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Başvekalet vekili B. Celal 
• Bayar Ankaraya 

hareket etti 

~---·----· - ----- ---

Roma - Berlin dün Ankara ya avdet ettiler Cellat gölü sularının ana kanµ/ vasıta
---··---

Mihveri yeni bir ya-
. kınlık nümayişi 

siyle denize akıtılması başlamıştır. 
Memlc'kctin sulama işleri için son "Y deki sulama işler· ele büyük bir hızla 

içinde artan faal!yetı Nafıa vekfı!e.i )'n· ı'erle ncktedir. Manisa ve bu civafdakl 
.... kından takip etmekte ve ~ube mühen- nra~ı pan1uk 1.er'iyatına tahsLo;; edilectk· 

yapıyor dislerine, işlerin bir an önce ikmali için tir .. 
İtalyan Başvekili bay Mussolini ~ .. İ sıkı cın!rler v.-rilm~ktedir. Memleketin CELLAT GÖLÜ 

<>nümüzdeki hafta içinde bay Hit- muhtelif yerlerinde başarılacak sula- Günün en sevındu ici haberi. yıllaı·-
leri z,iyaret edeçektir. Bu ziyare- ma işleri mıntaka müfettişlerınin kont- elan beri bu mıntaka köylüsünün ba-
tin gurültülÜ bir nümayiş halini ala- rolüne bırakılnu~tır. şında bir cellat vetifosini gören Cellnt 
cağı,' Berlinde yapılan hazırlıkların ikinci mıntaka müfettişliğine baglı goı, sularının, r .•• a kanal \'aS>tiıslyle 
azametinden anlaşılıyor. " olan Adana, Bur<a, Bergama, Mani ' M.n .. w akmaga başlamasıdır. Bı. sevin-

Cihan aıilhunun · çok korkunç Aydın, Malatya,. Kayseri, Samsun, Es- dırici hadise köi·Iüyü sevinç içinde bı· 
dakikalar geçirdiği §U günlerde Ro- kişehir, Iğdır ve Van şube mlihendis- rakmıştır. 
ma _ Berlin mihverinin böyle bir likleri, emirlerindeki mühendislerle hep Bu müşkül a';;;eliyenin tahakkukun-
yakınlık nümayi•i daha yaratması birden faaliyete geçmişlerdir. Gediz da Türk mühendislerinin büyük hisse-

• Kunıltaydan intibalar 1 diplomasi aleminin yakın alakasını havza<ı sulama işlerinin projeleri ha- eri vardır ve bö:;le bir iş ilk defa Tür-
ıizerine çekecektir. lstanbul, 23 (Hususi muhabirimiz- hararetle devam ediyor. g•lenlori, vali, emniyet direktörü ve di- zırlanar.ak nafıa vekaletine gönderilmiş· kiyede, Türk mühendisleri ve Türk 1§-

Bu ziyaretin zahiri manası gayet den) ....-- Tarih kurultayının açılış celse- Kurultay heyeti umumiyesi bugün sa· ğ.r bir çok zevat tarafından karşılan· tir. Tasdik edildikten sonra eksiltmeye çisiyle ~rılmıştır. CellAt ch·arında 
basittir. Bay Musıolini, bay Hitle- ıinde oeçilen A ve B seksiyonları sabah at on dörtte toplandı. ikisi Türk altı•ı mıs!ardır. çıkarılşcaktır. meydana getirilen on köprü ikmal edil-
rin do-rt yıl evvel ltalyaya yaptıgı" k . d d" d'. yabancı ıekiz profesör tezlerini okudu- Ankara, 23 (H ) Gediz sulama işlerinin bir sene son- mf<tir. Bu suretle üç buçuk mil,·ona k>plajdılar. rA •~ 11yonun a · or u ec- k l k ususi - Başvekalet • , 
ziyaretini iade eylemektedir. • . k . d . !ar. Bu lezler büyü a a a ile dinlendi. ra ikmali mukarrerdir. Şimdiki etüdler, mal olan Celladın kurutulması. ilfıvei 

b. l k •• B ıe .,yonun a 1'e EKiL V•kı'lı' Bay Celal Bayarın da bugün lı-
Jki taraf matbu3tırun bu nokta- ne 1 •0 ara on a.ıım, BAŞV ANKARA.DA • suyun kanallarla denize indirilmesi ve tesisatla tam beş milyon liraya çıkmak-

yı ehemmiyetle tebarüz ettirmeleri- dördü ecnebi olmak lizere •ekiz alim Ankara, 23 (A.A) - Başvekil ismet tanbuldan ayrılarak yarın Ankaraya iki taraftaki arazinin sulanmasını te· tadır. Burada bütiin işlerin ikmali için 
ne rağmen hidiaenin aiyasi bir nü- tetkik mevzuu olan mesele1er üzerinde İnönü bu sabah §ehrimize gelmi§ler ve muv11ısaJAtına ve Başvekalet umurunu min içindir .. Bir çok regü13tör1er mey· ancak iki senelik, yeni bir çalışmaya 
mayiş mahiyetini haiz bulunduğu ıöz ıöyled!ler. Seksiyonların mesaiai çok istuyond1l müıte~rlar ve vekaletler ileri tedvire ba~lamasına intizar olunuyor. dana getirilecektir. Salihli istikametin- lüzum görülmüştür 

. 1 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .. • 'asla gız enemcz. ••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

. Son yıllann bü~n aiya~i. ,.~ayii Mühim bir teklif B lk E H b• • 1 • 
karşısında Roma ıle Berlını mutte- a an ar ıye reıs erı 
~~ ~~vl:::~~ı~:dbi~ö:!f o~:f~a~ ı b • d .... 1 

• ayrılıkları mevcut olmasına rağmen f ngİ İz piyasası iZ eı• j ---~~---:----___;~-----
imdilik ayrılık noktaları bir kena- A k d k "' b • k f 

- ra bırakılmı~, düny~ya kar~ı ~talza. yumurta alacak n ara a as erı ır on erans 
Almanya araaındakı safların ımkan 

·~~s:\~i~eer;~~a~~~~;:şg!~r~~~~ğu halinde toplanmag"' a davet edildı·ıe· r Yalnız dıploması alemı degıl, her Yapılan teklif mühimdir" ihracatı• 
·kes bilir ki Almanya hiç bir gün • k • ) 
Avusturya üzerindeki müddeiyatın- mıza mı tar tayın etmiyor ar Bu haberi veren Eke ene Telgraf ajansıdır 
dan vaz geçmiş değildir. Hitler re
jinıinin ana prensiplerinden birini 
Avusturya ile birlesmek teşkil ey
ler. Almanya bunu hayati bir zaru
ret olarak kabul eylemiştir. Avus
turya ve Almanya birleşmesi ltal
Yanın yüksek menfaatlerine uygun 
düşemez. Nitekim bu yüzden ltal
}'a - Almanya müna~ebatı yıllarca 
gergin kalmı•lır. F ak:ıt mÜt<"akip 
h; diseler, ltalyanın Habe~istanı is
tılası, Almanyanın muahedeleri bir 
taraflı tadil eylemesi, muahedelere 
kafi bir sadakatle bağlı kalmak ka
rarında bulunan devletleri hayli dü-
Ündürmüştür. Muahedelere, Mil

letler Cemiyetine bağlı bulunan dev
letlere karşı müttehit bir cephe gös
termek zaruretini duyan bu iki dev· 
kt, aralarındaki ayrılık noktalarını 
ınuvakkaten bir tarafa bırakmak lü
zunıunu duymuşlardır. 

Bundan dolayıdır ki ltalya - Al-
ınan yakınlığını samimi ve ciddi.ola

. r'lk kabul eylemek biraz güçtür. 

. Aınına, günün politika vaziyetleri 

. kZahiren de olsa bu yakınlığı zaruri 
ıldığı için Roma ve Berlini son 

Yılların siyasi vekayiinde daima yan 
. l'ana buluyoruz. 
b· ispanya vekayiinin bir cihan har

. >ne nıüncer olmaması için barış se

. ~en devletler feragat ve fedakarlık
. a_çalı nıışlardır. Bu çalı malar bu
. ~:ın için müspet semereler vermiş 
l ulunuyor. ispanya ate~i şimdilik 
k•.Panya sınırları içinde kalmıştır.Ll-
ın son günlerd .. Akdenizde vukua 

ısclen korsanlık hadisrleri, Akdeni
<o~n '"mniye:i ile alakalı devletleri 
cıddi •n •· J d .. ·· .. • ted b. ... .c:.ışe: ere u~urnıuf', ~erı -
ı·ı.rJer almak lüzumunu hi~s.:ttirmişAl Akden:Z konferansı. ltı>!ya ve 

... ınan}-·rının iştirak rv ?em emesine 
r~~~en, sür\ıtle topl.,ımıı s, acık ve 
R> 7 1 bir kaı:: cels•yi m üt,.akip 'yon 
nnJa nı~·ı .. . . U .. '-~ na vucut verqaıştır. m1.ı-

:1 I harp ~~ndım bu<1Üne ~?dar 
N P anan ;y l!zlerce l:onferaıts ıçınde 

Yon, •eri ve kat'i k"Tarlar l:;ah
:i;,1ndan bir İstisna teskil eder . 0-J 

k(., rn s~ven drvletlPriıı cerr :ın 
~ONU OÇONCO SAYFADA) 

HAKKIOCAKOOLU 

' . 

Ankaraclan tiç görii rı ,Jş 

Londra, 23 (ö. R) - Exchange ı·ele· ıAkdenizde korı:ıanlığın tenkiline müte- ran~a t·n lıtiyük bir ~hcmnuyct atfcdil. 
g~.aphe ojansının lstanbuldan istihbarına allik Nyon konferansı kararlarından !On· nıektedir. 

• · C~re ~a.Ikan devletleri erkanı. harbiye Ira ':kdcniz emniyeti me.sele6İ görüşüle· Belgrad. 23 (ı\.A) _ General Cn. 
reıR1erı Ankarada konrerans halınde top .. 1 ccktır. Yu"o.lav manevralarında hazır melin ile Fransız ıuk~r .. ı he t • ., b 
ı ... . . . ~ yr ı L.agre e 
anmaKa davet edılmışlcrdır. Bu konfe- bulunan crkiinı harbiye rci,lerinin avdc- gelmi tir. General Ye heyet )'u 1 . 

)~ .:.nıurta kontrol 1ne11ıuTlaTı:. kursta - YAZISI tKtNCI SAHtFEDE - ranstn nalkanJarın askeri vaziyeti ve 1 tinden onra toplanacak olan hu konfe- manevr11ılannda hazır b l g:os a\'} a. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••~ unacaklardır. 

Çin - Japon kuvvetleri arasında Münihte hazırlık va~ ............... . 

Meydan muharebesi oluyor 
Çinliler Japon taarruzla
rına göğüs geriyorlar 

Mussolini Ilkönce bu 
şehire uğrıyacak 

Berlinde hava müdafaa haftası 

r 

' 

:fanghay öniinde yatan Japôn Amiral aemi.3ö 

Şanghay, 23 (Ö. R) - Nankin n 

Kanton ı~hirlerinin japonlar tarafından 
havadan bombardımanı neticesinde ne 
kadar hasar ve kurban olduğu henüz bi-
linmiyor. Bir çok müşahitler yol1arda 
pek çok cesetler gördüklerini ve bir ta
kım n1ahallelerin tamamen yıkıldığını 

bj)dirmcktcdirlcr. _ 

Santral Neva ajansının bildirdiğine gö .. 
r~ Pekinden S O kilornotre mesafede Fu-
Kiangı bombardıman etmekte o!an ja

pon topçuları bir aralık on dakika kadar EÇ:.'~a~ıt11 
ateşi keı.("rck imparatorlarına tazim ma.k- ... , 

udiyle Tokyo i~tikametine dönmüşler

dir. 

Pekin, 23 (A.A) - Paotingfu'nun 
zaptı için çok ~iddetli bir meydan mu-
harebeei yapılmaktadır. Japonlar Çin Nüreııbergde yapıla,. geçir ı·e.tmlrri 

lrnvvetlerinin ıoJ.cenahına .karşı yapmış Berlin 23 (ö. R) - M' 'h _L ·11 d' - r d d'I . . . • unı fon-Tl c ıye tara m an neşre ' en bır tebliğde 
oldukları nluvalfakıyeth çevırme 'fıare· 

1 
ltalyan hiıkümet reisi B Musaol' · · h. b · b -

(SONU OÇONCO SAYFADA) . . ınıyı par· ıç ır 1J'•0G•Jcnın ayıakoız kalmaması 
· lak şekılde kabule hazırlanmaktadır. Be· (SONU OÇONCtl SAYFADA) 



SAtflfE z 

Mahkemelerde: 
..... _.M~·hk;;~y;· .. ··d;;~·ı· .... ~.d"ii"~~;iş 
Bununla beraber izharen 
mahkemeye getiriliyor 

Mahkeme bu hatayı yapan karakol amirine 
ihtar yapılmasına karar verdi 

U EYLOC CUMA- 1937 

Bir otobüs ficiası oldu 
Dün ikinci sulh ett.a mahkemesinde Bir türlü derdımi dinlettirıneğe mu-

bir hırsızlık hadisesinin duruşması sı- vaffak olamadım •. Gece yarısı tak, tak, Japonyay a 
Beş yaşında bir . çocuk otobüs 

verdi .. ı·asında hakim mübaşire emret.ti : kapı çalınıyor, ve mahkemeye ilızarlt altında kalarak can 
- Çağır, şahit Ali oğlu Hasaıu.. olduğum beyan edilerek ihtaratta bu-

::;:eb:ı:~:aç ;~rac;;t:1~ bir :~~rde~:ınY~!:~~-~ ~;. v;;:: TUZ s~vkiyatı Tahkikat, şoförün makinesine haddinden fazla hız vererek 
ha:_ g~~1i·~~kunin sorgusunu bekledi. ~~~··il!:1:tg;ıdıı;;:e;ed7r~d~~~~n ~~: Bu yıl 65000 tonu bu faciaya sebebiyet verdiğini meydana koymuştur 

- Hasan Talısin.. leyiniz de beni bigayrı hak gelip ge- buldu Dün sabah saat dokuz sularında Sal- 1 ı.üne Konakta bir kaç yolcu aldıktan aon- cuk kaçar ümidiyle en ufak bir hareket 
- Pederiııizln ismi? tirttiğinden, iş ve gücümden ahkoydu- hane tramvay caddesinde, Mektupçu ra Karata2ta tevakkuf etmiı. burada yapmıyor.. Çocuğun, ancak. iki metre 
- Mehmet.. ğundan dolayı hakkında dava açacağm1. Çamaltı tuzlasında deniz a~~iyesi 1 yokuşu civarınd feci bir otobüs kaza- yolculardan biri inmiştir. Bundan .on• mesafeye geldikten sonra lcaçamıyacak" 
- Fakat biz Ali oğlu Hasanı isliyo- - Ben size geçen defa da söylemiş· 

1 
başlamıştır. Tuzlada bu yıl daha ıyı ran-1 sı olmuş, bir çocuk otobüs tekerlekleri ra makine ine haddinden fazla hız ve- vaziyete geldiğini farkeden şoförün ak• 

r uz .. Siz ne münasebetle geliyorsunuz. tim Madam ki isim ve adresler uygun dıman alınacağı anlaşılmaktadtr. Tuzla-! d •- ı k ··ı ·· t"" Sofo .. r ,,.d- ren •of ör, diğer iskelelerde tevakkuf et- lı başına geliyor ama. iş işten geçmiftir •. 
• ı • • • • • l k 1 araaın a ıı;a ara o muş ur. • .. .-

- Anlatayım .. Mahkeıncniz Ali oğlu gelmiyor.. Zabıtaya gitmekte mazur rımız açın ıhraç ımkanları araştın m ta· !iyece tevkif edilmiştir. memiştir. Fılvaki ineR veya binen yol- Koskocaman makine bütün heybetİY" 
Hasan adında bir şahsın bulunup malı- olduğunuzu söyleyiniz demiştim. ı dır. T hk"k 1 t "dd · • cu bulunmadığı için buna lüzum d~ gÖ· le çocugu~ altına alıyor. Zavallı Muıtaf• .. . J a ı ata e a an mu eıumumı mu-
kemeye ihzarı için karakola bir ~ıt - Dir\liyen olmıyor.. Dun Tuzlaya gelen bır apon vapu- .. B "' d' d h 1 h' ·r d 1 · rülmeıniştir. tanponun ,.,.rpmasiyle makinenin altın• .. . . ""ki • · avını . ıııa er, er a şa at 1 a e erıne ,..... 
Yazıyor .. Karakol dönüyor, dolaşıyor, - Sen de onları dmlemeu;in ve l<l- runa muhım nuktarda tuz yu enmıştır. Otobüs Salhane mak.aııım dönüuor. k d '-

•• ·~· "b" h~d • d ·· " da alıyor.. Ba~ından. beynin en. ..... 
bu isimde bir kimseyi bulamadığı için zım gelen ınercie şıkilyet edersin .. Ha- Bu istihsal mevsiminde Japonyaya yapı- , muracaat ettıgı gı 1 a 13e yerın e cur- Makine son süratiyle Karantinaya doğru fa tasından ağır surette yaralanıyor. 
bana müracaat ediyor .. Her ne kadar san yerine Hliseyinı, Ali yerine Veliyi lan sevkiyat 65.000 tonu bulmuştur. mu.· m. eşhu,.t zabıt varakas_ 1 da tanzim ed•.1.- yol alıyor. Makinenin aag" daki yolu ta-

l K b b b En basit bir veca sesi yükseltmedeı( aranılan ~ın, ben olmadığımı söyli- getirmek adet hiıkmunc girdi.. Suyu- Japonyaya ihracata devam edilccekt.ir. m .. ı~br. azaya se e ıy·e· 1_ veren oto u- kip etmesi. bir şoförün bileceği basit ka-
l k b : .1 362 f d M kendinden ceçen Mustafa. kaldırıldığı yorsam da dinliyen olmıyor.. Ve her run gidin .. Bir dah bu 4 için getirmek Japonlar tuzlarımızı ço eyenm~ıer· sun numara ı • şo urun a ı urta- ideler arasında bulunduğu halde şoför 

d Ş f d k "ki ,,. Memleket hastanesinde hayata göz:len· halde sensin dıyerek beni buraya ge- isterlerse gelmeyın. dir. za ır. o ör, saat o uzu ' geçe n..o- Murtaza, u!lul hılafma solu takip ediyor. 
111 ni yumuyor. tiriyorlar. Hakim şu karını verdi --- -- rıaktan. Güzelplıya gitmek üzere ha- Bu usulsüzlük. hadise anında me.'uli-

Bundan bir ay evvel, bu şekılde ih- İstenen Ali oğlu Hasan olduğu halde Terfiler reket etmişti. Kaza bu sırada olmu,tur. yeti icap ettiren en ağır ihmal ve hata- Tahkikat pek çabuk inkipf ediyor. 
zaren geldim.. Zatıaliniz, aradığımız hüviyeti uymayan ve celbi matlup uu- Memleket hastanesi baş doktoru B. Kafa tasa delinerek ağır surette yarala- lardan birisidir. tik vaziyete göre bütün suçun ağulağt 
adam siz değilsiniz diyerek bana mü- lunınıyan Mehmet Alı oğlu Hasan Tah- Hasan Yusufla Or. Nuri ve Fuat bner inan ve memleket hastanesinde hayata Aksi tesadüf, bir çocuk. beı ya,la- şoförün omuzlanna yüJderunİftİr. Uzak• 
saade etUniz •• 1kinci defa tekrar beni sinin üç defa yanlış ıhzar edildiği an- derece terfi ettirilmişlerdir. sözlerini yuman bedbaht çocuk Kemal- rında bir yavru yol üzerinde beliriyor tan gönneai mümkün olan çocuğu gör· 
buraya mevcutlu olarak getirdiler.. Yi- laşıldığından bu hatanın tekerrürü tak- 0 paşalı Mehmet oğlu Mustafadır. v~ sağdan ıola geçmek istiyor. Çocuk meyişi veya gördüğü halde ma.k.ioeyl 
ne yanlışlıkla getirildiğimi söylediniz .•. dirinde takibat yaptırılacağının allkalı Tayin Hadiseyi aydınlatması bakımından aklıyla istical bile göstermiyor. Ancak durdurmayııı. en feout yolun solunu ta• 
Ye yine mUsaade verdiniz.. karakola bildirilmesıne ve geçen cel- hastalıkl"'r şahit ifadeleri gayet mühimdir. Şahit fia- bu yav:tş yürümeden, on metce meıaa- kip editi auçlur. 

1. · " U Ud"" Ararul h 1 II fı:mir belediyesi zührevi •• 
Bu ge ışım uç ne ur.. an şa • sede tavzih edi en asanın aranması tabıbli~ı de 1 deleri aşağıdaki noktalarda toplanıyor: fede bulunan şoförün memnun olmasa Kendisi tevkif edilmitt.ir. Hi.di.e ... 

Sin ne kendi ismi ve ne de habasının hakkında mu··.,.ekkere '-'azılmasuıa karar muayene tabipliğine, baş D Sof "' '1 d ·~· ob"" l · · k t' d Şof·· l d k · • 
"' J F h · - _ ör ı~ urtaza i are ettıgı ot u- ve vıtesı apaması azım ır. or, ço- a o uzu on geçe cereyan etmııttr. 

• im d b l l k k ·· Dr. Yusuf e rnt t yin -ismi, benim as ve a resinle uygun ol- verilerek muhakeme yıne u ynn ış ı }·apma uzere •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••a••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••w•••••••••••••••••••• 
madoğm• defaıla anlatmak istodim. yüzünden bir ay sonraya talik edildi. 'edami,ti<. ... yeni an 1 aşmaya göre uı us 

Çöl devesi ile Pepe Kemal B. Rauf inan 
----------- ln:~:0~a~~~ü~ültü:r1:::~:::~ğü~~~:~: Almanyaya kontenjan- refikimiz 

Zavallı bostancly! edilmiştir. Tanınmış bir külti.ırcü olan B. 
Rauf un (zmirden aynlması bizim için ._ k ı 1 
nasıl bir kayıpsa, Manisa için de büyük sız gırece ma ar 

nasıl soydular ?.o bir'kazançt-ır. _Te~-k ed_eriz. 

Doktor maaşları 
Öğrcndi~imizc göre Almanya ile ya

pılnn ticaret ve ldearing anlaşması ik
tizası olarak bu sene Almanyaya tes-

bin marklık k~ yemi, 541 tm\ marklık 
yün halı, 105 bin marklık kürklük de
ri, 33 bin rııarklık zeytinyağı, 300 bin 
marklık nohut, 91 bin marklık kuru Sabıka fişleri 

yankesici 
bo ylarını geçen bu iki SO 17 numaralı teşk.ilAt kanununa ~ö- pit edilen kontenjan muclbince aşağıda-

re sııuf ve dereceleri tayin edilmiş otan 1 ki mallar gonılcrilecektır : kayası, 1.053.000 marklık an limon ına-
mahke meye verildi ve tahs~atları vilityet idarei hususiyesin- 11 milyon marklık tütün, 8.5 milyon deni, 2 milyon marklık krom .. 

-----·---
Ankarada çıkan «Ulu .. ıark~daı'iniiı:, 

Cümhuriyet bayramımızdan itibaren yea. 

ni makinesiyle ve büyük hacimde çlk* 
mıya ba~lıyacaktır. Ulus baş muharriri 
B, F. Rıfkı Atayla büyük edip Y akuaı 
Kadrinin en yeni ve en güzel romanları. 
çocuk ve kadın sayfaları. ;sinema. dücv 
ya şüunu ve diğer haberleriyle Ulus mü• 

• - • - • - den venlen memleket ve E~refpaşa has- marklık üzüm, 1.5 milyon marklık in- Bu listeye dahil olan mallar Alına11-
Birinin adl Çöt devesi Cemal. diğeri· 1 l~in asıl tuhaf olan ciheti. Pepe Ke· taneleri mÜf1lh sscs doktor. ecz cı. diş 1 cir, 12.5 milyon marklık fındık. 106000 yaya kontenjansız olarak gireccktıı·. 

ni~ .adı Pepe Ke~~l.. Bu iki. kafad r, tz-1 malin bu fa~liyeti ya~ar~~n, iki anıbn- doktoru ve hemşirelerinin bu yeni sınıf marklık bad~ııı. 5 milyon marklık pa- Nisbetler Alman ihracatiylc mütena
mırın zabıtaca museccel sımalanndan- cının bu hnlı aynen gormuş olmalandu. ve derecelere göre olan maaşları. butçe- ınuk, 1.200.000 rn.u·klık ceviz, 3.600.000 sip olarak arttırılacaktır. Alrnanya G. 
dır. Boylan kadar uz yan sabıka fişle- iki hırsız kaçınca arabacılar bostancıyı ıün tasdikini takip eden ay ba:;ıından ıti· marklık yün, 7il.OOO marklık kendir, bir l. R. kararmımcsiniıı ikinci ınaddesı şu
rine nazaran, esrardan, yankesicilikten, uyandırmışlar ve vaziyeti anlatmı !ardır. bııren almaları hakkmda \•ilayete emir milyon marklık bağırsak, IOG.000 mark- ınulünc giren memleketler arasında bu-
hırsızlıktan sayısız denecek kadar çok Bostancı Ali, hırsızların peşini talc.ip et- gelmi~tir. lık balmumu. bir milyon marklık pala- lunduğundan her nevi Alman malı, 

kemmel bir gazete olacaktır. 
Memle~etin en ileri haber ve fikir ga• 

zeteleri arasında yer alan Ulus'u okuyu• 
culanmı"ı:a tavsiye ederiz. Ulus 29 ilk• 
teşrin tarihinde 26 sayfa, her gün 1 Z 
sayfa çıkacaktır. ___ .. , __ _ 

mahkumiyetleri vardır. Bu iki yankesi- miştir. YakalanaCD.klarını anlayan hınıız-1 Bir kaza mut, 4.800.000 mnrklık buğday, iki mil- Türkiyeye kontenjansız olarak girceek-
cinin, dün yine bir hadiseleri tesbit edil- lardım Pepe Keınnl: mevcut paralard n • • •• .. yon ~arklık arpa, 286 bin marklık da- Lir. Listeye 401) hin kental yumurta 

iskan müdürü 
avdet etti mi•tir. Mesele şudur: d k 1. k ti 1 Seferihısarın Hereke koyunde, merkez ı·ı, hır tnilyon marklık burçak üç yüz ılavc edilmiştir. " on o uz ırasını yere atara yo arın • 

Bo~ana Ali adında b~p~~ d~an- devam etm~ ve ~leri~ bu wretle ka~ ~ma~c mevkünde bir kua ~mu~u~

1
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~- To~~~agüçmen~eri~~tkikede~ 

<lan getirdiği bir vagon bostanı. Kemer- b . ~ ff k 1 1 d IBurada i.ıinsiz olarak avlanmakta olan Mu""hı"'m bı·r teklı•f iskan müdürü Dr. Ziya Fuat avdet et~ 
1 ettırmege muva o muş ar ır. . . . • 1 

de satmış: para an cebine atarak. yor- H"d' ed h b d 1 b ta· 'k" yırnu lı:adar köy gencını karakola davet miştir. Dün iskiın müdürlüğünde topa• 
ıı ıs en ıı er ar o an za ı . ı ı 

Cunluğunu çıkarmak üzere Kemer civa- 1 d 1 1 k hk eden Uşaklt Hüseyin korkutmuş olmak nan iskan komisyonu, göçmenler için 
suç uyu a ya ~a ay ra ma emeye ver- . . . . 1 e ı e e be d . 

nndaki. ağaçların gölgelediği bir mahal- miştir. ,kıçın mavzebrıe y~~e ateş etmı1ştır. Çkıkan ngı iZ pıyasası iZ en i~şa ·e1ıu1irilecek bir
1 11c.ı~~ göçmen

1 
evıera· 

le uzanıp yatmıştır.. y l d d I I h"d" urşun İsa et ettıgi taşı parça ıyara .. sıç· nın ı a e muame e erını tnmam amışur. 
apı an uru~ma ıı suç u arın ı e- ı . . 

Yankesiciler, bu adamın pe•ini adım .. ._A l . w I "ti . ramı ve orada bulunan Şcvkıye ı ahet S k/ • J J / "d" 
" yı ınıı;ar etme erme ragmcn şa ll er, gor• ı 0 • 0 0 A o ı k rca ar şıaaet ı ır 

adım takip ettikleri ve bostan paralarının .. . . h d b 1 1 et ıııı ştır. Şevkı yaralanmıştır. Hadıse ad· yumurta a a ca . guye mustenıt ş ette u unmuş ar- . . . 
hangi tarafa yerleştirildiğini guzelce öğ- lıyeye aksetmıştır. iki gündenberi yükselen hararet de-

dır. Malıkeme; suçlulann sayısız sabı-
d "kle · · · b" b recesi. dün ör.le \•aktı saat bir buçukta ren ı rı •çın: ıraz sonra ostancının k ıarının infaz edılip edilmediğinin ala· Gu .. mru .. kte terf ı"ler .. 

bn~ı ucunda dolaşmaf.a ba"lamışlar ve Londradaki ticaret konseyyeliğimiz, mnhreç olmak ıınkô.nını bahşetmektedir. otuz dörde kadar yükselmiştir. Hararet 
.. kadar dairelerden orulmasın ve iki . 

hani hani uyudufruna kanaat getirdikten Gümrük memurlarının tayin ve terfi son zamanlarda yumurta istihsalatımıza Japonya ile Çin arasındaki cidal bugün nisbeti, yazın en sıcak. gününü göatenn•t' 
f suçlunun da tevkifme kare· vermi~tir. 1 .. t · l k "d d .. 1 · "h t b Is 1 ·ı " dd · A k d"" ·· t h ·-sonra; aaliyete ı::ec;mi~lerdir. listesi çtkmıştır. lzmir ihracat gümrlığu j ~uş ~rı oma istı a mı gos~ren n~~- nı aye u a >ı c uzun mu et tır. nca un saat uç en sonra ar .. 

Usulden olarak Çöl devesi Cemal et- il.il hk f J muayene memuru B. Sadık gümrük iş- l lız pıyasasınıu bazı şayanı dıkkat mu- için İngiliz piyasasının bu ıneınle- ret derecesi otuza kadar dü11mü~tür. 
rafı gözetliyor, Pepe Kemal de bost n- ırıa üm o au leri direktörlüğü memurluğuni\ tayin racaatlerini gerek Tt.irko{is merkezine, ketten yumurta çekmesine imkan yok- Türk - "Al~an tı·caret 
cının üzerini yoklııyordu.. Geçen gece Bav Salihin aile evinde edilmiştir. ithalat gümrüğü memurların- gerek İzmir ve İstanbul ticaret odala- tur. Halbuki [ngifo.: piyasası sonhahar-

Bostancı o kadar ağır bir uykuya dal- m hallelinin rahatanı bozan bir hadise- 1 dan .B. ömer Lütfi terfi ettirilmiştir. th- rına ve ofis şubl'lerinc btldirınişlir. da mühim ınıkdarda yumurta ıtll l et- anlaşması 
mıştı ki: bu araştırmadan ruhu bile ha- niıı vuku bulduğunu ve Hasanı yarala- racat gümrüğü muhasebe memurlu.:una Öğrendtğiını~c göre, sonbaharın ynk-

1
mek mecburiyetindedır. 

l · l h · tiJ ( Ma · h 1 d k ... "kd l · · d [ Şehrimizdeki alakadarlara gelen ma4 

berdar olmamııtır. Pepe Kemal de el- yan Bolvadinli Mustafanın mahkemeye tayin edılen B. Kani Atalayın maaıa ( 7.S şmasıy e er ber yumurta lS ısa yı a ın e ı rıll ar ıarıcın e n-
. J f ill • ç d d lumata göre. Türkiye - Almanya ticarel ti dört liradan ibaret olan bir tomar pa- verildiğini yazmı~tık. Bu davanın. duruı- liraya çıkımlmı, ve terfi etmiştir. thra· mcvsıınınin husulü ve Çin - apon ı gilterenin sencvı in en te arık ettiği 

ı h · 1 b ve klearing anlaşması vekiller heyeti• rayı aldığı gibi. arkatıaşiyle birlikte kaç- I ması bitmiş ve uçlunun yirmi sekiz gün cat gü.mrülCu memurlarından B. Şadanın arp vaziyeti ohu piyasanın gayrı ınu-, yumurtanın mıkdarı 200 in sandıktır .. 

1 b t l fi d k 360 l d l nin tasvibine arzedilmiıtir. Anlapna4 

mağa başlamışlar. müddetle hapsine karar verilmi,tir. maaşı da 16 liraya çıkarılmıştır. ayyen ır zaman i.çın yumur .ı aramıza er san ı yumurta ıesap e i me-

~u ~ ··--

TAYYARE 
• ' ' "" • ' • r ~ ··!": • " 

SINEMASINDA MEVSiMiN EN BOY OK MUVAFF AKI· 
YETiNi TEŞKiL EDECEK 
2 BOYOK FiLiM BiRDEN 

- BEYAZ ME.LEK 
Günahım A,ktır filminde kabiliyet ve liyakatmı gördüğünüz esmer güzeli KAY FRANSISE tarafından temsil edilmit mü

kemmel bir mevzu.. Hakiki bir vakiai tarihiye 
BEYAZ MELEK Oımanla - fngiliz Fransız ordulariyle Çarlık Rusyaıı araamda 100 ıene evvel Krımda yapılan muharebede 

Filmi insani vazifesini ifa eden hMta bakıcı FLORANSIN hayatmı - a,kım ve fedakiirhğmı tasvir etmektedir. 

2 - MARGARiTA 
Geçen sene Şahane Melocli filminde kudreti ıan'atkiı·anesini görüp takdir ettiğiniz billur sesli, genç ve dilber artist 

G R A C E M Ü Q R Tarnfmdan temsil edilmiş afk - neşe ve gençlik ve muciki filmi 

AYRICA: Paramount Jurnalda son hadisat ue f41KI ARTiST 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••ıııı•ı••••••••••••••••••••••••••c•ı••••••••••••••••• 

SEANS SAATLERi 
Her gün MARGARITA: 2 - 5.15 ve 9 da. 

'8EY AZ MELEK: 3.45 - 7.30 da. 
Cumarteai, Pazar: 12.30 da BEY AZ MELEK başlar:. 

- --- - -.,. . .. ·~ .. , ,; 

. ,. 

FIATLER 
30 - 40 - 50 kuruştur. 
Cumartesi talebe seansı vardır. Dühuliye 15 kuruftur. 

il••· __ ,, 

lidir. ıun tam metni, tasvibi müteakip neşre' 

Bu vaziyet karşısında, İngiliz yumur dilecek ve bilfiil mer'iyete girmit ola' 

ta alıcıları Londradaki ticaret konsey- cakttr. ---•·---I yeliğiınizle temas ederek bazt t~klifler
ı de bulunmuşlardır. Yumurta irsalatı- Viyanalı artistlet 
mız için ~apılan teklif şudur : Şimdiye kadar fuar gazinoıull' 

- . İrsalat oğuk hava tertıballı v..ısı- da faaliyet gösteren Viyanah.ol'' 
talarıyle yapılmak ' her sandıkta 360 kestra heyeti dünden itibaren kort• 
yumurta hulunı.Iu rmak şartiyle, malın şerlerini şehir llllZİnosunda verınt" 
vürudunu ınuteakıp s!f kıymetınin yüz- ğe ba,lamışbr. 
de sekseni ödcneccktır. Satışın vukuu- --ii 
nu müteakip le k lan yüzde yirmisi :uınu1111111n11111nuın11111111111ı ~ 
derhal tesviye edilecektir. trsalatııntz S Bı'r gene, ~ 
eyllllde ha.şlıy cuk ve teşrin aylarında 5 ~ 
devam edilerek irsalat mikdarıınız tah- : ~ 
dit edilmiyecektir. = aranıyor ~ 

Fialler bt'her 12 yumurta için yüzde E Orta tahsilini bitirmiş ve ~ 
sekiz şilin ve üç penstır. E az bir zaman içinde istikbali ~ 

Bu izahatt veren ticaret konseyyeli- - • b. h"b' l ~ "" . .• 1 b 1 1 .. . : gem ır sanat sa ı ı o nıa· :; 
gımız, tuccar arımızın u >a ııs uzenn- - w h l' b' mak- il-'! , : ga eves ı ır genç aran ~ 
de ciddi surette alukadar olarak det-httl - t d 1 t l temİZ1 : a ır. s eyen er gaze 
müraı::aalte hulwımalarııu ve ithaltılçı- .. S müracaat edebilirler. ~ 

1nın kredi vermesi hususunda ısrar et.- iiunınunn::nnnnuunnn:uı_!!!:" 
memelerini temenni etmektedir. - r 

1 

Bu milhim teşebbüs İz.mirde çok iyi rişeı::eklerdir. Muamelelerinde çok 6' il" 
karşılanmıştır. Yumurta ihracatı yapan lam olan tngilız piyasa;:na karşı lıftl 
firmalar derhal icap eden ~ebbUse gi- de büyük bir ;!(mat mevcuttur. 



Roma - Berlin 
M ---··---ihveri yeni bir ya-

kınlık nümayişi 
yapıyor 

(BAŞ TARAFI 1 1NC1 SAYFADA) 
eden vak'alar karşısında tahammül
lerinin sona yaklaştığını göstermeğe 
kafidir. 

b Bununla beraber söylemeğe mcc-
uruz ki Nyonda malum ol .. n kor

sanlık hadiseleri, mechul kelimesiy
le ifade edilmiş. O) lece mütalaa 
olunmu , her türlü nümayişkarane 
hareketlerden kaçınılmıştır. Hattu 
Nyon rnukarreratına iltihak için 
konfe-ransa iştirak e) lememiş de' -
lctlcre kapılar açık bulundurulmus
lur. 

Eğer bay Mussolininın Berlini zi
Yareti Akdeniz konferansına bir ce
~ap şeklinde kabul edilirse bunun 
ıwakıbından bam; için endişe duy
bamak imkansızdır. Son gelen h~-

erler teey)•Üt eder Akdeniz emnı-" . , 
"etıne ltalyanın istirakinin de te-
İın edildiği anlaşılırsa siyasi ufukbn karartmak istidadında bulu~~n 

Baulutların dağılması beklenebılır. 
rışa bağlı bulunanların beklediği 

n t' c ıce sonuncusudur. 
Bundan başka Almanya ile Ja

rnya arasında komünizme karşı 
Urulan cepheye, bu ziyaret esna
ında, ltalyanın iltihakının teminine 

falı ılacağı ileri sürülüyor.Eğer böy
e bir anlaşma da yapılacak olurs:ı 
~u hareket Sovyetlere ,.e barış ccp-

esinc karşı meydan okuma ma
n.asını tazammun edecektir ki yine 
cıhan umumi efkarının endiseli da
kıkalar yaşıvaca~ muhnkkaktır. Bi
n?enale) h Bay .Mussolininin Berli
f~ Z!yareti günün en mühim siya i 
ıadıse ini teşkil evlernektedir. 

HAKKIOCAKOö!..U 

Münihte 
Hazırlık var 

(BAŞ TARAFI 1 tNCI SAYFADA) 
ernr dılm ktc 'c n yonal sosyalizm pn

) ıtahtının karde ideoloji ) nratıcı mı k -
lu! ı in z fert kiri le u len c·wı ılı

'<' dılm kt dir. 
Berlin. 23 (ö. R) - Hava müd r n 

h ft ı t crub 1 ri iki ün d v ın t"ltık
l 

c. 111 

, ın - Japon kuv-
1Vetleri arasında 
k (BAŞ TARAFI 1 

r C 1 1 
d 

YENIASIR 

Tarih Kurultayında: DÖRDUNCÜ GÜN 

ark ve Garp felsefes·ni birle t•r.,. 
mek Türke mukadder olmuştur 

ilk matbaacılığı Uygur Türkleri kurmuştur 
"KURULTAYDA SÖZ ALAN ECNEBi ALIM.LERİN SÖZLERiNDEN, ....................•••.•..•.......•.•.•.•...••...••...•....••..••••••••••••••.•.•••.•.•••..•••••••••••••.•••••.••••.•••••• , •••.••..••.••••...•••. ~·····? 

1 tanbul, 23 (Yeni Asır - Telefonla) - Tarih lturultaymın ikinci celscsı-

ne Kültür Bakanı B. Saffet Arıkan riyaset etmi•tır. Heyeti umumiye iıttima. 

ana da profesör Pittard reislik etmittir. 

Profesör, alln,lar arasında kürsüye çıkmııtır. 

Profesör Şemsettin, isi~ d~yaaının inhitatı sebebinin Selçuk istilası o). 
madığını isbat etmiıtir. 

Profe,,ör Van Aster, Türk felsefe,,inin büyük değerini anlatmıf ve demİf· 
tir ki: Şark ve garp felsefesini birleşlinnek Türke mukadder olmuıtur. 

P.rofeıör Bayan Dcllanbah, Asya ve Balkanlardaki insanların mevkilerini 
Reisicümhur Atatüd,, yanlarında Baıvekilet Vekili ll. Celal Bayar, Da- tayın etmiftir. 

biliye Vekili B. Şükrü Kaya ve Milli Müdafaa Vekili General Kiz.un ÖUlp Profesör Fuat Köprülü, Türklerin isl&mlardan çok evvel amme ve devlet 

oldugu tıalde mevkilerini ıercflendirmi~Jcr, kurultay tnrafından hürmetle se- hukukuna sahi?> olduklarını anlabnıflır. Bundan ıonra profesör Robi tezini 
limlanmışlardır. Qkumuf, Türk tarihinin yazılması İçin İtalyan arfivlerinin ehemmiyetini te-

Atatürk, tezleri sonuna kadar dinlemiılenlir. bariis ettinnİftİr. 
tik önce ıöz alan profesör Hanhaym kürsüye çıl:mı;, klasik kültürün Ana- Eri ıon ıöz alan 'profesör Bupr ilk matbaacılığın Uygur Türkleri taralm-

doludnn garba geçtiğini anlatmıJ ve tezini okumuıtur. dan tesis edildigini anlatmııttr. 
............................................................................................................ •·•·············••·········································•········• 

lktısat ve Maliye Vekillerinin beyanatı 1 Sıcaklar 

Türk Parası Sağlamdır ıstanb~ldaiki 
~ 11 

• • kişi bayıldı 
Paramızı düşüreceğimiz şayiaları 

ve spekülasyon devam ederse 

Borsay kap tacağız 

1 tnnbul, 2 3 (Husu ı Muhabirimiz
den) - Burndn ıki gundur sıcaklar çok 
iddctlıdır. E.minonund(' tuccnrdan B. 

Ferh ti Emınonu k ymaknmlığı odacısı 
Refık ı ğın te ırınden bn) ılım lar 'e 
h st ne k ldırılmı 1 rdır 

77 

1 
Belçika da 
Kabine istifa mı 

edecek? 
Brüksel. 2.3 (ö.R) - Kabine buhra• 

m rh:ayctlen snrahat kcabetmcktedir. 
Aylardan beri Belçıkada siyasi rahatsız
lık hukum siırmekte idi. Bunun teza. 
hurlerı hır t rrift..'1.n sosynlıst nazırlardan 
And n ld n k bıned n çekılmesi, dıwcı 
tar ftan lıl er 1 a lı.) ınnın umum1 
• E me 1 ınde kabin dc:n çıkarılın sı· 
dı Mılli hım ınin U}andırdığı 
muc dele de hatır! rdadır. Diğer taraf· 
tnn son gunlerde Bclçıka frangına kar· 
§1 'uzıh bır hareket göze çarpmıştır. 
B şvekıl B. \an Zeelandın sıhhi , 8 zj. 
) eti dol } ısİ} le i tifa kararını tatbik et· 
m k üzere olduğu &O) ]eniyor. Soıyalıst 
pnrtı ı ıdare he} etı toplanarak kabinenin 
mılli lmlkınm eserinde devam etmesini 

l
istemı,; fakat B. Van Zedand sıhhi ae· 
be pir. ıstif a edecek olursa en kalabalık 
pnrti olan aoıyalisılcrin ri} aııetinde aynt 
ga.) eyi takip r.decck bir kabine } apılma 
sını istemıştır. 

Kral ve nazırlar arasında Bİ.)a i isti 
:ırcler de, am r.dıyor. 

Alm n' ' k hırt h 
< ç m 

- I b ı d • • d leler ) zmı tı ı 

·······························································~~·························~··············~~~~······~~··· ~·····:.-~··· 
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Sovyet Rusyanın 
b 'r tekzibi 
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iki Kızkardeş Kıskançlık bir işçiyi 
çileden çıkardı ... 

Bulgaristan Önemli 
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Aman Allah, Altın bu, gerekten altın. Ne 
de güzel: Yıiz franklık yeni altınlardan 

....... ,_ 
Kayın babasını, ve karısını bıçaklıyarak 

ağır surette yaraladı 

BULGARtSTANIN TAZE ÜZÜM 8 bin vagona kadar çıkmıştır. Aşağıda-
1.HRACATI ki isfotistik Bulgaristanm 1932 - 1931 

Bilindiği üzere Bulgaristan, bir kaç yıllanndaki taze üzüm ihracatı ınik· 
yıldan beri önemli mikdarda taze üzüm daı· ve değerini göstermektedir : 

DÜn tiğlcden sonra, Salepçi oğlu ca-ı diği azap içerisinde kıvranırken, aile ihraç etmektedir. Bulgaristanın taze Yıllar Mikdar Değer 
HULASA sızlar, alçaklar .. Sonra yüksek sesle de- miinin 'arka tarafında bay Osınanın ai- evinde otyranlar, korkularından kaç- üzüm alıcıları arasında Almanya en ton Leva 

Baron Danyel de ViUebon iki kızı vam etti : le evinde bir aile fö.ciası olmuştur. Ha- mışlar ve zabıtaya haber yollamışlar- başta gelmektedir. Bundan başka, Bul- 1932 6.53.:1 54.541.00o 
Fnınauva.: ve Nikolla birlikte vClfı11cın - Bak kızım, beni dinlersen onların dise ~udur : dır. garistan son iki sene içinde İngiltere ve 1933 10.SOS 84.891.000 
bir duldur .. Nikol yüzbafı Jera.r Dan- yanına dönme .. Yeter onlan bu kadar Bu aile evinde Selim oğlu Yusuf Zabıta hAdise mahalline derhal ye- İskandinavya memleketleri piyasalarını 1934 19.281 139.795.00o 
m ile nifanlı gibi iken bu zabit Laosa gördüğün .. Benimle kal, birlikte yenıe- adında bir işçi, ~i~esi H:diye, kııin ha- tişmiş, s~çluyu elinde bıçak olduğu hal- dahi kazanmağa muvaffak olmuştur. 1935 33.996 248.456.00' 
gönderiliyor. Baronun metresi Flavi de ğimizi pişirir, kotarırız. Sana iyi bir ko- bası Haydar ve ıkı çocuguy1e oturmak- de yakalamış, bir taraftan da iddia ma- Bulgaristanın taze üzüm ihracatı 928 1936 23.159 190.931.:000 
Marey .uç ortağı Mark SastrtuUı bir- ca dn bulurum.. tadır. Yusufun bir kaç yıldan beri e~i kamına malumat vermi,ştir. de başlanuştır. O yıl -aynen şimdi biz- Yukarıda sözü geçtiği iizere, Bulga-
likte Nikole karr bir suika.rt tertip edi- Flavi acı ncı cevap verdi: Hediye ile arası açıktır. Bunun sebebi de olduğu veçhile - bir çok tereddütler ristanın en büyük taze üzı.im müşterl5i 

Yaralılar, imdadı sıhhl otomobili ile 
11or. Nikol babannın kim olduğunu bil- - İyi bir kocayı ne yapayım? Hediyenin kocasını ihmal etmesi ve ko- içinde yüz vagona yakın ihracat yapıl- Alman~·adır. Bundan sonra İngiltere, ıs--

derhal hastaneye nakledilmiş, hadise 
mediği biT çocuk doğunıyor. Mark Sa.ı- - Vay başıma gelenler, bak neler casından i7Jn almıyarak şurada, burada mıştır. Fakat alakadarlar ilk yıl, içti- veç, Avu.sturya, Polonya, Çekoslova~· 
t'ras sözde alicenaplık göstererek çocıı- söyliyor.. Fakat bilmez misin, evlen- dolaşma5tdır.. mahallinde ve adliye heyeti huzurunda nahı kabil olmıyan bazı fena neticelere ya, İsviçre, Belçika ve Finlandiya gel-

gwu evLiaığa kabul ve Nikole izdivaç mek bir kadın için en tabii haldir. ka ( ) d b" lazım gelen tahkikat yapılml§tır. rağmen nevmit olmamış ve meseleyi mektedir. Alman,·anın 1932 - 1936 yıl· 
Yusuf, rısının ....•• namın a ır Bu h~d~ede en ziyade alakadar bulu- J 

tekli/ ediyor. Nikol de aııl ca?ıinm o ol- tyi bir kocanın kadri kıymeti vardır .. , adamla alakadar olduğunu hissettikten ehemmiyetle takip etmişlerdir. Bulga- ları içinde Bulgaristan ve İtalyadıın yaP'" 
duğunu bilmediğinden bunu kabul edi- Sonra ben torun sahibi olmak ta iste- sonra, karısına tuttuğu yolun doğru ol- nan ( .•. ) celbedilerek ifadesine müra- ristanın Uzüm ihracatı bin dokuz tığı taze üzüm ithalatının mikdar ve 

B ~- Fl . ~- b --'- .,_ . caat edilmistir. .. . . d k da .. ba h d 1 . . w d . . "k .. t ri-!JOr. ıt sırauu avı ~ tıTVmeı evı.tm- run.. madığını ve bu işten vaz geçmesini ih- • yuz yınnı o uz n ıtı ren er eğer crını aşagı a ıstatistı te gos e 
mek üzeredir. Tam izdivacın 11ııpıl4ca- - Torunların olsun, değil mi? tar etmis, fakat kadın, kocasının bu ( ... ) diyor ki : yıl büyUk adımlarla ilerlemL:i \'e yılda yoruz : 

~- b 1 b"" ""k ı cak ..,,. - Ben bu aile ile bir rok defalar ğı sıraua irinci kocıuımn sağ olduğu -öy e ya, uyu anne o a yaşa 1 ihtanna ehemmiyet venniyerek ( .•• ) ::ı Kental üzerinden mikdarlar. 
haber alınıyor. girdim. . oturdum. Fakot Yusufun ailesiyle zerre 

xvn 
Küçük Serj de, süt nine Bert Mişel 

nezdinde ayni köyde bulunuyordu. Ni
kol ve Fransuvazın tapındıklan küçü 
Serj, neden bu yavru onun intikamına 
vasıta olmasın .. Vaziyetini iade edince
ye kadar onu pek nla rehin olarak elin~ 
C:le tutabilirdi. 

ile alakadar olmaktan .. ·az geçmemıştir. kndar alakadar olmadım. Nasıl alaka- 1932 1933 1934 1935 
- Benim bir çocuğum olmadığını ne- Yususf, iŞiediği incir imalathanesin- dar olurdum ki, ben çoluk çocuğa ka- Genel 539.592 468.540 632.058 696.953 

reden biliyorsunuz? den dün öğle pnydosunda evine gelmiş rışmlş bir adamım. Böyle bir insanın Bulgaristan 43.729 {i2.307 130.253 250.864 
- Kocan yok ki.. ve işittiği bazı nahoş lafları karısına an- eref ve namusuna dokunacak ınlinase- İtalya.. 254.608 197.170 157.112 209.466 

- Ne ehemmiyeti var? !atarak ya kendisinden ve yahut ( ... ) ~etsiz vaziyetler ihdas edecek kabiliyet- 1.00 Mark üzerinden değerler 
- Böylesi benim için sahici bir to- den vaz geçmesini istemiştir... te değilim, Evet dün Yusufun kain ba- Genel 16.085 12.713 17.357 18.895 

run olmaz.. .. .. • . . l Bayan Hediye, bermutat soylenen ve basiyle görüştük. Bermutat, daml\dın- Bulgaristan 1.097 1.673 3.610 6.426 
- Amma da muşkulpesent ımışsın .. J isitilen lafların asıl ve astarı olmadığı- tlalya... 6.342 4.271 4.072 -1.763 

1936 
495.828 
159.684 
182.259 

13.f'.37 
4.756 
4.631 

ı t " ·• li k dan şiküyct.le bulu11du ve kızı yani Yu-Sana bu torunu versem memnun o - nı ve evhama kapıldığını soy yere , Bulgaristanm istihsal ve ihraç ettiği Üzere, bu cinsin taneleri büyük uzuıı• 
K .. ""k Lankri k k ı ı sufun esi Hediyeyi Kasabaya göndere-uçu öyU ızı çatı arı ve ye- maz mısın? alevlenmek üzere olan iş, tavsamıştır. • tnzc üzi.imler bilhassa Hafız - Ali, Dam- ca, kabukları ince ve hoş renktcdir-

...ıt 1 · ı k di! 1 b" d ·· 1 . ceğinden bahsederek benden iki liı-a pa- d s• pancur any e a e çayır ı ır ova- _ Neyse, buna a goz erimi kaparım. Fakat, Yusuf yemeğini yeyıp, işine 1 d v . . ynt ve Çavuş cinsleridir. Bu adların pek Lezzetleri de iyidir. Buna mukab 
d d ra istedi.. Param o ma ıgı ıçın verme-

n uzanıyor u. Bukten annenin evi bi- Anlat bakalım, nasıl oldu bu iş? giderken yolda bir arkadaşına rasUa- sarih olarak gösterdiği üzere, ihracat nakle müsait bulundug-u tecrübe ile aD' 
· il d b" · d d dim .. Yalnız, sigarasızlığından bahseden 

ciurdu. İhtiyar kadın kulübesinin önün- .. i •. 1 Haydara paketimden altı sigara ver- ler kazanan Bulgar taze üzümlerinin 
nnc er en ın i i. Flavi otomobili ur- Fikri henüz olgunlaşmamış olan Fla·ımış ve aralarında şöyle bir muhavere sahasında cidden büyük muvaffakıyet- laşılm1ştır. Damyat üzümü büyük tr 

neli ve yuvarlaktır. Bu cins dahi kab1" • cereyan ey emiştir. dim. Meselenin olduğu olmuşu budur .. 
de böyle bir lüks otomobilin durmaSl- _ Daha sonra anlntırım, dedi. _ Yusuf, sen ailenle barıştın nu? hakiki vatanı Türkiyedir. Bulgarlar bu 
na hayret ederek kapıyıı "ıktı.. .. · d a·· k ·ı· Deıni§tir dl B 1 1 d ğunun ince olmasına rağmen nakle ıno-

~ Topukları uzerm e onere ı ave 1 - Barıştım" Yaralıİar hakkında resmen rapor is- a arın u garca oma ığını göz önUnc kavim bulunmaktadır. En iyi Daın)'al 
Ne saadet .. Gelen, hiç görmediği ve etti: - Peki ammn, ( .•. ) bir saat evvel alarak üzlimlerine yeni adlar bulınağa 

lar 1 tenmiş \"e her iki yaralının onar gün cınsı üzümler Bulgaristanda Varna 
geçmiş hata ına rağmen daima sevdi- - Bana yeyecek bir şey \•er. babanın yanına geldi, görüştü er. Ba.ı. çalışmaktadırlar. Şöyle ki, Hafız - Ali 

Sonra •ekrar muayeneleri lazım gelece- Pre 1 k"" 1 • "le Plev ........ ·ırc ınııı 
ği kızı Flavi idi. Fakat heyhat, ins.:ı.n - Yalnız yumurtam var .. Ve köyde bana biraz da para verdi. Sen hala uyu- ·• üzümüne ilkönee cAfuu dcnmu fakat sav oy en 1 ne v~ 
Eengin olmayınca gözlerin\ kapamağa bir şey bulunmnz .. lyi ne yetişirse Pa- yor musun.. ğine dair rapor verilmiştir. bu değişiklik maksada kafi göriilıniyc- takalarında yetişmektedir. 
mahkQmdur.. ris köpekleri için alıp süpürürler. D~miş. bu $tizler, Yusufun kafasında Suçlu Yusuf hakkındaki tahkikat bi- rek son z.aınanlarda Hafız - Ali iizümle- Çavuş üzümleri en erken yetişen biı 

Kızının tavrından bir felakete düş

tUğilnU anladı ve kollarını uz.attı. Aşif
te kadın göz ynşlariyle annesinin kolla
n arasına atıldı .. Kadıncağız hayretle 

Z tı·r·ıler"'k Adliveye verilmiştir. 'Müdde- 1 b ı · t• B 1 · t ih t kampaıı· _ Bununla beraber açlıktan ölmi- bir şimşek gibi patlamıştır.. aten, bir ~ J rine cBo gau adı verilmeğe aş anmış· cıns ır. u garıs anın raca 
uh kk k iumumilik suçluyu derhal sorgu ha- h l · 1 1m k d yorsunuz ya .. Al sana biraz para da dokunuşta patlıyacağı m a a olan tır. cDaınyab ile cÇavuş> a enüz do- yası Çavuş üzüm erıy e açı a ta ır ... 
· ı kimliğine sevketıni.s.·tir. k 1 T 1 · b"" "ik kl" kıft' clükkfınları bir dola, bakalım. bombanın, bu sözler ü:ıerıne pat aması- unu mamıştır. ane en uyl ,.e şe ı uzuna ya 

Flavl masanın üstüne bir altın koy- nn hiç bir şey kalmamıştır. Nöbetçi mahkeme, Yusufun ilk sor- Bulgarlar Hafız - Ali üzümlerine dır. Kokuları itibariyle tanınmışlardıt ... 
du. thtiyar kadın haykırdı : Yusuf, hemen geri dönmüş, evine gir- gusunu yaptıktan sonra hadisenin ~a- cüzüm kraliçesi• unvanını vermekte- Kabuğunun gayet ince olması dolnyısb'· 

_ Aman Allah, altm bu, gerçekten miş ve odada oturan kain babasına hi- hiyetine mebni tevkifine karar \•ermış- dirler. Memleketimizde de bilineceği le nakli fazla itinaya muhtaçtır. 
altın. Ne de güzel.. taben : . tir. ••• 

sordu ! 
- Nasıl, bu nğlıyan sen misin~ De-

mek kimse için bu Alemde saadet yok_ 
Flavi, kederli bir küçük kız şivesiyle 

inledi : 

- Yüz franklık ~·eni altınlardan.. - B~ adam .. Sen nasıl insansın .. Be- . 
_ Dükkancılara bunu verecek 0eği- ni karımla yaşatmağı kıskanırsın .. Ben- Sorgu ıçın nöbetçi :mahkemeye ~et.•- l Eyi bir Stilo (Dolma 

kale~) ister misiniz? 
ı.~G======::= Meshur Amerikan markaı• 

- Başıma çorap ördüler .. d h ·r k · t ı. rilen suçlu Yusufla ndllve muhabirımız 
lim y.\ .. Nikel yok mu, onlara yeler.. en ayırıp, o erı c verme ıs ersın... • • 

lhtiyar kndın mucizeli yuvarlağı ke- Demln de kendisinden para almı.şsın, g5rüşmüştü_r .. Yusuf, fa~~ ~eyecan 
1 
ve ;;;;;:;:======• ====;; - Kim cesaret etti buna ? helecan içınde muhabırımıze şun an 

- Fena kimseler.. sesine uttı. Flavi tebessüm etti ve ona bu kepazeliklerin artık çoğaldı. Sende .. 
1 

. . 
l b k "k 1 sov emışür.: 

- Kıskançlar, desen a .. Sen çok gü- hakkiyle istihkar edi en üyü nı e Allah kor~usu yok mu? • 
D 

. . -Biı· horos bile knrısını kıskanır. Ka-
ulsin, çok muvaffak olu: orsun da paralar verdi.. emışUr. k d vil F k t · · d ı . . . le rıında kabahat yo • eg var.. a a 

........-:== "' 

Valh onun için .. Yavrucuğum, bu İiin fena Yalnız kalınca Flavi nnnesının ° a- Kam peder Haydar, bu lMları dın - 1 k b h ı· b"" .. v .. k . der ola 
b 

1 d . . . b" ası a a a ın uyugu, aın pe -
bitmesinden daima lı:orkuyordum. Sa- ını açtı ve onun eşya arı arasın 811 ma· dıkten sonra, oda ıçınde bulunan ır k H d d .1 da d d B u·· 

b. ·· ı··k b ca ay ar cnı en a m a ır. u m -
na demiyor muydum. Büytiklüklerden vi bir pamuk entari, ır on u ve aş- d ı· · k d w "b" d d su es ıyı avra ıgı gı ı ama mm - C k d •. •. d b h 11 e da 

E versharps' ın 
Saman iskelesinde 
Kardiçalı hanında 

.,,.kın çabuk yıkılırlar. lık çıkardı. Aynn öniinde «tebdili kıya- f 1 1 b b na ı a aın yuzun en u a er m Y -_ , ratına ırlatmıştır.. şle ası oın a eld" s· I · d · Karımı 
_ lnsan hangi hayat için doğmussa feb olmağa çalıştı ve başını başlığa d na g ı.. ızc en rıca e erım .. 

~ on an sonra patlamıştır. hastaneve go".türmü"'lerdi. Acaba <>ldü o hayatı yaşamalıdır, anneciğim. hapsederek kendini seyretti : J " 

k k . b Yususf, neye uğradığını anlıyama- mü, bir haberiniz var mı? 
• - Vaktinde durmak şartiyle.. Senin - Hayır, dedi, im ansız ımse una ha 

b. mış, zaten gündüzden beri asabına - Dı" k k h kk d k" h bb .-nk ihtırasın var_ aldanmaz. Bir tiyatro köylüsü gi ı yap- yere arısı a ın a ı mu a e-
.•- 1 ., kim olamadığı için gözleri kararmış ve tin·ı bı" d I d h ·· t k · t · t"r 

- Şüphesiz, ihtıras bizi mahveder •.• macık oluyorum .. Nasıl etme i. r e a a n gos erme ıs eınış ı · 
l · kain babasının üzerine fırlıyarak ayak-

Fakat ihtırassız bir şey becerilmcz.. Eşyayı yerlerine koydu, çekmece erı 
b t ları altına a1mıc: ve elinde bulundurdu· 

- Öyledir, hayat tehlikelidir. Bunun- kapattı ve tekrar masanın aşına 0 ur- " 
ğu bir bıçakla babasını kollarından ve 

la beraber insan bunu bilir de ona gö- du .. 
re tedbirini alır. Dur bakalım sana ke- Cebinden ınakina yazısiyle yazılmış viicudunun muhtelif yerlerinden ağır 

' d B k eli t · · surette yaralamıştır. '.der veren kalp işi mi, para işi mi? bir pusla çıkar ı. u, ·en avsıyesıy-
- Her şey.. le küçük Serj Lankride süt nineye ve- Haydar, can acısiyle feryada başlar-
- Her şey birden mi? Bu haksı7..lık- rildikten sonra ihtiyaten hazırlattığı bir ken, Yusuf bu defa da orada bulunan 

\ır. Anlat bana.. acenta fişi idi. Bu fişi bir çok defalar karısının üzerine hücum etmi~ ve ayni 

- O kadar karışık bir şey ki.. okudu. Orada olmıynn şeyi arıyordu ... bıçakla : 
- Ah, şu Parislilcr.. Fenalığı bile Zira ne yazılı olduğunu ezber biliyor- - Bu be.nim için .• 

:Arap saçına döndürdüler .. Allah kah- du. Bu, acentnların mutat edebiyatı idi. -Buda( •.. ) için .. 
k b . · - Bu da baban olacak adam için .• 

retsin.. Diyordu ki ~ cBahsedilen çocu ır şı-
Paris dış mahallelerinde doğduğu ha1- mendifercinin dul karısı olan Bert Mi- Diyerek Hediyeyi de kollarından ve 

k d vücudunun bazı mahallerinden ağır su-
öe köyde yerleşen ve köylü olan Buk- şel hatun nezdindedir. Lan ·ri e oturu~, 
ten anne Parislilerden nefret ederdi.. ev Paristen gelirken sonunculardan bı
Onlara karşı biraz söylendi durdu. Hır- ridir. Karşısında bir berber vardır. 
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, Ben Haydudum! 
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'faizciler çetesi ••. 
-·-·-·-Jkiyüz dolar borca mukabil alınan üçyüz 

altın ı~ dolarlık s<•nedin vadesi yalnız 

fa.iz ••• Ve, kırk h··ş glin ... 'Yiizde 88 
hep i hu kadar (leğil .•• 

adam oldugu halde onu daımn bir ület 
olarak kullanmıştı. 

Otomobil mükemmel bir motör gürül
tüsüyle uçuyordu. Annesi Bn. Bukte
nin oturduğu Lankri köyüne varmaz
dan evvel geçilen yol al,rzında hafifçe 
sıçradı. Flavl yine annesinin yanına 
iltica ediyordu. On yedi yaşında iken, 
bir ilşık tarafından dövı.i!Up atıldığı \•a
kıt oldulu gibi .. 

Ncvyork kenarında, Long • [sland 
mahallesinde ufak bir apartımanda otu· 
rnyordu .. 

Oç odadan ibaret bu uf ak apartımanı 
en apğı haftada iki defa ziyaret eder, 
dördümüz. Bob. karısı Edna. küçük Di
di ve ben, yemek masası başında tatlı 

sohbetler içinde geç vakitlere kadar ka
lırdık .. 

Küçük Didi bir gün birdenbire lıu· 

rette yaralamıştır. 
lki yaralı odanın içinde yaraların ver-

&&!&?' ZUM 
talandı.. Bir boğaz iltihabı vardı. Dok· 
torlar, vakit kaybetmeden derhal ame
liyat lüzumunu söylediler.. Aksi halde 
yavrucuk ölüm tehlikesi ile kar!!• kar§ı· 

ya idi .. 
Bunu haber aldığım gün Boba ko§• 

tum.. Mali vaziyetinin ancak ev ia~eai· 
ni kıır~ılayacak kadar olduğunu biliyor• 
dum.. Beklenmedik bir masrafı bu kil· 
çük ailenin nasıl karşılıyacağını üzülerek 
dü~nmekte idim. 

Bob, arkadaşlarının en ufak para yar
dımını istemezdi.. Buna rağmen kendisi· 
ne sordum: 

- Didinin ameliyatı ıeni 11kınt1J•a 

düşürmiyecek mi) 
- Hayır, dedi, haatanede ve beda

va yapacaklar .. 
Filhakika küçük Didi bedava ameli

yat edildi. Bir müddet hastanede kal
dıktan ıonra iyi olarak eve döndü. Fa
kat bu hastalık arızasından ıonrn. Bohu 
bütün gün düşünceli görmeğe ba~ladım. 

No olmuııtu }. 
Nesi vardı' 
Yine bir gün onlarda idim. Yemek

ten sonra Edna küçiik Didiyi yatınmığn 
götürmüştü .. 

Bob ile yalnız kalmıştık .. 
Dü§Ünceli olu~unun sebebini sordum. 
- Paraca ııkıntı içindeyim, dedi. Di-

dinin ameliyat ı beni epi aarstL 

a:zr.L/ZZZZZT./..LZX7 /.// /.T.LTI/.7.7.. 

Türkiye iş Ban-. ~ 
kası lzmır 
şubesinden 

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

Matlup evsafı haiz olanlara 
iyi maaş verilecektir. İsteyen 
lcrin şubemize müracaatlcri. 

j. Abajoli 
Ticarethanesine gelet1 

yeni . modellerini 
~~~-~~=: ~:~,~:ı':m":. . bir gözden geç irini~ 
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~"1trZ-"-o/!7WEZWo/l? la:~:~a~SFM z 
- Peki ama sen bana bedava ameli-, Birkaç ı1aniyc durakladı.. Yutkundu. - Burns da kim) 

yat olduğunu söylemiştin.. - Ben, dedi, murabahacılann, faizci - Banıı yüz elli doları veren ad_,-
- Evet doğru .. Ameliyat bedava ya- çetesinin eline düştüm.. Vadenin bir hafta geçtiğini ve borC"" 

P~~dı ... : akat hastaneye gidip küçüğü her 1 Ve anlatmağa başladı: nıun yiiz seksen dolardan iki yüz on der' 
gun gormek için taksi parası ve daha - Didinin ameliyatından iki gün lara yükseldiğini söyledi.. Bir hafta eo/' 
sonra Edna yavrumuza yakın olmak is- sonra idi .. Para sıkıntısı içinde idim. Ne vel bir kadının müracaat ederek 111.lr 
tediğinden hastane civarında muvalcka· f yapacağımı şaşırmıştım. Sana gelmek, suben 11eksen dolar aldığını bildirdiııt• 
ten tuttuw d 1-"" • b ·· ! gum o anın ıı.ırası ve una mu• sana ba,vurmak üzere apartımandan çık- - Makbuzunuz var mı} 
teferri m fi b" h l" L• kiJ·1 · asra ar ır ay ı yeıı.un teş tım.. Asansörün kapısında yabancı bır Dedi. 
etti. f l ı_ _ 1 B . ..,., adam a ıaırşı a§tım.. enı arıyormuş.. - Hayır, dedim. gönderecekti. ıı0 

- ister misin sana biraz yardım ede· 1 S k · · d ld ~ h b 1 · ~ t ı ıntı ı çın e o ugumu a er a ınış, dermedi .. 
yun' "k 1 · T 1cı ·r· · ~ . para ı mzına gc mış.. e ı ını mem· O h ld 'k" ·· d 1 errt' 

- Bılirsin .. Dostlarımdan asla ödünç . t1 k b I tt" - a e 1 1 yuz. on °. ar \ 
1 i 

ııunıye e a u e ım. mecburiyetindesiniz .. para a marn.. ..ı 

D b b .. I • b" .. l . - Kefil. rehin gibi şeyler istemedi 1 · · b w el w d 1'"6' o u soz erı ıraz sertce aoy emıı· J • tunz ettım, agır ım, çagır ım· 

ti .. Teklifimle onu kırdığımı sanıyorum. mı~ tice olarak herif suratıma bir yumruk _ _;:: 
- Hayır. Borcumu ödeyeceğime emin d" d" A~ d b d L bor-"""" .ıp ır ı . gzım an urnum an ... an u 

imiş... Bana derhal yüz elli dolar ver- cJcı" 
Aradan iki hafta geçti.. dı. Bereket versin çalıştığım dıJre 

di.. Mukabilinde de iki hafta vadeli ve kP ' 
Gazete idarehanesinde oturmu, ı;aJı- odamda ikimizden ba!ika kimse Y0 ~ 

d yüz seksen dolarlık bir <1enet aldı. Ben h ""11 
şıyor um.. Gören olmadı. . Görselerdi mu 3 

Kapıdan içeri Bob girdi. ,Yüz dli dolara on beş günde otuz do- beni kovarlardı. 
- Bana ve derh t 'k · ·· d 1 b ' lar faiz verecektim. ,.,, " ı ı yuz 0 ar orç .. . . . . • Birşey söylemek için ıığzımt 11Çrt' 

verebilir misin? Decli. - Fakat hu muthış bır ıhtıkar.. h l d v .. B b 
E" , "k' b"l" d " ) O azır an ıgımı goren o : ,,._ 

Şa"ırdıın .. Bob benden borç para is- - _vet .. ı...a ın ne yapa 1 ır ım · 11 1 . ·~· . . . ceğl 
• •W• •• • d" . d · d - Ne demek ıstedıgını ve ıste:>e tıyordu. lstedıgı para da derhal olmak be~ gun sonrıı, yanı sene ın "a esın c . u ad•"" 

· 1 "k" ·· d 1 B b • . 1 l w •• ı_. k d I k anlıyorum, dedı. Fakat sen b f1 , ... 
şartıy e ı · ı yuz. o ar.. u enım içın ça ı~tıgım muesseseye 'oır a ın ge ere · I B l h d heri e 

""h" b" bl• ~ 1 b"l" d" r B 1b . b ld . d" O . d arı tanıma7.sın.. un ar ay ut .,.. mu ım ır me ag sayı a ı ır ı. \ c o- ı enı u u ve parayı ıste ı . zerım e b c•r 
• • d"V · k · d 1 _ '- d 1 l O d " K d En ufak vaziyet ve fırsatta tn ıın lfl' bun ıste ıgı pnrayı verece vazıyette e- 'St:Asen o ar varc ı. nu ver ım. a ın }er 
ğildim. parayı aldı ve makbuzunu gönderece- biçağa sarılmakta tereddüt etıne:ıcl . ,ı'° 

h J • d" d Jio e Susmamdan vaziyeti anladı. ğini söyliyerek gitti. san nyatı on arın ın ın c \'e c . 
• • 1- k d b'J k ı· d ~ıld1'· - lstediiim parayı verecek vaziyette Arası bir haf ta geçmişti ki bu sefer rısıneK a ar ı e ıymet ı e., -

değilsin .. Şu haldo mahvoldum.. Burnı 2eldi. - BtTMED
1 
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[~~~~~::~~~~~:~~] PiÇ KURUSU 
10 - Yazan: Kemalettin Şükrü 

BiZANS SARA YINİN···ıç·· .. ·yuzu················ 
E vv~İi ......... b~ ........ ~d~;·;··· .. ··;~·y~~ ! .. o 

Sonra 
yatak 

onu şu odaya .•. Hiç bir erkek ayağı 
odama götürün ve benim yatağıma 

Nakleden: 
10-

Orbay rZ".Ai! 1 b 

ln ,a.ıllah olurum .. 

**~ 
Eh ilharis, istcmiyc ısleıniy kardeiı-

nln aleyhinde çalışacaktı 
Şımdı y lnız iki kard ş deJıl, ma

ğarada b"raber okuduk! n ilmi Simya
da çarpış:ıcak demektı. 

Beş gun geçtı .. 
EhUlh:ıris ıniıteınadıyen kard~im na

ııl mu •lup edı ccgıut du~ı..inı..iyordu. 
Be ıncı ,unun sonu ıdı. 
Ehlilh rı ~·ık nm k ıçın Mı!':ır hı

bl nıl rın n bırıne 
lianı ı ld.ı ob k t "ın l 1 UL.lnınb 

tun bır d m , ırdu . 
Bu d m, karde,.ı Ebu Alı Sın:ı ı 1 
Ebulhari in derhal .ıklm:ı bır nokt 

geldi. 

Soyutıın~ iken geyındı . Hamand.:ın 
çıktı ve hemen doğru bır efsun okudıı 

~ ... 
Ebu Alı Sına, kard~ı Ebülharisln 

okuduğu efsun yüzunden, çırıl çıplak 
bıı· halde hamamda yıkanırken kendıni 
ucsuz bucak::;ız bir sahranın ortasında 

buluvermışli. 

Kardeşının bı.r O}'Ununa kurban 
tıgmi derhal anladı. 

Kendi kenduıe : 

basmamış 
yatırın ... 

'. 
• 1 

" . 
ANKARA RAD\'.U.:::>U 

~•am.111:e,ugma111ll9ll111raı25rz11•••••••ı .. ı .. ...,a .. na~:~~~~1PJ"5lı:r11111.1rıım:111111J1111 ........ ~ 

Goriller ülkesi 
Biiyiik Rüportaj -9 Yazan: P. ICHAC 

Linet sana ey orman! .. 
Kara derili, eli mızraklı vahşilerin bile 

girmekten ürktükleri senin derinlikle
rinde beyaz derili zavallı bir adam 

tek baıına dolaşıyor ! . . . 
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Nyon anlaşmasını kabulde 
~------------------------

1 tal yanın gizli bir 
vardı? 

Mareşal Fevzi Çakmak 
maksadı mı 

Pari•, 23 (Ö. R) - ltalyanın yon ıpanyada Franko saflarında harp eden 
lonferan~ı kararlarına iltihaktan sonra 100.000 kadar lejyonerlerini son hafta

hak.iki niyetlerinin ne olduğu siyasi mah- larda mühim mikyasta artırdıkları da 

filleri işgal ediyor. Cenevrede f"ransa zannedilmektedir. Bu sebeple ltalyanın 
hariciye nazırı B. Delhosla İtalyan mü- teklifi bu mahiyette kalırsa F ran!'a yine 

şahidi B. Bovaskopa arasında dün yapı- l .ondra ademi müdahale komitesinde 

Kral Piyer adına tevcih edilen en 
büyük Yu~oslav nişanını kabul etti 
Yugoslav 

" ragmen 
manevraları inkişaf 
kıtaatın vazifesini 

ediyor. Yağmura 
yaptığı bildiriliyor 

lan iki 2örü"mcde yalnız Akdenizde I 
~ ademi müdahalede devam mC!e esinin 

kontrol meselesi değil, bütün ispanya 

meselesi görüşülmüştür. B. Delbos F ran
f..anın görüşlerini izah eylemi~ ve vaziye
tin yatışması için alakadar devletlerin ts 

panyadaki gönüllüleri geri almağa karar 
vermelerini istiyecektir. Jtalyan mahfil
leri bunun çok güç olacağını, 8.deta fev~ 
kalbeşer bir ıe,ebbü• teşkil edeceğini ile
ri sürüyorlar. 

bütünlüğünü tahrike mecbur kalacaktır. 

Bahusus ki ltalyanın Nyon anla~masını 
kabulde istical etmesinin gizli bir mak
satla olduğundan şüphe edilmektedir .. 

B. Mussolini yakında Hitlerle görüşecek
tir. Onunla tecrit edilmiş ve Nyon an· 

laşmasiyle küçük düşürülmüş bir devlet 
vaziyetinde görüşmekten kaçınmış ol

ması mümkündür. Şu takdirde ayın 26 

Belgrad, 23 (Husu•i muhabu·imizden) 
Harbiye ve bahriye nazırı general B ir

mariç, Türkiye genel kurmay başkanı 
Mareşal Feni Çakmak'a. krol Piyer 

adına saltanat meclisınin karar.yle Yu
goslav kartalı nişanının en büyük rüt· 

besini tevcih etmiştir. Bu tevcıh, Yu· 
goslavya manevralarına iştirak eden 

heyetler arasındaki zevata yapılan 
tevcihlerin en üstünü ve muteber ola
nıdır. 

aından itibaren Berlin ve Bre~tetgadende 
yapılacak müzalr.erelerden aonra ltalya· 

ltalyan hükUmeti ihtimal ki, ispanya
ya yeni gönüllü gönderilmemesini videt

mekle iktifa edecelr.tir. Fakat bunun 
Türk heyetinden Hava albayı Şefik 

Çakmak'a ve Izzet Kansuya uçuncü 
f'ransayı tatmin etmeai ıüphelidir. Zira nın Nyon anlaşmasına İştirakine ait mü-

lh . . rütbeden beyaz kartal nişanı verilmiş· 
bu gibi vô.itler çok yapılmıt ve hiç tutul· zakerelerin çok güç bir aa aya gırmeaı 

tir. Kurmay yarbayı Cevdete de dör
mamıştır. Diğer taraftan ltalyanların Is- ihtimali vardır. 
~~_... .... ..., ... ,._,._,..,..,.. ....... ,..,.. ................ ,..,..,.. ... ~ ..... ,..----.-...------..;;;;;;;;oldüncü rütbeden Sen Savva nişanı ve· 

rilmiştir. 

Belgrad, 23 (Hususi) - Harbiye n a
zırı, Yugoslavya mane\Ta1arına iştir;:ı..k 

eden kıfatı teftiş ettikten sonra Kuçar 
mevkiinde ecnebi askeri heyetlerle bir
likte n1anevraların nihai safhalarını ta
kip etmiştir. Askeri heyetler burada 
köylüler tarafından gayet samimi is· 
tikbal edilerek kendilerine büketler he
diye edilmiştir. 

Manevra esMsında başlıyan yağmur 
bir aralık o kadar şiddetlenmişti ki ha
rekatın takibi bile güçleşmiş bulunu
yordu. Fakat yağmura rağmen kıt'at 

kend~ine verilen ,,azifeleri vaktü za
manında yapmak iktidarında olduğunu 
göstermiştir. 

Hava kıt'atının harekatı. manevrala
rın inkişafı hakkında verdikleri rapor· 

lar zaıuanında yetişerek ecnebi heyet
ler keyfiyetten haberdar edilmiştir. Bu 
sırada cenuptan şimale doğru ihate ha
rekatı başlamış bulunuyordu. Ihate 
işinde sembolik düşman, muarız keşif 

kollarına görünmemek için çok sakını
yor, üç müdafaa mevkiini işgal eden 
kuvvetler tayyare kuvvetlerinin de mu
avenetiyle ilerlemelere devam ediyor
du. Bu sırada dost orduya mensup ha
va kuvvetlerine karşı müdafaa vasıta

ları bombalar savuruyor, kuvvetli mo· 
tör sesleri işitiliyordu. Düşman tayya· 
releri oldukça alçaktan uçuşlar yapa
rak taarruzlarını arttırıyorlardı. 

Ancak bu tayyarelerin zayiatının çok 
fazla olduğu akşama doğru öğrenilmiş· 
tir. Manevralar bitmek üzeredir. 

:l4 t:\'LUL CUMA 1937 
=zı 

Istanbullt 
boksörler 

lzmirin Joe Luisini 
bulamadılar 

Mehmet Cengel şimdi 
kendisi ile maç yapa· 

cak bir amatör 
arıyor 

' 

Birleşik Amerikada ·······•·············•········•·••·······••••··•········•··••···•·················•· •........•..••.•.•.............................. { 
ISP ANY A iÇ HARBi 

Doğum azalmasına karşı tedbirler 
Amerika cümhurreİIİnin karuı Bayan !kik etmek üzere ıimali garbi vilayetleri· 

Ruzvelt Franaada bir çocuk yurdunda ne ııitmiştir. Reiaicümhurun bu aeyaha
Vaıington, 23 (AA) - Reiaicüm- ti on beı gün kadar ıürecektir. 

bur B. Ruzvelt doium ualmuına karıı INGIUZ • AMERiKAN TiCARET 
mücadelede bulunmak üzere milli bir MUAHEDESi 
,emiyet te ki] edileceiini beyan etmiı

tir. 
YENl lÇTtMA.t KANUNLAR lÇlN 

Nevyorlc, 23 (AA) - Reiaicüm· 
hur Ruzvelt halkın yeni içtimai lr.anunlar 
hakkındaki dütünce ve temayülünü tel· 

Vaıington, 23 (A. A) - Hariciye 
nazırı B. Hull lngiliz • Amerika ticaret 

muahedesinin akdi için yapılmakta olan 

İptidai müuı.lr.erelerin hayli ilerlemit ol
duğunu bildirmiştir. 

ispanyada harp kızıştı 

Cümhuriyet ordusu 
bir zafer kazandı .. 

Sol cenah Penaroyayı za ptetti. Frankocular 
Fransaya mukabele bilmisil mi yapacaklar? 

Pari., 23 (Ö. R) -Madridde neşre-IFransız memurları Bidao .. a nehri bo
dilcn resmi bir tebliğe göre, hükiimetçi- yunca bir takım ihtiyat tedbirleri almı~

ler cepheaindeki mühim muvaffakıyet· lardır. 

!erine devamla Pozoblankoda yeni bir Bayonne, 22 (AA) - Buraya gelen 
ileri hareketi yapmışlar ve asi hatlarının 

üç kilometre gerisine kadar girmi!Jlerdir. 
Sol cenah Penaroyayı zaptetmi~tir. 

MUKABELE B1LM1S1L Mt ? 

Paris, 23 (Ö. R) - Nasyonalist Is· 
panyol erkanından birinin Havas ajansı 
muhabirine bildirdiğine göre, kumandan 

T ronkozonun masum1uğunun tezahürü
ne intizarcn Malaga Fransız konsolosu~ 
Tia kar,ı hiç bir tedbir alınmıyacaktır. 

Diğer taraftan San Sebastien ve lrunda 
bulunan yedi Fransızın tardı hakkındaki 
rmir yarın tatbik edilecektir. 

!SPANYOL HUDUDU 
Saınt Jean de Luz. 22 (AA) - ls

panyol memurları dün öğleden sonra hu .. 

dutları bütün Fransızlara kapamışlardır. 

bazı malUmata göre, F ransanın Malaga

daki konsolosunun dün F rankiat me
murlar tarafından evinde hapsedilmiş 

olduğu rivayet edilmektedir. 

Paris, 23 (AA) - Salahiyettar ma· 
ha filde Malagadaki Fransız konsolosu· 
nun konsolosluk binasında Frankist me· 

murlar tarafından tevkif edilmiş olduğu 

haberi teyit edilmektedir. Bu tedbirin 
T roncocosonun mcvkufiyetine karşı mu
kabole bilmisil olmak üzere ittihaz edil-

miş olduğu beyan edilmektedir. T ronco~ 
cosonun kan1mış olduğu i~lerle bir F ran .. 
sız konsolosunun vazifesini ifası arasın .. 
da bir mukayese haddi bulmağa imkan 
yolr.tur. 

Paris ve Roma arasında 

Tun us hadiseleri bir 
ihtilaf doğurmuştur 

Paris, 23 (AA) - T unua hadiseleri 
halr.lundaki tahkikat devam etmektedir. 
ltalyanlann Fransız himayesi alhnda olan 
ı·unusta kavanin ve nizamata muha1if 

hareketlerde bulunmuş ve inzibatı ihl&I 
etmiş oldukları itiraz kabul etmez gibi 
görünmektedir. Bu sebepten dolayı 

Fransa ltalyadan taniye ve mücrimlerin 
tecziyesini istiycbi1ccektir. 

den evvel amiralin 
cektir. 

raporunu bekliye-

Fransız memurları bu meselenin pa
zartesi gÜnÜ Nyonda cereyan edecek 

olan müzakereler üzerinde hıç bir tesir 

icra etmiyeceğini beyan etmektedirler. 

Cümhuriyetçilerin bir zaferi 
A silerin hücumları tamamen püskürtüldü 

Valensiya, 23 (A.A) - Dün akşam saat 21 e doğru asi 

tayyareler şehri bombardımana teşebbüs etmişlerse de hü

kümet topçularının şiddetli ateşi karşısında uzaklaşınış ve 

Sagonteyi bombardımana gitmişse de attığı sekiz bombanın 

beşi denize düşmüştür. Insanca zayiat yoktur. 

M1LLf MUDAFAA BA.KANLICININ TEBLlCt 

Valansiya, 23 (A.A) - Milli müdafaa bakanlığının res

mi bir tebliğinde deniyor ki : 

Aragon c~hesinde cümhuriyetçiler Gallucu ile Guarca 
arasındaki büfün mıntakayı ele geçirmişlerdir. Sanperdo 

manastırına tahassun etmiş olan 25 kişilik bir asi kuvveti 
teslim olmuştur. 

Şimal cephesinde şark mıntakasında asiler çok şiddetli 
tazyiklerine devam ediyorlar. Asilerın Lanaroya karşı yap· 

tıklan bir hücum ağır zayiatle püskürtülmüştür. 

Leon cephesinde cümhuriyetçiler bir kaç tepeyi zaptet
mişlerdir. 

Iapanya Ba~~ekili B. Negrin Çmin Cenevre 
V ellington Koe ile birlikte 

delege!i B. 

Cenup cephesinde asilerin çok şiddetli topçu ateşi önün· 
de kıt'atımız çetin bir muharebeden sonra Torrehermoza

dan geri çekilmişlerdir. 

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

Gizli tutulan şeyler 
Cenevrede uydurma bir suikast 
haberi oldukça telaş uyandırmıştı 

Paris, (P S) - Cenevrede Milletler 
Cemiyeti flarayının büyük asamble salo
nunda asamble reisi Ağa Hanın verece .. 
ği büyük &uvareye sabırsızlıkla ıntızar 

lunmaktadır. Mevsimin en parlak su
' aresini te~kil edecek olan bu geceye 
3000 ki~i davetli bulunuyor. D•koratÖr· 
}erden müteşekkil ekipler bu auvare 
münasebetiyle hararetle çalışıyorlar. 

CAN SIKAN BiR HADiSE 
Milletler Cemiyeti asamblesinin ilk 

toplandığı gün İ!lpanya namına Tiyaset 
kürsüsünü işgal eden Bay Negri çok can 
sıkıcı bir in g~irmiştir. Sola döndüğü 
zaman küçük boylu zayıf bir adam gör
müştür. Bu çehre kendisine i.deta· kor
ku hissi vermiştir. Filhakika Bay Negri· 
nin kar~ılaşbğı adam ui general F ran .. 
konun en hararetli taraftarlarından Lo
pez Oliva idi. Lopez Oliva ispanyanın 
Berndeki sabık elçiaidir. 

Bay Negri, Milletler Cemiyeti aelr.re· 
teri Bay Avenola dönerek: 

- Bu adam burada ne arayor) Sa
londan çıkması kendi.ine ihtar edile· 
mez mi, dedi. 

Bay Avenol §U cevabı verdi: 

50UVB. JR DL 

ÜE 1 t::VE 

Cenewed~n bir manzara 

• 

teftitini yapmak isterim. 1 hal muhasara ed ilmesini istiyordu. Tek-

Sekreterlik memurları bu auikast ha- 1if büyük heyecanlara sebebiyet verebi
berinden 0 kadar telaşa düşmüşlerdi ki, 1 lirdi. Selr.reterlik memurlarından biri 
'hb d n ••h · 1. . . d 1 bu garip adamın vaziyetinden ,üphele
ı arı yapan a amı v- sıyc ı uzerın e ı 

.. 1 nerek İsviçre emniyet müdürlüğünü key .. 
durmağa bile lüzum gormeden Milletler 1. 

11 
h b d tını' 

1
• 

. h lr." . ıye en a er ar e ~ ır. 
cemiyeti binasının er oşesıni gezmesi- I . 1. . . b 1 . . svıçre po ısının ceva ı şu o mu~tur: 
ne delalet etmişlerdır. Fakat bu teftiş N'h t d 1· . kal d ' 

.. - ı aye e ıyı ya a ınız mı" 

korkulacak hiç bir muşahedeye müncer Kendisini her tarafta aradığımız halde 

• 

l 
B. Mehmet Çengel 

İstanbul gazeteleri, !zmirin Joe Luisi 

ve Şmielingi adını taşıyan amatör bok
sörlerin İstanbul boksörlerine meydan 

okuduklarını ve kendileri ile güreşecek 
boksör aradıklarını yazmışlardır. 

Bu defiye derhal mukabele eden Ga· 

latasaray boksörlerinden Fahrettin ve 

Mehmet Çengel lzmire gelmişlerse de 

İz.mirin Joe Luisi denilen böksörlerin 

muhayyel bir tip olduğunu öğrenerek 
hayal kırıklığına uğramışlardır. Meh

met Çengel dün idarehanemize uğraml§ 
ve lzmirde boks amatörleri arasında 

kendisi ile maç yapmak istiyen bir bok· 
sör mevcut ise davetini kabule amade 
olduğunu ve bu daveti gazetemiz vası
tasiyle yapabileceğini bildirmlşlir. 

---111---

Franko 
..,.. 

A silerin lngilterede 
konsolosluklarının 

tasdikini istiyor 
Londra, 23 (Ö.R) - General Franko

nun Londra mümessili İngiliz hüküme
ti nezdinde bir teşebbüste bulunarak tn. 
gilteredeki nasyonalist İspanyol konso
loslarının tasdikini istemiştir. Buna se
bep olarak lngilterede bulunan İspan
yolların sivil ve ticari teşebbüslerinin 
kolaylaştırılması lüzumu gösteriliyor. ..,.. 

Bir lspanyol 
artisti 

Saçını yolan diğer 
artistten 50 bin franh 

tazminat istiyor 
Geçen ayın bir cuma günü ..• Bayan 

Anjelita Vt-lt-z adında bir Jspanyol ar

tisti, güzel ve esmer bir kadın, piyanist 

B. Figerora ile birlikte bir şarkı prova&J 

yapmak üzere Pe.riste Monmarterde bir 

ıtüdyoya gitmiştir. Arlr.adaıı Bayan Ma· 

riza da bir müddet sonra ona iltihak et• 
miştir. Bayan Mariza bir dansözdür ve 

o da lspanyoldur. 

Burada bir müddet kalmışlar ve Ma· 
riza soyunarak dansetmiştiT. Danstan 

eonra giyinmek ve gitmek üzere vestiye· 
re geçen Bayan Mariza, içeriki odadan 

Bayan Anjelitanın şu sözlerini duymu§· 
İtalyan amirali Tunusu terk.etmeden 

evı..·f'l teessürlerini bildirmiştir. ihtimal 
Roma Fransanın talebine cevap verme .. 

Napoli, 23 ( Ö. R) - T unusta bulun
makta olan ve gemicileri tarafından ora

da bazı hi.diseler çıkarıldığı Fransızlarca 

iddia edilen tSolombo> ve cVespucci.t 
mektep gemileri Napoliye dönmüşlerdir. 

- Maalesef hayır... Sinyor Lopez 
Oliva ispanyanın LBhay i.dalet divanın
da daimi a.zuıdır. Bu sıfatla burada bu
lunmak hakkına maliktir. 

olmamıştır. Müfetti~ bir kaç saat s~nra bir türlü ele geçiremiyorduk.Size bütün tur: 

sekreterlik makamına avdetinde tefti· masalları anlatan adam cBelle air> ak.ıl 

Bir Rus generalı Pariste 
ortadan kayboldu 

Bay Negri bu cevabı aldıktan AOnıa 
bir daha salona dönmemiştir. 

UYDURMA BiR SUiKAST 
Geçen per~embe günü çok ciddi ta

vırlı bir şahıs rözlerinde endi~e alimet
leri belirdiği halde Milletler cemiyeti ge
nci sekreterini ziyaret ederek aynen 
şunları söylemişti: 

şinin neticesinden hiç de müsterih gö
ıünmüyordu. Bilakis daha heyecanlı, da· 
ha tel3.~lı idi. Cemiyet binasının der-

hastanesinden kaçmış bir zavallı delidir. 
Kendisinin derhal tahtı muhafazaya alın· 
masını rıca ederiz. 

Küçük anlaşma ile F ran
sa arasında görüş birliği Roma. 23 (ÖR) - Paristen bildirili

yor : Beyaz Rus generallerinden Miller 

t>r\adan kaybolmu~tur. General Miller 

>•hah ış arkadaşı general Skoplinin ya-

nıhdan saat 12.30 da ayrılmış ve 

i~i olduğu için öğleden sonra döneceği

ni bildirmişti. Fakat biraz sonra ııene-

-• -·-- D 

ral Skoplin gı•neral Millerden bir mek- - Ben beynelmilel polis müfettişi
tup almıştır. Bunda Paristeki bir ecne- yim. Toplantı esnasında katiplerden bi
bi mümessilini ziyaret edeceği ve bir 1 rin.in yaıalanması neticesini veren bir Paris, 23 (Ö.R) - Cenevreden bildi- rupa meseleler~ üzerinde cereyan eden 
suikasttan korktuğu bildirilmekte idi. .. 1 cam parçasının düşmesi bana hazırlan- riliyor : Fransa hariciye nazırı Rorrian- bu görüşmeler bütün bu meseleler üze
General Skoplin bu ziyaret hakkında 1 mı~ bir ıuikasdın mevcut olduğu hisaini ya hariciye nazırı ve küçük anlaşma rinde Fransa ile küçük anlaşma devlet· 
ayrıca malumatı olmadığını söylemiş ve 

1 nrmiştir. B. Negrinin nutkunu oöyli- mümessili B. Antonesko ile uzun ve dos- !erinin görüşleri arasında tam bir mu
zabıtara ifade verdikten bir müddet 

1 yeceği sırada salo~a bombalar atılacak- tane bir mülakatta bulunmuştur. Fran- tabakat olduğunu görmek imkanını 
~onra o da ka\·bolmustur. 1 tır. Bütün binanın dikkatli bir ıurette sız - Romen müna~Pbetlcri ve orta Av- vermistir. 

I 

- öf ... Ne fena kokusu var ... Oda· 

nın havasını berbat etti. 
Sen misin bunu söyliyen .. Bu sözleri 

işiten dansöz. Mariza, Vestiyerden çırıl 

çıplak fırlıyarak bayan Anjelikanın üze
rine hücum etmiştir. 

Bu hücum, Anjelikanın başından ol
dukça dolgun bir tutam saça mal olmuş· 

tur. Artistin başında 
metre murabbalık bir 
gelmiştir. 

yirmi beş santi· 
boşluk meydana 

Bir artist için tabii ç<4: büyük bir 

kusurdur. 
Bayan, bu yirmi beş santimetre mu

rabbaı boşluk için elli bin franklık taz. , 
minat talebi ile mahkemeye baş vur
muştur. 
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K6nigsberg panayırında 

Türkiye pavyonu çok 
alaka uyandırmıştır 

lzmir Askerlik Şubesi Batkan
hğmdan: 

[BOR SA·ı 
UZ'OM 

1 - Şahsi itleri için müracaat 
edecek ashabı mesalihin ifleri cu· 
martesi günleri müstesna olmak 
üzere her gün sabah saat sekizden 
on ikiye kadar bakılacaktır. 

Mikdar Alıcı 

mahsulleı imiz hamilen 
teşhir edilmiştir 

Toprak 
bu sergide 

585 lnhisar idaresi 
409 Paterson 
313 Ü . Kurumu 
260 K. Taner 

2 - Öğleden sonra resmi işler- 230 Ş. Remzi 
le çalışılacağından şahsi işlere ba- 164 j. Tarnnto M. 
lulmıyacaktır. Bunun için beyhu- 153 ~ Y. 1. Talal 
de müracaatta · bulunulmaması 142 F. Abdullah 
ilan olunur. 113 A. R. "O'zUmcü 

Berlin, l 5 (Hususi) - Almanyadaki 1 Türk standının dahili yapk.ı ve tde_rktikbn~'. f A k l'k Ş b 100 Alyoti birndcrler 
Türk ticaret odası 1 S Ağustosta açılan bu yıl da büyük .~ir eme ve ı ~t ı zmir s er ı u eıi Batkan- 59 Beşikçi z. 
Arııulusal Königsberg Doğu Panayırı• bir zevkin mahsulu .~~lun~~tur._ Şoy· lığından: 45 H. Alanyalı 
na her ) 'd w "b" b yıl d h" Tür le lci tekmil ihraç urunlerımız numune· 1 - Birinci teşrin 937 aıker al- 40 Kaptan Tevfik yı oı ugu gı ı, u a ı • • . _ .. .. . ..

1 
• 

kiye d J k - · le l · ti leri §ekıl buyukluk, cıns ve ne\ı erme ma zamanı yaklafmt•tır. 38 D. Arditi a ına o ara ııtıra ey emıt r. .. '.. .. . . . l " 
Bizden başka Polonya, Litvanya, Dan- göre, buyuk masalar uzennde, vıtrın e~- 2 - Henüz muvazzaf hizmetle-- 31 Horasan o. 

2.İg L Es r·-'I d' ı de cam kavanoz veya tabaklarda temız . • l l d • Alb k • etonya, tonya. mıan ıyA, s- • . . . rını yapmamıf o an ar an tımdi- 31 ayra 
veç, ltalya, Macariıtan ve Mançukonun bir şekilde zıyaretçıJer~n nazanna arz~: lik bu celpte afağıda yazılı sınıf 26 N. Karun 
iştirak ettiği bu yılki Königsberg sergi- dilmişti. Şark halıcılıgının en kıyme 1 ve doğumlular silah altına alına- 23 Ş. Riza Halefleri 
l!İ, aliika bakımından, bundan evvelki nümuneleri olan halılarımız ve secc.~de· caktır. 15 Vitel 
Yıllara üstün bir vaziyette bulunmuııtur. )erimiz ise -~uvarl_an ve masala~ı su~le- A - Piyade 316 dahil 329 da- 10 M. B. P. A. Mc. 

T" k" l t'" • mckte ve uzerlenne· sonsuz hır alaka M H f ur ıye pavyonunun açıma orenı hil doğumlular. 7 . ı zı 
pıul k b" ıl b .. toplamakta idiler. Nitekim bu alakaya, . 8 K. Akyiı:.it a ır surette yap mış ve u muna- B s·· . t . • t"hkA ı; 
Reb ti uı . . A .. le d" bizzat Königsberg şehremanetinin, me- - u.varı, opçu, ıa 1 am, 2802 1 YckCln 

c e u önderımı:ı: tatur e ve 1" •• .. • ld k h b t b") h I 
ier büyüklerimize tazim telgrafları çe- rasim salonları için lspartaya buyuk kıt - ;:.ı at' ku a ehİ o tomo b~l, 311 • 67497 
lcilrniştir. ada bir halı ısmarlamak arzusunu izhar dıyh~'ı 3a3n1 dveh~lırd ı ... o olmol ı ' 16 702991 

F iat 
12. 17. 
15.25 18.50 
15.50 18. 
16.50 19.50 
16. 25. 
15. 18.75 
15. 18.25 
17.50 18.50 
16. 17. 
16.50 18.50 
14. 18.25 
16.75 17.50 
17.75 17.75 
18. 19. 
17.75 18.SO 
16. 16. 
18. 20. 
16. 16.75 

15. 16.87.5 
16. 17. 
13.75 16.50 
rn. 

T .. k" ' . 300 !emesi de bir ölçü olmu1tur. a ı ' a ı ogum u ar. lNClR ur ıye Standı ou defa metre ey . • • .• •. • • • •ı 
tntırabb d d h . b' hayı Hulasa. Königsberg serıısıne.. bu yıl- C - Denız, gumruk, 1andarm4', M'kd Alıcı Fiat 

aın an a a genış ır ııa .. . .. h . • . 316 dah"l 332 d h" ı ar 
İcgal tti•W• "b' uh . t tanzim ki iııtirakimiz, Turkıye cuqı urıyetının Qr,man, l a ıl ı do- 1610 TiltsU incir c.tk 6 e gı gı ı, m tevıya ı ve • •W• .. .. . w l I v • · 
balcımından da daha mütekamil bulun• dış ticarete verdıgı buyuk ehemmıyet v_e ~um u ar. · • 1034 M. j. Taranto(hurda)4.25 
makta "ıd' G kt ba .. ta halılan- onun inkiıafı için yapılmasını arzu ettı- 3 -Yabancı erlerin dahi aıker-• il19 & 5. 

13. 
4.25 

l2. 

SAHiFE 1 
m 

:· . ~· . 

Sümer Bank Genel 
Direktörlüğünden : 
Bankamız tarafından Avrupya tahsile gönderilecek Lise me· 

zunlarının müsabaka imtihanına 28 / Eylul / 1937 salı günü sa
bah saat dokuzda lstanbulda ve Ankarada baslanacaktır. Evvel· 
ce müracaat eClen taliplerin hemen l:zmirde SOMER BANK Yer· 
li Mallar Pazarı Direktörlüğüne müracaatları lazımdır. 

SPOR Meraklılarına 

TRIUMPH Motosikletlerini ve ELF A biıikletlerini bütün 
dünyaca tanılmıftır. Sağlam, kullanıılı ve ıösterişlidir 

Yedek parçaları daimi surette mağzamı2da mevcuttur. 
MIŞLEN markalı her boy bisiklet, motoaikiet, tenezzüh, kam

yon lastikleri mevcuttur. 
TEDIY ATTA KOLAYLIK GöSTERILIR 

lzmir ve civarı Acentesi: S. Kalomeni 
ı. crçe en, .. bak d b"" "'k b ' 1 • ., 

nıız ve tütünlerimiz olmak üzere tekmil ği propaganda ımın an, U)'U '.r ile muamelelenni tuhelerinden 1 520 A. H. Nazlı 8. 
ziraat ürünlerimiz, mensucat ham mad· kıymeti hai7 hulunmu~t.u~. Bu ehembm ı· sorulmak üzere 4/10/~37 den iti- 236 ş. Riza halefleri 6. 

Büyük Kardiçeli Han No. 42 
11~5 ............................................................. ___ __ 

delcrim"ız 1 ı"' ve madenleri- yelin yalnız Almanya ıçın olmayıp, u- haren ıubeye gelmelerı lazımdır. 168 B. Alazra'~l . , meyva arını ~ . . . . k d k b. . l &. 8.5-0 
ıniz niimunelcri güzel bir ıekilde tanzim radakı dsergıdlere ''tıraf e :re bızıtmt e 4 - Bakaya kalanlar hakkında 13 F. Solari 7. 
\e t~hir d"l . t' bu tarz a a muare e ve munase c e- Türk Ceza kanununda yazılı ceza 

e ı mııı ır. d d 'w "Ik 1 bilhassa Ut 69 S. Silleymanov\ç 8.25 

14.50 

9.37.5 
12. 

8.25 
9. Her yıl olduğu gibi bu defa da ıer- sis ~ enL tıger u . ~tronvyea ~inlandiy: ile cezalandırılmaksınad mahal, kal- 37 S. Bayazlt . 7.75 

tide Türk mahsulleri ve bilhassa tütün, ~·arıya, e onya, .b. 
1 
'k . 

1 1 
t ' mamak üzere yu arı a aıntf 've 

Üzüm, İncir, ceviz, fındık, pamuk, zay· l~veç ~e .Norveç .gı ı mem e w et e~ c o ~n doğumlardan hen!iz askerliğini 2154 ~· ~:.~: . ~ 6.75 7.25 
tin ,, w 'b" b l 'h .. .. I 'm"z tıcaretımıze şamıl bulunacagı guphcsız- yapmamıf olanların v&k..:..:....ıe fU 9.25 13 . 

.1agı gı ı aş ıca ı raç urun erı 1 b 1 ı_ 1 d b'l "ul'\I • y ktı 

• • • t ~ 

Tehiri icra kararları 
geliyor 

c 

c 
« c 

hakk d • - · d v 1 dir. Cerçekt~n u .mem eıı;et er en ı - beye gelmeleri kendi menfai .. 1 . 4145 e n 
ın a bınlerce broı.ur agıtı mış ve · . b . . b' l aı· . . ~ erı 

zi . • " . .. .• . . lıassa Könıgs e~g sergısıne ın erce a- ve iyilikleri ical>ındandır. • ı 1... 58443 
Yaretçıler memleketimız urunierı hak· kA'dar gelmekte ye bunlar Türk pavyo- · ' 62588 

kında her veçhile ' tenvir edilmişlerdi~. nunu da gezip görmektedirler. Bu iti- Ç. U. No. 
Bu broşürler, mevzuu bahis ÜrÜn hale- b 1 da Königsberg sergisindeki Türle 
le d • . . • ara , 
ın a umumı rnalumah, Türkıyede ıs- d hükümetimizin dış ticaret saha-
'h ., atan ı, 

tı salat miktarı ile ihracatını ve ayni za- sındaki csM gayesine hizmet eylemiş 
rnanda bu ürünü ihraç eden Türk tacir- sayılabilir. 
lerinin adrealerini de ihtiva etmf'kte idi- Bu İştirak işinde Berlin ticaret odaml· Danişbeyden Cüzclyalı lı:öprüsüne ,lta. ,.of 

c « 
c 

9• 
10 
11 
12 

ler.. 7& nümun~ tedariki suretiyle. yardımla- dar imtidaa eden caddenin ~ 929 etı(~.- ZAHlRE 
Türk ıotandının cephesini hu CJefa aa . . . b zı tı"caret odalarımı- · d k h ı · "f ğ 1" w l · 5 ,.,. n Arpa rını esırgemıyen a sın e par e a ıne ı ra ı ve a11m an- ,'' / J.0 

Büyük ör:derimi7. Atlltürkün bronz büs- za teşekkürü vazife saydıg'ımm söyler- maıı ücreti olarak belediyece bu cadde 1\ / 130 Çuval Nohul 
tu ıle biraz daha geride çiçeklerle çev· ken, bu her hususta önemli ve milli va- .. · d k" "Ik h' 1 · d { 

1 d B uzerm e ı mu \ sa ıp erın en talep \ 10 Çuva,1 Susam 
rilmi, güzel bir portresi ıüs iyoTr uk. ii- zifeyi üzerine alan odamıza, diğer önem• edilen paranın haczen tahsiüne teşebbüs 

9
.7

4 
Kilo T. B. lçi 

tün dünyada yeni ve genç Ür iyeye li ticaret odalarının da ayni İşte daha ı 
k d . 1.k K"' edildiği malumdur. Bu resmin mev- 794 Kilo Acı B. ı,.: ·,. 

l 

f 

1.5. 
lŞ.75 

17. 
15.75 
22. 
23.SO 

4 

5.625 

~6.50 

&2. 
ss. arşı aima artan sevgı ve a a a, o- şümullii bir şekilde yardımJnı temenni ~ ::.-

zuunu haksız bulan bir c;ok va andaılar 396 .,.;.Uo "un·· 1\ 75 nigsbergdelr.i Doğu Sergisinde Uh,ı ~n- eyleriL Odamız . Almanya.dairi tekmil .l\. 'J • 

d son aylar i .. inde dev,lct •urası-1.a istida· 2 Jon vn-1 p Çek" d ~ 2 90 3 erimizirı resim ve heykellerine karşı gös- sergilere İştirakinde büyük b ir kısım .,. ... Y 55~ v .u.ın.o. • ır e . · 
tcrÜt.;n eaygı ile bir def.a daha izhar edil~ itibariyle daimi meıheriadeki nümune· larla müracaat ederek hll haksiz talebin 439 Balye Pamuk 8. 43. 
miştir. , terden istifade etmektedir. Fakat ele- kaldırılmasını Ye haczin durdurulması- t \ 

Esas pavyonda mahau.llerimiz n\imu- serisi kuru yem~lerimizle ziraat mahsUI- nı iıtt:mişlerc;li. Haber aldığımıza göre ••111•1111J1111!1111•1J1••~111!1•111!1 .. 
1 o • h" d•1d•W• inah 11' •1c.• 1 o ' d kk d b mus" tedı'ler hakkında tehir'ı ı"cra '-ara•• aria akfi te, •in en diplomalı ne erının teıı ır e ı ıııa a ın ı ı tara- erımı:z en tere üp e en u numune· ıı; .. 

Fındaki lcnıımlarda yeni Türkiyeye ait lerin ara sıra tazelenmesi, yenilenmesi ları peyderpey gelmekte ve kendilerine Dl• : tablplerl 
güzel ve kıymetli resimler, memleketi· ve daima teşhire hazır bir vaziyette bu- tebliğ olunmaktadır. 

---w--- ..,... 

mir.in tabii manzaraları ve bilhassa .yeni lunması icap etmekted,ir. Bütün bu ııı---
1 'ürkiyenin sanayi sahasındaki terakld- noksanların ikmali ve lç.ısaca. Berlin Ti- Bağ yaprakları 
&İni gösteren resimler Ve grafikler teıhir carcı odamızın Almanyadaki Arsıulusal Kuraklık münasebetiyle hayvanların 
edilmekte idi. ' panayırlarda üzerine aldı;:;.ı propaganda · ., mer a yerlerinin ihtiyaca cevap verme· 

Bundan başka Türk • Alman ticareti· hizmetini layıkıyle ve kusursuz yapabil- d 
. :>işin en bazı yerlerde bağ müstecirleri· 

•
1

•1n son senelerdeki inki•afı da bu ser· mcsi için memleketimizin büyük 'Ve . b 
Y nın n~ yapraklarını ot olarak sattıkları 

iıdc, Yine resimler ve grafiklerle, müs- önemli ticaret odalarının yardımlarına 
b t b şehrimizdeki alakadar daireye ihbar ..; ir şekilde gösterilm~ti. muhtaç buluyoruz. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-1~~~~~~~~~~ edilm~ti~ Ba~~~ın ~~b~i bahmın· 

M • • t -• y k • • dan mahzurlu olan bu halin önüne ge• u eca VIL an esıcı çilme5i için müessir tedbirler alınmıJtır. 
Buna göz yuman kolcular ,.~ muhtarlar 

Mtmlelut hastana/ dil tabi/Jl 

Muzalter Eroğul 
VE 

Kemal Çetindağ 
Hastalarına hu glln ıa'.,.ıb 

saat dokuzdan bqhy•rak 
Beyler • Numan zade S. 21 
numarab muayenehanelerinde 
kabul ederler. 

T eJefon : 3921 

DAHlUYE MOT AHASSISI 
DOKTOR 

·ceıaı Yartm 
J: İzmir Ahkamı Şahsiye Mahke

mesinden: 
i Karftyakada Küçük Çiğli kö
yünde oturan Abdi kızı 338 do
ğumlu Eminenin küçüklüğü hase
biyle medeni kanunun 354 ve 364 

1 üncü maddelerine tevfikan vaıi 
tzmir Memlekel hastanesi Da- j olarak ayni yerde oturan kardeti 
hili Hastalıklar Seririyah Şefi .Abdi kızı Ane tayin kılınmış ol
Pazardan maada her ıün bula- , duğu ilan olunur. 3320 (1805) 
lanru muayene Te tedaTi eder. \ -
Muayenehane: 2 inci Beyler l lzmir Sulh Hukuk Mahkeme-
--'~ N . ginden: 1 
M>Kağı o: 65· j 1 'l M" E Telefon: 3956 sma1 , ıtat ve nver ve aaire-
Evi: Götepe tramvay cadde- 1nin fayian ve irsen mutasarrıf bu
•İ No: ı 018. Telefon: 2545.- lundukları (1) lzmirin Damlacık •-----•IH•••••S caddesinde atik ve cedit 72 No.da 
•••-••••••••• ve 107 İnci adanın 4 üncü parıe-

1linde mukayyet fevkani iki oda 
Diş Hekimi 

A~~ulla~ Naci 
IJORTAÇSU 

"Hutalann1 Birinci Beyler 

sokak 36 numarda kabul eder. 
Sabah 9 - 12 

l 
ve tahtani mutbah ve havluyu 
müftemil hane (2) Kılcı mescit 

1 
mahallesinin Abbas ağa gokağın. 
da atik 28/30 ve cedit 28 No. da 
ada 108 parsel -68 arsa (3) Kılcı 
meıcit mahallesinin Damlacık so
kağmda 43 No. da ada 108 parsel 
12 de mukayyet hane (4) Damla
cık mahallesinin Uzun yol aoka

ı ğında 2/11 eski ve 2/7 yeni ada 
109 parsel 14 le mukayyet yukarı· 
da iki oda ve taraça ve afağıda 

öileden sonra 3,30 - 6 mutfak ve bir bakkal dükkanı 
Randevü için telefon ediniz. mahkemece verilen izalei ıüyu 

ii 
_____ TELEF ___ o.N_: •2•9ııııi4_.69!!:~ kararına müsteniden satılığa çı-

:.. karılmıştır. Bunlardan l sayıda 
!lll!K'!!lulll!L .. ak~,9!8~o~ğ•az•,~B~u·ru-n-h•a•atll'a._h .... kw•_ gösterilen haneye 1300 ve iki sa-

ları rnütehaaaısı yıda gösterilen arsaya bet yüz 
doksan yedi ve üç sayıda göıteri-

Do k t O r Operatör len haneye dört bin ve 4 sayıda 
gösterilen haneye de 3000 lira 

artırmaları 25/10/937 pazartesi 

J)evletlerin geçir- Bir kadının 
mahkemesi 

tecziye edileceği gibi bağcılara da ceza 
terettiip edecektir. 

Saml
ı Kula~çı kıymet takdir edilmittir. Birinci 

günü sat 15 de İ:zmir Sulh Hukuk 
Mahkemesi salonunda yapılacak 

fZMtR BELEDiYESiNDEN: bu artırmada tahmin olunan be-
l - 3241 lira 70 kuruJ bedeli Muayenehane~ Birinci Beyler dcllerin yüzde yetmiş beşi nisbe-diklt-ri buhran 

Harp siyclsetlerinin 
bir neticesidir 

it l:r.vcsti,, gazetesinin beynelmilel icmal 
•smında geçenlerde Cenevrede topla

~a~ Cemiyeti Akvamın ham maddeler 
I lıyacını tetkik komisyonunda Alman, 
talyan ve Japon delegelerinin temsil 

ettikleri h'"k •· ı · F l "it u umet erın ransa ve ngı e-
re 'b• gı 1 hüyuk müstemlekelere malik ol· 
;adıklarını \•e bundan dolayı ham mad-

e cihetinden fevkalade müşkül vaziye-
te dü .. tu'"kl · · ·ı · ·· k b h t l • '" crını ı erı surere u usus a 
aı.ırnı;:clen tedabirin ittihazı yolundaki 

l'O Ürac.. l . kl'f . . d k "at crı ve bu te ı proıesın e ı-

ra vnde)i krediler tatbiki, Bazel Banka: 

lsı~ın tavassutu, tedavül bankalarının el 
)ırlii' h k b 1 d w ~1 a kında noktalar mevcut u un· 
ugu ve bu noktai nazarı Polonya, Por• 

ıtcl~ız v.e Macaristanın müdafaa ettikleri, 
JU p • 
. ro1e nle}hine olarak Sovyet delege-
~·~in knt'i hücumlarda bulunarak böyle 
l;I• tckJ 'f• C 1 ın müzakere edilmemeai ve e~ rn· 

ıyeti Ak kk'"ll . . 'f . f • vam te~e u erının vazı esı 
a~ıst 1 

k Olem ek<'tlerin harp hazırlıklarını 
olayl 

nııtırmnk olmayıp ancak barışın 
hıkvi . 
.. Ycsındı·n ıbaret olduğu hakkındaki 
Oz} • • 

crııu ve Sovyet delegesinin hıı söz
leri in T 
d gı ız delegesi Leyt Ross tarafın-

ı a~ miidafaa edildiği \'e fasist devlet· 
crın il" 1 oy e bir projeyi ortaya atmaktaki 
trıakaatla d . ~ k rının ne en ıbaret oldugunu 

11 
ll)kdcden bir makale neşredilmekte Ye 
ıa alc şöyle nihayet bulmaktadır: 

C!\.1üt •• CI • •• • •. •ııdi eca~ ız evletlenn bugunku ıktı· 

IİYas ~~ . mal.i buhranları onların harp 
e uıın hır neticesidir. Almanya, ltal 

h Ve J hiik." apon)ndaki iktısadi buhran, bu 
uınctlerin h b" .. 1 . • • Ce·· d ar ı aYantur cnnın neti 

aın c d 
TTlt'V ana gelmi~tir. ,. 

Bayan Mcdihanın fuar dahilinde ya
nına sokularak bir el çabukluğu) le pa
rasını aşıran yankesicilerden Güllü ve 
oğlu sdtlz yaşındaki Bckirin dün Sulh 
cezada duruşmaları yapıldı .. 
Haklın GüllUye sordu 
- Babanın adı? 

- Bilmiyorum! .. 
- Kaç ynşındasın ? 
- Bilmem! .. 
- Kaç numarada oturursun " 
- Hnbeı'im yok ! 
Suçlu GUllü bir kadındır. Tepecikte 

Kuruçay ınahallesindc oturmaktadır. 

Tahminen otuz ynşlarında bulunan bu 
kadın, daha kt.;Uk yaşta yankesiciliğe 

bnşlamıştır. Şimdi oğlu B
0

ekiri de yan
kesiciliğe all§tırmaktadır. Htıkimin sor
gularma karşı ademi malt1mat beyan 
etmesi bir numaradan . başka bir şey 
değiJdir. Hakim tekrar sordu : 

- Bu kadının parasını nasıl aşırdın? 

- Vallahi iftira! .. O gece panayırda 
dolaşıyordum .. Bu kadın yanıma gel
di.. Yilz numaranın ne tarafta olduğu
nu sordu.. Gösterdiın. lşte o kadar! .. 

_ Sen dnima çocukla mı !,~zcrsin ? 
_ Hayır!.. Ben kocnnıdan ayrılmış· 

Hava yolları U. ke§ifli hava gazı fabrikası ocak bi- No: 36 Telefon 2310 tinde bedel verildiği surette talip.. 
nası çatısının örtülmesi ve dahilen lerine ihaleleri yapılacak aksi tak. 

müdürü gitti tamir, tadili işi 5/10/ 937 salı giinü Evi: Göztepe tramvay cadde- dirde satı, 15 gün daha uzatıla-
.Şehrimizde tetkikler yapan Devlet saat 16 da açık eksiltme ile ihale ıi 992. Telefon: 3668 rak ikinci artırmaları yine ı O /11 / 

Hava ıollnrı umum müdürii B. Sabri, edilecektir. Keşif ve şartname 16 1-26 (481) 937 çarşamba günü saat 15 de dai-
diln sabah saat altıda Kuş tayyarcsiyle 1'uruş mukabilinde baş mühendislik~ remizde yapılacaktır. 
Cuınaovas-ındaki sahadan harelcet etmiş •e satılır. tştirak için iki yüz kıri lzmir 1kinci Hukuk Mahkeme- Gayri menkuller üzerinde hak 
ve sekizi on geçe lstanbul, Yqüköy ha· Üç buçuk liralık muvakkat teminat &inden: taleb!nde b~~~nanlar ellerindeki 
vn meydanına inmiştir. Ku~ tayyare•İ Jflakb~:zu veya banka teminat mek· lzmirde E~refpa~ada dördüncü r~~m~ . vesaı eri ile birlikte 20 
1 O yolcu almaktadır. 1-Iava vollan ida· tı.ı .• bu ile söylenen gün ve saatte en- h ll • T . h gun ıı;mde dairemize müracaat ,, Sultaniye ma a esı enezzti so- t ) · IA d 
resinin lngiltereye sipariı ettiği tayyare· ,cumene gelinir. e me erı azım ır. Aksi halde hak. 
!erden daha üç tanesi bugünlerde gele· : ' 2 - Damlacıkta Malderesinde ya. kağında oturan Mustafa k~zı Ari- larında tapu sicilli malum olma
cek ve Ankara • lstanbul _ lzmir hattı· pıl~cak beton. arme kanalizasyon, fe tarafından kocası aynı yerde dıkca paylafmadan hariç kalacak. 
na tahsi• edilecektir. Hava yolculuğuo• .§?Jllar kum depoııu ve imla işi 5( 10/ ikamet eden Ommet oilu Ahmet lardır. 
da da aile biletleri ihdas edilecektir. ?37. salı günµ .,aat-,16 açık eksiltme aleyhine açılan boşanma davası- •. Şartname 5/10/937 tarihinden 

---uı ıle ıhale d'] ,_t. K "f bed )' . ıtıbaren her k · ·· b" • 
Dı.kı·ıı· . e ı ec~~ ır. C§I e ı ütedair dava arzqhal sureble · . esın gore ılmesı 

• Ayva/ık b~§ ~ın iki YÜ.:z yc~?lif bet lira .otuz ~:v':tiye varakaıı müddeaaleyhin ıçın falçıktad ve gayri menkullerin 
ır uru§tur. Kc§if, Jattnamc ve . • evsa arı a fartnamelerd l yolu inşaatı plan yirmi aiti kuru mukabilin- ikamet&ihının meçhulıyetıne meb dır. e yazı ı-

Diküi - Ayvalılt yolu inıaatına ehem· dek~!. mühendislikte; satılır. . lfti- ni bili tebliğ iad~:!ilmit ve yap- Müzayedeye ittirak etmek iate-
miyetle dev~m edilmelc.tedir. iki ay T8 ıçın üç yüz" doksan alb, lıralık tırılan zabıta ta ı ah da bunu yenler kıymeti muh . 

kk . akb • l . ld - d "'dd Of.. d" b ammenenın sonra lzmirden Ayvalığa, en ufalc bir muva at ternınat m tızu veya teyıt ey emıf o ugun an mu e- ,o ye ı uçuğu nisbef d k 
~ • le d ı L' banka teminat mektubiyle söylenen aaleybı·n ı"kametgahının meçhulı"· çeai veya m"ıllı" b'ır b nkın etpe~ a • ilrıza gösterme sizin emniyetle gi 1 e"'ı· .. .. ı· . , a a emınah 
lecelctir. gu~ ve saatte encumene ge mır. yetine binaen davacının talebiyle ırae etmeleri lazımd G · 

Menemen - Muradiye yolu inşaatı da 
ilerlemiştir. Bu yol, fzmiri Manisaya 
bağlıyan en rahat ve muntazam yoldur. 

Hl 

Tegayyüp etmiş 

21 24 28-1 3284 ( 1773) k .. ır. ayrımen-
- - tebliğin ilanen İcrasına ve bu bap- u!un ve~gi ve sair kanuni mülcel· 

Ha.va Gazı idaresi için fenni taki tahkikatın 13/10/937 çar- lefıyetleı:_ı .•atıcıya ve o/o iki bu· 
prtnameainde yazılı yedek parça- tamba saat 10 a bırakılmasına ka- çuk dellalıye ve ferağ hardan 
lariyle birlikte yüz on iki ince alıcıya a"t 1 "h ı b d 11 · rar verilerek uaulen tanzim l 1 _ ı o up ı a e e e erı 
2,844 metrelik ticaret taıili bir n ı def aten ve p • ··d kt" 

tım .. Çocuk }>abasının yanında kalmıştı. Tirenin istiklal mahallesinde oturan 
o gece panayıra gelmiş .. Dövüyorfordı, on beş ynşlarmda Recebin iki aydan be· 
Kurtarmak istedim .. Yanıma geldi.. ri tegayyiip ettiği mahalli zabıtasına ha-

nan davetiye varak • 1 h eşmen o enece •r. 
adet otomobil almacaktır. Bedeli . asıy e arzu al ihaleyi müteakip mütteri ihale 
muhammeni bin iki yüz liradır. ıu~etıyl~ m~hkeme divanhanesine bedelini vermediği veya verem~ 
Açık eksiltme ile ihalesi 5/10/37 talık edılmı• olmakla müddeaa- digi takdirde gayri menkuller tek
ıah günü saat 16 dadır. Şartname- leyh Ahmedin. tayin olunan gün ~ar artırmaya konulup taliplerine 
ıi hava gazı müdürlüğünden pa- ve aaatta tahkıkat hakimi H. Tü- ıhaleleri yapılacak arada tahak-

Suçlunun sabıkası sorulac::ık ve son- her verilmiJtir, aranıyor. 
ra kararı verilecektir. 

---·--- Tayinler 
Yaralanma Münhal bulunan 1000 kuruı uJi ma· 

Kemerde Sürmeli sokağı~da Sabahat a§lı nafıa katipliaine, milsabalca netice· 
isminde bir kadın. Besalet isminde bir sinde Bn. Fethiye Sezgin tayin edilmiı
dclikanlı tarafından yaralanmıştır. Yara- tir. Onun yerine ele Mu.tafa Erdoğan 
lı an yakalanmıthı tayin edif mittir. 

raaız olarak verilir. ittir ak için rel huz.urund.a hazır bulunması kuk ~decek }hale farkı hiç bir g~· 
doksan lirahk muvakkat teminat !veya bır vekıl göndermesi aksi na ~~k~c hacet kalmaks~.zın ~ecı· 

akb • t kd" d hakk d k beıını ıfa etmeyen mufterıden 
m kt ubzu ·1 ver, al ban~ temınat f •tat"h ır e hl~~ ad.el ıya~. ar arı tahsil olunacaktır. Daha fazla ma-
me u u ı e ıoy enen sun ve ıaat-f ı ı az ve te ıg e ı ecegı tebliö h t 1 k · t l d · •• •• • • ~ .. ..1ma a ma ıı ey en er aıremızın 
te encumene relinır. m-1camına kaim olmak üzere ilan 933/2109 No m·· tl ı·· 21 24 .,o 1 282 ( ı . uracaa arı uzu-' , "°' 3 1774) olunur. 3336 (1807) mu ilin olunur. 3333 (1806) 
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~ Beyler Sokağına nakledildi 
~ Mimar Kemalettin caddesinde (ŞIK) diki11 ve fapka atelyesi~ 
1'-. tevsi mecburiyeti dolayısiyle ikinci Beyler sokağı civarında Nu
~ man zade sokağında 36 numaraya nakledilmiftİr. 

Beş bin Dl tın vaadı halkın gözlerini 1 lhtıyar fahışe 

kamaştırmıştı. H erkes bu parayı kazan- 1 leşmişti_ 

N 1 • 26 (1803) 
fıdeta gençleşmiş, güzel- ~czzz:nzz:z~rZ7.J:72Z7.7.ZZZZZ7.7..7-.T.LZ'/..7ZZL/./..ZZ71ZJ 

m ak düşüncesine dalıyordu. 1 Dişlerinden, tırnaklarından arllırdık-
Pardayan arkasında Şarl olduğu hal- lnrı bes on kuruş ıle ikı kadın bu lo

de Lokantanın biıyük salonuna girdi ... knnta~ ı açtıkları günden b~ri, işlerini 
B ir baştan obür basa kadar yürüdü.... bitirınce bir kenara çekilirler, birbırl -
Büti.ın masalardan kulağına gelen bcc; rine şövalyelerin hik:tyelerini, Pardaynn 
bin altının hikayesi idi. Salonun öbür hakkında görüp işittiklerini anlatırlar

bnşından bir odaya geçerek oturdular.. dı. Pardayan bunların sevinç içinde ol
Garsonun ne nrzu edildiği sualine de : duklarını görünce heyecana düştü .. 

Bir öğle yemegi c vabını vcı dıler. On Önündeki şarap kadehini dikti. Hiç bir 
dakika sonra bir kaç kap yemek y n- hadıscdc soguk kanlılığı elden bırakmı- 1 miş bır şişe şarabı da devırmiş bulunu- ynn Pardayan, bu ıki kadının çok ma- i 
yorlardı. Bu esnada Rosotun cilvclerıne sumane olan scvgılcrindcn heyecana 
P ardayan mukabele ederek eğleniyor- düşmüs, şaşkınlıktan ne yapacağını bi
du ki siyah elbiseli düşünceli bir zat lemez bir hale g lmisti. 
daha odaya gırdi. Kız onun yanına gi- Hemen yerinden fırlıyarak her iki ka-
dcrek ne istediğini sordu. dının ellerini öptü .. Onların dn sevinç-

Y nbancı : leri hudutsuzdu .. Çünkü o devirde yal-
- Bayların içtiği şaraptan dedi.. nız kral ile prcn<>eslerin elleri öpülür-
Şarl hemen hemen hiç bir şey ~ emi- diı .. 

yor, içmiyor gibi idi. Pardnynnı b üyük lşte o zaman siyahlı delikanlı söze 
b ir şefkatle seyre dalmıştı. Bu sırnda başladı : 
Rosot yabancının istediği şeyleri getir- .- O halde Pardayan dinleyiniz! Şim
mişti. Şövalye Şarla hitap etti : di sıra bmimdir. S izi ben de haber ver-

- Vallahi aziz dostum, sizi görenler miyeceğim. Hatta haber vermı;ık istiyc
mutlaka şu münadinin başını getirene cek adamı şu cU r·mıc parçalıyacağım. 
~ bin altın vadettiği P ardayan sanır- ÇünkU katliam günü, sizi ş:ddetle ta
lar. Ne dalgınlıktır bu ! kip ediyorlard ı. K aybedecek bir dakika-

Bes b in altın da fena bir şey değil.. nız yoktu. l nosanlarm. mezarlığı önün-
Rosot söze karıştı : de anasının mezarını arıyan bir çocuk 
- Ben bnu tanıyorum .. Dedi. gürmüs idıniz. Siz o ço::ugu teselli et-
Şarl yerinden fırlıyacak oldu. F arda- miş, hatta onu anasının mc?arına ka-

yan masanın nltından onun ayaf.ına bas- dar göttlrmüstünüz... O ÇOt'u1t kal'iyyen 
tı ve Rosota dönerek : sizı hatırından çıkarmamak için yemin 

- Ya! tanıyorsunuz, demek ct...dı. ctm·sti. tşte o çocuk benim! .. Adım J ak 
- Evet tanı~orum. KiC'm:mdır! .. 
- Öyle ise bana onu tnrif et tc be Şovah c anlatılnn \•nk' yı hatırlıyarak 

bin altını ben kaznnnyım.. titredi : 
Yabancı adam güzlerini Parda) ana - Jak Kle:nan! Dcdı .. Evet" Alis dü 

tlık r k dedi ki : Lüksün oglu!.. ı 
- B n ele on. altınn bahse gircrım ki - Evet Alis dö Lüksün oğlu! .. An;:ı-

siz de onu tanıyor unuz. mı teselliye ve kurtnrma"n calı~mı tı-

Pardayan kılıncının <'li ycfüecC'k ka- nız .. Onun hayntının bütün tnrıhç sini 
dnr bir yerde olup olmadı ~mı gözü ik bıliyo unuz. KatC'rin D Med· çi ~ ü
mu yen etti. Bir d knpıs a baktı. E r zünd n c k"ilcnkri b liyo.rsunuz. M d m 
~ nbancı dışarıya çıkm k Lc;teseydı he- k., s·z Pnrda ·a ınız v<.\ m nfur b r 
m n fırla~ ıp kapıyı kapıyacak idi.. F -
kat şu siy.ıh eıb·s 1i del knnlı d r n b r 
du iınceyc dalmıs bulunuyordu Pıırda

:>. n onu bu dal ınlıktan kurtardı : 
- D ınck n ~o 

h? Deli. 

• ı; m ...... &•sc e •• 
B I STO L 

Bey oğlunda 
CZZZ77..7.zz7..z7.J 

s A N • YE ! 
Sirkecide 
rz7..ZZZZ7~ 

Bu her iki otelin müsteciri Türkiyenin en eski oteldsi BAY 
öMER LOTFU'dür. 43 senelik tecrübeli idaresiyle bütün Ege 
halkına kendisini sevdirmiştir. 

Otellerinde mfoafir kalanlar, kendi evlerindeki rahatı bu 
lurlar. 

Birçok hususiyetlerin~ ilaveten fiatler müthiş ucuzdur. 
lstanbulda bütün Ege ve lzmirliler bu otellerde buluıurlar. 

ur ................................ ı .......... ~ 

~fil! . ·~ .. ;"". ·: ' .. 
\l . 

Salih~i Kurşunlu Banyoları 
................................ , .... 

Şifa hassaları muhitimiıd~ tecrübe ile ~abit olan 

Salihlinin 
MEŞHUR 

KURŞUNLU Ilıcaları 
Faaliyettedir 

Ht!r türlü istirhat mevcuttur. Mükemmel otel, lokanta ga· 
zino hülasa her türlü ih tiyaç ve konfor vardır. Banyola rda 
bol bahçecik suyu bulunur. Banyo da iresinin hususi otomo· 
biJi Salihli istasyonunda emre amadedir. Her aileye müsta· 
kil oda verilir. 

- Bitmedi -

• Hakiki dostun tavsiyesi 

• 
1 

N 
Yurdda ittifak haline gelen bu 

muvaffak 

• 
kanaatı 

tesise nicin ve nasıl 
' 

oldu? 
Çünkü •R ADYOL1N> in terkibi yük- mütemadiyen taze taze piyasaya çıkar. 

sek bir kımyn şaheseridir. Ç ünkü cRADYOL1N> diğer macun• 
Çünkü bütün c.RAD YOL1N> kulla- lara nazaran çok ucuzdur. 

nanların dişleri temiz, sağlam ve gilzcl- Artık bütün bunlardan sonra c:RAD
dir. YOLlN> kullanan on binlerce kişinill 

Çünkü cRADYOLlN• emsalsiz rağ- ·ne kadar haklı olduğunu anlamak ko· 
beti dolayısiyle h iç stok yapmadığı için l aylaşır . 

GONDE JKJ DEFA FIRÇALAMAYI tHMAL ETMEY1NtZ ...• 

ııı 

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

rfaze Teıniz Ucuz ilaç 

Hamdi Nüzhet Çançar 
• Sıhhat eczanesı 

Başdurak Büyük Salepçioğlu hanı 
Karş1sında 

.....................•...•..•.........•.....•.•...••.•.•... , ......... ~ 

5AtLIK·5D&UKLUK·EKONQ11! 
DEH EKTİR 

KE.LViNATOR iki defi d~hıı az lşlediCi 
haldo a1nı rnndömıın elde edilen yog .. nc soğuk hııvıı dolapl•' 

18 Ay Veresiye :Sahş 

AH BiN SESi 
ART ~UR VET ER 

IZMIR - Saman isl.eleti (Büyük Kardicnlı Han) 
AYDINDA : r ehmct Gürer ·- öDEMtŞTE : H. Avni Gül r 

MUôLADA : Ahmet S bri Accı.r ov .•.•. 

ağ ·ısı 
AL J I 

Bütün ı tırnp1 a ı t c:n eder 
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YENIASJR 

DEUTscHE LEVANTE LINIE Fratelli Sperco ivıer e u. Mardinıan vapuru 9 eylıllden G t~-Ol • v ş •• 1 LlVERPOOL HA'lTI 

G. m. b. H. LtMİTET rine kadnr Liverpool ve GlaskoY için 
d ATHEN vapuru 25 eyluldc Rottcr- Vapuru Acn ası yuk alacaktır. e::- li?mburg ve Bremen içın hareket Vapur ace tası BRtSTOL, LEtTH VE NEVGASTLE 

ektir. ROYALE NEEHLANDAIS . . HAITI 

be~SALIA vapuru 6 ilk t~rind.e KUMPA.'lY ASI BlRlNCİ KORDON REES JOHANNE vapuru 28 eylüle kadar enıyor. Hamburg \•e Brcmen lı- BiNASI TEL 2443 
l'nanlanndan mal çıkaracaktır. TRAJANUS apuru 25/ 9/ 937 de ge- • doğru Bristol için yük alncaktır. 
l1ı AMERtCAf EXPORT LU\TES li B V ı:a ve Köslence liman- Lllerman Lines Ltd. ARABIAN PRINCE vapuru 10 birin-
~ı>ort Steamship Corporation p, . urg~'.k :ıacnktır POLO vapuru lımanıınızda olup 28 ci teşrinde gelecek Lcıth ve Nevgastcle 

le . OUTH vapuru 22 EylUlde bek- ları ıçin yu ' · eylule kadar Londra ve Hull için yük için yük alacaktır. nıyor, Nevyork için yük alacaktır. TRtTON vapuru 5/ 10/937 de Rotter- alacaktır. 
le~IA vapur_u. 28 eylulde bek- dam, Arnstcrdam ye Hamburg limanla- -~HtLOM~L vapuru 29 eyl~l~en 8 NOT : Vüru~ tarihleri, va-
li'ır~.~Nevyork ıçın yUk alacaktır. 1 a hareket edecektir. Bırınci teşru\c kadar Londra ıçın yük purJann isimlerı ve navlun üc• 
}~IA vapuru 3 ı el teşrinde bek- r n N!EN alacaktır. w. 'kl'kl · d 
enıyor. Nevyork için yük alacaktır. SVENSKA ORtENT Lt LF..SBtAN vapuru 12 birinci teşrinde retlerinin dogışı .1 erın en me· 
rec~ vapuru 10 1 ci teşrinde BlRKALAND motörü 2/10/ 937 de Londra ve Hull için yük atacaktır. suJiyet kabul edılme:ı. 
e~~1Y<>r. Ncvyork için yU~ .al~cak~ır. Rotterdam, Guynia, Danzig. Balttk ve , .. ---------------as•A•-----, 

de hekl~yoGENvapurukl~ ~ın~~kıteşar~= Danimarka limanlarına hareket ede- u p k 
caktır. r. evyor •çın yu cektir. mum amu Fabrikatörlerinin 
b CAIU.TON vapuru 22 birinci teşrinde BARDALAND motörü 16/ 10/937 de N 
t ekleniyor. Nevyork için yük alacak- Rot.terdam, Haınburg, Danzig, Gdfnia, azarı dikkatine 
ır~.,,. .... y N Baltık ve Danimarka limanları- -
. ~uNisTER vapuru 28 birinci teş- orveç, . ıiillm:ı===~!I ruıde belcleruyor. Nevyork için yük na hareket cdeccktır. (j 

alacaktır. vıK.tNGLAND motörü 3/l~/937 ~e ;w.,•,1•~.:!Wı 
~e F.:xı>ort Steamship Corporation Rotterdaın Hamburg, Gdynıa, Danı-
I~~ AKTARMASl SERl SEFERLER k ı·m~larına hareket edecektir. 
~CALiB lAld p· mar a ı 

rede Bo UR vapuru 24 e_Y u e ı- ERVtCE MARlT1M ROUMAlN 
ed n ston ve Nevyork lçı.n hareket S 

10 10 
937 de 

eeektir. ALBA JULtA vapuru · · . 
p·EXEETER vapuru 8 birinci teşrinde Malta ve Marsilyaya hareket edecektır. 
k~~e~en ~ton ve Nevyork için hare- ZEGLUGA POLSKA S . A. 

S~~r. LECHISTAN motörü 10/10/937 de 
Pire BoT MODD~~ Danzig ve Gdynia limanlarına p· - ston lG gun Anvers, 

•re - 'Nevyork 18 gün hareket cdecektır. 8
ERVICE MARITIME ROUMAIN y l yu"'k kabul edcrl~r. tlünlar-o cu ve . 

Qrı>r._ BUCARF..ST . l ket tarihleriyle navlunlardakı 
1 . ~4 VL, Vapuru 4 birİDCİ teşrinde bek- daki ıarC r t ka-
~lliYOr. Ayni gün Köstence, Sulina, değişikliklerden accnta mesu ıye 

alatz ve Galatz aktarması Tuna li bul etmez. 
rn~larına hareket edecektir. A Daha fazla tafsılüt için 1kinci kordon-
fon· 'UROSTQn vapuru 27 cylulde bek- .1 e Tahliye binası arkasında 
GaJıyor. Köstence, Sulina, Galatz . ~e da T~~~t v SPERCO vapur ncentalığı-
''"katz ak.tarması Tuna. limanları ıçın FRA d"l . İ"a olunur .. 
J u alacaktır na müracaat c 1 mesı r w 

S'I'E:. ROYALE HONGROISE Telefon : 4111/4142/266314221 
DANUBE MARITIME 

1 BUDAPEST motörü 28 eylU.tde bek- :••••-•rsmıı•••ı 
Benlyor. Belgrnd, Novisad, Coma~o, • 

1. lldapeştc, Bralislava, Viyana ve Luız 

PLATT 
Fabrikasm:n Namdar 

ÇIKRIKLARINI ve bilcümle YEDEK AKSAMINI 
UMUM ACENT ASINDAN br, sene temin edebilirsiniz 

ADRES: 

G. D. GIRAS 
Pc~temalcılar, Evren sokak No. 3/1 

Singer dikit makirıaları kumpanyası kar,11ında 
ırnJanıan için yük kabul eder. 

ORNSTON VARREN LINF..S LTD. 
LIVERPOOL 

1 A 'VIEMORE vapuru 26 eylulde bek-

Telefon: 2413 Posta kutusu : 234 IZMIR 
'9 ...... m:-11 .. ~11K~*AAlll! ....... &Wlllhm.i111!111! ..... E!l14*1611~1 1BSFll!Z!#~' ... Z~ 

eniyor .. Liverpool ve Anvers limanla
:rından yilk çıkaracak ve Burgu, Var
~· I<östence, Sullna, Galatz ve Ihrail 
lırnanlanna yUk alacaktır. 

ARMEMENT DEPPE - ANVERS 
l'.SPAGNE vapuru eylôl son1arında 

bekleniyor. Anvers içln yük alacaktır. 
KHEDIVIAL MAIL LINE 

ABUKtR halen limanımızda olup 
l>ort Salt ve Iskendedye limanlanna 
l'Uk kabul edecektir. 

Pulmol 
Eski ve yeni öksürüklere, gö

ğüs hutald::lanna kartı, en em
niyetli ilaçbr .. 

Sinirol 
Sinir liuhranlannın ve 

ağrılarının' bq ilacıdır .• 

. . 
'anır 

DEN NORSKE MIDELHA VSLINJE 
BAALEBEK. vapuru 27 eyh11de bek

lentyor. Dleppe, DUnkerk ve Norveç 
Utnum Umanlan için yUk ala~ktır. 

BAYARD motörU 24 birinci t~rinde p t . 1 • m 
bcklenlyor. Dleppe, Dünkerk ve Nor- e İ 0 ıza 
veç limanların hareket ede~ktir. Saç dökübnesine, saç has-

ı\.RMEMENT H . SCHULDT t lıklarına kn•ı ilmi ve fenni bir li 
HAMBURG a -:r g 

MARrrzA vapuru 28 eylôlde bekle- !m~il;;aç~t~ır~··mı::2lm~ıs::~~c;ı:z::;:~ 
niyor. Rottcrdam, Hamhurg ve Bre- .:ı 
tnen i!'in yUk alacaktır. ,. 

Her işte kullarıılan 

ZONGULD 

Parlak ZIYA 
Kudreti 

Daimon Elektrik pilleri dünyada taommı~ pillerdir. Daimon 
Pili kullanan hiç baoka pil kullanmaz. 
lJrıı b · oda 28 - 9 Hüsnü Uz um deposu : Sulu an cıvarı 
Ôdemi~li. 

iZ M iR 
P nıukMens ca 

• • 
ır 

• m e 
Şirketin Merkez ve Fabrikası : lımirde Halkapınardadır. 
Yeru Pamuğundan At, Tayyare, Kö~ekbaş! 

befiErmen, Geyik ve Leylak marlrnlarını havı her.ce~ı 
l<abot bezi imal eylemekte olup malları Avıupanın aynı tıp 

' hıensucatına f a\ktir. 

Telefon No. 221 v~ 3067 
1'elgraf adresi : Bayrak lznıir 

' 

Otel SADIK. AKSEKi 
Tilkilikte Telefon 3206 

Sabık T evfikoasu Oteli 

Yeni temiz 

mefruşat 

Banyo 

Bol hava 

Ucuz iat 
lzmirin en havadar yerinde ve denize karşı fevkalade latif man· 

Zt1Talı cok temiz ve emniyetli yegane oteldir. 

lzuıirde Nasırdan Şikayet ayıpdır? 

Eczacı 

'' 
erııal Kamil Aktaş1n 

s <>l cıl,, 
NASIR iLACI VARDIR 

ilal Eczanesi vardıl' 

EKAOAR G U ? .... 

azilli Belediyesinden: 
Belediyemizin 100 lira ücretli bat makinistliği münhaldir. Bu· 

1ıar makine i ile dizel motorundan nafıa vekaletinden ehliyetna
meyi h iz makinist!erin vesakiyle birlikte belediyemize mürac t· 
leri bildirilir. 23-24-25-26 3301 (1800) 

-

SAHiFE 9 

TURAN Fabrikaları mamulAbdır. Aynı zamanda Turan 
tuvalet aabunlarmı, traş sabunu ve krem( ile gOzeUik krem· 
lerini k ullanmız. Her yerde sablmalttadır. Yalnız toptan ••· 
htlar için lımirde Gazi Bulvarında 25 numarada umum acen· 
telik Nef'i Akyazılı ve j. C. Hemsiye mUracaat ediniL 

Poata Kut. 224 Telefon E4S8 

KREM BALSAMIN 

Kumral, sarıoıo, esmer her tene tcvatuk eden yegane ınbhi 
kremlerdir. Cildi beıler, çil, leke ve sivilceleri kamilen izale 
eder. Yarım asırdanberi kibar mabfellerin takdir ile kullandakları 
ııbhi güzellik kremleridir. 

Krem Bal1amin dört fekilde takdim edilir: 
1 - Krem Balsamin yağlı gece için penbc renkli 
2 - Krem Balsamin yağsız gündli:ı için beyaz renkli 
3 - Krem balsamin acı badem gece için penbe renkli 

- Krem Balsamio acı badem gündüz için beyaz renkli 
lnsriliz Kanzuk eczanesi BeyoJilu lıtanbul 

AYA 
AYA 

---~ ........... 
En yüksek sınıf 

saattir 
Depozitörü : 

1 
a an 

Saman Is elesl iş 
an ası 

karEısında . 
Telefon: 3457 

IKL, M AZAM 
1 E D GERL 




