53 M. Arditi 

41 D. Arditi 
26 J. Kohen 
23 S. Kasapoğlu 

16 Vitel 
15 M. J . Taranto 

~6 Izzi .ve Ali 8 9 75 
Fiat 29 B. Franko 6 50 14 

14 75 20 50 28 A. Muhtar 14 14 
12 50 16 50 25 P. Paci 8 8 
15 50 18 50 
15 75 17 10 F. Solari 

15 25 18 864 Bugünkü ~'ek6n 
16 19 50 57597 

14 50 18 58443 
15 24 

15 50 17 75 
15 75 18 25 
19 125 19 75 
17 25 19 
18 25 18 75 
17 75 22 
16 1 16 25 
16 17 
15 50 15 50 

ZAHIRE 
Çu. Cinsi 

260 çuval Buğday 
6 vagon Arpa 

20 çuval Kuındr.rl 

58 > Nohut 
25 > Burçak 

739 kilo T. badem içi 

95 balye Pamuk 

12 50 12 5() 

Fia1 

6 

6 50 

5 75 

6 50 
4 

7 75 
7 50 
4 50 

82 
43 

itfü 
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Merkez Bankasının 
Blokaj para yekllnu 

Ankara, 22 (A.A) - 1ktısat Vekaletinden aldığımız malumata göre, 
Klearing hesaplarımızın 15 / 9 / 9 3 7 tarihindeki durumunu gösterir cedveller 
aşağıdadır: 

Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankasından alınan hesap hülasalarına göre, 
15 / 9 / 9 3 7 tarihindeki Klearing hesapları bakiyeleri ve kredili mühayaata 
ait taahhütler yekunları: 

CEDVEL: 1 
Türkiye C. M. Bankumdaki blokajlar: 

Memleket 
Avusturya 
Belçika 
Bulgaristan 
Çekoslovakya 
Estonya 
Fenlandiya 
Fransa 
Hollanda 
lngiltere 
ispanya 
fsveç 
lsviçre 
İtalya 

Lehistan 
Macaıistan 

Norveç 
Romanya 
Yugoslavya 
Yunanitltan 
Yekin 

CEOVEL: 2 

Miktar 
2,744,200 

174,600 
2,300 

2,605,000 
13,500 

900,500 
4,380,200 
J, 122,600 
8,364,600 

387,700 
t,6a8,300 
1.1 42,600 
1,929,200 

8,900 
695,800 
512.400 

2,050,700 
1,910,000 

H,100 
28,967,400 

Türk Lira!ı 
> 

> 
> 
> 
» 

> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 

> 
> 
> 
> 
> 
> 

> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 

> > 
Türk Lire.et 

', 
' 

. ' 
........ 1 

. . , 
Muhtelif memleketlerin Merkez bankumdui blokajları: 
Reichsbank - Berlindeki blokaj yekllnu: 

A- Hesabı: 16, 12 1,700 )"ürk Lirası 
8- > 7,715,600 > 
C- > 3,260,300 
Almanyadaki umumi blo-
kaj yekunu 2 7,097,600 
CEDVEL: 3 

Türlr. Lirası 

Muhtelif memleketlerden 1'.redili olarak yapılmıt olan rnübayaata ait ta· 
a~hütler yekunlam , 

Memleketler Resmi daireler Hua~r tahıslar Y e1ı.un 
Almanya 2-4,637,894 T.L 11,765,081 T.L. 36,'402,tJ7', 
Avusturya 56,000 :ıı > 343,185 > > 399, 18.S 
Belçika 28, 380 > > 28,.380 
Çekoslovakya 607,955 > > . ..f66,662 > > .1.07.f,6 JS' 
Estonya 24,35 1 > > 24,35 t 
Fenlllındiya 187 > > 32,532 > > 32.719 
Fransa 8,257 > > 197,937 > > • 206,193. 
H ollanda 144,206 > > 68, l J6 ·> > • 2 12,322 
fngiltere 190,767 > > 397,338 > > .s.88, JOS: 
Jspanya 19,146 > > 43,105 > > 62,25 1; 
fs.veç 1,607,659 > > 275,93.3 > > 1,883,592 
İsviçre , 61,425 > > 316,346 > > 377,789 
Jtalya 399,281 > > 262,281 > > 661,562 
Macaristan 741,986 > > 167,662 > > 909,649 
Norveç 23,415 > > 61,600 > > 85,01.S, 
Lehistan 22,208 > :t 12,935 > > 35,143 
Yugoslnya 7,922 > ~ 22,65 1 > > 30,5 73 
Yunanistan 59, 722 > > 59,722. 
Yekun .3,491,531 > > 2,799,634 > > 6,291, J6S 

- Siparişi mukaveleye bağlanmıt olduğu halde he;.üz memlekete ithal ' 
edilmemiş olan mallar bedelleri yukandaki yekuna dahil değildir, 

2 - Almanyaya ajt yukandaki yekGnde dahil bulunan altı aya kadar va
deli mübayaat: 

Resm~ daireler Hu~uai daireler Yekun 
3,397,647 T.L. 5, .. 78,310 8 875 957 

Bakiye daha uzun veya başka vadeli mübayaata ait taahhütler ;cku~unu 
ifade eder. 

.3 - Almanyı>dan gayri diğer memleketlere ait yukarıdaki 
kunda dahil altı aya kadu vadeli mübayaat: 

umumi ye-

Resmi daireler Hususi daireler Yekun 

Bakyie daha 
ifade eder. 

608, 187 T.L. 1,856,983 T .L. 2,.ı65, 170 
uzun veya başka vadeli mübayaata ait taahhütler yekununu 

4 - Her memleketin kredili taahhütlerimizde dahil olmak üzere hesaben 
alacaklı bulunacağı meblağ tesbit edi!ebilemek için 1 numaralı cedvelde o 
memleket için gösterilmiş olan blokaj yekununa ait olarak işbu 3 numaralı 
cedvelde münderiç taahhütler yekununa ilave edilmesi icap eder. 

Mareşal Badoğlio J~~--~~~11111!! 
Kulak, Boğaz, Burun hutalık-

A/m an yada 1an mütehassıs• 
Berlin, 22 (A.A) - Mareşal Badoglio Doktor Operatör 

dün akşam buraya gelmiştir. Bu sabah 

~~c~e;!:~-~~· -:·_vra .sahasına hare- Samı' KuJaLÇI 
Binbaşı Tronkozo'nun 1 

tevkifi meselesi 
Paris, 22 (ö.R) - Nasyonalist Ispan· 

yol binbaşısı Tronkozo tevkif halinde 
Bayonne şehrine gönderilere"k müddei-

umumi tarafından isticvap edilmiş ve 
sonra tekrar Breste iade edilmiştir. Bu 
hadisenin Fransa ile Nasyonalist Ispan-

ya arasında vaziyeti daha ziyade ger
ginleştirmemesi temenni edilmektedir. 

.-ıO!ll!A~H~tLl~Y~E·M·rrr-AHAS-•sll!llllısllllı• • 

Muayenehane: Birinci Beyler 

No : 36 Telefon 2310 

Evi: Göztepe tramvay cadde-
ıi 992. Telefon: 3668 

1-26 (481) 

.................... 
Diş Hekimi 

ceıa°rYBr~m A~~ulla~ Naci 
HORTAÇ~U 

Hastalannı Birinci Beyler 
ıokak 36 numarda kabul eder. 

Sabah 9 - 12 
Öğleden sonra 3,30 - 6 
Randevü için telefon ediniz. 

TELEFON: 2946 
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nazaren bu hafta Geçen haftaya 
horsa işlerinde canlılık vardır 

Bankasını j Yunan Devlet 

Aristokrat kasa hırsız
soydu? ları nasıl 

Atinayı heyecaplandıran cinayet hakkında 
bir gazetenin neşriyatı 

Atina, 19 (M.H) - Yunan basınının Dramada Jki hekim intihar etmiş, velha
m~gul olduğu başlıca mevzu, Devlet sıl 'bir kaç feci vak'a birbirini takip et
bankasını soyan Yunan aristokrasisine Uğinden, cNea> gazetesi, Türkçe cKulör 

Moskova 
---"'---

ltalyayı şiddetle 
itham etmekte 
devam ediyor 

lzvestia: "Roma'nın 
maskesi yırtıldı,, 

ihracat için pamuk 
Üzüm 

miibayaaaı 

f iatlerinde 

diyor 
,afı~ ... /QTı normaldir mensup kasa hırsızlarının meydana çı- lokal yok . .> başlıgı albnda ve lekeyi M k 

karılmasıdır. Bütiln gazeteler hırsızlı- Yunanlılıktan silmek gayesiyle. yazdığı 0ı:_ ova - .ızv~~ Korsan ve ltal-azdır - incir 
istikrar meocuttu,· ğın en ince teferrüatına vanncaya ka- Wronilt bir fıkrada diyor ki : yan .

1 
~ gemilennın Sovyet ticaret 

dar bilOmum safhalarını anlatabilmek cBüyük zabıta vak'alannı gazetelerde ge~l erme ]ta~ münasebetiyle 
P v L -fta •t • . ' d 1 k verı en nota ar ıuu.kında yazdığı b 

amugun aon na Y• aı pıyua vazı. için sütunlar o usu yazı yazma ta, ce- okuyanlar, üniversite caddesi cinayeti- kaled Uml d . ili" 
Yeti• b-LL--da al"L _ _ıadannd•• wap""~ d ukut -.J· • U • faili . . dl ma e eze e ıyor ki : 
~ a&aa - ,, ~·- miyetin bu erece s euışıne m - nın erının a arına hayret etmiş So t h "'k'" . 

mız tahkikabn neticeei tudur: teessir olmakta ve devlet makinasının olacaklardır. Bu isimlerde hiç te .. cKu- c . V:e u umet~ fqist ltalyaya 
Piyasamızda halen ihracat için mal gösterdiği enerji ve sür'ati alkışlamak- lor lokal yoktur> Bizim cad.is> <esa9 verdığ~ ~otanın _hedefı ltal!anın hakiki 

Haftalık fiati mübayaa edilmemektedir. Mensucat :ı._d 1ar cPulos> C''~"l> , .b. kl t dlif çchrcsını ve mustakbel planlannı bil· 
141 ır . "&"" ' . s. gı ı e ere csa tiln dUn .. ktedi 

Malın cinai Milctan Kabe Asgari Azami fabrik.a1anndan biri tarafnidan mal mü· ATlNAYI HEYECANLANDI- edilmiyor. . ·~ yaya ~erme . . r. Sovyetleı 
Muhtelif buğ-day 64S6 Yw-1 S 25 6 25 bayaattna devam edilmekte İ8e de ba KAN CtNAYET- Katilin adı cGres~ tir. Maktul cPre- Bırlıgi suI?u. mudafaa. JÇm dolambaçlı 

> 
11 

3 3475 4 mübayaat da ehemmiye'bU gihidir. Bu hafta içinae, fakir bir kapıcı pa- loreços> ve nişanlısı cDerangeri> isim- yollardan ıstifade etmıyor. Sovyet hU... 
Bakı:rp.a 2!:! '. > -4 25 4 25 Bir ihnlcat firmua enelce yaptıiı ta· rasma tamaen parçalanmış, bir baba lerini kullanmaktadırlar. Modem hikA-ıklUmeti, diğer bazı hüki.ımetler hillfın.a 
Kum.farı 106 > 7 25 7 50 ıahhüdatı iknıa1 için pamuk 'llriibayaa et. beş yaşındaki çocuğunu kuyuta atmıı, yelerde görülen isimler. 

0 arak ~talyanm mesuliyetini açıkça vı 
Suaaın ~9.6 > 17 25 18 mektedir. 8tıM rıaimetı piyasa heyeti sarıb hır surette ortaya koymU§tur ... 
Not.ut 3~6 . , : > 5 375 '5 625 umumiye8İ noktumdan aakin ve ift&h-ıv• geçen senenin ba haftua aabf mec- 1a neviyatında da incir aatışına tesadüf İtalya h~kümeti, h_ütün dünyaca mal~ 
Böriilc:e H 7 1 O sızdır. muu da 1826.6 ~ olduiu anlaıılmıt- edilmemiftir. olan hidiseleri delilsi% .olarak sadece lfto 

Mulıtelü ~ (tJ9 ;~. )8 .44 Son günlerde İzmit ~ 2-00 -tar. ÇEKiRDEKSiZ OZOM: klr etmekle hiç bir şey reddetmiş olmı· 
Pamult çeltinleii 63ı , ı ;(oa ) . 3 balye kadar yeni nıabsul ahla pamuju Son hafta içinde. borsada atılm1t olan Son haf ta içinde boraada muhtelif ne- yo;ir k. . 
Yapq. .f.8 . • • 60 60 geldiği rinyet ~ebedir. in~irl~ •vİ üzennden ve fiat itıôariy .. vilerden 13929 çuval çekirdeksiz üzüm a ıs Akdenizdek.i korsanlık hare--
Zenin yağı 3650 Kile. 45 4S Hafta aonunda pamui fiatleri fU eu- le bonaca yapılm11 tasnifi fU auretl& ic- 1atıldaiı bona nqriyatından anlqılmıı klbndaki mesuliyeünl teyit ebnif bu· 
, __ • L ıc ti ~--L't dil-:....: __ , _.ı"ebilir ... 1 L ___ , _ _. b b . b d lunuyor. Bu sureUe, Sovyet hUkUmeU.. 
UICİr muhtelif l 1637 Çuval v ı re e u:.uı e ...._r: ın.u eau · u up uunuın• era er mevaun apn an . bbüs· 
Oz~ _,_. d-'--!L . ı o:ııı.29 • . .. • .,. .. ı ı SO l4 Abla: 43, hazır 41.S, ndeliler 40.2S Fiat beri borsada satılan .-ekirdekaiz üzüm nın lteşe Ü daha fimdiden mühim ne-

uın çwr ~.: • ,.,, .. " ti · 1 
ı. siyab •. I· 

1 
... · . " ,.: ~ SO IS Uverp0l ve NeT)'orktan p~ Ne'Vi Çuval Aaeari Azami miktan 64384 çuval olarak hesaplan· ce er vermış 0 uyor. 

Tatla badem içi . ıfOJ8 Kile: 80 81 50 gelen fiat teleraRannda eon balta içinde Süzd.e ıDallar 228J 7 SO IS maktadır. MASKE YIRTILMIŞTIR 
Acı 242 . , ı. 56 ~6 oldukça tenezzüller görülmiiftür. lzmir 'Elleme mallar 6727 8 11 50 Geçen aene .-.hsulünden yine ıreçen Faşist ltalyanın maskesi yırtılmlflır ... 

Haftalık> borsa• muamelelerini ı,. ,.._. larihlik piyaaalan fiatlerinin gayri piy~ her iki mahal piyaaasından daha Paçal m'11ar 2627 6 · 8 SO aenenin bu tarihine kadarki sabf ~ta- Sovyet notasına karşı İtalyanıa aldıla 
kilde topladJct yukarıda i§1'etiifmüaait ol~ h~biyl~ ih.racatçılaruı ieri ola~ ..._Pl.mna.ktada\ IYek~ · 11617 nnın yekWıu ise 132579 çuval ve 876 vuiyet ve ttalyan matbuatuwı Deftİy&• 
91Yanın ... •n .•dnra L ftal-'- :sattıJbakla mübayaabnda g&sterdilderi iatii· PAMUK ÇEKtRDEôlr ~ 1enenin bu haftaat :ıçiode bor- torha olduiu anlaşı1mııtJr. tı, Akd~deki babnna i•leriıü Facı..a 

nevı uzenn en · . na ... 1 . . . . . .__1 • , • • ,. -yun 
ftlilttan fi I ..:_ı • • tleri na kafJlSU'da pıyaaada ti.u~etlı bır dar- Pıyaaanıttdaki atok azdıt. Kısa va- .. da yapılan •upann neva ve fıat ıti- Son hafta içinde borsada gündelik iti· !talyanm tertip ettiıw .. ın Mr.oııtm.ı- ı..A~ ve at en;yıe pıyaaa YllZJYe 1 · • · • • 1 ti &&OM -...- u.u u..,-
leçen ·~afta .. 1 le tFIJd olarak ... ğtya"' gunluk •var.dtr> deler ile yapdan ~nn ~ülU,.on l>ariyle .. M&re e cereyan etmif <>lduiu bariyle yapılmq olan çekirdeksiz ~züın ka bır ~ey değildir. 
dercediyoruz:~ e a 

1 1 Halen ahcı vaziyetinde girilen ~ için ~lduiu aöyle~mektec:lir. Fiat üç ·1c., ı'e.Jü boraa netriyabndan anlqılRUftır: Atıf miktar ve fıatleri o()yledir: Sovyet hiikilmeti fUnA bildir ki, bU· 
. ihıaaaC evi 4. l 2S kuruıtaan fazla fiat Yet'· rut olarak -ilam telikki ediliyor. · · Süzme 4S 11 9 16 Fiat tUn sulhçu hükümetler ve bütün dilnyı 
. BUCOAY: · ·. · · '19tniMlı:tcdir. YAPACI: . · Elleme 9228 7 11 Sabf tarihi Mıktan çuval Asgari Azami ~!k.Arıumumiyesl kendi noktai nazarına 

• '• ·• Borsa nesriyatma ~ ao~ hafta b*: ': *.UMOARI: , Dahilden gden mallan mütteri bu· Paçal 3894 6 8 75 IS/9/ 937 1996 13 75 21 50 iştirak etmektedir. 
· . .:Y aatııları nevi Te ~t itibariyle ıu fe• Kumdan piyasuında geç$ hafta ol- lunmakta ve temiz mallar tercihan aatın 1YekUn 17633 16 > > 2735 11 50 24 Mütecaviz devletlerin harp taluiklll· 

. de cereyan et~r: 
1 

• ciuğw gibi bu hafta içinde de aükGnet alınmaktadır. J Şu rakamlara g6re aon hafta incir aa- 17 > > 24 7 4 t 2 50 21 na derhal bir son vermek 7.al'Uridir. Bu. 
. . Fat mütahede edilmittir. . Yapılan ufak te- Piyua 60 ~ 62 lturut ara11nda olup \ 11lari miktar itibariyle seçen ve bir se- 1 S > » 2998 14 2 2 Milletler cemiyeti için de daima bir v• 

' 'yNevı ~ Aaprt Azami. fek. itlerde de iıtahsıılık mııycuttur. fU 111Talarda mübayaatta sörülen hara. 1
"9 e-nelki ayni 1'aftaları aabf yekunun- 20 • • 2230 12 50 22 25 zife olagelmiştir. Avrupayı, tehdit et-

umupk. mallar 3046 S ZS 6 125 arıaAu t" d -'-d' ·-..1 ''-rid f" 1 . 1 '·1 be b h .. 21 J4ft.L 2 S 21 ~- lan ha tehl"k . b • Se 
974 5 75 6 2

S ·~n: · rem evamı t..: m~ııue - e ıat erı• den dun o1maııt a ra er er uç zama- > » 7U J 7 lJ)e.ıue o rp ı eaıne ınaen, 

, r>- rt mallar 
2 

ı,16 .
5 625 6 

.- Biya1ada kuvvetli ala<:ıl~ görülmedi- biraz dalııı. t~akki edeeeii kanaati kuv. ln• ait fiat vaziyetlerinde göze çarpa- Y ekW. ' 39 29 korsanlara, müteça\•izlere karşı sulhçu 
ı·V 

456 
• • 15uı""~ it erde durgun ua. e ı ... __.. Yet ı ır. · cak kadar fevkaladelik._,yoktur. Geçen hafta ise bonaa. 11985 ve devletler tarafından si ete hareket .'>•r11ık mallar 4..1 ıı:.,:_..ı 1 l··L b ı·,_,,;...:. ı·d· f dd l 

l e:::d lki : ·ka • ~ d b nad~· Bagün için l 7.2S kuruta .-tacı olduğu ZEYTiN YACI: Bu acne piyasa açtllfından aon tarihe geçen senenin bu haftaaında 37562 çu- edılmesi ve mUşterek bir teşebbüste bu· 
·· I an evve ... ~ . •. ıçın e : : h.Jdo bu fiate alıcı zuhur etmedi~den Hafta içinde bonada aatıldaimı :rı- kadar incir fiatlerinde lCbeddül olmamıı val çekirdekaiz üzüm satılmıştır. lunulması umanı artık g~lmi.ştir. Sov-
•tı mıı olan bugday mıktarının neyetı ,, ti · b' d h d"" • ·hı·-- ·•· ı_ • 1 '·- · · • v 1• tl a· ı·-· k d" · · d korsanla · • • . . . · .. '"' ~rın ıraz a a uı~ea. ı ıuuuın· ııtarıya .&1ret ed~ zıe~ ,-agı ~ ~I blitaine göre ilk piva .. yı .,..01 ş L b .. . LL -1.. f- ye er lr tgı en ısını enix · 

, ;'\D'ıanuyeea aynı nevil~den terekkup et- bahaecl .1 ek d. .. • il[!: ar "~ ....-. u ncaa a gore gcç_cn senenın uu na 
ı ~f olmak üzere 8 799; cuval olarak he- d~· ı m tc ır. mal olup g~n hafta bu nevi uzennıe r.;an 19uhafa:ıa etmij' gibidir. taaındaki aatışlarda yevmi •tıı rniktan nna ve Faşist mutecavizlere kal"iı heı 

• ı , r ., 1NOHUT: muamele olmamııtı. 1 . ihr d d"l '- l rt l h t 60ftl\ l ·· zaman müdafaa edebilir.> 
1 .-aplanmqtı ncır acatına evam e ı meııtte • • o a ama csap a vıı çuva ı tecavuz 

• ., · . ~ • •Nohudun piyua v~yeti seçen haf- Mevsimi henüz gelmedijinden piy .... J v .. •• •• • • .... L-ld h h ·· 2300 
ı Alakadarlardan icra eylediiüniz talı- ·-L· d d h L ,_ -L l"Lıu _ _.. . ~~ _._,__,~ . ::~Leci . 

1 

uııunda" mubayaat her gun aukG,ı açın- ett1g1 na e u ıene er gun çu· 
· · ~'--. · · · : . ~ın en a a aıcatt o-.r- te AKttl 1CU1- u. au~et m.,..... e edilmektedır. u I L ~· p· _, - -·· ·'-bil _L ec1· 
ttuuu: neticeainden mJ.atlJdıjma göre I'-· p· d ld--L ._._ t1· al ..,, ..... EM ıır. . .:ot ae cereyan ey emettteaır. ıyaaa nor· ı.·ae uzuum sat .... t me&t ır. 

·.f~>r. ıyaaa a o WLÇll AUVVe 1 .. • ~ ~ı· --· .,,. _ 
buğday piyuaauıda bu "4f ta içinde se- . l le r . i- . . 111111mr. Haftalık piyasa nziyeti hakkındaki 

h f nisbe L--d b. cılar vardır. Fıatler ma ın • ıtame C Hafta ıçınde borsada yapılall badem M vrud t h d k. dilmek tkilc . • d 
~q •taya tle ~ e pyan llfCY re· deiiımelcte olmakla beraber orta içleri rnuamt!le1eri ~ l'~l'ilmir- e a ~uaun a ta ıp e .'~ te atmuzın ne&Jceal IU ur: 
r•tuı;. ' .~evrudatıa fazlaltjına tai- 11 ~· bet buçuk kurut sağlam pi- tir. M.ahaulüıl adalı dol ~ • tolan l.attı b et muhafaza eclildiii Son hafta üzüm fiatleri ~eÇen 'hafta· 
inen bu ~fta. için~ fiatlerde yeni bir ma IH' l ~ lbl>ul eclilmektedit. ,.. anıedllen mallar h ;,. ~'P~ 1.akdirde mahaulün son taae8ine üdar ya niabetle biraz tenetz:ül göatermiftir. 
~;tiyet görülmemiı piyaaa geçe!' hafta- ~ö~~~CE-:.· ralli fiatlme Ye ~ olarak miba:: Jlqünkii fiat,lerle aablacaia ümidi var· Bu tenezzüller 1 7 ve 2 t / 9 9 3 7 tarih-
ki seviyesinde kalmışbr. Bu madde üzerine ihracat yapJma• edilmektedir. I ~ır. lerinde vukua gclmiıtir. T enez:zül nia· 

Bir çuval çaldı 
On gün lıapaeclilecelı 
Dün kılık, kıyafeti pejmürae bir adam 

Darağacında Ziraat BanlrHının buldaJ 
deposundan bir çuval çalarken yakalan
mış ve muhakemesi derhal IÖriÜmGt-

; Gündelik muamelat dalıi aeyri taba. ....lda beaber dahilden gelen mallar Gerek tatlı ve terek aca badem içleri l İnhisar idal'e3i hurda incir miibayaa· beti ballmda rakamlara müstenit bir fj. 
9Qıde. cereyan etmekte olup yumu,.k iç ihtiyaçlar için hemen müıteri bul- fiatlerinin biraz daha tereffü eylemeli ih· ı bna !>-t'aın11 olmakla berab« l.u Mile kir vermiı olmak İçin bu tannlere ait tü~ .fU kararl vermiştir: 
~lar. daha fazla talip ve raibet var· maktadır. Fiatler de yukanda söste- timali kuvvetli olarak meTcut priilmek• menun haıından aon tarihe kadar bor· faatleri aynen •tağıya derccdiyoruz: 
dtr.. rildiği üzere 7 • tO 1tunsı arumda ma- tedir. Nu. 15/ 9 / 937 fiati 17/ 9/937 fiati 21 9/ 937 fiati (Senin suçun aabittir. Sana uç ay ce-. 

ARPA: . lın kaliteaine göre deiiımektedir. iNCiR: "-ari Auml A.prl Azami Aacari Azamt za veriyoruz. Fakat çaldığın çuvalm 
~- __ ı ....._. kıymetinin pek hafif olmasından ve hÜJ 
"Vll hafta içinde bonada Atılan ar· Zahiteci·eanafi bilhuaa AJqehir 111111- Borsa netriyahı\a göre IS~2t /C1/937 7 14 75 IS 25 IS IS 50 l.f SO t.S 

Pal•nll nevin miktar "9 fiatleri ile~ Janna daha faz:Ja rağbet göstermekte tarilıleri icinde bonada fl637 çuval 8 ıs .SO 16 IS 75 16 2S 15 25 IS 7S bir zorluk göstermede~ çuvalı iade ey-
lif tekilleri ,öyledir: olup beyaz ve pifkiıı mallar çok mliaa· muhtelif incir aatdllUI ve bunlarla be- 9 17 17 SO J 7 17 SO 16 SO 17 lemiş olmaklıim dolaywyle bu ce&aJI 

edil _L _ _ı!_ ab L-- 10 0 S on giıne indiriyoruz, o kadar hapis ya-raat it fiatlerle mübayaa roe&teuu. r er menim ..,...acLm son tarihe kadar 18 SO 19 SO 18 S 19 O 18 18 7S 
~i S.tıt tekli Mik. Az Çok PAMUK: borsadJı muaıııele sörmüt olan incir inik· il 21 SO 22 SO 21 50 22 SO 20 22 tacaksm). 
-na: Hazır 1109 3 687S 4 Haftalık bona netriyatanm icmalin- tan 575 70 çuvala balii olmuttur· 12 23 SO 2 S 2.J SO 25 22 50 23 Suçlu: 

:. Vadeli 1051 4 125 4 l 2S den elde edilmit olan neticeyi ber"Yeç- 1936 yılı İncirlerinin geçen ,.dın ba Şu hesaba göre fiader hafta batana tu.. - Bir çuval için bu kadar ceu veri-
~r Hazır 147 4 4375 4 43751hi iti arzedi7oruz: taribine kadaıki .. bt )'ekCinunun 78183 niabetle hafta ortaınnda 7 ve 8 nwna· Geçen 1enenin bu aııralannda iae üzüm Ur ml? 
°"ekaa 2307 Fiat çuvalı incir ve J 724 çuvalı hurda olmak ralarda biraz tereffü göıtermit iee de fiatlerinin bu acncki f'aatlere niabetle: Dem~ ve ceza evine gönderilmiftir . 

. Son hafta i.M .. de .....__ !L---t evleri- Nevi Satıt tekli Balyelİ Az Çok Üzere_ ( 80537) çuvala balii olmut bu-lı•.• ft• aonunda heyeti umumiyMi itiba· 7 numarada 4.S - 4. 75, 8 numarada -------------
·-r- DaD ~ 

50 
... 

5 
_ kikattan anlapldıiııaa göre üzüm piya· 

~- Pİ7aaamızdaa arpa mübayaatına p...'Akala 1-ci Hazır 144 :!· ~... lundusu borsaya ait ali nqriyatta ırö· nyle bir tenezzül arzetınittir. Hafta ba- 4.5, 9 numarada 4.5. 10 numarada .3.25. aamnda bugün İstikrar mevcut oldup 
......._ dolayıaiyle arpa iflerinde hararet > > Vadeli 125 · • rülmüıtür. tına niıbetle sonundaki tenezzül ,u mik- 1 1 numarada 3 - 4.5 Ye 12 numarada ve ~lcrin geçen aenelcrden daha az ol· 
h&.ar olınut ve fiatl - -_ıe L- __ .. kadar Prese 1--ci Hazır 101 41. 42.SO Borsa yevmi aabf liatelerinin ifadfllİ. tarda heaaplanmııtır. 3 • 4.5 kuruı ileri bulunduğu hcaap ne- fia 

eru ~ ...-- 325 ..10 SO ..12 masına rağmen · t noktasmdan cndife-
>'8"i bir teralcki hwıule .. eı-:...:.. • • Vadeli • · • · ne göre: aon haf ta11 tqkil edea tarihle- Nu. T cne:zzül miktarı ticeai anlaplm1'tır. 

JL • ·~ u____ 13..1 38 28 . ye mahal bir vaziyet otmadığı anlqal-
Qlllcat5:dar1n bu hareketi karfl8Jnda > ~ ~ • • ;, • ra ait gündelik aabt miktar n fiatleri Aıgart Azami Çekirdek.siz uzümün bugunkü pıyaaa maktadır. 

Pİ7-.acla titkinlilt h....ıe getirecek ka- YekGn 829 ıöyledir: 7 0.25 0.25 vaziyetine gelince; 1ıeçen ve daha evvel· 
da, fazla nıiktar4a :yeni mevrudat olma- Geçen hafq muameleleri: Fiat 8 0.25 0.25 ki aenelere niabetle işlerin az: olmasına UMUMi VAZlYET: 
daL takdirde fiatle{de &ııtimilzdeki haf· Akala 1-c:i Hazır 72 4S. 45. Tarihi ÇuyaJı A.gart Azami 9 O.SO 0.50 raimen fiatlerde bariz bir canlılık met· Geçen haftaya niabetle Loraa muame-
~içinde yeni teraQiler sörül~ ala- Pre.e > Vadeli 522 42. 42.SO 10/9/937 fO O.SO 0.7.S hut olup ara aıra fiatlerde görulen te· litında bu hafta içinde bir salah ve can· 
ltad.rtarı tarafından kuVTede tahuıin • > 1-Jazır 9 38. 38. 16 > > 1827 6 ~ ~ SO 11 O.SO 1. SO mevvüçlerin arzın fazlalığından ileri ııel· lılık görülmföttür. Bu mütahcdemiz ala· 
ediliyor. Bugün için piyasa ıtcak. alıcı- Y ekWı 60 3 17 > > •995 1 6 S9 1 i U 1.00 2.00 diii aöylenmek.tedır. !tadar tüccarın da görü,leri ile teyit edi-
l.,. İftihalıdır. Geçen aeoe bu hafta muameleleri: 18 > ı. S06 ·8 :ot 4 ilk üı:ürn piyaaaaa açdlfll'd& iee fiatler lnhiaar idareai ve Tari, bu hafta da mittir. 

BAKLA. Preae , 1-ci Hazır 137 43. 44.SO 20 > » 71-44 6 15 bugÜne niabetle 7, 8 ve 9 numarada piyuadan oldukça kuvvetli miktarlarda itlerin önümüzdeki hafta . ·nc:1 h" 
... Hafta Alıfı olarak yukarıda iıretlecli-ı > ~ Vadeli 1025 4J.SO 4S.2S 21 » > 165 6 S.O 12 SO 1.S - 1.75 kuruı araaında geri 10 nu• çekirdeksiz üziım mubayaatında bulun- ~aha canlanarak inlüıaf eyliy~e ü.:~ 
lııtıiz. 485 çuval bakla 4.2S kuruttan > ikinci Hazar 26 42. 42.SO YekGn 11631 marac1a ise 0.2S santim ve 11 numara- muılardır. ızhar edilmektedir. 
••deli olarak muamele görmiiftür. Y ekan 1188 Geçen haftaki Abf yekunu iae 1 O 1 J S da 1 - 2 kuruı aruanda ileri bulunnnıt- Allkadarlan nezdınde yaptığımız tah- ABDl SOKUU.U 

M utba k o~a kla r: 1 1 14 ı ım~ 21 l .·.™Mii·•:t :;:J;:i2:ı2i!J.,22;.r.:!IJ!'-ZO!i1Ct:IQ'!J2:~;•:u:ea•~-~zu~~s~-~ı SOBALAR Odun Ye odun kömürii yakıl-muının 
Resmi ve buaui daireler Ya saire bütün tahakkuku üzerine mutbalı ocaklan herkesi 

IDeınleket ilatiyaCIDI temin eden.. dütündürmekteclir. Bu müflriilü ev, apart. 
man, lokanta, otel, hastane, katla ve aaire 
için her nevi maden kömürii yakan Ye her 
büyüklükteki uca, aajlain, zahmebiz, teŞakir Zümre 

TGrk sanayii harbiye ve Madeniye fabri
ka.• timdiden 9Uİ talepler üzerine imalatını 
•enitletmittir. Her mikdar hemen tealim edi 
_ ·bBonı, tabla, kömür kova11 ve sair teferrüat 
"- ulunur. 

miz ve ekonomik .. 

Alanya ekonomik ocakları 
masrafı aiin-Halletmittir. Küçüklerinin 

: de dört kuruftur. 
Fazla izahat, fiat ve tafailit 

dairi aclreae mfiracaat : 

lzmir Enternasyonal Fuarında 
Umumi satı depQları: Ahmet Erem Buldanlo lu - Gazi 

Br<}nz diş fırçaları 

Elyaflannm huıuıi m·ı.· tt 1 :ı t . ı· k ~~ıye e o muından ditleri -•-- ..Wak au µe emız ıyen Ye oruy • .F~ -e 
oldujunu di• doktorları ank ylel gane aıhhi, aailam Ye aert farça 

T ve u ananlar tuclilc etmektedirler. 

BRONZ LOKS - BRONZ MlLOKS - BRONZ 1'71 tipl9i .... _ 

teşhir edilmektedir 
Bulvarı: 23 Telefon: 3991-Tel r:EREM 



fZY..L:('.ZNZ77J!Z7XZ7..zzzzzzz7~tJilMWljjitZNW pw;r:.epı 

Şık Atelyesi 
... 

Beyler Sokağına nakledi di 
Mimar Kemalettin caddesinde (ŞIK) dikiş ve şapka ntelyesiN 

tevsi mecburiyeti dolayısiyle ikinci Beyler sokağı civarında Nu
man zade sokağında 36 numaraya nakledilmi~tir. 

1 • 26 (1803) 
czz:zzzzzzzzr..LZZZZ7r~L7-ZJr/T./"'L7777Z '7Z7Z7./../J7/..Z Y../../J_LZ7_7Jj 

ev et Demiryol ar ndan: 
Muhammen bedelleriyle miktar ve vasıflrı aşağıda yazılı mnl

lar 8/10/937 cuma günü saat 15 de açık arttırma uı;uliyle iz ir
de Alsancakta 8 inci işletme idare binasında satılacaktır. Bu işe 
girmek isteyenlerin 4725 kuruşluk muvakkat teminat vermeleri 
ve kanunun tayin ettiği vesikalar ve kanunun 4 üne·· maddesi 
mucibince işe girmeye manii kanuni bir hali bulur..r.:: ığına da
ir beyannameleriyle ayni gün ve saat on beşe kadar komisyon 
reisliğine müracaatleri lazımdır. 

Şartnameler komisyondan parasız alınır. 
Cinsi Miktarı Muhammen bedeli 

Kap·alı kamyon ve ray otobüsü 
Kamyon ve ray otobüslerine ait 
malzeme 

23-29 

7 

204 
3300 (1799) 

Lira Kuruş 
380 

250 
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Yazın insan 
kolaylıkla 

rı ı 

ı 

Dikkat 
Ediniz 

kendini 
üşütür! 

daha 

Bu ilk tehlike alametlerini görür görmez derhal 

NEVROZiN 
almak lazımdır Nazilli Belediyesinden: 

Belediyemizin 100 lira ücretli baş makinistliği münhaldir. Bu· NEVROZIN Soğuk algınlığının fena akıbetler doğurınaıına 
har makinesi ile dizel motorundan nafıa vekaletinden ehliyetna- mani olmıLda beraber bütün ıstırapları da dindirir. 

m~h~zm~~i~~~~~~~~bded~mire~u~-~~~~~=~'~~~b~ı;n=d~a~g~~~~~d~e~3~k;a;ş;e;a;l;m;a;b;i;U~r~~~~~~~ 
leri bildirilir. 23-24-25-26 3301 (1800) 

Jzmir 
den: 

Liman işletme müdürlüğün:. 

Antrepolarımızdaki bozuk belalarla kapu memurları odası in
şaatı 30/9/937 perşembe günü saat on beşte pazarlıkla ihale edi
lecektir. 

Keşif bedeli 1667 lira 68 kuruştur. isteklilerin muvakkat temi
nat akçesi olarak 126 lira getirmeleri ve fazla izahat almak için 
levazım servisine müracantleri ilan olunu:-. 3314 (1797) 

L~K'B~!m:~~::z~~~~z.J~~~::as~::z;~~g 

1 .. ashih 
İzmir lkinci İcra memurluğun-

dan: 22/IX/937 de neşrettiğimiz 3295, 
Hüsniye, tfakat ve Şevketin Em- 3296 No. lu Birinci İcra ilanında ta

lak ve Eytam Bankasından ölünç liplcrin Birinci İcra memurluğuna 
aldığı paraya mukabil Bankaya ipo- mürecnatJarı w deneccl~ yerde 2 inci 
t k yledigi Birinci Karat.at mahal- icra. memurlu una muracaatlan de-

le. He lil R"f t dd • d 624 nildiğinden tashih olunur. 
esı a 1 a paşt\ ca esın e e,___ maw"' 

ada 2 parsel ve 170 taj numarada IZMIR AHKAMI ŞhHSlYE 
imin kapıd~~ girilince bir koridor SULH HUKUK MAHKEMESIN-

solda caddeye nazır bir oda karşıda DEIN: . .l Al _ 1_._ ki "k • . zmırue sancwua mu m ı en 
iki oda ve soldaki odadan bır aralık- bundan evvel ölen Hasan Basriye 

Manisa iskan müdürlüğünden: 
1 - Manisada inşa edilecek 20 adet kargir Mariilya benzeri 

kiremitli göcmen evinin kereste ve diğer bütün malzemesi müte
ahhide ait olmak üzere intaat anahtar teslimi ıuretiyle beher ev 
1023 lira 64 kuruş üzerinden açık eksiltmeye konmuştur. 

2 - Eksiltme 28/9/937 Salı günü saat 15 de Manisa iskan da
iresinde yapılacaktır. 

3 - Her müteahhit üçer, dörder adedine veya perakende ıu
retiyle eksiltmeye iştirak edebilecekler ve yüzde 7.5 teminat ak
çesi yatıracaklardır. 

4 - inşaata başlandıkça müteahhitlere lüzum hasıl olursa te
minat mukabili usulen avans verilebilecektir. 

5 - isteklilerin fenni, hususi, idari şartnameleri plan, projeleri 
Manisa iskan dairesinde görebilecekleri ilan olunur. 

19 - 23 

Türkiye 
Türk 

ensucat Fabrikaları 
anonim Şirketi 

Şehitler Caddesi Makara Sokak 
Poda Kutusu U!& lzmlr 

Tek ve müteaddit katlı pamuk iplikler, boyanır, kaster
lenir, katlanır kırmızı ve mavi boya arın çeşitleri. 

FIATLERIMIZI iSTEYiNiZ 

la mutbaha g~ilir ~utb~da _hela:-'~ ait 1900 küsur üçüncü tertip mü
alt kısmındt\ bır kondor uzermde ikı badil bonolan varisler nrasınd3 
oda ve bir hela ve en alt kısım boci- uyu~mak imkAnı olmadığından açık 
rum ve Halkapınar suyu mevcut 1 artırma suretiyle Arastada Sarrafla
olan ve bin üç yüz lira kıymet tak- rın bulunduğu yerde satılacaktır. ~m~ 
d

. d'l · h t• · · So.tış günü 9/ 10/937 cumartesi gü- .: 

H. 1. Ç. 

ır e ı en evın eye ı umumıyesı- .. 10 d d T r 1 · ·· 
nin mülkiyeti açık artırma suretiyle ndu salat . ad ır. b alıp erınl 0 ~1!1-c sa ış yenn e u unma arı ı an 
ve 844 numaralı Emlak ve Eytam olunur. 3317 1796) 
Bankası kanunu mucibince bir de-

fa ah lm k f ı art tZMtR BELED1YESlNDEN : 
ya m sus o a ,ar ıy e ırma- S l'k k" .. l' bed 1· .. .. d . ene ı ırası yuz ıra e ı mu-

sı 2. 11. 37 salı gunu saat l 5 e ıc- hammeneli mezb ha dJ.hlindeki res-
ra dairemiz içinde yapılmak Üzere toramn bir senelik kirası baş katip-
bir ay müddetle satılığa konul- likteki şartname ve~hile 8/10/937 
du. cuma günü saat 16 da açık artırma 

Bu arttırma neticesinde satı§ be- ile ihale edilecektir. İştirak için. ye
deli her ne olur a ol!un borcun di buçuk liralık muvakkat temınat 
··d • tarih' 2280 lı k mnkbuzu ile söylenen gün ve saat-o enmesı ı numara a- .. . . 

• • •w• • te encumene gelinır. 
nunun merıyete gırdıgı tarihten son- 23-28-30-5 3316 (1798) 
raya müsadif olması hasebiyle kıy- Belediye znbıta memuru alına-
metine bakılmıyarak en ço'' arttıra- caktır. istekli varra orta o!tul tahsili 
nın üzerine ihalesi yapılacakhr. Sa- oldu~un dair rıahadetnamesi, as
tış 844 numaralı Emlak ve Eytam kerlik vesikası i e birlikte 27 /9/937 

b l h 
.. kü. 1 · .. p zartesi günü he1ediyc z b tn ba§ 

SltLIK·50tUKLUK·EKOHDMİ 
an ·ası mnunu u m en."le gore A • 1.w. .. t d'lm l'd" .... mnır ıgme murac e ı e ır. KELVİNATOR iki defa daha az lşledn 

DEHEIC.TİR 
y pıl cagınd n ikinci arttırma yok-

tur. Satı pe in para ile olup mü - Kira ık daire ve ev haldo a1nı randöman elde edilen yegC.no soğuk hava dolaplar 

te 'd n yalnız yüzde iki buçuk del- ""- · B l d D kt H l~ · 18 Ay Veresiye ~atış 

iN SESi SAHiBi 
IAl• f 1ın u.uzı u varın n o. or u usı 

ye mMra ı a ır. · d ıh 
• • •w cadde" n e yaz ane ve apartıman 

ipotek ıah bı o.laca!<lılarla dıger olarak l:ullaııılmak üzere ilci, üç ve 
n A t darl nn ve irtifak hnkln sa- dört odalı müstakil ve her türlü lton-
hi l 'n'n gayri menkul üzerinde'ci foru h:ıvi dairel r kirnlıkt r. A R T H U R E T T E 
h dnr nı hus · ·yı ... fa"z ve masrefo Dr. Hulusi caddesinde 64 numa- IZM1R - Saman iskelesi (Büyük l' o.rdiçalı Han) 
dair o'an idd' Iarmı işbu irn tari- roycı ve telefonla 2256 numaraya AYDINDA : Mehmet Gürer - öDEMlŞTE : H. Avni Güler 

h. den itib ren yirmi gün iç. nde ev- iim::ü:;ra~c=:ia:;:t·~~=~:!lmmtJm:::~~::m::r:!=:~21!JJISCC'l::J~:CMZ:1 U~G~LiADaıaA.-:::ıAh~mıımeraıt cSza:tbr::::i::::ıA:::c!larDjsoillv!:il.lli. ~· ·;ı·~lllfJl:imlliP 
rakı müsbite1criyle birlikte memuri
yet'mize bildirmeleri icap eder. 

Aksi halde haklan tapu sicilince 

Emlak ve Eytam Banl<asından : 

malum olmadıl.ça paylaşmadan ha- Esas Nu. Yeri 
PEŞ i N 

Nu. sı Nev'i 
Depozitosu 

T.L. 

671 Akçalı Mescit M. Damlacık Yokuşu Ada 102 par-
sel 57. Ye. 59/1 Arsa 27 M2. 16.20 

733 ikinci Sülcyman;ye Refah sokak. Ada 596, par-
sel 5. Taj 4 Ev. 

riç kalırlar. 21/10/37 tarihinden iti
baren şartname herkese açıktır. Ta
lip olanların yüzde yedi buçuk te
minat akcesi veya milli bir bankn 
itibar mektubu ve 37 /3774 dosya 
numarasiyle lzmir 2 inci icra me- 1132 

1133 
Toraman Mah. Çirkin sokak. Ada 417, parsel 8. Ye. 48 » 
Hasanhoca M. Kızlarağasa hanında Ada 337, 
parsel-. 

75.-
180.-

murluğuna müracaatları ilan olu-
nur. H. ı,. 997 

Emlak ve Eytam 
Bankasından: 
37 /3774 icra dosya numaruiyle 

satılan, yukarıda evsafı yazılı gayri 
menkulün ahc111 iıterıe, bankamız
ca bu gayri menkule konulacak kıy
metin yüzde elliaine kadar umumi 
prtlanmız dahilinde ikraz yapılabi-
lir. 3311 (1801) 

1135 
1136 
1090 

Bayraklı - Burnava caddesi. 
Hurşidiye M. Tilkilik caddesi. Ada 358, parsel 17 
Üçüncü Sultaniye .M. Şabaniye Sok. Ada 65, par-

25/17 Oda. 
Ye. 5 Ev. 

71 Dükkan 1/4 His. 

sel 12. Ye. 56/1 Arsa. 
1093 Çorakkapı M. Piliç Sokak. 15, 41 Evin 321/36864 Hiı. 

TAKSiTLE 
586 Hurtidiye M. Sadullah efendi S. Ada 51 Par-

ıel 21. Ye. 31, Tj 15 Ev. 52 M2. 
1130 Krtıyaka Alaybey Naldöken tramvay Cad. ada 8 

8.-
100.-
20.-

2.04 
3.48 

90.-

prsel 17. Ye. 141, 14 » 50.-
tzahatı yukarıda yazılı gayri menkullerin hizalarında göıterildiii veçhile pef in veya taksitle ıatiı

ları 8. 10. 937 cuma günü aaat on birde yapılmak üzere artırmaya konulmuttur. 
1atekli olanların krtılarında ıöıterilen depozito akçesini veznemize yatırarak yevmi mezkUrda ar· 

_tırma1~airmeleri ilin olunur. 23 - 1 3318 (1802). 

Hakiki dostun tavsiyesi 

R 
A 

y 
o 
L 
• 
ı 

N 
Yurdda ittifak haline gelen bu 

tesise nicin ve nasıl muvaffak , 
Çünkü cRADYOLtN:. in terkibi yük- mütemadiyen taze taze piynsnya 

sek bir kimya şaheseridir. Çünkü cRADYOLlN:> dı rer 
Çünkü bütün «RADYOL1N> kulln- larn nazaran çok ucuzdur. 

nanların dişleri temiz, sağlam ve giizel- Artık bütün bunlardan sonra c 
dir. YOLtN:. kullannn on binlerce 

ÇünkU cRADYOL1N:. emsalsiz rağ- ne kadar haklı olduğunu ruılnmn 
beti dolayısiyle hiç stok yapmadığı için Jaylnşır. 

GONDE IKt DEFA FIRÇALAMAYI tHMAL ETMEYlNlZ ... ... 

., ....•..............•.•.......................................•...... 

l'aze Temiz Ucuz ilaç 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat • 
eczanesı 

Başüurak Büyük Salepçioğlu hanı 
Karş1sında 

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

Ziraatçılara, Çiflik salıipleriııc müjd 
Hükümeti Cümhuriyemiz gaz ve benzin rüsumunu indirdi. A 

tık bundan sonra ucuz olan bu maddeleri kullanmağı dütünmeğ 
mahal kalmadı. Pek az kullanılmış 1925 - 1927 modellerinde 
(FORDSON) markalı traktörlerimiz vardır. Bunlar ehven fi 
ile satılacaktır. lki adet nümune mevcuttur. Geliniz, görünüz. 
Fırsatı kaçırmayınız? 

ADRES : İzmir - Fevzi pa,a bulvarı No. 41 Hurda Demir 
OSMAN MALKOÇ 

1 - 10 (1689) 

arahisar Maden Suy 
Türkiye 

I\ızılay Kurunıu 

Böbrek, karaciğer rahatsız ıkları
n:ı, haz!msızlığa karşı en jyi ve 

şifalı maden suyudu 

Her yemekte bir iki 
Bardak içiniz 

lımir eczanesi TELE~~ 

Vilayet Makamından : 
Huıuıi muhaaebeye ait ŞAŞAL ıuyunuıı nezafet ve sarfiyatıniıı !" 

hafazaaını ve tam bir ehemmiyet ve itimatla halka aatılmasını te 
membada doldurulan ıu kaplarının aiızları membadaki memurulll 
tarafından bandrol yapı9tırıldıktan sonra ŞAŞAL suyu ibareıini ı.
müaelleı teklindeki kurtunla dahi mühürlenmekte olduğundan •" 
killerinin bu iti yaptırmadan membadan ayrılmamalannın ve nı • 
rem halkımızın da bu noktaya dikkat etmelerinin menfaatleri · 
ıından bulunduğu ilin olunur. 

19 - 21 - 23 (3267) 
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UVERPOOL HATTI 
DEUTscHEG. 'LEVm. b.ANTEa. LINIE Fratelli Sperco Olivier Ve Şu··. OPORTO vapuru ağustos ııonunda 

d ATHEN vapuru 25 eylulde Rotter- v A t LtMITET l..iverpool ve Svanıeadan gelip yük çı-
am, Hamburg v Bremen için hareket apUfU CD aSI v karacalc:tu. 

~ALIA v puru 6 ılk teşrinde KUMPA..ı.'\fYASl tanbuldan n~~etin.~e Belfast, Liverpool 
edecekUr. ROYALE NEERLANDAIS apur 3CeOtftSI l OPORTO vapuru KaradeniE ve lı-

beklenıyor. Haınburg ve Bremen li- BİRİNCi KORDON REES ve Clasgov ıçın yuk nlacaktır. 
nıaniarından mal çıkaracaktır. TRAJANUS vapuru 25/ 9/ 937 de ge- BINASI TEL 2443 Bristol, Leith ve Nevgastele hattı .. 

AMElUCAN LXPORT LINES lip, Burgns, Vama ve Köstence liman- . • .3 JOHANNE vapuru eylul ortasında 
Thc Exı>ort Steaınship Corporation ları için yük alacaktır. Lllerman Lınes Ltd. doğru Bristol için yük alacaktır. 

J!?CMOUTH vapuru 22 EylUlde bek- TR1TON vapuru 5/10/ 937 de Rolter- LONDRA HA1TI • ARBIAN PR!NCE vapuru bir~n.ci t~ 
lenıyor. Ne\'.}'ork içln ylik alacaktır. dam, Aınstc.rdam ve Hamburg limanla- BORODINO vapuru 28 ağustosa ka- nn ortasında Leıth ve Nevgastel ıçın yuk 
I ~XIRIA vapuru 28 eylOlde bek- rına hareket edecektir. dar Londra ve Hull için yük alacaktır. alacaktır. 
cnıyor. Nevyork için yük alacaktır. SVENSKA ORtENT LlNtEN ADJUTANT vapuru 26 ağuıtosta ge- DEUTCHE LE~~M!E. UNtE 
~ vapuru 3 1 ci teşrinde bek- BtRKALAND ınotörü 2/10/937 de lip 17 eylüle kadar Londra için yük ala- MILOS vapuru eylul ıptıdaaın~a Ha?.'-
lenlyor. Nevyork için yük alacaktır. RoUerdam, Gdynia, Danzig. Baltık ve 1 cakhr. burg. Bremen ve Anveraten gelrp yult 
EXECUTIVE vapuru 10 1 el teşrinde Danimarka limanlarına hareket ede-J MAL VERNIAN vapuru 1 O eyhilde çıkaracaktır. 
bekleniyor. Nevyork için yük alacaktır. cektır. f ~~lip .! 1 eytule kadar Londra ve Hull NOT : Vürut tarihleri, va-
de ~CHANGE vapuru l~ ~~~teşrin- BARDALAND motörü 16(10/ 937 ~e ıçm yük alacalttn. , • . purların isimleri ve navlun Oc• 

k 
ldenlyOr. Nevyorlc: ıçın yuk ala- RoUerclam Hamburg Danug. Gdynıa MARONJAN vapuru eylül ıptıdasın- I . . d w • 'kl'kl • d ca tır. • • . ' da Londra. Hull ve Anversten gel' "k ret erının egı~ı ı erın en me· 

CARLT • . • . Norveç Baltık ve Danimarka lırnantarı- k le: ıp yu k b l d'I 
b k 

ON vapuru 22 bırıncı teşrmde ha • k t d kf • çı araca tır. suliyet a u e ı meı. 
e lentyor. Ne ork i in ük alacak- na re e e ece ır. tır. vy ç Y VlK!NGLAND motörü 3/ 11/937 de ,._ _________________ ... !Qll ____ _ 

. EXMıNISım vapuru 28 birinci teş- Rotterdam, Hamburg. Gdynia, ~ani- u 
rınde beltleniyor. Nevyork için yük marka limanlarına hareket edecektir. m Um Pamuk 

Nazarı 
Fabrikatörlerinin 
dikkatine 

alacaktır. SERVJCE MARlTlM ROUMAtN 
'l'he Exı>ort Steamship Corporation ALBA JULtA vapuru 10.10.937 de 
Pi RE AKTARMASI SERl SEFERLER Malta ve Marsityaya hareket edecektir. 

EXCALIBUR vapuru 24 eylulde Pi- ZEGLUGA POLSKA S. A. 
reden Boston ve Nevyork için hareket LECHtSTAN rnotörü 10/10/937 de 
edecektir. Anvers, Danzig ve Gdynia limanlarına 
l> EXEETEft vapuru 8 birinci teşrinde hareket edecektir. 
k ıreden BoSton ve Nevyork için hare- Yolcu ve yük kabul ederler. Uunlar-
e~ edecektir. daki hareket tarıhleriyle navlunlardaki 
P!;AHAT MODD~ değişikliklerden ncenta mesuliyet ka-
p · - Boston 16 gun bul etmeZ';. 
S;Vr~~vy~~~gü;OUMAlN Daha f~la tafsıla~ için. tkinci kordon-

BUCARESI' da Tahmil ve Tahlıye bınası arkasında 
~rtı.Jz vapuru 4 birinci teşrinde bek- FRATELLl SPERCO vapur acentalığı

l l'nıyor. Ayni gün Köstence, Sulina, na müracaat edilmesi rica olunur .. 
Calatz ve Galatz aktarması Tuna li- Telefon : 4111/4142/ 266314221 
tnanlanna hareket edecektir. 
l ~UROSTOR vapuru 27 cylıllde bek-
eniyor. Köstence Sulina, Galatz ve 

Galatz aktarması' Tuna limanlarl için 
Yük alacaktır. 

STE. ROYALE HONGROISE 
DANUBE MARITIME 

BUDAPFSr motörü 28 eylülde bek- •TAT QREL 
leniyor, Belgrad, Novisad, Conıarno, MJ 
~udap~te. Bratislava, Viyana ve Linz 
lımanlan için yük kabul eder. 

JOHNSTON VARRF.N LlNES LTD. 
LIVERPOOL 

AVIEMORE vapuru 26 eylülde bek
leniyor .. Llverpool ve Anvers limanla
rından yük çıkaracak ve Burgar., Var
na, Klist.ence, Sulina, Galatz ve lbrail 
limanlarına yük alacakltr. 

ARMEMEN'T DEPPE - ANVERS 
ESPAGNE vapuru eylul sonlarında 

heklenlyor. Anvers için yük alacakttr. 
KHEDIVIAL MAiL LINE 

ABUKtR halen limammızda olup 
Port Salt ve ,Iskendcriye limanlarına 
yük kabul edecektir. 

DEN NORSKE MIDELHA VSLINJE 
BAALEBEK vapuru !1 eylôlde bek

leniyor. Dleppe, Dünkerk ve Norveç 
umum 1lmaıllan için yük alacaktır. 

BAYARD motörü 24 birinci teşrinde 
bekleniyor. Dieppe, Dünkerk ve Nor
veç limanlarma hareket edecektir. 

ARMEMENT H . SCHULDT 
HAMBURG 

MARITZA vapuru 28 eylulde bekle
niyor. Rotterdan1, Hamburg ve Bre
men içln yUk alacaktır. 

Adres - Beyler Numan zade 
.okaiı Ahenk matbaaıı yanın
da. Numara: 23 

Muayene gaatleri : 1~12. 
15 30 _ t7. Telefon: 3434 

_; '!l&O"'W'* :rFA"ATD 

•,;ris fakültesinden diplomalı 
oı, tablplerl 

Memleket lıastane.sı dış tabıhi 

Muzaffer Eroğul 
VE 

Kemal Çetiiıdağ 
Hastalarını her gün sabah 

saat dokuzdan baş!ıyarak 
Beyler • Numan ıade S. 21 
numaralı muayenehanelerinde 
kabul eder!er. 

Te!efon : 3921 
zziıııw51•ım:ı• •::ıuaFJ 

DAIMO 
Masa ve vantilatorlart 

Eo son icat edilen bu vanlilatorla~ ya11~ ~oğacu ııc•k· 
larıodao kurtarır. Masa vaotilatorlara üç pıl ıle çabıır kark 
iki saat devam eder. Saatta ancak bir kurGJ sarfiyata vardar. 

CEP VANTILA TORLARI : Küçiik bir pil ile çaLıır mü
teınadiyen yedi 18at devam eder. Bilhassa bayanların . el 
çantalarında ve ceplerde taşınabilir. Gayet şıkbr tavtıye 
ederiz. 

Deposu Sulu ban cıvan No. 9 - 28 Hüsnü ôı Ôdemişfi 

Her işte kullanılan 

ZONGULDAK 
Maden kömürü 

Her cins lıömür perakende suretile rekabet kabul et· 
ınez fiatler dahilinde sahlmaktadır. 

Adres: Kestane pazarı Bardakçılar ıokak numara 12 
f. PERPINY AN 

PLATT 
F abrikaaanın Namdar 

CIKRIKLARINI ve bilcümle YEDEK AK.SAMINI 
UMUM ACENT ASINDAN bu sene temin edebilirıiniz 

ADRES: 

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

Singer diki, makinaları kumpanyası karı11ında 
Telefon: 2413 Posta kutuıu : 234 IZMIR 

'9wenaıı ' • • .. • • '• ~ • • . • • • 1' • " 

Fenni Gözlük için 

HİLAL ECZANESİ 

Şık güneş. p!aj, spor ve tayyare gözlükleri altın, nikel, bağa 
çerçevelerle hristal camlar,her yerden çok ucuzdur ... 

Otel SADIK AKSEKi 
Tilkilikte Telefon 3206 

Sn bık T evfikPat:.. Oteli 

Yeni temiz 

mefruşat 

Banyo 

Bol l1ava 

Ucuz fiat 
lunirin en hauadar yerinde ve denize kartı fevkalade latif man· 

z.aralı ~ok temiz. rM emniyetli yegane oteldir. 

- - ----=:;........ ~ 

SAHiFE 9 

TU.RI• 
TURAN Fabrikaları mamuJAbdır. Aynı zamanda Turaa 
tuvalet aabunlarını, tra~ Hbuau ve kremi ile gllzellik krem
lerini kullanınız. Her yerde ~•tdmaktadar. Yalnız toptan ea
htlar için lımirde Gazi Bulvannda 25 numarada umum ac••· 
lelik Nef'i Akyaııla •e j. C. Hemıiye mnracaat ediniz. 

\ ._ 

' 

Posta Kut. aa4 Telefon E4BG 

~ 

Saç Eksiri 
Saçlann dökülmesine •e kepeklenmcsine mani oltt K . 

ıaçlann köklerini kuv•t.tleodirir ve besler:. Kom .r. omt°1en 
gıda11dır. Tabii renklerini bozmaz, latif bir ra ~bıen ıaç aran 
K . Ka k k . . f yı aıı vard1r 

omo1en nzu saç e aara maru eczanelerle ıtriyat mag" azala~ 
nada bulunur. •--------am--••-

En yüksek sınıf 
saattir 

Depozitörü : 

FAZLI 
Balkan 
Saman iskelesi lf 

bankası 
kar,ısında 

Telefon: 3457 
DAYANIKLI, MUNTAZAM 

AY ARLI VE DEGERLI 

'-----------------------11 
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Dün Nankin Bombardıman edildi 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

.... ll!llm ................... ... 

Taarruz 20 dakika sürdü Bir Italyan resmi tebliği .. .................................... . 
Kuomintag binasına 

oldu. 100 kadar 
isabetler vaki Akdenizdeki bahri ltal-nezarete 

teyit ediyor •. ölü vardır yanın iştirakini 
Taarruza 50 tayyare istirak 

' 
etmiştir Eksperler teknik teferruatı 

Tok) o, 22 (Ö.R) - Domci ajnnsı Nan· 23 LEn KOMiTESiNDE ml'vz.ilerın yakında sukut ede::eği mu- p . 22 (ÖR) N 1 . 
h k 

arıs, . - yon an aşma..<ııy-
kin bombardımnnında Kuomintang bi- 'Juk\·o, 22 (ö.A) - Harici.ve nez.aretı· n kaktır. J Akd · d · d'I b h • · b ki . - 1 1 TEŞEBBüS-t" e enız e tesıs e ı en a rı nezare-
nasına ısa et 'a · olduğunu, Şanghny - mümessili Japonyanın Cenevre 23 ler B R AMER KA H )l u j te ltalyanın da iştiraki temin edilmiştir. 
Nankin münakalfıtının kesild~ğini ve k "t . .. ıı go· nfü:rm·. •. . Vaşington 22 (A.A) - B. u Tok- ş· . b . • k. . 

omı esme mumess ı~ ecegını, ' ki . bo ımdı u ıştıra ın teknık tefenuahnı 
Çinlilerin b'zzat bazı ecnebi miiessese- . . • 1.. .. .. •. yodaki Amerika se!imin Nan nın m- • . . . 

fakat Bern clçısının uzum goruldukçe b d k . h'"k• 1. tanzım etmek ışı knlıyor kı bunu da 
lcrini bo;r1balıyarak mcsuliye1,i jnponla- 1 ar ımı:ınına arsı Japon u ume ı nez-

münakaşalar esnasında Japonyanın nok- d" d bb" I "d b 1 ld • eksperler yapacaklardır. Nyon anlaşma-
ra atmağa çalıştıklarını yazıyor. . . •. . . . . ın e te e us er e u unmuş o ugu-

NANKINDE BOMBARDIMAN 
taı nazarını izah edebılecegını bıldırmış- b . . H . . . b sı, esasları mahfuz kalmak euretiyle, 

nu e\·an c tmıştır. arıcıye nezaretı u . 
URBANLARI tir. bb· .. I . . V . d k' . ltalyanın da iştirakıne imkan verec.ek 

K . • • ö Ç . teşe us erını aşıngton a ı Japon se- . . . . . 
Nankin, 22 (Ö.R) - Şehrin bugün ya- Cenevre, 22 ( .R} - in - Japon ih- liri nezdinde de tekrar etmi~tir. oekıl~e tadıl ed ılecektır. ~eyn~lmılel 

tilruını takip ttmek üz.ere te~kil edilen mahfıllerde halyanın Akdenızdelu kon 
pılan bombardımanından ne kadar :z.a- " TAARRUZLAR 20 DAKIKA SÜRDO . • 

.. rüld U h •. · d.l . 23 ler komitesi ilk içtimaını yapmı~tır. ..... k. 22 (AA) J l . tıol muamelelerine iştiraki iyi lc.arşılan-rar go ·· üğ enuz tayın e ı memış- nan ın, . - apon arın yenı ı 
. B. ha . k •h d lOO k Amerika delegesi de bu içtimada hazır h z.1 b .. ...1_.3 mıştır. Bu, daha umumi mahiyette mü-

tır. ır mu cır ararga ın a a- - m·a taarru arı ugun og nıen sonra ı . . 

d ku b l Y T .. dı. Komite Çin, Japonya, Almanya ve b l 1 T h b . t 13 15 d zakere ve anlaşmalara hır mulc.addune ar r an o muştur. ang - se uze- aş amış ır. ııarruz a erı saa , e • . . . . 
rinde demirli ecnebi harp gemileri bom- Avusturalynyı da mesaisine iştirake da- verilmiş ve biraz sonra japonların çok 1 telakkı edılmektedır. Parıs ve Londra 
bardıman esnasın.da uzaklaşmamışlar- vete karar vermiştir. Çin delegesi komi- yükseklerden yaptıkları bombardıman miyasi mahfilleri ltalyanın Akdenizde 
dır. Japonlar birinci ve ikinci bombar- teye bir mektup göndererek Nankinin başlamış ve 20 dakika de,iam etmi:.c;tir. ıkorsanlığın tenkili iç.in kararlaştırJan 
dımana 50 tayyarenin iştirak ettiğini japon1ar tarafından bombardımanını Şanghay, 22 (Ö. R) _ Şanghay E!tra- esaslara İşt.irakine bü:'ük ~'.r ehemmiyet 
ve ciddi mukavemet görmediklerini id- protesto etmiştir. fındaki muharebelerin bir siper harbi ı '\·ermektedırler. Panste dun BB. Chau-
dia ediyorlar. Nehirde demirli üç Çin Tokyo, 22 (A.A) - Japon pisdar1arı şekline inkıJfp etmiş bulunması japon- temps ve Eden aramında yapılan mi.iza
gcmisi tehlikeli bir vaziyete düşmüştür. Pekin - Hankeou demir~·olu boyunca ları endişeye dü~iirmi.lştür. Çin kuman- kerelerin bu karar üzerinde müeıoair ol· 

Japonların hedeflerini bilhassa cenup Paotingin 20 kilometre şimaline kadar danlığı birbri ardınca bir çok müdafaa 
1 
duğu tahmin edilmektedir. Filhaltika 

mhaallelerinde seçtiklerine dikkat edil- ilerlemişlerdir. Tiyençin Poukou hattı hatları 1esic; etmiştir. Böylece harp tah- iki devld adamı umumi meseleleri göz
miştir. Bir çok ecnebi sefaretlerile cc- üzerinde japonlar Çinlilerin başlıca min edıldiğindcn çok :fazla siirebilecek· 'ı den ~e~irirken italy~rnn ~yon anlaşma
Jebl evleri orada bulunmaktadır. mevzilerine taarruz etmişlerdir. Bu tir. ııına ıltıhakı meselesıyle bılhasaa meşgul 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • •••••••••••••••••••••••• •••• ••••• ••• •••••••••••••• •••••••• •••••••••• •••••••••••••••• o1nıuşlardrr. 

Diplomatik vaziyette 
Roma, 22 ( ö.R) - ltalyanın Nyon 

anlaşmasına iltihakı hakkında n~rcd.ilen 
resmi tebliğin metni şudur: 

<Kont Ciano ile yaptıklan geçen gö
ıüşme neticesinde lngiliz ve Fransız mas
lahııtgüznrlan hükümetlerinin Akdeniz
de İtalyanın büyük devlet vaziyetini tas· 
dik ettiklerini bildirerek Akdeniz kon· 
trolüne ltalyanın iştirakini mümkün kıl-

anı.aşnıası unza eaıttrl(en 

mnk üzere Nyon anlaşmasında pratik 
bakımdan yapılacak tadilatı tayin için 
Par~te bir eksperler komite~inin içtima
ını teklif etmişlerdir. Kont Ciano bu 
beyanatı kaydetmiş olduğunu söyledik
ten sonra teklif edilen içtimaa faşist hü
•tı'kümetinin iştirakini bildirmiştir. Faşist 

hükümeti meselenin bu ııafhasmdan Al-

kanlmamnsım temenni etmektedir. 
BiR FRANSIZ TAHTELBAHIRINI 

KAÇIRACAKTI 
Roma, 22 (ö.R) -- Bress ıehrinde 

C. 2 Fransız denizaltı gemisini general 
F ranko hesabına zaptetmek ve kaçırmak 
teşebbü!lünden dolayı Fransız otoriteleri 
tarafından yakalanan binba,ı Trokozo 

man hükümetini muntazaman' haberdar lı un nasyonali;o1t garnizonu kumandanı 
edecektir.> olup muntazam bir pasaportla hududu 

Bu tebliğin neıri bütün siyasi mahfil- geçmişti. Fransız kaynaklarından veri• 
lerde memnuniyet husule getirmi,tir. len haberlere göre son zamanlarda Fran• 

1T AL YAN TEBLlôl sanın muhtelif noktalarında yapılan eu• 
Roma, 22 • (ö.R) - Hariciye nazırı ikastlerde. tünellerde bomba infilakla• 

Kont Ciano tarafından ne~redilen bir teb n nda ve vapur kaçırmak t~ebbüslerİn" 
liğde ltalyanm Nyon anlaşmasının tatbi- de bu §Bhııın alakası olduğu anla§ılmak• 
kine iştiraki kabul ettiği ve ltalyan filo- tadır. Brest limanından C. 2 tahtelba• 
sunun İngiliz ve Fransız filolariyle tam hirini kaçırmak için yapilan te~ebbüs te 
müsavatına ait teknik tefenuatın eks· onun eseridir. Bununla beraber bu nar 
perler arasında yapılacak bir anla~ma yonalist zabitin tevkifi için bir emir ve" 
ile halledileceği bildirilmiştir. rilmemiş ve lı:endisi hapishaneye gönde• 

TUNUS HADlSESl rilmeyip sadece ikamet ettiği otelde ne-
Paris,22 (ö.R) - Gazeteler ltalyanın zaret altına alınını~ 

0

Ve esasen kaçmıya• 
Nyon anlaşmnsırıa iltihak ederek Akde- cağına 11öz vermiştir. Bu suretle hare" 
nizde kontrol ioine iotiraki kabul etmesin- ket edilmesi nasyonalist İspanya ile mü• 

den dolayı memnuniyet gösterirken T u- nasebetleri gerginleştirmemek arzusuna 
nusta çıkan hudise neticesinde 11 İtalyan atfediliyor. Diğer taraftan binbaşı T ro• 
semicisinin tevkifini tee:ısürle kaydediyor konun tevkifi Salamank mahfillerinde 
ltalya konsolosu bu gemicilerin hemen derin bir heyecan husule getirmiştir. Ce
eerbcst bırakılmalannı istemiştir. cFiga· neral Franko bu zabiti '\"azifesinden a:ıl 
ro> bu hadisenin üzerine tuz biber ekil· etmiş ve Fransız tahtelbahirinin kaçırıl" 
memesini ve Londra, Paris ve Roma ması teşebbüsüyle nasyonalist hükümc" 
arasında belirmeğe başlıyan müsmir iş tin hiçbir alakası olmadığım bildirmi, .. 
birliği imkanlarına bu euretle engel çı- tir. 

Bir kaç günden beri devam eden 
gerginlik artık zail olmuştur ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Kutubya vapuruna bir tay yare 
Roma, 22 (Ö. R) -Londradan bildiri- · 

li) or: lngiliz gazeteleri ltnlyanın Nyon 
nnlaşmasına iltihakını memnuniyetle 
tefsir ediyorlnr. illaily Mail> Italyanın 
Akdenizde karakol hareketlerine iştira
kini Sovyct Rusya için bir hezimet sa
yıyor. Bu gazetenin fikrince Italyanın 

Nyon anlaşmasına iltihakı Romada ce
reyan ed~ek Ingiliz • ltalyan müzake

taarruz Mazariğin etti cenazesinde 
l --------------------------------

8 ene s hararetli bir nutuk söyledi 
Mazariğin eserlerinden bahsetti 

releri için iyi bir başlangıçtır. 
E:ransız gazeteleri de Italyanın müsa

v;ıt esası dahilinde Akdeniz kontro1una 
iştiraki esaslarını hnzırhımak \izerc ~ a
kında Pariste yapılacak eksprler toplan
tısmı müsait şekilde ktırşılamaktadırlar. 
ltalyanın bu toplantıda ayni z&manda 
Alman ml'nfoatlerini de temsil edeceği· 
ni müşahade eden gazeteler kıymetli 
Italyan iş birligJıe Londra ve Pm-i~te 
\·erilen chemm ·yeti helirtmcktedir1er. 

GERGiNLiK AZALMIŞTIR . 

Paris, 22 (ö.R) - Pragda dün Çe
koslovakya halkı kurtarıcı reis Masarike 
İmühcyyiç cenaze alayı yapmıştır. Mu
' nzzam halk yığınlarının çehreııinde beli· 

1 

ren sa~imi teessür Masarike yapılacak 
en derın tazim idi. Soluk çehresindeki 
heyecanı güçlükle gizliyebilen Reisicüm
hur Masnrik tarafından eski üstadı ve 
arkadaşının cenazesi ÖnJnde söylenilen 
nutuk cünün biricik nutku olmuştur. B. 
Beneş Mnsarikin hayatından ve cserlc-

1
1 rinden çıkan dersi belirttikten eonra eon 
si}z olarak demiştir ki: 

1 clstisnnsız bütün memleket senin vasi-
' yetnameni yerine getirmcğe, eserini ta-
' mnmlamnğa, fıdil, sağlam, inkılapçı "e 

Akdcni::dc Ingili= do1ıanması harckc:t halinde insani demokrasimizi tamamlamnğa ant 
lükleri ,ratıştırmagil yarayacaktır. Bu betleri hnkkındn fıkir t ati etmişlerdir. ıçıyor. Aramızda ahenk içinde ya)ıya
konuşm<1lar böylece lspnnyadn <>demi . Cenc\•re, 22 ~~-R) - B. D~~b~s Ital-

1
cak, komşularımızla, biitün Avrupa H 

müdahale meselesini de ihth·a cdebi1e- ~anın Bern sefırıyle uzun goruşmede 1 dünya memleketleriyle sulh içinde lrnl
ccl• daha umumi görüşmelere başlangıç bulunumş ve bu mülakrıtın Italyanın mağn çalışacağız. Kurtarıcı reis, ııen bi

olnbilecek mahiyettedir. Cencvrede te- Nyon nnlaşmnsına iltilıakiyle alakadar ze bıraktığın mirasa her suretle sadık 
zahür eden Ingiliz - Fransız antantı B. olduğunu hildirmi§tir. kalacağız.» 
Edenin Paristen geçerken B. Chautemps Tanca, 22 (A.A) - 7oo yolcu ile Kor- Prağ, 2 1 (A.A) - Reis Mazarikin 

sikndan gelmekte ve Kazabl~nkaya git
ile ynptığı kısa mülnkat esnasında da te-

Paris, 22 (Ö. R) - D.iplomatik vazi
~ ette gerg nlık hıssedilir d"rEcede azal
mıştır. Kont Cıano n°zdinde lngil•z \'C 

Fransız rrıasloıhatgiı.zarlnrı tarafından 
lap!lan t c;ebbü~1C'r Akdeniz emn'yeti 
hakkındaki Ing lız - Fransız - Italyan 
müznkerclerini muvaffakıyetle netice· 
Jendirmiştir. Nyon koniernnr.ınca Akde
nizd karnrlastırılan kontrol tedbirleri
ne Ital.} anın iştiraki artık bir emri \·a
kidir. Eksperler tarnf ından Italyaya 

tahsis edılccc.k l,ontro1 mıntakasını tes
bit etmek iizere Nyon nnlaşmnsı kadro
su dah1indc y pılncnk müzakereler ta- eyyüt etmiş ve iki devlet adamı ilk ön-

cenaze merasimi sabahleyin başlamıştır. 
mekte olan Koutoubia vapuru Balearcs Müteveffanın cenazesi eski Bohcm
adaları cenubundD saat 18 de bir tnyya- ya krııllarının şatosundan Vilson i tas
renin taarruzuna uğrııml§ olduğunu bil- yonunn nnklcdilmi~tir. Oradan hususi 

dirmiştir. bir tren tabutu Lnny'yc götürecek ve nilş 

mamiyle teknik bir mnhi) ette olacak ve ce ltalyanın Nyon anlaşmasına iştiroki 

büyük müşkülata tesadüf etmiyecektir. hakkında görüştükten sonra daha umu
Jiasıl olacak • nlaşma bir seneden beri mi olarak ademi müdahale meselesi ve 

lspanyn harbi dola) ısiyle Awupa hava· bu haftn sonunda Londrada toplanacak 

ıını ve bilha..,sa Ingiltere • Fransa ve kabine meclisinde müzakere edilecek 
ltalya miinasebt>tlerln! zehirkyen gliç- olan Ingilız • Fransız. - ltalyan münas~ 

Vapura isabet vaki Qlmnmıştır. lngi- orada muvaklmten Madam Garrigue 
liz harp gemileri Vapurun imdadına koş- Mazarikin yanında defnedilecektir. 

muş1ar \'C kcndıisnc refakat etmişler- , Cenaze merasiminde hazır bulunmak 
dr. üzere Prağa bir milyondan fazla ardam 

Bay .Heııes 

du. 
Sant 1 O da matem marşı etrafta nkif" 

ler ha ıl etmeğe başladı. General Kici .. 
cinin kumandası altındaki generaller eü• 
tunlar salonuna dahil olmuşlar ve Çe
koslovak bayrağına sarılmış olan tabut\I 
ihzar edilmiş olan mahalle getirmi~lerdir. 
Havada 160 tayyare uçuyordu. Şchriıı 
bütün kiliselerinde çanlar çalmağa haf" 
ladı. 

J· Bunun üzerine B. Beneş eöz alnrıtk 
' selefinin sitayişini mutazammın bir nu
j tuk söyledi. Onun icraatını, fikirlerini 
J iznh etti. Ve netice olarak §Öyle dedi: 
j - Sağ cenahtan olsun, sol cenaht•" 

olsun memleketin her köşesinden geJrrıİf 
olan sizlere onun vasiyetinii yerine getir• 
meğe, onun eserini ikmal etmeğe, adil. 
ımğlam namağlup tekamülü ve insaniyet• 
p<-rver demokrasimizi daha ziyade rniİ" 
kemmclleştirmeğe davet ediyorum. 

Aramızda ahenk için kom,ularırrıııl• 
ve Avrupanın ve bütün dünyanın diğet 
milletleriyl~ dostluk dairesi dahilinde ) ıs• 

çeceği yedi kilometre yolun iki tarafın- şnyalım. 

dn onar sıra olmak ıüzere vaziyet almış Şehrin muhtelif yerlerindeki hopıırliW 
bulunuyordu. Şatonun demir parmaklık· ler sükün içinde bulunan halka bu nul" 
lan arasında birinci avluda ecnebi mu: ku dağıtıyordu. 

gelmiştir. Bütün pençerclerde eiyah 
tüller sarkmakta, siyah sütunlar Üzerin
de meşııleler yanmaktadır. 

Halk saat 9 dan itibaren alayın ge-

rnhhnslar heyeti. diplomatlar, hükümet Saint Ver.ceslasm arasından şOP,.-
tıa" 

erkanının görünmekte olduğu mahallin general tabutu kaldırmışlar ve altı ıst 
b•' 

karşısında yer tutmuşlardı. Bunların rafından çekilmekte olan bir top arıt .. 
sına koymuşlar ve alay yola düzülıniif" arasında ve siyah bir çardak alımda çi

Çf'klerle örtülü olan bir tabut bulunuyor- tür. 


