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ka~er zaman olduğu gibi, bugün de 
ll:ıız ·~~ti: be~an edebiliriz ki, para
tir. lJ çuk ~ır sarsıntı geçirmiyecek
<>lan ~umı efkiırm Türk parasına 
tak ~rveni daima en kuvvetli ola
ratll acaktır. Zira bu güveni ya
Par~ sebepler sun'i değildir. Türk 
>'lın ının kıymet ve kudreti dünya
:tı11._ e~ ~ağlam telakki edilen parala-
Şu aık olduğu meydandadır. 

1cu\'v halde, paramız çelik kadar 
tikat:tlid~'.· .. denildiği zaman bu ha
bir l·· kbutun kalbiyle inanmıyacak 
ille~. Ut Vatandaşı tasavvur edile-

) Mali ve ikt" dA • • • ekett ısa ı sıyasetımız, mem-
J>ıln:ı k Yapılması düşünülen ve ya
~k ~I t~ olan büyük işleri karş~Jı~
hütr çude dolgun, muvazene1ı bır 

,.eye mu ı· b. . b.I,. Ço8u ' vazne ı ır tıcaret ı an-
rıa Ve b··ı·· b 1 b0

" b. llctic . u un un arın ta 11 ır 

rette ~1 ~larak paramızın mutlak su
<lerı be 8!1k~arına dayanır. Scneler
tar rı hır emrivaki olan bu istik-
.. llıevcut 1 d .. 1 . . Oflü d o masay ı, goz erımız 
Yü:le eb· ~ükselen az,-ımetli işlerin 

ırı Yapılamazdı. 

Milli Par l k · · d .. ·· trıe~ a arının ·ıymehnı· uşur-

lıild~e mecbur kalan memleketler da-
} cst~d:e .hariçteki borçlarının tedi
çeler· . kı zorlukları k:ırşı1amak, büt
ların ının bir türhi kapanmıyan açık
llı:ık 1 ~ıkarnalt, ihracatı kolaylaştır
ile t' ayatı ucuzlatmak endiseleri ou tedı . . 
zjrn i . uıre baş vurmuşlardır. Bi-
l vn~ ~ bu~~" .uretJ .. rden hiç biri ns
:ı>~n ol 

1 
de ıld r. Bütçemiz müteva-

8İ ı h nı~kJa kalmr or, '\ ~ridat hane-
cı n·ıınJ . f 

tı:for B rın evkinde olaral~ kab.ı-
\·e d~I u~dan halkımızın kazancı 
t'l o)d a~ ısıyle t diye kudr,.ti rtmak
•uUe .u~u~u anlıyoruz. Mılli mah-

Alman oı·dıısunu 

MUSSOJjNiYE 
takdim etnıiştir 

iki müttefik 
Devlet reisi Essende 
Krup fabrikalarını 
ziyaret etmişlerdir 

---111---
Göriiımelerde yeni bir kuvvet 
müva:z.enesinin kurulması 
düşünülmüştür. 

• 

. rırnı~ı d . k •cin .. k ış pıyasalarda siırme 
~en:ıı:kuı; ülata uğramıs değiliz . 
\:adar . e_th ne İstihsal ediyorsa, ne 
)or. tN ~al ediyorsa, hepsi s;\lıh-

Berlan, 27 (ö.R) - B. Bitler dün Manecralarcla Alm mau tankları 

etoltJa tnızde satılmadan k::ılrr.ı 
r ''oktur LI··ı,. .. d - SON · ı.-.u asa ıcın e ya~ 

U tkfNC1 SAYFADA -
ŞEVKET BiLGiN 

Meklenburc büyük maneVTalannda Al- ki salı günü de Berlin Olempik atadyu- keri geçit resmi yapılacaktır. 
man ordusunu B. Mussoliniye takdim et- munda BB. Hitler ve Musaolini tarafın- HITLERIN ROMA YA GiTMESi 
-:nittir. Manevralarda aaıl hareketler dan aon derece büyük bir ehemmiyeti MUHTEMEL MU 
nütecessis gözlerden uzak tutulmUJtur. haiz olacacı bildirilen birer nutuk ıöy)e- B. Muuolininin 8. Hitleri yakında 
tkı hukümet reİIİ bopn Eaeende Knlpp n~ektir. 29 [ylUJ çarpmba günü de ltalyada kendiaine ziyare&ini iade etme

ıkalannı x ret ebni;lerdir. Yann- ziyaretin ıon meraaimi olan büyük u- -$ONU ALTINCI SABU'El>E -

Sonbahar manevraları 
Sonbahar manevralara hazırlıklarına büyük biT 1 

hızla devam edilmektedir. Bu manevralarda ayni 
zamanda demiryolu nakliyatı ve cephe gerjsj hiz
metleri de incelenecektir. ı 

Manevralardaki bütün harekat safhaları sine-
ma filmine alınacaktır. J 

sonunda 

Baltık sahillerinde 

Rus ordusunun büyük 
manevraları dün bitti 

Çinin açık sularında 

Çok müthiş bir 
katli im faciası 

.Mateıal Şang - Kay • Şek tıe kar13ı 

Bir Alman kaptanı 
bir Japon denizaltı 
ge~isinin balıkçı gr .. 
mılerine saldırışını 

anlattı 
. Londra, 28 (II. R) _ Hong _ Kong 
lıınanına gelen bit: Alm, n gemisinin 

1 kaptanı, deniz üzcrind r. t geldiği çok 
müthiş bir katli:tın f; c: ı • nlatmakta
dır. On iki balıkçı g n· , Çin açıkla
rında ve kendi hali ı indC' nvlnnırken 
birden bire kar ılıırına bir Japon tah· 
telbahiri çıkmıştır. Taht lb h·r derhal 
bu zavallılar iizerine sıkı bır mitralyöz: 
ateşi açmıştır. Ve kayık!. rı b:rcr birer 
batırmıştır. ölen ve ~ar ı. nıp ta su üs
tünde çırpınan kadın C'rk k. çocuk ilq 
yüz kişinin feryadına kulaklarını tıka
yan Japon tahtclbahiri b.ı !:iciayı yap
tıktan sonra denize b, tıp kaybolmuştur. 
Alman gemisinin kaptanı deniz üzerin
den biri kadın olmak iızere on kişi top--



, 

SAHiFE 2 

Paramız 
Hiç bir sarsıntı 
geçirmi yecektir ... 

j.JAŞT ARAFI BiRiNCi SAHiFEDE 
aığımız iktuıadi şartlar paramızın is
tikrarını muhafazaya atfedilen bü
yük ehemmiyeti tamamen haklı gös
termeğe kafi olan ıartlardır. V azi
yet bu kadar açıkken paramızın kıy
metini dü§Ürmeyi kimse hatırına 
getiremez. Bu §ayiayı çıkaranlar an
cak Türk milletinin, Türk vatanı
nın terakki ve inkitafına, muvaze
neli hayatına düşman olanlardır ... 
• Halkımızın milli tediye vasıtamı
ı:a olan güveni memlekette muaz
zam bir it sermayesi biriktirimine 
vasıta olmuştur. Milli bankalarımız
daki mevduabn seneden seneye da
ha kabarık yekWılara vardığını gö
rüyoruz. Bu sermaye biriktirimi ha
reketin in ne kadar güzel, ne kadar 
sevinçli neti=eler verdiğini görmek
teyiz. Paramızın istikrarından do
ğan bu neticeyi tehlükeye düşürmek 
isteyen her tetebbüsün bütün mem
lekette derin bir infial uyandırması 
pek tabiidir. 

Hükumet, bu umumi infiale ce
vap verecek şekilde spekülatörleri 
ezecektir. Buna iman etmiş bulunu-
YOTUZ. 

ŞEVKET Blİ.GIN 

:: 

YENIASIR 

Çekler 
---"'---

-
ş 

Bizden 
---·---

Mal isteyen 
ihracatcılar • 

Uzun yıllard.,nberi Danzigde yerleşen 
bit Türk fi.rmuı ticaTet odutna müracaat 

ederek Türk ihraç mallar1nın Danzigde 

Odada mühim bir toplantı 
Iktısat Vekaleti iş dairesi şefi iş 

' kanunu etrafında iyzahat verdi 

lzmirden 
Tütün almak içi11 

bir heyet 
gönderdiler 

Amerika, İ 937 rekol· 
lesinden 17 milyon 
kilo tütün istiyor 

ıürümünü temin için bazı teşebbüsler Pazar gi.inü şehrimize gelen lktısat 
yapacağını bildirmiJtir, Bu firma ilk vekaleti iş dairsi şefi B. Enis Behiç dün 
olarak 10.000 kilo kuru üzüm, 10.000 iş müesseselerinde bazı z.iyaretlerde bu
kilo incir, 10.000 kilo ceviz ve 10.000 1 ıunmuş, öğleden sorıra saat on altıda, 
kilo da fındık istemektedir. Kendisine Ti • .t odası salonunda yapılan bir 
ihracatÇI fi.rmalann islm ve adr-::3 leri bil. toplantıya riyaset etmiştir. 
dirilmiştir. Odada yapılan toplantıya iş v~ren 

Üç kişi yaralar..dı 
müessese ve fabrikalar direktörleri ve 
ınuınessilleri iştirak etmişlerdir. Bir 
hasbihal mahiyetinde olan bu toplantı-

Dün sabah ihracat gümrüğü önünde, da, 1ş kanununun tatbikinden sorıra iş 
müessif bir kaza olmuştur. Asitle dolu kısımları üzerinde karşılaşılan bazı 
demir varillerden biri tazyik neticesinde 1 ınüphemiyct~ r üzerinde konuşmalar ol
infilak ederek Raşit. Mehmet ve Osman I nluj, kanunun neden ve ne maksat!a 
İ~imlerindc ·Üç hamalın yaralanmasına 1 tatbik edıldiği, ışçınıo, iş verenlerin, 
sebebiyet vermi1tir. Y aralıJar hastaneye 1 kanun karşLSındaki me3ulıyet v~ vaıi-
kaldınlmı~tır. feleri izah edilmiştir. 

deni ve ileri harekette olduğu gibi bazı çalışanlar, entellektüel olanlar iş kanu- ---•---
müphemiyetlere yol açmıştır. Bittabi nundan hariçtirler. Çekoslovakya tütün rejiai umuırt ,.;ı. 
her suretle konulan kayıtlar, insanların YANLIŞ ANLAŞlLMAMAu dürüyle reji erkanından bir zat ~ 
serbcstii hareketlerini tanzime yarıyan Falan nıüessese sanayie ml, zi.raaıe günkü vapurla tchrimize gelmiı. yaptır 
noktalardır. Devletin bır esası içtimaı mi dahildir, dıye bir sualle karşılaşmak da iıtikbal edilmitıir. Son ıeneler iÇİll' 
ile, muayyen bir düşünceyle yaptığı ka- istemeyiz. Yanlış anlaşılmamalı.. Bu de Türkiye tütünlerine büyük bir al~ 
nunun iş hayatımızda kayıtlar doğur- bir tecrübe kanunu değildir. Uzun se- göstermeğe baılıyan Çekoolavalı:Y• 
ması gayet tabiidir. neler tetkikten geçirilerek, Avrupanın ticaret mübadelelerinin geni~emeıi p'I" 

BtZ HIZLI YÜRÜYORUZ başlıca memleketlerinde tatbik halınde nı arzu görülmektedir. Bu ziyaret ı• 
Arkadaşlarım ; bulunan kanunlar incelenerek, kendi h '- 1 E ki<' er sene te1trar anan ziyaretlerin e'I 
Başka memleketlerde ağ<r, ağır yüz bünyemize en uygun olanı kabul edile- de bir mana taıımaktadır. 

senede tatbik edilen işleri, bize esas rek tatbikine geçilmiştir. ç ,_ · cı.ıı e1t tütün rejisi umum müdüriı, 
olan hızla yürüyerek katedeceğız. Na- On işçi çalıştıran bir müessese, iş b- b h ç ,_ 1 1 '- ..ı~ sa a eı<o• ovakyanın zmir ,.on , 
sıl ki memieketın umumi idaresinde yüz nununun hükümlerini tatbik mecburi- k ~ 

ıu B. V etler Arıhur' ü ziyaret edere .• ~ 
elli setıelik bir hamleyi on beş senede yetındedir. Ancak, altı işçi çalıştıran bir ot müüddet görüımüştür. Çek heyetı 
almayı bilmişsek.. ış yeri de mahiyet itibariyle iş kanunu- •tii' 

leye doğru ıehrimizdeki muhtelif tU . 
Bu, hır içtimai hamledir, bir siyasi nun hükümlerine dahil olabilir. tş daı- atif 

imalAthanelerini ziyaretle, ihracat t 

Bir cinayet daha 
Yine bir adamı vurdular 

.B. Enis Behiç, izahatının •R~sınl be
yanlt mah:yetinde• t•lakki edilebilece
ğini işnrct ettikten ~ "1lra iş kanununun 
manasına ternas ederek fikrini şu cüın
lelerle izah etmiştir : 

BU KANUNUN MANASI 
- <İş konunu, iş hayatını tanzim et

mek, hır halk hükümeti olan Türkiye 
Cüınhurıyeti hükümetinin bir ücret ınu
kabilinde başkaları hesabına çalışan 
yurddaşların menfaallerini siyanet et
mk maksadıyle meydana getirilrn4tir .. 
Bu kanun, Türkiyen.ın iş hayatında iş 

gayedir. Vatani bir borçtur. İzmirin mü- resi : Burada i~ kanununu tatbik ede- ··t>i' 
lerimizle temaslar yapm. ış, 936 tU • 

nevver v bılgıli iş vericileri, bu ka- ceğiz, deyince orada iş kanunu tatbik ıo~· 
k b 

mahsulümüz hakkında malumat • 
nunla nelerin kasdedildiğini şüphe edi- edılir. Çün ü u işin şekli ve mahiye- ıiJıl 

gibi 931 mah•ulü hakkında da ve 
lemez ki çok iyi kavramı.şlardtr. tş ka- ti bunu icap ettirmektedir. 

b · k f MEDENt BlR HAMLE izahatı dinlemişlerdir. nunu ir sanayı anunu, bir abrikalar ıı B' ·ı ı· .. r.k kanunu değildir. Bir işçi kanunu da Değerli dini ey icilerim.. ıze verı en m3 umata gore .,,... ~ 
değildir. Bu kanun bütün iş sahalarını Bütün iş sahalarında tatbik edilecek tün müstehlilderi, Türkiye mahsulü . 
içine a"!n ihatalı ve rabıtalı bir iş zil- olan bu kanunu, bu kadar büyük ve me- tünlere büyük bir alaka göstermekt""; 
minidir. lş kanunu, sanayi ile birlikte deni bir hamleyi biz, başka memleket.. !er. Tütünlerimizin içim nelueti "" 
bütün iş sahalarwa şimil, tam mana- lerde olduğu gibi yumruk yumruğa gel- kotin derecesinin çok az oluşu bu .,...,.ı• 
siyle ileri bir kanundur. Yalnız fikren - SONU ALTINCI SAHİFEDE kette Türk tütünlerinin tercihine ,efı'I Cinayetin sebebi üç senelik bir kindir 
.,,_.._.._.._,. .• _ .... -----------..,..---------,....,..,,..,, _____ teşkil etmektedir. Çekler Türk tüt<'' 

!erini diğer tütünlerle harman etmek ti' 
retiyle kullanmaktadırlar. Katil Kemer karakoluna getirilirken 

B. Hayrettine de taarruz etti 
eczacı veren müsseselerin işlerini modern bır 

zihniyetle yapmalarını da göz nönünde 
tutarak tanzim edilmiştir. 

Bir .katil kaçtı 
Evvelki gece eaat on birde Tepecik 

te yine kanlı bir cinayet olmut. Vehbi 
Beşok namındaki biri; Habip adında· 

J.ıki bir adamı biçakla öldürmüü7tür. 
Hadise şudur: 
Evvelki gece suçlu Vehbi Tepecikte, 

1 lamdinin kahvesinde Mehmet, Pehlivan 
Abidin, Abdurrhman çavuı ve kahveci 
Hamdi, hep birlikte otururlarken: mak
tul Habip zll zurna aarhoş olarak.. bun-
)arın yanına gelmiı ve 

oturmuıtur .• 
Llf araıında Habip: 

aeld.m vererek 

- Polis memurları, az evvel benim 

üzerimi aradılar.. Fakat ben tabanca• 
mı daha evvel takladığım İçin hiçbir tey 
bulamadılar. işte benden almak istedik
leri tabanca ıudurl 

Diyerek, belinden çıkardığı bir taban
cayı elinde evirip çevirmeğe başlamış ve 

biraz sonra da karşıda oturan Vehbiyi. 
hedef ittihaz ederek derhal patlatmıştır. 

ilk ku<Jun Vehbinin aağ bacağının diz 
kapğı üzerinde oyluk İstikametinde hafif 
bir temaı yaparak geçmiştir. Habip ilk 
kurşunu müteakip daha üç kurşun 11kmış, 
fakat bunlar i ... bet eylememittir. 

E.aıen Habibin böyle hiç yoktan yere 
tabancayı evirip çevirmesi. ve ansızın pat
latması Vehbiyi harekete getirmeğe kafi 
gelmiş ve hemen Habibin üzerine ahla .. 

tak ellerine tarılmış, fakat Vehbiden da
h kuvvetli ve acar olan Habip bir sil
kinm('de Vehhinin ehnden kurtulmi'lğa 
muvaffak olmuştur. 

öLOM TEHLiKESi 
1ıte o zaman tam bir ölUm tehlikesiy

le karşılaşan Vehbi, Habibin başka si
lah almasına meydan bırakmıyarak. elln
de bulundurduğu biçalda Habıbin üze
rine fırlamıı ve birisi tam kalbinin üıtüne 
diğeri sol kulağının arkaaına olmak. üze
re iki defa saplamıştı. Habip, kalp üze
rine gelen yaranın tesiriyle hemen yere 
yıkılmıı, bir müddet debelenmİJ ve yer
de küfür etmeğe başlamış ve ayağa kalk
mak İ•temişse de muvaffak olamamıttır. 

iSTiFiNi BOZMADAN 
Hadiseyi müteakip, suçlu Vehbi hiç 

İ lifini bozmadan orada bulunan Meh
met oğlu Mustafaya biçağı vermi1 ve 
vak" a mahalline yetişen zabıta memurla
rı tarafından derdest edilmi,tir. 

Vak.anın vukuu telefonla iddia maka
mına bildirilmiş, bir imdadı 11hhi otomo
bili hadise mahalline gelmitae de tam o 
aırada Habip can vermi,tir. 

Hadise mahalline gelen adliye heyeti 
tarafından tahkikata başlnmış, ıazımge
lenlerin ifade-lerine müracaat edilcr~k; 
katil Vehbi ile birlikte kahveci Ham-li 
ve Mehmet oğlu Mustafa da hadisede 
al-lkadar gôrülcrek üçü de nöbetçi sulh 

ceza mahketn~.sine gönderilmi~lerdir. 

MAHKEMEDE 
iri yarı yapılı olan katil Vehbi iki ko· 

miscr, dört polis ve aiti taharri memu· 

runun nezareti altında mahkemeye geti
rilnliştir. 

Suc:lu Vehbi hakimin sorguilun:ı 

fU cevabı vermi~tir' 

- O.; sene evvel bazı arkadaşlarla 
Tepecikte rakı içiyorduk .. Bu habip çıktı 
yanımıza geldi.. Çok sarhoştu. Bununla 

Bılhassa şunu arkadaşlarıma arzet
mek istiyoruın k• • kanunu eski nı

zamat gibi bir lafzı murat değildir. Hü
beraber biz kendisine hürmette kusur et- küınleri atıl değildir. Aktif bir kanun-

20 yaşında olan ve aptesane pençe
resinden kaçan katil aranıyor 

medik. •• ikramda bulunduk .. · dur. Tatbık edilecektir. Bu kanun, Tür-
Habip birkaç kadeh rakı içtikten son- k. C 1 · • h k · Dün gece saat yedi buçukta sulh ce- gusu yapılmak , tevkif ve ademi tevki-• . . ıye üm ıurıyetı ü ümetınin diğer 

ra: sululuga başladı ve bır tekme ıle ma- med•ni memleketlere karşı gösteriş ol- za mahkemelerinin bulunduğu Bahçeli fi hakkında bir karar verilmek üzere 
sayı yere yuvarladı.. Tabanca attı. Ol .;un ·lir kabul ettiği bir kanun değil- handa bir ftrar hAdisesi olmuştur. dün geç vakit nöbetçi sulh ceza mııh-
zaman ben dayanamamq. bun3 mukabc- dır Adapazarında işlediği bir katil su- kemesine bir taharri memurunun nen-
le olarak kendosinin aa;{ kubğını di~imle KANUNUN HEDli:Fl çundan dolayı kaçan ve aranması ve reli altında getirilmişti. 

koparmıttım .. Kısmen kulağı olmıyan bu 1.; kanunu tatbik edılirken iş hayatı- yakalanması için her tarafa tamim edi- Tahar~i memuru, yanındaki suçlu ile 
Habip, üç 'ICne evvelki bu acıyı yerine nı sektedar etinemek başlıca hede!ımiz- len Adapazarlı Alican Osman oğlu birlikte, bir müddet mahkeme salonun
getirmek ve muhakkak beni öldürmek dır. Bu kanun iş hareketini haleldar et- Mehmet Hulusu adındaki adam, dün 1 da beklemiş, fakat hakimin cilrmü meş
kasdiyle dün gece yıne sarhoı olarak ya· mcınk için, bilakis iş sahasını tanzim talıarri memurları tarafından yakalan- hut 4leriyle megul olduğunu görüne•, 

nımıza r.•lmi~; bir takım bo1 11flardan için meydana getirilmiştir. İş hayatının mış ve yapılan isticvapta, katil cürmli- su~u>:,t janda~ıııay~ lesdümtahmyle~ıiştir.d. 
ıonra tabancasını çıkarını~ ve bana doğ- sc-rbcsl gidişinin kayıtlanınaı;;ı, her ıne- nü sarahaten ikrar ve itiraf ederek, sor-

1 
bilenuz yılrmı ydaş arbın a .. dın eb •

ru atmıştır ... Can bu ... Tabii boş dura- ----------------...... ----------......... --- c en suçu, ap est ozacagın an a
ı•azdım, üzerine atıldım .• Elimden kur- D ı hisle jandarınadan ınüsaade almış ve ne-

ıat vermiycrek kendtsini yaraladım. De- r mn rincisine girm~lir. 
tuldu .. Tam bana ate~ edeceği •ırada fır· 1 ay a zarethAnenın karşısındaki helalardan bi-

Helil.İarın hepsinde de geniş bir penmi1tir .• 

Suçlulardan 
miştir: 

BiR BAŞKA iF ADE 
Hamdi de şunları söyle-

- Bi.z oturuyorduk ... Habip şuuruna 
malik bir tarzda aaıho, olarak kahveye 
geldi ... Yanımıza otudu. Tabancasiyle 
oynarken: 

- Nerede o ıa.,.larl ... 
Diye haykırdı.. Kimi l;asd :ttiğini an~ 

layamadık.. Saatin on bıre geldiKindcn 

ve kahvenin kapanacğaından bahsede
rek defetmek istedim.. Kalkmadı .. Me
ğer. herifin maksadı Vehbi imiş... Bu 
defa Vehbiyc çevrildi ..• Ana, avrat kü
für etmeğe ba,ladı.. f!flC bu ıırada bir 
tabanca patladı .. Kahvenin içi allak bul
bk oldu .. Vehbi de mukabelede bulun
du. Benim bu işte bir kabahatim yok
tur. Dedi. 

Diğer auçlu Mustafa da, biçağın ıoka
K"a. atılmış olduğunu ve kendisi tarafın
dan saklanmadığını söyledi .. 

Hakim: hd.disenin mahiyetine ve suç

- SONU ALTlNCl SAHlFEDE -

Pazar günü Halkevinde 
heyecanla kutlulandı 

Koni erans veı ildi, öz Türkce siirler ' , 
alakayla karşılandı 

Pazar günü, büyük dil bayramımız kültür hayatı üzerindeki tesirlerini say .. 
memleketin dört köşesinde olduğu gibi 1ı mı~, folklar derlemelerinin, halk türküle
lzmirde de parlak törenle kutlulandı. Dıl rını ne kadar zenginleştiğini tebarüz et
inkılıibının memleketin kültür hayatında .

1 

tirmiştir. 
>·arattıKı eşsiz ilerlemenin manasını çok Bundan ıonra öz Türkçe yazılmış. bir
iyi. idrak eden halkımız, pazar günü öğle"' I çok şiirler okunn1uş ve ali.kayla karşılan
den ıonra Halkevinde toplanmıya baş .. mıştır. 

la'."ıştır. Saat 15 d.~ Halkevi ·~·~~und~, 1 Saat 1 ~ de, (9tanbul - Ankara _radyo
munevverlerden murekkep buyuk hır 

1 

lannın rnuştereken neşrettıkleri bır kon

dinleyici kütlesi toplanmıştır. fera111 dinlenmiştir. Gece geç vakte ka-
Bay Faile, büyük bir alaka ile dinle- ı dar Halkevinde istifadeli dakikalar ge

nen bir konferans vermiş, dil inkıli.bının çirilmiştir. 

cere vardır. Suçlunun gil'diği hetalnın 

penceresinin yarını metre mesafesinde 
bir duvar varciır ki; bu duvara tınnau
ınak ve ayaklarını duvarın kenarındaki 
basamaklara basmak suretiyle aşağıya 
inmek i,;ten bile değildir. 

Suçlu da böyle yapmış ve duvara tır
mana tırnıana aşağıya inmiş ve kaç
n1ıştır. 

Jandannalaı· , suçlunun helada epey 
müddet kaldığından şüphelenmişler ve 
çıkması için bağtrmışlarsa da cevap ala
mamışlar v• kapıyı açtıkları zaman he
layı boş bulmuşlardır. 

Keyfiyet derhal hAk.lme bildiriliniş, 
iddia makamına, bütiln karakollara teb
ligat yaptlmış ve ayrıca celbedllen po
lis ve jandarma kuvvetleriyle araştır

malara başlanmıştır. 
Suçlunun kelepçesiz getirilmesi, ve 

evrakı arasında katil olmasına göre fo
toğrafının bulunmaması ve Bahçelıhan 
helalarının mahkum veya mevkuflar 
için firara çok müsait bir vaziyett bu
lunması calibi dikkat görülmüştür. 

.. *"' -C', >' ",' -t' .... 'ı ? •' r 1 

BUGÜN TAYYARE SiNEMASINDA MEVSiMiN EN BUYUK MUV AFF AK.1-
YETINI TEŞKiL EDECEK 
2 BOYOK FiLiM BiRDEN 

1 .. BEYAZ MELEK 
Günahim Atktır filminde kabiliyet ve liyakatım gördüğünüz esmer güzeli KAY FRANSISE tarafından temsil edilmit mü

kemmel bir mevzu.. Hakiki bir vakiai tarihiye 
BEYAZ MELEK Osmanlı - lngiliz FrMsız ordulariyle Çarldc Rusyası arasında 100 sene evvel Krımda yapılan muharebede 

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

2 - MARGARiTA 
Geçen sene Şahane Melodi filminde kudreti san'atkaranesini görüp takdir ettiğiniz billW- sesli, genç ve dilber artiat 

GRACE MOOR Tarafından temsil edilmit atk - nete ve gençlik ve muaiki filmi 

AYRICA: Paramount Jurnalda ıon hiidiıat ve MIKI ARTiST 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

SEANS SAA TLERI FIATLER 
Her gün MARGARITA: 2 - 5.15 ve 9 l . 

BEYAZ MELEK: 3.45 - 7.30 da. 
Cumartesi, Pazar: 12.30 da BEY AZ MELEK hatlar. 

30 - 40 - 50 kuruttur. 
Cumartesi talebe seansı vardır. Dühuliye 15 kuruttur. 

• 

Çek heyeti öğleye kadar birçok ~ 
maelar yaparak gerek. ıtoklar, gerek. 

atler üzerinde gereken malUmatL ıılrı'ıf' 
lardır. 

Öğrendiğimize göre Çekoslovaky• r" 
ii•i 1500.000 kilo tütün mübayu ..ı~ 
cektir. Ancak 9 36 rekoltesindell .. ~ 
miktar tütün temini imk&nslZdır. Çu;. 
piyasada bu neviden ancak yarurı 

yon ~ilo tütün mevcuttur. ~ 
9 37 rekoltesine gelince, pi yas" i . 

te,rinin ilk lii.ftasında açılacaktır. p.rtl' 
rikalilar 9 3 7 rekolt~sinden ( 7 ı:nilfo' 
kilo en iyi cins tütüne taliptirler. 

Gelecek 
Fuar icin bir • 
teklif yapıldı 

--~· ~·' 936 Fuarı hazırlıklarına bilfiil b• oft 
mıştır. Bir Amerikalı firma 9 36 fu 

'-1 • t · · 1 · · ._ ·ı•tı.t nın reK. am ve urızm ış erını teşa.ı 

dırmıya talip olmuştur. 

---•·---
B. Ali Büket 

B~lediye reis muavini B. Suat yur~ 
ru bır buçuk aylik askerlik mükellef ı,ıl 
tini yapmıya başladığından beledi)'• ,ı.4 
katibi bay Ali Büket kendisine velı 
edecektir. 

---"'---
B. Cemal Ziya , 

Türkoliı müdürü B. Cemal ziy•• I~ 
aat vekAletinin daveti üzerine pat.il~ 
bahı An.karaya gitmiştir. Hafta ı;on 
dönecektir, 

Hapisane ;,.üdürlii~ 
Muğla hapiahanesi müdürlüğüno ~;Jı' 

edilen lzmir hapiahane müdürü a. ~ 
yet dün yeni vazifesi.ne gitmiştir. l JI 
tayin edilen B. lbrahim iki güne k• 
gelecektir • 

B. Asım TunçajJJı 
Bir aydanberi mezunen lst•"b,ıJf 

bulunmakta olan Cümhuriyet botll'" il"~ 
i.umumisi B. Asun T unçay pazar ,ı' 

lzmir vapriyle gelmiş ve adliyeciler 'J' 
fından karşılanmıştır. B. T unç•f 
vazifesine başlamLŞtır. 

Seyyar Vinçler# 
Liman idaresi, tahmil ve tahliY~"ıJ.I 

rinde kullanılmak üzere ıeyY•' "'
1 
ıt' 

tertibatı yapmıya başlamıttır. 111~,j "" yar vi.nç dün tecrübe edilmi~tir. ) 

tice alınırsa arttırılacaktır. 

'LT./.T./T'/7}77n":Jr?'J:r 

Zingal .. ı~~ 
Dahile sevkedilecek ıı ,,.

ve incir kutuları 16 kuru 
tılmaktadır. 

Telefon: 3482 
0-/A . 

~~~::.::.::::::_=..::_ _ _ ....:.__:_~_..::._1•~•~--~-r~'1!!':!!.:-t~a~~~-:!,.:'U~•:•u:u:-:-:··~·:-~~::.;-___ ~-~~-----.......... iiiiııiiiİlllllıilllllllllllllllllllll .............................. .., .... ______ ,.. .. .. --~--- ı!!'Jı.:11:• ............ -- .ı.vı~ ~· ·-



DEUTSCHELEVANTELINIE Fratelli Sperco Olivier Ve Şü. ı Mardi~~!~L9~~en s ıe; 
G. m. b. lL f rine kadar Uverpool ve Glaskov için . AmEN vapuru 25 eylulde Rotter.. V A t LıM TET 

eadamece' kti~rm. burg ve Bremen için hareket apuru en ası Vapur acentası yUk tacaklır, 
ROY ALE NEERLANDAIS BRISTOL, LE!TH VE NEVGASTLE 

THF.ssALIA vapuru G ilk teşrinde KUMPA1.ı1.ru·ASı BIRINCl KORDO HA1TI 
bekleniyor. Hamburg ve Bremen li- n .ı N REES JOHANNE vapuru 28 eylulc kadar 
ınanlanndan mal çıkaracaktır. TRAJANUS vapuru 25/9/937 de ge- BINASI TEL. 24 43 doğru Bristol için yük alacaktır. 
Th AMERtCAN CXPORT L~S lip Burgas Varna ve Köstence liman- Lllerman Lioea Ltd. ARABIAN PRINCE vapuru 10 birin-

e Export S te:..uship Corporatıon • ' POLO ı · · k "th N tcl 
EXMOtrrn 22 E lUld b k- ları için yük alacaktır. · vapuru ıınanımızda olup 28 el teşrmde gelece Leı ve evgas e 

vapuru Y e e eylQ.le kadar Londra ve Hull · · .. k · ı "k 1 kt leniyor. Nevyork: için yük alacaktır. TRiTON vapuru 5/10/937 de Roltcr- alacaktır. ıçın yu ıç n yu a aca ır. 
E?ORIA vapuz:ı . 28 . eylUlde bck-(dam, Amstcrdam ve Hamburg limanla- PIDLOMEL vapuru 29 e lulden 

8 
NOT : Vürut tarihleri, va-lenıyor. Nevyork ıçın yük alacaktır. d kt ' n· · ı t- · k d Lo d y · · . • • • 

EXAMELJA 3 ı · ı~ • d bek nna hareket e ece ır. ırınc ...,rıne a ar n ra ıçın yi.ık purJarın ııımferı ve navlun ile· vapuru cı ...,.şrın e - alacakbr. 
leniyor. Ncvyork için yük alacaktı~. SVENSKA ORt~ LtNtEN LESBtAN vapuru 12 birinci te . d retJerinin doiiıikliklerinden me· 
EXECUTIVE vapuru. ~O ~. cl teşruıde BtRKALAND motörü 2/ 10/ 937 <le Londrn ve Hull için yük alacaktı~ın e ıuHyet kabul edilmez. 
bekleniyor. Nevyork ıçın yuk alacaktır. R tt d Gdynia, Danzig Baltlk ve ~•-••••-••Iİllllİlll•••lliııımı ___ IQ:l _____ •, EXCHANGE vapuru 16 Biriııciteşrin- 0 er am, ' ır 
de bekleniyor. Nevyork için yük ala- Dan~marka llmanlanna hareket ede- Umum 
caktır. ccktır. 

CARLTON vapuru 22 birinci teşrinde BARDALAND motörü 16/10/937 de 
bekleniyor. Nevyork için yük alacak- Rotterdam, Hamburg, Danzig, Gdynia, 
tır. Norveç, Baltık ve Danimarka limanları-
EXMıınsTEa vapuru 28 birinci leş- na hareket edecektir. 

r inde bekleniyor. Nevyork için ylik V1K1NGLAND motörü 3/ 11/ 937 de 
alacaktır. . Rotte danı Hamhurg, Gdynia, Dani-
The Exı>ort Steamship Corporatıon r • . 
PiRE AKTARMASI SERi SEFERLER marka limanlarına harekel edecektir. 

EXCALIBUR vapuru 24 eylulde Pl- SERV1CE MARrrıM ROUMAtN 
reden Boston ve Nevyork için hareket ALBA JULlA vapuru 10.10.937 ?e 
edecektir. Malla ve Marsilyaya hareket elleccktır. 

EXEETER vapuru 8 birinci teşrinde ZEGLUGA POLSK.A S. A. 
Pireden Boston ve Nevyork için hare- LECWSTAN molörü 10/10/937 de 
ket edecektir. Anvers, Danzig ve Gdynia limanlarına 
S~ AHAT MODDsı: hareket edecektir. 
Pıre - Boston 16 gu.n . '- b ı d ı ıı!l.-1 p · 8 .. Yolcu ve yük Ka u e er er. wı ar-
ıre - Nevyork 1 gun AIN dakl hareket tarihleriyle navlunlardaki 

SERVICE MARITIME ROUM d..T.' ' kliklerden accnta mesuliyet ka-
BUCAREST --~ışı 

orruz vapuru 4 birinci teşrinde bek- bul etme~. ~ . . . . 
leniyor. Ayni gün Köstence, Sulin~, Daha fazla tafsilat ıçın !kıncı kordon
Galatz ve Ga1atz aktarması Tuna lı- da Tahmil ve Tahliye binası arkasın~a 
mnnlarına hareket edecektir. FRATELLl SPERCO vapur accntalıgı-

DUROSTOR vapuru 27 cylUlde bek- na müracaat edilmesi rica olunur .. 
leniyor. Köstence, Sulina, Galatz . ~e Telefon : 4111/4142/266314221 

Galatz aktannası Tuna limanları ıç41 --------Yilk alacaktır. 
STE. ROY ALE HONGROISE . 

DANUBE MARITIM.E Diş Hekimi 
BUDA'PEST motörU 28 eylulde bek

leniyor. Belgrad, Novisad, Coınamo, 
Buc:lapeşte. Bratislava, Viyana ve Lim: 
linıanJarı iç.in yük kabul eder. 

JOHNSTON VARREN LlNES LTD. 
LIVERPOOL 

A~~ulla~ Naci 
HORTAÇSU A VIEMORE vapuru 26 cylulde bek

leniyor.. Llverpool ve Anvers limanla
rından yük çıkaracak ve Burgaı:, Var
na, Köstence, Sulina, Galatz ve Ibrail 
l iınanlarna yük alacaktır. 

Hastalarını Birinci Beyler 
sokak JG numarda kabul eder. 

ARMEMENT DEPPE - ANVERS 
ESPAGNE vapuru eylCtl sonlarında 

bekleniyor. Anvcrs fçln ytik alacaktır. 
KHEDIVIAL MAIL LINE 

ABUKlR halen limanımızda olup 
P ort Sait ve lskenderiye limanlarına 
y ük kabul edecektir. 

Sabah 9 - 12 
öğleden aonra 3,30 • 6 

Randevü için telefon ediniz. 
TELEFON: 2946 

limanlarmn hareket edecektir. 

::;;, 

DEN NORSKE MIDELHA VSLINJE veç 
BAALEBEK vapuru 27 eylülde bek

leniyor. Dieppe, Dünkcrk ve Norveç 
umum limanları için yUk alacaktır. 

ARMEMENT H. SCHULDT 
HAMBURG 

MARITZA vapuru 28 eylUlde beklc
nlyor. Rotterdam, Hamburg ve Bre
ınen için yük alacaktır. 

B.AYARD motörU 24 birinci teşrinde 
bekleniyor. Dleppe, DUnkerk ve Nor-

' ,:• . . , -

.. •••••••••••••••••••••••••••••••••••m••••••••••••••••••••••••••••••••: . -. . . . 
~ Taze Temiz Ucuz ilaç E . . . . . . 
~ Hamdi Nüzhet Çançar ~ . . . -
~ Sıhhat eczanesi ~ . . . 
• • • • • . 
• . 
• 

Başdurak Büyük Salepçioğlu hanı 
Karş1sında 

. . . . -. . 
. -
: ··········································· 

. . . 
•••••••••••••••••••••••••••• 

DAIMO 
Masa ve vantilatorlara 

Pamuk 
Na zart 

Fabrikatörlerinin 
dikkatine 

PLATT 
F abrika~mın Namdar 

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

ADRES: 

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

Singer dikit makinaları kumpanyası kar.ısında 
Telefon: 2413 Posta kutusu : 234 fZMIR 

'~----ımalal!ll._ ... mm_.1111a-.ram ..... ı 

Otel SADIK AKSEKi 
Tilkilikte Telefon 3206 

Yeni temiz 
Sa hık T evfikoa';.ı Oteli 

mefruşat 

Banyo 

ol ava 

Ucuz fiat 
lzmirin en havadar yerinde ve denize karşı lcvkatade latif man

zaralı cok temiz ve emniyetli ye~ane oteldir. 

Dima sabit daima tabii 
uvantin saç boya arı 

INGILIZ KANZUK eczanesi laboratuarlnrında hazırlanan Ju
vcnlin saç boyaları muzır ve zehirli maddelerden tamamen ôri 

enn" Gözlük için. 

TURAN Fabrikalara mamulAbdır. Aynı zamanda Turan 

tuval t aabunlannı, troş eabunu ve kremi ile gllıellik krem .. 

lerini kuUanınn:. Her yerde sahlmaktadır. Yalnız toptan 18· 

ttılar için bmirde Gazi Bulvarında 25 numarada umum ac n

teJik Nef'i Akyaııla Ye J. C. Hemsiye mDracııat ediniz. 

Posta Kut. aa4 Telefon 24&& 

) 

Saç Eksiri 
HİLAL ECZANESİ 

Saçlann dökülme.sine ve kepekfenmesine mani olur. Komojcn 
saçlarm köklerini kuvntleodirir ve besler. Komojen saçların 
gıdasıdır. Tabii renldcrioi bozmaz, latif bir rayihası vardır. 
Komojen Kanzuk saç eksiri maruf eczanelerle ıtriyat mağazala· 
rında bulunur. 

l ·ı t ı r yazın boğucu sıciik-En son icat edilen bu van 1 a or a . . 
1 

,_ k 
J •1 1 üç pıl ıle ça ışır Kir arından kurtarır. Masa vanlı ator ara f" d 
'k" k b' kuruş sar ıyah var ır. 1 ı saat devam eder. Saatta anca ır . • .. 

CEP V ANTILATORLARI : Küçük bir pıl ıle çalışır mu-
tenıadiyen yedi saat devam eder. Bilhassa bayanların . el 

b·ı· G yet şıktır tavsıye çantalarında ve ceplerde taşına ı ır. a 
ederiz. 

Deposu Sulu han cıvarı Öz Ôdemişff . . ..; , -. .. ·.· ~ 
ı . • 

Şıl< güneş, p!aj, spor ve tayyare gözlUkJeri nltın, nikel, bağa 
çerçevelerle kristal camlar,her yerden çok ucuzdur ..• 

SPOR Meraklılarına 

TRIUMPH Moto iklellerini ve ELF A bisikletlerini bütün 
dünyaca tanılmıftar. Sağlam, kullamtlı ve gösteritlidir 

Yedek parç ları daimi surette mağzamızda mevcuttur. 
MIŞLEN markala her boy bisiklet, motosiklet, tenezzüh, kam• 

yon la tikleri mevcuttur. 

. ~EDIY A IT A. KOLA Y~IK GöSTERILIR 
lzmır ve cıvarı Acentesı: S. Kalomeni 

Büyük Kardiçeli Han No. 42 
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Son derece öldürücü muharebeler 
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zayiatı ağırdır Japon 
Bir çok apon kıt~alar 

g·t • • 
erıy 

•• z 
--------------------------------

Çınde, Nankinde, ı:c Kantonda 
sahneleri 

Parıs, 27 (ö.R) - Şimali Çinde Jr.:
pon]ann kazandıkları zaferlere ragmen 
rılJka Şanghay cephesi üzerinden temer
kiız etmektedir. Bu cephede son dere
ce öldürücü büyilk bir muharebe şid
detle devam etmektedir. Japon1ar ilk -N 
önce bu cephe~ i tali olarak tela'kki. et- - '.! l'('. ' 

• Jr •• 
• 
1 

miş]er ve burada ancnk şeref ve nüfuz- ~ ___ _;!!!!!!!!!~~!!!!~~:!:::l.S-:-..!i 

)arını vikaye için harekete girmişlerdi.! ammüden veya kaza eseri o1arak bom- kat'iyyen aslı esası yoktur. 
YANGÇEYE KADAR UZANAN rbardıman ediJmesinin mesuliyeti tama- Tokyo, 27 (A.A) - Gazetelerin neş-

CEPHEDE.. men Japon otoritelerine terettüp ede- retmiş oldukları hususi tabılarda Çin 
Fakat bu harekat inkişaf edince Ja- cektir. denizindeki Japon harp muhripleri ku-

ponlar Yang - Çe nehrinin mansabına Diğer taraftan Sovyet hükümeti de mandam pr ens Afushiminin dün öğlr;:
kadar geniş bir cephede hücuma geç- dün Tokyoya Nankinin bombardımanı- den sonra kendi muhdpleri ile Çinliler 
mek ıstırarında kalmışlardır. Şanghay na karşı şiddetli bir protesto notası tcv- arasında Putitlgtpo üzerindeki Nyk rıh-
cephesinin iktisap ettiği ehemmiyet bu- di etmiştir. tıınını i§gal etmekte bulunan Çin1i an:ı-
rada toplanan Japon kuvvetlerinin 106 JAPON TEBL!Cl sır or::ısınd::ı vukua gelen bir muhare-
bin nefer yekununu tutm::ısiyle sabittir. Tokyo, 27 (A.A) - Tebliğ : bede sol elinden yaralanmış olduğu bn-

BtNLERCE ö L"OLER.t VAR. 25 eyJCılde saat on ile öğle nrasmda her verilmektedir. Prens yarasına rağ-

ispanyada harp vaziyeti 
Asiler Toledo 

ve li bir ku 
cephesinde çok 

taarruza ~eçtiler 
------------------------------• 

rı 
Paris, 27 (Ö.R) Mad.ridden bildi-

riliyor : Toledo cephesinde düşman bu 
şehir önündeki ci~huriyet mevzileri
ne şiddetle hücum l"tıniştir. Hücum dal
galarının önünde tanklar gelmekte ve 
tayyareler havadan bunları himaye et
mekte ve pek alçaktan uçarak sipcrieri 
mitralyöz ateşine maruz tutmakta idi-
1er. lki tarafın topçu kuvvetleri hemen 
faaliyete geçmiş ve cümhuriyetçilcrin 
avcı tayyareleri harp sahnesi üzerinde 
uçmnğa başlamışlardır Hücumun apan
sız baskın halinde yapılmasına ve mü
dafilerin hazırlıksız bulunmasına rağ
men cümhuriyet kuvvetleri mevkilerini 
muhafaza edebilmişlerdir. Düşmanın 

yaptığı hücumlar son derece şiddetli ve 
devamlı olmuştur. Nıhayet asiler tak
viye kuvvetleri alarak yt'ni bir hücum *' 
yaptıklarından bu dnrbe önünde cüm

e ç·ıe ayanıy 

1 
bir kıt'at hareketi bu cephede kayde
dilmemiştir.Cümhuriyet miifrezeleri La
raja vilayetinin şimalinde Almandront 
yakınlarından istikşaflar yapmışlardır. 

1T1DAL lLE DÖNÜŞ 

Paris, 27 ( ö.R) - Madridden bildi
rildiğine göre İspanyada ihtirnl çıktığı 

sırada başvekil olan bay Portela· Vnja• 
dares ve mutedil cü:ı1huriyetçilerin dil ğer bir lideri Madride avdet et~işler• 
dir. 

TECRüBELERtN TAHMlNLERt 

Paris, 27 (Ö.R) - B. Portel:ı Vala
daresin lspanynya avdeti münasebetiyle 
cPetit Parislen> Valensiya hükümetinin 
arzusuyle yapılan bu seyahatin müfrit 
partilerle cümhuriyetçi mu~dil pnrti1er 
arasında bir i§ birliğinin avdet et-

1 miş olacağından İspanyol dahili siyase-
tinde · mühim bir değişiklik olabilir. h uriyetçilcr çekilmeğe mecbur kalmış

lardır. Fakat mücadele de\'aın etme:tte
dir. 

MADR1D CEPHES1NDE 

Madrid cephsinde, cilmhuriyet tayya
releri cephe yakınındaki asi kuvvetler 
üzerinde bir çok uçuşlar yapmışlar, Ta
levera asi mevkilerini ve Guadalarnja 

cJ oumab de iki mutedil cümhttriyet 
Franko elirıe halde sonra- liderinin Valansiyaya avdetinin nasyo
clan serbest bırakılan Amerikalı ta 1 :ı- nalistlerle su1h müzakeresi açılması ih· 
reeli Harol Dahl ve Miss R ogers ~~hl timaline atfedi1miyeceğini, bu seyahatin 

Korles meclisinin yakında toplanması 
vilayetinin şimalindeki mevzileri bom- arzusuy]e alakadar olduğunu yazmaküı
bardıman ebnişlerdir. Ehemmiyetli hiç dır. 

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

ltalyaya nota verilecek 
lspanyol olmıyan muhariplerin 
lpanyadan çekilmeleri istenecek 

Paris, 27 (ö.R ) - ispanyada ecne· 
bi müdahaleleriyle ortaya çıkan mcse• 
leler hakkında görüşlerini bildirmek üze
re Fransız ev lngiliz hükümetleri pek ya-

Lond ra, 2 7 (ö.R) - İspanyol me-
selesi hakkında R omaya gönderilecek 
Fransız muhtırasının metni Forayn Ofis
te tetkik edilmektedir. (Morning Post> 

Dığer taraftan Japon filosunun en bü- Japon tayyare filoları üç defa Nankin men kumandasına devam etmiştir. 
yük iki z.ırhlısı olan otuz bin ton hac· üzerinde uçmuştur. Tnyyarcler evvela KC'ndisi bahriye t'rkanıharbiye reisi 

kında Romaya mÜ§terek bir nota gönde- gazetesine göre ispanyadan ecnebi gö

bilhassa lngiliz - Fransız bloku kar§İain
da İtalyanın Akdenizdeki vaz.İyetinin na• 
zik ve bir takım ihtilaflara sebebiyet ve
recek mahiyette olduğunu göstererek M. 
Hitleri teh dit etmek ve Pariste düşünül· 

minde iki dretnot ta Voosung civarına b lcdiye dairesini sonra tersaneyi ve amiral Gushiminin oğludur. 
rcccklerdir. Bu rne!elelerin en mühimi 
l~panyol olmıyan muhariplerin lberya 
ynrım adasında mevcut olmalarıdır. Bu 
notanın yakında tevdi edileceği cumn 
günü Fransız ve İngiliz maslahatgüzarla
nnın hariciye nezaretine ayrı ayrı yap
tıkları ziyaretler esnasında bildirilmiş-

gelmişlerdir. Şanghay muharcbelerin;n üçüncu defa olarak telsiz telgraf istas- Şanghay, 27 (ö.R) - Vang - Puda 
ne kadar öldürücü olduğu Japonlarcn yonu ile askeri binaları bombardıman demirlemiş olan Japon harp gemileri 
resmen itiraf edilen :z.nyıattan nnl c:ıl- ctmişl<:rd:r. Basar. t mühimdir. Şapey mahallesini ve şhnal istasyonunu 
maktadır. EylCıl iptidasında yapılan ru.- 25 eyllıl sabahı Japon tayyareleri bir bombardıman etmişlerdir. Kantonun bu 
ker ihracı hareketinden, y?ıni bir •ya saat fasılasız ol<ıra Kantonu .ve askeri sabahki bombardımanlarında daha sek
lıile baJiğ olmıyan bir znmandan beri Ja- mebaniyi bombardıman etmiştir. Cnn- sen kurban kaydedilmiştir. Ahalinin ec
ponlnr 6000 nefer ölü ve yaralıları o1- ton hemen hemen tnmamiyle harap ol- nebi aleyhtarlığı art.maktndır. Paoting- tir. 
duğunu bi1diriyoılnr. Bu rakkam hiç muştur. Funun Japonlar t:ırafından zaptiyle ne- Malum olduğu Üzere bu ziyaret esna
şüphesiz hakikatin dunundadır ve bil- GlZL1 MUAHEDELER YALAN ticelcnen muharebelerde her iki tara· sında Fransız maslahatgüzarı ispanyada· 
hassa hastalık kurbanlarını ihtİ\'a et- Ccne\'re, 27 (A.A) _ B. Litvinof Ha- fın zn) ialı vahimdir. ki müdahaleler münasebetiyle İngiltere -
memektedir. vas ajansı muhabir'nc beyanatta bulu- Roma, 27 (ö.R) - Çin - Japon ihti- Frnnsa ve İtalya arasında üç taraflı mü-

Ç1NL1LER1N ZAYİATI narak demiştir ki : lafını tetkik etmek Uzere dokuz devlet zakerelerin açılmnsını teklif etmi~ olan 
Halbuki koleranın Japon saflarında Tokyodan gelen bazı haberlerde Çin muahedesini imza etmiş olan devletler B. Delbosun tekliflerini teyit etmiıt ve 

epey tahrib t :ı. aptığı bıl'nmekted:r. Da- ile Sovyet Rusya arasında gizli bir mu- arasında bir büyük Okyonus konfer:.m- lngiliz maslahatgüzarı da Londra hükü-
7.1 müfrezeler bu hastalık yüzünden eri- ahede me\'cut olduğundnn bah~etmekte- sının içtimaı fikrini Birleşik devletlerin metinin bu tck1Hi tamamen tasvip etti· 
yip gitmiştir. Çinlılere gelınce. 40 hın- dir. Bu haberler hayal mahsuludür. Ve kabul edecekleri zannediliyor. ğini bildirmi~tir. 
den fnzla zayiata düçar oldukları soy- 1 • • • ••• • •••• ••••• • 11••••••• • ••• • • •••••••••••• •• • 1 11111 • 1 •••••••••••••••••••••••••• • •• 1 •••• • •• • ••• • •••••••••••••••••••• • • •••• • ••• • •••• 

Jenmektedir. e 8 
00~~~ p 1 z 

Tokyo, 27 (ö.R) - Bahriye ne:uırctı 
ı;özdaşlanndan biri Japon domınmasının ______________ !"'"9 __ _ 

e 
Pekin sahili açıklarmda ve Şanghay iic 1 edı·ı'-"-n Mı·ııetler Fuçco arasında yarı mesafede kôin n şa -
Van - Tao ve Sa - Tao adalarını işgal cemiyeti 

edilecek 
ettığini bildirmiştir. Bu hareket, bu mm- b •• ı • 
tnkada yapılan ilk Japon hücumudur. sarayı ugun tes ım 

SOVYETSEFAR~"'TlTAARRUZA 

UCRARSA .. 
• Moskova, 27 (Ö.R) - Tass ajnnsı 

Şanghaydan istıhbar etmektedir : Yir
mı üç cylwde Japonyanın Ş:ınghay ge
nel konsolos vekıJi B. Kavasakı koru:o
losluğu sekret~ri Ko tantınoftan N n
kın Sovyet konso!o luguna şunu bıldir
mcsini rica etm t r : Japon otoriteleri-
11in elde ctllkleri sarılı mallıı~ıata gvrc 
Çınliler Sovyet s fnr(thanesını bomb"r
dıınan etmek \ e So\') t Ru y ) ı hch
Jcce ıhtilafa sıirUkl m • k d·~ıo Çın 
t ... ') rrl rin J p n r n l r'no bo :ı

l ı«lardır. 

SOVYET PROTESTOSU. 
25 cylfıldc Şan"h y Sovyct g n 1 kon

solos vekıJi Sımo kı Japon r • '.-tdu• ı 
Tola - Mota) a Nank"n boml: ard m rı 

• lcyhinde 22 C) lı'.'ılde So ·;; t müme i 
tarafından yapılan r mi protesto)'<.ı tek
:rnr ederek ~unu da ili.ve etmiştır : 

Çin tnyynrelcr'ne atfedilen So\"yt't 
.ı;efarcthanesini bombardıman c1mek ni
)'etini Sovyet hükümeti Japon otorite
lerinin bir tahriki addetmekte ve Sov
yet sefarethanesini bombardımrn etmek 
hususundaki teamütlerinin bir delili mr
h iyetinde görml'ktedir. Bu şartlar dahi
llnde Nankin SOVl et sd. retlıane.sinin tc-

Belçika kralı Albert Fransız askeri ve siyasi ricalıyle bır arada 
Par"'• 27 (Ö.R) - <Echo de Faris~ aldığı şekil de bu vaziyetin üzerine tüy içinde sosyete kendini knybedecektir. 

yazıyor : Harbin önüne geçmek ve bey- dikiyor. Dünyanın bugün arzettiği man- Cenevre, 27 (ö.R) - Bugün M. C. 
nelm:lel hukuku hiıkirn kılmak cmeliy- zara Vilson tnraf ından ka.t edilmiş komisyonlarında oldukça faaliyet göze 
le yarntılmış olan Milletler cemiyeti Ja- olan biiyük fikrin muvaffakıyetsiı.liğine çarpmıştır. Ekonomik kombyonda Fran
ponlnr tarafından Mançurinin ,.e ltal- açık bir delildir. Halbuki Milletler Cc- sa devlet nazırı ve sosyalist partisi ge
yanJ:ır tarafından Habeşistanın fethin- miyeti Aryana tepesi üzerinde onun nel sekreteri B. Paul Faure bir nutuk 
de iki defa hezimete uğradı . .Şimdi Ja- için inşa edilen muazzam sarayı yarın söliyerek diktatörlük memleketlerinin 
ponlar Çin zararına fütuhata yeniden tesellüm edecektir. Bu koca saray biç ilk maddelerin tevzii ve müstemlekelc
başlıyorlar. l spanyadakl dahili harbin tc ona göre değildir. Bu muaz.zam bina re malikiyet :zaru reti hakkında yürilt-

Leon Blum bir nutuk irad;dcrken 

nüllülerin geri çekilmesi hakkındaki bu düğün göre B. Mussolininin B. Hitlerdeft 
nota B. Mussolininin Romaya avdetin- isteyeceği knyı t ve şartsız müzaheret ta• 
den evel verilmiyecektir. cDaily He- lehine menfi bir cevap vermeğe Führeri 
rald gazetesine göre Fransa her iki ta- ıevkeylemektedir. 

raftan gönüllülerin ayni zamanda çekil- 6u gazete ilUve ediyor: 
mesi fikrinden vazgeçerek hükümetçiler Acaba ltnlya Fransız ve lngiliz blo· 
tarafından çarpışan beynelmilel alay le- ku ile ispanya meselesini yalnız başına 
hinde dörtte bir derecesinde bir fark is- müzakere etmeği kabul edecek midir) 

tcyecektir. cDaily Mail> gazetesi ec- Şimdiki ahval ve erait dahilinde Fran· 
nebi gönüllülerin çekilmesi meselesinde sız - lngiliz çifte hattına bir ltalyan Al• 
lngilterenin bitaraf bir müşahit rolü oy-1 r:'an b lokunun teka~ül _etmemesi tnkdi• 
nayabileceğini yazarak general Franko- nnde ispanyaya daır hır konferans ok• 
nun nihai zaferi- kazanacağından ~üphe dedilmesi imkanı tasavvur edilemez. 
edilemiyeceğini iddia ediyor. Romn, 27 (ö.R) - Cenevrcde altın• 

Roma, 27 (A.A) - Stampa gazete- cı komisyonda Jspanyol delegesi A l· 
sinin Paris muhnbirj Fransızlarla lngiliz-1manyn ve lt.ıl;a aleyhinde şiddetli bir 
!erin 24 Eylul tarihli ve halyanın fspan- nutuk süylemi~. ademi müdahale siya• 
ya meselesindeki hattı hareketine mütc- setini tenkit rof'tek bunun müessir olrnn· 
nllik teşebbüsleri münm;ebctiyle yazıyor: dığını bildirmiştir. Müzakereler yarınll 

Bu teşebbüsten beklenen başlıca tesir talik edilmi tir. 

tükleri ınuhakC"ıneleri rcd ve cerhctmij- Jetlerin M 11 tl r cemıyetınc avdet vc
tir. Diğer taraftan altıncı komisyon !s- ~ya iltihakJ:ırı hakkında Şili ve Arjantill 
panya meselesini ele almıştır. Bu ko- hükümetkri tarafından yapılan teklifi 
misyon İtalyayı İspanyol ticaret gemile- tetkike b. lamışlır. 

rini torpillemekle itlıam eden Valcnsi- KRAL ALBERT LO~"DRA Y .t\ 

ya hiikümetinin iddialarını ve delegesi GlDECEK. . 
B. Negrin tarafından M. C. Asamble- Londrn, 27 (Ö.R) - cMoming Post' 
sinde verilen izahatı tetkik edecektir ... gazetesine göre Belçika kralı on altı ~11 

Nihayet M. Cemiyeti paktının islahiyle teşrinde Londr::ıyı ziyaret ederek ü Ç 

meşgul komisyon da Milletler cemiye- gün kalacaktır. Hüki.imdar şerefine ıngi
tinden çekilmiş devletlerle hiç bir :r.a- liz krah ve kraliçesi tarafından bir ba
man bu m üesseseye jştirak e tmemis dev- 1o verilecektir. 
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!. lnönünün 

TELG.RAF MAB~'.@LE;~jJ Kamutay başkanı se
cilJceği hakkında bir 
~ 

/spanyol delegesi B. ' . Vayo 

Milletler Cemiyetinden 

Cenevre, 27 (Ö.R} - Siyasi komis
~·onda İspanyol delegesi B. Del Vnyo 
konseyde B. Negrinin ileri sürdüğü ta
lepleri tekrar etmiştir : 

1 - İtalya ve Almanynnın lspanyn
).•a tecavüz ettiklerinin tasdiki. 

2 - Bu tecavüze M. Cemiyeti tara· 
fından ih . 1 . n ayet verdırı mesı. 

3 - Cürnhuriyetçi İspanyanın hariç
ten serbestçe silah tedarik hakkının k.:ı
bulü .. 

Kücük Antant , 
konseyi toplandı 
Cenevre, 27 (ö.R) - Kiiçi.ık Anla -

:rrıa konseyi içtiın.ı etmiştir. Neşredilen 
tebliğe göre Asamblenin ruznamesind~ 
:Vaı.ılı bütün meseleler tetkik edilmiş 
\ e küçük anlaşma devletleri arasında 
tekrar tam bir fikir mu\abakati görül-
ın" Uştür. Konsey erkanı Tuna havzası 
~~vletieri arnsındaki münnscbctlcrl~, 
ılhassa küçük Antant - Macaristan ıniı

~llSebetlerine husus! bir dikkat vererek 

1 u ınevzu üzerinde başlıyan müzakcrc-
cre ın·· . b' d k . .. usaıt ır ruhla evama arar 'l:C--
ın ~rd' 

ır. 

o 

Varsovada 
Yine bombalar patladı 
ti~a~ova, 26 (A.A) - Resmen bildi
\7 igıne göre, son zamanlarda yapılan 
tlynhudi aleyhtarı hareketler münascbc
hu l~ Inebuşan ve fıyan meclisindeki Ya
b dı fızalnrın bir heyeti murahha nq 
~vekıli ziyaret ederek ga) ri mc ul 

Urlar tarafından Yahudılere kar~ı 
~nr>ıhın tecavüzlerin Yahudi halkı üze
\• nde hasıl ettiği fena tesirleri bildirm.r, 

k başvekil de bu. gibi hlıdıselerin te-
errur.. t .Va . une mani olmak için her vası a-

l ınuracnnt etmek vadında bı.ılunnr :e 
lllinat \erm· t' v ış ır. 

lık arşova, 28 ( ö.R. ) - Yahudi genç-
t leşkilutı, kalabalık bir halde ve cn

rnasl onal tnar ı sö3 liyerek şehrin 
~ ddeforindc ni.ima~ Le; yaparlarken bıı-

l'n bombalar patlnmıştır. Bu bombnl.ı
rı kimin attığı bellı dcğ;Jdir. tnfilab 
lllUtcak' k "O lti . ıp arışıklıklar da çıkmıştır. .. 

ı :Yurnlanmış, bir kişi ölmüştür. 
fZ.z77 7 77 /.7JJ..TJ.777.7.7.ZZZZ~","?:J' 

Mirac gecesi ~ 
?vıiracı Nı.:be\·ı~in önümüzdeki cu- ~ 

lrınrt~si günü akşamı, yani Pazar~ !· :esı olacu "•ını sayın ulum bildi-~ 
ırıın. 

C7. lzınir Müftiısii : R. ÇELEBt ~ 
~\7-ZZ717y7..z7.zZZZ7Z/YIL7-7..Z:.'"' 
i'.77 tzz B. .. Q'JLZ/L7ZL7JJJJ7 /.Z7.L7fl 

ır bayan aranıyor' 
h' Melttehe giden dokuz yaıınd&ki ~ 
hilır Çocuğun terbiyesi ile me§gul ola- "' 
ıecek • . . ~ 

"İlk ', aynı zamanda ev ı~lerıne 
ol ıf bır Bayan aranıyor. Kimsesiz 

llıaıı tayanı tercihtir. 

te.~2 • 2 arasında Yeni Asır ıaze
-llil._"'...,e,,:,rnürac:aat olunabilir. 

7~zxzr~;ınzrrn 

Pari", 27 (ö.R) - İtalyanın korsan
lığa knrşı kararlaştınlnn Akdeniz kon· 
trolüne i· tirakini temin etmek üzere nlı
nnbilecek prntık tedbirleri muznkereyı: 
memur deniz eksperler ko'nferıınsı hu- l mı;ıtır.. İngiliz, Fransız ve lt~ly~n eks-

ün bahriye nezaretinde bahriye nazırı pcrlcrı arasında bn lıyan bu ıçtımn ta• 
~. Campinochinin riyaseti altında açıl-! mnmiylc teknik mııhiyettedir. 
---·ı:ııc:s: aıı:m 

f./ t'" ı"a ı muharebe taslağı 

Mussolini - Hitler 
miil3katının ak·sleri 

---------r+- ... ---------
Morning Post ve sağ cenah Fransrz gaze

teleri bermutad niedahlık y~pıyorlar 
Roma. 2 7 ( ö.R) - İngiliz gaz.tel eri tecnviz Lir mahiyet göriıliiyorsa bunun 

B. Mussolininin Almanyıı.daki ziynrctle-
1 
sebebi Milletler Cemiyetidir. 

rini ve Meklenburg büyük mnnevrnlnn- ı cDaıly Hcrald2> tecrid siyasetinin ne 
nı alul.a ile takıp etmekte, ltalyan hükü-

1 
ltalynya, ne Almanyayn karşı muvaf fok 

· · · f.escnde Krupp silah fobri-
1 
olamadığını, diğer devletlerin henüz va• met rcı'5ının .., 

,_ ı. • aret etrnis olrnnsındnn miıtc- kit varken bunu anlamalan lazımgeldi-
Kar.ırını zı:ı; • . 1 ~. • • 
ı · .. ·· mektedirler cDaıly Tele- gını kaydedıyor. 
,nyyır gonın · 1 
ra h:t azete ine göre /\lmnn kıtaatı Fransız gnzetclerinin alakası daha az 

~. ~1ucıs:lininin onünde her tahminin 
1 
değildir. cEcho de Paris> Alman ma

fevkin~e olan ku-. \'et , c teslihn.tını is- 1 nevrala_n~~a gördüğü inti~mdan B. 
bat ı-tmişıir. A .. ker ve zabitlerın ) or· Mussolınının memnun oldugunu, BB. 

unluklanna rağmen çok yüksek mane-ı Hitler ve Mussolininin büyük uslüpta 
~iynt snhibi olduklan göriıl~~ştii~. . bir kat'i muharebe taslağında haz.ır bu-

cMorninı; Posu gazetesının fıkrınce 1 lundulkarını yazıyor. cJ our> Mcklcn-
itnl a ve Alman) nnın ingiltereyc karşı I burg manevralarının ltnlyan misafirler 
bir y maksatları ) oktur. Cencne f!li.İes-, üzerinde derin bir tesir yaptığını yazı

. /\vrupadn , az.iyeli karıştınnışur. yor. <Pctit Parisien> ahalinin B. Musso
ses~ı 

Eğer Roma - Berlin mihverinde mü- lıniyi şevkle karşıladığını kaydediyor. 

B.a. Ciano ve Metaksas 
Ankarayı ziyarete gelecekler , 
Bel rnd, 2 7 (Radyo) - lstanbuldan bildiriliyor: 
'I u!an basvekili General Metaksas, ilk kfınun ayının altıncı günü lstdnbu

la clecck, oradan Ankarayn giderek başvekalet vekili B. Celal Bayar ve ha-
.. c k"l" Dr Tevfik Ruştü Arasla gürü2ecektir. Bu haber resmen teyit edil-

rıcıye ,.e ı ı . 

mistir. . . K c· T fk R .... 
ikinci teşrin ayı içinde de ltalya hancıye n~zırı ont ıano: ev ı . uıtu 

Arasın Mıt·no ziyaretini nide etmek üzere Ankaraya gclecek.tır. Bu 21yarete 

c:hemınİ) et veriliyor. 

haber vaı· 

na aileleri ve çocukları ile beraber çı

karlnr. Mokaooan hareket ettikleri nn

lnşılan bu on iki balıkçı gemisi içinde 
bu itibarla kadınlı erkekli Uç yüzden 
fazla insan ve çocuk bulunuyordu. 
tKl ÇlN GENERALI DIV ANIHARPTE 

Pekin, 27 (A.A) - Pekin - Hankov 
mıntakasında mağlubiyete uğrıynn iki 

Çin generali vaı.ifelerini Hiyıkiyle yap
ınnmış olduklarından dolayı Çin divn
nıha.rbınca kurşuna dizilmişlerdir. 
Şanghay, 27 (A.A) - Çin kararga

hından bildirildigine göre, Diinden bel'i 

Lotien ve ve Lichnng mıntakalarında 
çok şiddetli muharebeler olınnktadır ... 
Jnpon taarruzları kllmilen püskürtül
rnüştiir. Her iki tarnf ın da zayiatı ağır
dır. 

---111---
Baltık 
sahillerinde 
Moskova, 27 (A.A) - Marqal Vo

roşilofun da iştirakiyle Bielorussia mm· 
takasında ynpılan büyük askeri manev• 
ralar nihayet bulmuştur. Manevraların 
en enteresan safhasını 2200 askerin tam 
techizatlariyle karşı tarnfın gerisine ayni 

zamanda paraşütle inmeleri teşkil ctmİ§• 
tir. 

Manevralar her sınıfa mensup kıtaa

tın iştirak ettiği knt'i bir meydan muha· 
rebesiyle neticelenmiştir. Bilhassa bü
yiık tank kuvvetlerinin hücumları nazarı 
dikkati celbetmiştir. Ani ve beklenmiyen 
bir yerden yapılan bu hücumlnr çok he
yecanlı anlar yaratmıştır. 

Manevralar muvaffakıyetle cereyan 

etmiş ve askerlerin yüksek talim ve harp 
kabiliyetlerini gostermiştir. 

Mnne' ralnrda l .etonya, Litvanya ve 
Estonya ordularının mümessilleri de ha
zır bulunmuşlnrdır. 

ı;MlıliMii~:x::.aa 

Kiralık daire ve ev 
Gazi Bulvarında Doktor Hulusi 

caddesinde yazıhane ve apnrtıman 
olarak kullanılmak üzere iki, üç ve 
dört odalı müstakil ve her türlü kon
foru hııvi daireler kiralıktır. 

Dr. Hulusi caddesinde 64 numa
raya ve telefonla 2256 numaraya 
müracaat. 

,S :,O .N ·HABER 
b~;; .. _. ~ - :. . . .. ·· . " , 

Reisicumhur'un 
B. C. Bayara tezkeresi 

500 muallime ziyafet 
seref lendirdiler , 

1stanbu1, 2 7 (Hususi muhabirimizden) - T nrih kurumunun ikinci kurul· 
lnyındn bulunmak üzere gelen mekteplerimizin tnrih muallimlNine tanh ku· 

rumu as bnskanı Bn. Afet tarnf ından Beylerbeyi sara) ında bir çay Zİ.} afeti 
verildi. Reisicümhur Atatürk bu ziyafeti huzurları ile ereflendirdiler. Ata· 
türk z.iyafctten sonra muallimlerin yaptıkları boğaz gezinti İne de eref ver
diler \'C muallimi erimize :iltifatta bulundular. Zi.} afette 5 00 muallim bulundu. 

Hitler ve Mussolini 
I<rup Fabrikalarında 

Bcrlin, 27 (ö.R) - Essende Krupp f brıkalnnnı ziyarelteri e n sında BB. 
Hitlcr \'e Mussolini fabrikaların genel dırektörü tarafından karşılnnmı;,lardır. 

Ziyaret saatlerce sürmü~tür. B. Mussolini 300 tondan f zla ~elik bloklarını 
Clövmeğe :mahsus 1500 tonluk nhmerdnna bilhnssn alakadar olmuştur. 

Lokomotif fnbriknlnrının ziyaretinden sonra top dökümhaqe ine ceçilmi!I· 
tir. Burndn imal halinde yüzJerce top borusu cöze çarpı} or ''C tanklar. mah-
9\19 ıeniyler sıralanmıs bulunuyordu. Bahriye topları ntelycainde kurulmui'ta 
hazır birçok toplar sıralanmıştı. Duçc bahriye top kuleleri ntclyesini ziyaret 
ettikten sonra anat 1 1.32 <le Essenden ayrılmış ve Berline hareket ederek 
ak§Sm saat 1 7.40 da ornyn viısıl olmuş. emsalsiz tczahuratla knrşıla.nmıştır. 

Yugoslav manevraları 
bir geçit ıresmi ile bitti 
Belgrnd, 27 (Hususi muhııbirimizden) - Yu •oslnv askeri manevrnlnn, 

pazar günü yapılan parlak hir r;eçit re ınıyle nctıccll'nmi tir. Geçit resminde 
Prens Pol, ha vekil Stoyadino\ ıç 'e c nrbi n l.erı hı.} etler hazır bulunmu"l
lardır. Resmi geçidi miıteakip Kopluc,ı l.ı la ında bır zıy,lfet verilmiş ve mı
tuklar irat edilmiştir. 

Prens Pol nutkunda: cOrdumuz, bayrnklannd kral ve millet için yazılı 
olan cümleyi gerçekleştirecek bir vekilde, kendisine dokunulamıynn bir uzuvu 
milli olduğunu isbat etti.> demistir. 

Harbiye nazın General Maric; irat ettiği nutukta: Yugo lav ordusu, bir 

çok hasletleriyle önümüzdeki vnzıfcleriııi ıfay. muktedir oldu~unu meydana 
koydu.> demiştir. Ziyafet ne~e içinde gece yansına kndnr devam etmistir. 
Ecnebi heyetlerden bir kısmı bu nbah Yugoslav) odan nynlmı !ardır. 

, DALI.ARDAN SESLER 
••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Vazife - Salahiyet 
••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Dünyanın her tarafında idare makinesinde selamet temininin 
tek çare~ vardır. O da her aleti kendi vazife ve salahiyeti hudut
ları dışına çıkarmadan çalıştırmağı temin tmektn ibarettir. 

Suratının dev aynasındaki aksi nisbetinde salahiyetini büyül
terek kullanan bir memur cemiyete her gün yeni bir zarar vermek 
ten batka bir fey yapmıt olmaz. 

Haksız fiillerden doğan zara.r v~ ~iyan davaları; hep bu ciz
meden yukarı çıkanların; kendılerım dev aynasında görenler-in. 
mevkilerini hazmedemiyenlcrin marifetleri değli midir? ' 

Mesela; bir vatandaşı kanunun saydığı sebeplerden birine da· 
yanmadan hürriyetinden mahrum den bir memurun yokluğu var· 
lığından daha hayırlı sayılmaz mı? 

Kat yapayım derken göz çıkaran işgüzarların tabi olacakları 
ilk imtihan memuriyetlerini vazife ve salahiyetini tesbit eden ka· 
nunların hükümleridir. 

Ellerindeki salahiyeti Gırasına göre bir lastik gibi uzatarak kul· 
)ananlar ergcç kanunun pençesi içinde derlenip toplanmağa mec
bur kalacaklarını bilmelidirler. 

Vazife ve salahiyeti kanunun kumandasından alarak hissin ku
mıındasma vermek idare makinesinin nasıl selamtini ihlal eder· 

l sc hak ve hürri.yetl.eri :hudutlarından aşırarak; gelişi güzel- kul
lanmak ta cemıyetın nızamını bozar. 
w Be? ~er kötül~ğün sebebini had ve hudut &fkınlığında buldu· 
gum ~çın n~ ~akıt kanun ve nizama hak ve adalete aykırı bir ha· 
reketın fahıdı veya samii olsam: 

-. Eyvah! Yine hudutları attılar. 
Dıyerek acınır ve tekrar ederim: 

1
-Ne olur? Dünyada kanun hakimiyeti, mesuliyet korkusu her 

feyden evvel gelse .. Ve bu evvel gel iti dilleriyle ikrar edenler kalp. 
leriyle de tasdik ebeler ..• 

A. M. CINAR 



-
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KORiDORLARDA DOLAŞIRKEN: 

ef s 
Baba T e fik ·yi 
sahneye çıkmıştır 

---- --
nAenalcyh gizli mcylınndere de lüzum - Yarın size en ıon model bit Piıı-
kalmadL içki yasağının kalkması kıı- Bal göndereceğim. 

. ZZ::2'J'7.LZ.L.27.7.ZZ.. 'ZT./Z7:T~L:Y.7/ZT.Z7YJ:o:T/.Z7~..D:ZZZJ, 

BÜYUK RÖPORTAJ 

Ben Haydudum! 
mıu yasağının k.a1k.ması demek değildi. - C.önderin ... Ben de aiı.in ıon mo
Bu acf er bu tali ve kumar makinelerini dd dolap ltutun~u kaldınnm üzerinize 
kanuna uydurmak. için haıka çareye baıı- fıılatınm .. 
vuruldu. Şimdi bunlardan para değil. - Böyle bir harekette bulunmamanı
bediye alınıyor... Binaenaleyh kanun zı tavsiye edeceğim. Daha gençsiniz .. 

ıuu:annda kumar telakki eıdilmiyOT. Kcndiniz.c acımıyor musunu} Eminim ki 
~~~!llZ;;!aiill'Jl~~XZJ.!2ltöZZZiDJ Yazan: CURT RIESS 1 -· Bu makineler, bizim için olduğu ~- birkaç ay hastanede yatmaktan içtinap 

.dar dültkinlarmda bulunan adamlar edersi~ 

Günde 5 milyon kir için de ki.rLcLrlo.r. Dükkancı acı acı cüldü. Gözlerini Ed-
Otomol>ilimiz. bir kö~ ba-ttnda. yeni diye dilui: 

Amerikalıların kumar 
oyunlarına karşı iptilalarından 
haydutlar nas~) istifade ediyorlar? 

ve tali 

yapılm~ büyük bir partmıaıun altında 

ve yine yeni açılnue bir dükUmn öniln· 
de durdu. 

Bu dükkan, hem •tütün, hem pasta, 
hcın de tek.er ve ~ekerleme Mtan bü)•Ü· 
cek bir düklc.indı. 

Eddi dükkancıya sordu: 
- Mağıızıuuz &Üzel... Zannederim 

epi d e mü,tcrinb 'Var. - Nasıl. dedi. size Kak.etten fazla ge
liri olan bir vasıtayı gösteriyorum. yine 
memnun olmıyonnınuz.. 

Otomobilde yine büyük bir aüratlc gi
diyoru7.. 

Eddi 'ıkerson yolda bana bu Pin-Bal

lerin raket için, yani haydutluk teşkilatı 
için sıl mühim bir gelir k ynnf:ı oldu

runu anl tmağa b ~ dı. 
- Amerikada içki ynsa~ı zamıın~

da bu t i dolapl n bütün gizli il\(') hn-

nelerde varmış. O :zaman para .lı:oyup - a ... Şikayetim yok ... 
p~ra o.lınırmı~. Amerik.ada kumar. her - Buraya bizim Pin-Bal dolaplıırı-
ne oekildc olııru olflln yasaktır. Fakat mu:dan bir, hattn iki tane koysanız çok 
bu kumar nuıltincleri csa.M:n mevcudiyet• fayda cörürsünfiz. 

leri yasak olan gizli meyhanderde bu- - Sizin Pin-Bal dolaplannız beni eıı
lwıduğu için. iki yasak bir arada 'bulun- terex etmez.. Bütün istediğim m~t~ 
makta ve bu İ§ büyük bir revaç bulnuı.k· ıilerimin benim mallarımı almasıdır. On· 
ta idi. lann paralarım kumar vermelerini gör-

5 veya 1 O euntim mukabilinde, ddi- mek hiç arzu etmediğim bir ,eydir. 
ğe attığına paranın on. yirmi, yil% mi&- Eddi bu sö:ılere kar~ lakayt cC'V11ıp 
Jini alabilirdiniz. içki yasacı kalktı. Bi- ' ttdiı 

- Beni tehdit mi ediyorsunuz. dedi. 
aldanıyorsunuz .. Ben böyle zart zurtlar& 

pabuç bıraLnam .. Şimdi polise telefon 
edeyim de cörünüz ... 

Eddi sofrukkan!ılıkLı sai elini ceketi-

nin cebine sokmuştu. Cep içinde sıkıl
ın~ Yumruğu, unki atcıı etmeie hazır

lanmış bir tabancayı tuttuğunu gösteri· 
yordu. 

1 lalbuki Ec:'ldide tabanca yoktu. 

yük.ı~k kıyınetli hediyeler de veriyorsu

nuz.. Bunun kazancr. daha doğruw bü
yük kazancı nerede) 

Eddi bn~ııu ka~ıdı. 
Dükkancı apııarı kcsı1di. Telefona - Bak. dedi. az kalsın patrondan bir 

uzanmış eli yanınn d~tü. 'araba azar işitecektim. iyi ki ııkJıma ge-
Eddi: tirdiniz. F.rank bana izin için bir mek-
- Aptallık etme.. Dedi, yann göo- tup verm~ti. Ba mektupta istediğiniz iza. 

derece{:im dolabı dükkanın ,öyle iyi bir hı.!tı bulabileceksiniz. 

yerin~ koy .. B husus polise filan gaganı frank. ilk gördüklerimden hayret du-
nçayun dnnc.. Sonra işin bitiktir.. yneağrmı anlamı~ ve bana bu isin iç yii-

Böylc aöyliyerek Eddi beni öne dü- zünii bir mektnpla anlatmıştı. 
ıürdü. Kendi ıırlcamclan çıktı. Dükkan - Bitftledi -

rilnıiştir. ııı" 
Davinin sulh ceza mahk:emesincll! ~ 

hakcmesi bitirilmiş ve on dört giitl 

sine karar vcrilınişlır. ll~ 
Bu karan du~-nn Davi iki e ,~ 

nçm-ak ve sahte bir ail:tm:. tuttu' 

hSkime hitaben : / 
- Vallahi bay hakim, bundııJl ıa f' 

hiç bir şey çalmıyacağun, bir el b ve' 
lirsem yüzüme tükür, çok ccz;tci~t~ 
miş ve ağlar gibi vaziyetler Uıd:ı5 

tir.. ·,& , 
Davi müddet.ini mcvkufo• bitı 

den tc'lhliye edilmislir. 
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PiÇ KURUSU ~ad o -. 
ANKARA RADYOSU 

öğle nşiyatt ; 
Saat : 

- 13 - Yazan: Kemalettin Şükrü 
, ······••·····················•······••••·····•···•••·• 

12.:JO - 12.50 Muhtelif pliık n~rıyatı 
12.50 - 13.15 Pi.Ak : Türk musikisi ve 

halk şarkıları BiZANS SARAYININ iÇ YÜZÜ 
T eos y ~····R~·a~;~y~;d~~·~·~··••H••H••••••••••H• 

u Sizin nazarınızda terbiye, göbek 
salladığınız Hipodorm salaşlarını 
dolduran sarhoş hovardaların na
raları m1dır? Sizin nazarınızda 
zeka her arzunuza eyvallah 

demek midir? ,, 
Kahpeliğinin ıur tına vunılriıasmdan Vasil, Teosyanın s5:ı:ünü ke ti: 

Üzülenler knbpece bareket cbnezler.. - Halbuki aldanmtJstmz değil mi? .. 
Ben, kadının keyfine göre hareket ede- Hakkınız var •• Çünkü sizin, sizin cibile

13,15 - 13.50 Dahili ve harici haberler. 
Akşam neşriyatı : 

18.30 - 19.00 Muhtelif plak ne.şriyatı. 
19.00 - 19.30 Tı.irk musıki.sı ve halk şar

kıları (Servet Adnan ve 
arkadaşlal".ı) 

19.30 - 19.45 Saat ayan ve Arapça neş
riyat. 

IU.45 - 20.15 Türk musıkisi ve halk şar
kıları. 

ları) 
(Hikmet Riza ve arkadaş-

20.15 - 21.00 Plukl dans musikisi. 
21.00 - 21.15 Ajans haberleri. 
21.l'i - 21.55 Sttidyo salon orkestr ı. 
öğle neşrıyatı : 

12 30 Plakla Tiırk musikisi. 
12.50 Hnvadis .. 
ı~.O'i Mulıtelıf phlk ne~l'iyatı. 

tSTANBUL RADYOSU .. 

Akş:ım ncşriy<ılı : 
rek keyfini satacak damızlık hayvan de- rin nazannda 8 tılet, Blz.ans &ar ymm eel li henüz pek az olm• 1• 18 JO Pljkfa dans mu ıkısi. 
Cilim. Maksadmm anlıyorum. Yanlış pudralı oğlanlarının tafıdddan unv n- lu •• V bu az müddet iç":uL sadece y..._ 119 "OK nf I' . 

S • . d b' ''b t .,.. ., o er.ıns . .mınonu H Ikevi nf'.,,. 
ltapı çaldıntz Tcosya.. Ozerime haydut dır. ızın naZ!lrtnt:ı: ter ıye, GO e ' di!ı;u! ki s n Dcyorr.et manast a t:r! ı . t l· 1 '"'"' 

ın ru• J ıya o u ıı ~11na Il.ıy Nu ret 
up.klarmızı çoban köpekleri gibi salmak, çalkaladığıruz Hipodrom s:ılnfl~nnı dol· ı podrorn d mekik &okum tu (t&- &fa .. 
beni L:ıskıvrak bağlatarak ve su:dırar k dur n ıırhoş lıovardnfo.rm naralandt:'. tıtrnd :ı fur s m •Öy!iye!"m ki Y d ·uf ')'I 00 Hanııt v " '· J 1 

ih . • d ._. -· 1 e ., ul • _ı ur taraf ın ;bn 
buraya, bu muht--•em konafuuza •• Bu Ven ayd ı:ı:ın nıızanmz n zc3;a, uııı·ıe.dı Bizan ~ ... n ıcLı yol,tu 13 F 1 Tür'· mus !· halk 

-:c • • • • u c. a- "' 1 .ısı ve şarkılürt. 
Yaldwı batakbanenize getirmekle çok tığınız, alı~tınldığımı: rrıbı daun:ı it l"Jl· ı tihin t t n ;ı' ı f thinde:ı Eon- :J • ) Ömer R'-- ta r d A • • .. v r:ıı1- • l.L(t r m an ı pç ~y-
Yanlq hareket ettiniz .• Şüpb~n ben de nada boyun eğm ... t:, her eruzunuza cy-ı tir.) Bin:ıenaleytı baıvekil Hrndı •.. B:ı- ı 1 v . 
bir erkeğim •• Benim de hissim var .. Fa- vallah demektir. Ben böyle asaleti ha- nu bilmiyordu.. Eğer bilse idi v .. l 2 .O Vedıa Rıza ve oıkadaşhıı bra-
ltat bu erkekliğim, bu hissim ancak ken- makat, böyle terbiyeyi hayvanlılı: ve Teosyanm b ~vekilin piçi olduğunu'. ğ~ 1 fından Tuı k musıkısi ve halk ş:ır-
dimin, kendi zeVkimindir •• Sizin satılık böyle zekayı aptalldc telakki. ediyorum. renmiş olsaydı y lnız hayret değil, d:!ı. kıları. (Snal ayarı) 
kalbiniz: •• Satdık hiuiniz.. Satılık vücu- Batka kapı çalın madam.. Bızcnsta ab- şet İ('.inde de kalırdı. 21,l!i Orkestı .ı. 
dunuz var .• Benim ise sablık lteyf'un ve mak, hayvan ve aptal adam .vok değil.. Çünkü Bizans baıvekilinilı ndı Soltola- 2.!,15 Ajans ve bors haherlcri. 

~tılık erkekliğim rok.. Çok.. ris idi... j Bu akşam ı·adyolarınd n dınleuchilc-
Şiddetli atklarla fiddetli kin ve inti- Teosya yerinde duramıyordu. O Sokolariı ki gençlik çağında Bizan- cek seçme program : 

kam hisleri arasında kd kadar fark vat Her nedense bu delikanlıya ka~ı !i: nı sın en büyük ipek tüccar( nnd 1 ı FO 
1 an o an SEN N LER · 

derler.. müthi~ surette kaynıımqtı. babası namına &menistana gitmi ve · 
Bu .• Ezeldenberi d ... vam eden b[r ha- O, şimdiye kadar hayatına kan~"l'llf or da Vasilin pi~ olarak dünya eı' 1 18 Varşo\•a : Leh fılharmonisı. 21 30 

• h" b' · '-- • ya g me- B 'k · S"nf 'k d ~ikatin iFade$İdir. yüzlerce ccncm ıç ırm ucnzemıyor- sine vesil olmu tu.. 1 u ·rcş. · . 011•1 r yo orkestrasıcRo-
Teoıya da bu hakikatten aynlamaz- du.. Yine o Sokol:ıri:s ki, Ermenistandan galokmın ıdaı·csınde• 2 .. Ltiipzig: Sıbe-

dı.. Yalnız kendisine latrşı kafa tuttuğu dônerken bir hayli sene 10 .. _ bi .,.,,.. liu~un eserlermden senfoni 23.10 Prag 
·~"" r oızans- dal . p . 

, eszzwwıı •• 

Vahşi hayvanlar 
Nasıl 1,erhiye Ederler ? 

sumrs ?!Z7.7""~ mxw Z"itii"ii 

Bir hay1Jan mürebbi•i anlatıyorı 

Hayvan da insan gibidi 
Zorla hüküm altına girmez. 
Sükunet, eyilik ve sevgi ile 

terbiye edilir. 
İnsanlardan korkan aslan, alışkan aslan~ 

terbiye edilir. daha kolay 

Esasen onun fahite olma11na raemen için d ğil, fakat sırrına henü;ı ermediği lı kadın ba~l<ıı bir piç doğurtmuştu: Te- 1 l:ıs.'l gası. ocııı senfonık cBlanık~ 
fahifeliğe kartı büyük bir hıncı nrdı. bir ıebepten dolayı ona karşı şiddetli bir osy .• HAFİF KONSERLER : Bugun ınsanlarvahşi hayvanlara öyle ... kt, vah~i, yırtıcı hayvanların kafesi 

o, utemiye istemiye fahite olmuttU. alaka duyuyordu.. Teosya v Vaı:ll.. mükemmel surette terbıye ediyorlar ki, ne ne{ me tamamen emin olarak gire 
b f 7.10 Beri in kısa dalga. ı : Populer kon- b ı 

Hem de Fahiıelerin en nüfuzlusu .• Sa- Buna rağmen bu Bizansın mcş ur a- Biri serseri •• Diğeri fahiie iki pir.. un arın (Sırk) meydanlarıulla «ördü- hr. 
,. S"r (8.15 : Devamı) !> 20 Paris kısa dal- b 

de fahiıelerin değ.1, Bizaıın içinde kaf. Liıesi, hayatmda bu ina kadıır ra5tlama- Ayni ba~~dan iki ~i;.. . . 1 ga. ı: Plak. 9_45 Keza . ıo.ao Keza. ll.SO ğumiız. IJin bir tUrlu hünederı nasıl yap- Hayvanlar kendilerini seveni çalı 
bur üıtü tah,(retlerden biri olmuştu. dığı bu hakaretin yerini elbetteki bot bı- Bunun böyle oldugunu ikı 1 d bilmi- l I Keza. 13 Ilerlin kts;ı dalgası : Eğlen- lıklat·ına hayret ediyor ve udeta güzle- anlarlar. 

Teoıyanm biricik leiiellw bu idi. rakmıyacaktr. yorlardı.. j celi konser ( 14 15 : Devamı ) . 
13

.
10 

rımize inanan~ıyoruz. Mürehhılik içuı hirinci şart da soğ 
O, bu nüfuzu nereden alıyordu 1 Nar çiçeği tül libasım artılı açmağa fü. Daha doğrusu Teosya ~enduini piç Bukrcş : Julea orkestrası (1.

25 
Deva- Aca ha vahşı hayvan nıürebbilerinin, kanlılıktır. 

Kendisini piç olarak dÜyaya fırlatıp tum görmiyordo. Bı.ını:m faydasız oldu- y p n babasını biliyordu. Babası d onu ı mı). 14.15 Paris kısa d lgası : Marsil- arslanları, kaplanları, yılanları, yırtıcı Asabi insanlar lıu işe yarama:ı:I 
atan babasından.. Baba,mdan nefttt funu çoktan anlamqtı. Hatti çıplakl:iı- bilirordu.. 1 >·adan konser nakli. 15 Paris kısa d 

1
_ hayvaulı:ırı terbiye etmek için kendileri- Bun! r hem kendılerine zarar ve 

ediyordu •• Fmt nüfuz faıvvetini ondan nı "8 den temin maksadiyle açı!mtf ce- Vaıil ise babasını anyordu.. gası Nısten konser nakli. 16_35 Berlin ne göre bir sırları ını v.:ır? hem de hayvanları bozarlar. 
aldığı için bu neFretini gizli tutuyordu. nq yakaaını eliyle kapadı. Ve bu iki piç brdq, birbirlerini tam- kısa dalgası : Ork t k . 

18 35 
Bir metodlnrı olduğu üplıesi:ı: ... Fa- Şımdi gelelim asıl mevzuumu:ı:a .. 

Onun d b • kafL! -...J tk' d "'erled" d-'- ı es rn onserı. kat bu metod hiç bir v kit bır sır nıalıı'- Me..,el bir rsl .ı t b' ed'l • ır u. V9"1t. 
1 a mı 11 ı.. ma ıKtan baıka birbirlerine dü~man va- Roma kı a dalgası • H f f 'k' 18 30 an nasu e~ ıye ı 

Ş. d' •--d B' • bit d•w• ., • • 1 · a 1 musı 1
• • yeliııde değt'ldı'r Bır ha il ım ıye - ar ıuıuın eda: ve hercai - Adını bıle ı m- ıgun delı.canlı, zıyete düşmüıterdi.. Pe te : Çigan orkeslr 18 4,. B !' · . . l'V n mua iminin tercih et 

.. e çl • L--· ı ... k ·=•-=~ b kal L!_ ded' be b" ,._ah. • B H" 1 . ası. . " er ın Vahsi h. yvan ınurebbu i der demez arsı ıı, v ı>urdan daha he .. . d' ' l ,.. n enne ,....,. -. e~ u p, ov- ı, evet n ır l - ışeyım.. en ıpo- Vasıl, k badaydık daman kabannı~, kı.a dalgası: ~ııslriınınntal Alman mu· ~ . nuz: ın ırı 
den yunlUJAllllJ, adını, hüviyetini, ne ol- dromun etrafını sarım cünbüıhanelerin j bir d mızlık hayvan cibi bir fahişenin 1 sikısi. 19 Bükreş : Pluk konseri. 20 Peş- ·~~nııı nklına derhal kuvvet ve cesaret, msaıı v ınedeniycUe henüz temasa g 
d ğu b!t d"~ b• d ş· rh L d 1 b" Lh' • 1 1 cur et mefhumları gelıyor B d meıııış olan t.-ımamen vaı.~1• "'~s'-n u nu ume lt;ı ır ama.. undi kar- sa oş GOVar a ıınnı coıturan ti' 111 lfC-, emn altına cirmeğe uyan etmİftİ. t : talyan musiki i .süiti (Sözlü) 20 15 . u yan- ·~ ... ıa 

d d •- di d b ··tı · B 1 lış Çunku böyle hır rsf nın tabiatini ftSm a uran ve "en sini tahkir eden yim •• Fakat ayni zaman a en, mu ıış Teosy , bu gürbüz deli!<anlının ftafa r m kısa dalga 1 • Hafif musıki. 20.30 
1
''J' 

1 
. J 

d k •dd ti · n B" b k'I ka · . B kr ' · cııç m· ıcıyvan, hatta hiç • • hluk sap etmek ve hareketleri ona göre ı 8 ama &rfl fi e e çarpmağa batla- bar kadm:m.. erı ızansta, &ive 1 • ı tutmasından ve kendisini tahkir etmesın- u eş: Balalayka orkestrası. 21 Var- 1 •1 ·l . . ıı.r ına 
mı§tı. Halbuki o adam da Va.sü de onu dar kuvvetliyim .. Biuınsın yer altı bod-1 den ziyede onun üz:erinde beklediği ve ı şova: Karışık konseri. 21.10 Laipzig : ce rn e, zoı ı a llerbtye, .. lıukuın altına alı- zun eylemek kolaydır. Fakat mes 

' ı · .. ·· .. t • ı Pl~k namaz. nsnrı ar da Ol•le değ ı · ., bir canbaı.h nede veya hayvnn t halı en kortuğu sıfatla, içinde bucal.ıdıi:rc çir· rum annda kemiklen çuruyen yuz erce I ve ııtedıği tesiri yapmadığı. .. a yapam - 1 u konseri. 21.35 Peşte: Orkeslra H 1 • nl . 1 mı ya .. 
•-· • d f--• L--=- b' • d .. • ' • (G · ') M" ayvan ar uısa ar gıbı ancak slikuneL ındc doğmuş, insanlar arasında büy ıon mesleğin çamurlafmlf stfata ile tahkir ınsanın yansın an auası oeıLUu ır ıfA- 1 •tına ıçerlemİ§ti. Ve bunun içindir lci neg, Jcnü, Bodard, Strauss) . .. l ı- tik S" • 1 h"'k" . • 

• t k ı· [ · Fi 22 0 p ıy ' • "vgı 1 e u um altına gırerlcr mu,ş, yaşam~ bır arslan artık insani 
-·-.. ...... k lJ n 1 ayvan ınurebb 1 an ÇC"kuımez ve cuniın birinde, bili 

etm: .. : retım e orada, hayatlanmn ÇO ne,e ılonun gözü. .. ü korkutmak istem;,.: ano, • oran..c;· Bando ınuzika ·. 5 cag Bu ltıı·arl v hş' h .. · d 
- Ben orospuların keyfin_ boyun geçmmni bekledikleri çağf!lnnı söndür- - Evet, demiıti ben bir fabiıeyiın.. ısa dalgası. köylü musıltisi. 23.05 Prag lnrıne ınu"ll' 

11 
d k d-L d 1 e-s · d akı B ' k d 1 23 ,20 B k " u 

11 eme wı oğru olur çıflle.şıne uımanıııda erkekli d~ 
eğecek adam değilim.. müş ve soldunnuşlardrr. enın e • ı en Hipodromun etrafını saran cünbüt- ısa a gası: Çocuk korosu. u - Bır çok hayvan m'ırebb 1 • ki . rsl nl nn bera'-"c bulundu'•·u '·-fe 

b • . 1 "b" l "'-- L- ıı. 1 . reş· E ' l ı · ı~k k' . l ı erı yaptı n- u... 6 Ka Demiıti. etinın on ar cı ı 0 aca"ını IUltmna ge-rnane enn sarhoş hovardalarau coıturan · .. gence ' ı> u musı ısı. n 'ışi bır e·rar hnline sok ı d T irdınız ııu e k k ı .. · · . . . !> . . , mu,ş r ır. a- • r e ars anın uzerınıze h 
Teoıya, ilk defa karşumda baş imi- bnnedm mı7 • . • . ır Eabı,eyun,: • Fak~t Bizansta baıve~ OPERALAR, OPERETLER lımlerini kim.c; gönnesın diye gizli yap- cum etmesi hemen hemen 

dırnn bu dcllkanlıyı takdir etmiyor de- Teosyanrn bu teiıdıdı bot değı.l, halu-1 k dar kuvvetlıyun, Bıuınım bodrum zın- 9" . tırırlar. Dı!:arıdan ktmseye ..... _ k tır. · o · d' ( d k d' • fxa d nJ .... O Berluı kısa dalgası «Ekaterin:ı " go.,ı.t:rme b>İldi. Fakat kırdan kadınlık izzeti nefsi, [<atti • • ~ım eye ~8 ar, en ısıne • ı annda kemikleri çürüyen yuz!erce istemezler V h,.ı lı yvan mürebbisi, henli:ı: •·c 
•- ki • • d ~ll tı" ı b" • 1 Opeı·etind n havai r.> 21.~0 Berlın kısa · .1 

•urdan kadınlık gururu ve bilhassa aşk E tuttu an ı?n eı:; • ?Y e ır feye ı msanın çoğu benim yüzümden orada d ı . 
1 

Meshur Alınan h:'lyv n mürebbisi gel. n v lı ı rslanl ahbap olm:ığa, kc 
• •~ kt b" k • -'-1 ~ fi ıı. ı 1 a gası : Opern musıkısı. 22.25 Prag •ı- " d 

namına artık bir '""Y elde edemİyeceği- unKun yo u, ırço nfut annın ey 'I rJU unuyorlar .. Sen de onlar cibi o[acak, s d 1 , . . . . • B. Krote dıyor ki: ını ·v lırmeğe ~ ılışır. Bu, onun 
1 ..... . • b" ı n· ' ,_ .... ·ı B' 1 a gası: Musıkılı radyo lllyesı. ıI 

ne emin olduğu bu küstah delikanlıya ıçan ırço t ız:ans.cyc tcı.: sozu 1 e ızan- on arın yanma cidcceksin.. - llu i ın ne esrarı n d mektebi vız c 1 ltr. 
ka11ı kalbinde birdenbire yer bulan kin am bodrum zindanlarına atttnnıştı. Demi • demek istemi~ti. ODA MUStKtSl : vardır. Bır ınsan, hayvan mtırebbisi ol- Bunun ıçin dnıına kafesin civarm 
ve İntikam hisleri onu birdenbire kudurt- Çünkü .. Çünkü 0 Bizans başvekilinin Vasil, bu tehdide ~ı aldırır bile el- 10 45 Berlın kı.:>J dalgası : Y ylı im- ınak için hoyvnn mi.irebbısı olarak do,_ durur, yarımdan yı ılmaz ve hayvan 
muştu. piçi idi.. m_di. artct (Beclhovcn) 21.40 Prag kısa dal- muş bulunmalıdır. Böyle adamlnra yıyece~uu hızzat verır. Teınizliğinı bi 

Karıısında mirtehzi duran ve lcupa Baıvckil Sokolarisin piçi... Tekrar, kendi için kunılmuf fakat et- &clSı: Fat kuarteti (Mılli şarkılar) . 23.

1 

chayvan insanı• deriz. Hayvan insanı- wt )•.ıpar. 
kupa farap içen Vasile: Vuil, Bizansın politika hayatını an- rafcnda maraza kopmuı içki eofrasmtn Var.şova: Bach ve Mozarttan oda ıırn- nın yalnız bır tek aşkı vardır: Hayvan Hayv 11 Y v Ş ya\'"§ ıniırcbbisiniu s 

- Ben dedi sizi asil t rbiyeii ve ıı:e- lamıyacak, bilmiyecek ve öW"enemiye- bafmda bir kupa t-arap daha doldararak si.kisi konseri 23.ı-= Peşte: Parp kenteti aşkı. Hayvani r onun hay tının yegfı- sıne !ışır. Onu gördükçe tanımağ b 
~bir in~ aan.:ıışt~ •• Halbuki.. cek kadar burada yeni idi. yuvarladı. 1 (Malipiera, Debussy.. ne ıhtırası olmahdtr. Ancak o zamandır lor. 

" ~~Y..-ofli!Y'....,QCZZJij,Ş'iUEWT2"M'.MJll»W' -ş..4Cl'..7'~, çof'::Jteessır ~ldt°'.A"tf;ı;1ag b~ladı. m%nız g~linız de 'torimüz. 
3 WYMJfıflar bır türlf; nımyordu. lid~~Y;e~~·11~1~:~!~ '~::hb:ni ,:.evın 

BU Yu•• K HALK MASAL/ Duharada biıyu ve silurle uğraş n hır Arlık hu sefer inanmamak imkiını Hükümdar Ebu Ali Sinayı çagmh ve fi! d ır- u ıama 
uz.:mı ır: ı;;ıyvanlarda muhabbet k lı 

cad luz kadm vardı. yoktu. Ancak hüküımlar daha evvel im halin hikmetini sordu. •- , ı ı d d 
....-ı < •ı , mı e en gelir. 

O sırada Ebu Ali Sin nın evine uğ- Ehu Ali Sina h kkmda haber alınış, Ehu Ali Sina da: Onun lçın cıuürebbi» b' d ğ ~ 

Ebu Aile s • raıJı, kadını ağlar gıfrüııce sebebiHi sor- onun değeri rok yüksek bir alim oldu.. - Varın gidin, şu cnd foz sihirbazın tak • ır e meg lna d ğ uc~na tığı et parçasmı terbiye cd 
u, o da anlatlt. unu öğrenmişti hu-ıuruna çağırttı, ılti- koynuna bir mum sokun, bakın nasıl cegı h yv n uuıtır. 
Cadaloı: fut elti. 

yanar... ..F~t parçasının kendine u .... tıld·T.ı 
- Sen hiç iizulıne, dedi, hen evvel - Sizin ılıninize hiırmet edem:, de- Dedi. Saray cınuhafııları, ilerinde g e ı ._ 't> 

JlT ki J Orbaty All ı k d ' f k .or " a_ rs anlarm uaztlan korkar, kaf Uf!nallt.ll••lliı••ıa••• ıya eaen: r.·y;~. ":.il! al ocaııın hakkından geliriııı. ı, a al bizi de hııvtıSl'l: bırakmak rev.l- ınuınlar, cadalozun evıne koo;:.tular. Fil- sın cl 1 
~ ı lllJclfliK• _..__ '$ ı >•ne doğı·u "ek'l· B la 

- Ncyapacaksın .. Aman bir fonıılık yı hak mı? hakıka mumlar, cadalozun koynuna so- ı " 1 ll'. azı rı d 
- 13 - yapma... Bunun üzerıne Ebu Ali sina lıükl.im- kulur sokulına:r. yandılar. ;~ı~eıt ~le hücum eder, yakaladığı gı 

Ebu Alı Sina, karısının bu tektift kar- <laki o canım hav yı bıle biziın ev.lmize - Hayır, aılece onun hükürndara }'a- darın saraylaruuıı ha\•astnı tekr~r iade Bütün halk bunu haher aldı. anl~·lını: 0~~~~Ue hayvanın tabiati d 
§ısında boş bulundu. getirdi. lan s(;ylediğinı isb t edeceğim. etti. Arlık mumunu alan cadaloıun evine K 

- Sen hükümdarın sarayınm havası- Bu söz, döne dolaş hi.ikümdarm ku- - Haydı bakalım, yap ta görelim. Manmafıh cadaloz karıdan da iııtık m koşuyor, koynuna sokuyordu. ·ork n ve kaçan hayvan güç temıy 
nı beycndiğin için evunizi or cfa yaptı- lağma kadar gıttı. Derhal birini yolla- ·* almak istiyordu. Bu hücuma dayanamıyau cadaloz ~dılır. Korkmayan hayvan mürcbbisın 
nıadığımt:ı:a kederleniyoı:sun .. Merak et- dılar. Ebu Alı Sınayl çağırdılar. Cadaloz kadın, kendisine fakır siısü Bir gün kadını yanına çağırttı. olup gitti. a;. ç ~l~k ve kolay alışır. 
nıe, ben o havayı burııy getınııesini lıı· Ebu Ali Sina, k rısınırı gevezeliğini vererek Ebu Ali Suuıya gıtti. Gozledn- Hıncını hiç hclll etmedi. Ebu Ali Sinanın şcihrcti, Mısırda ol- ure >ı, ucun et takarak uzattı 
lırım. derh l nladı. Hüktumhııa: Jen sahte y~lar kılarak ıığladı, . ıı:la- - Ey kadın, dedi. Senin fakir halin~ duğu gibi Buharada da yiıkselcli ve 

0 
ar- clegncği her gün bir parça kısaltır. 

bu
Oedi ~e derh. 1 hukümdar ıı.::ıravının. - Efendim, dedı. Kadınların sözüne dı. Kcndı ine hır parça riizgllr verı1ıne- acıdım. Al sana şu hir kese altını d ilfi- tık keneli halinde rnh t ı· hat yaşadı. l> ğnek kısala kısala nihayet hayv 

lundugu yerın 0 güzel h vasını kcndı inanılır mı hiç? Yarını mahsus öyle sini istedı. yelle harc.a. •u••·y··••·•A••··•••R••••••ı•••.._

1 
.. ~......... etı miııebbinin avucundan yemeğe h ş 

evinde estirdi sbylenuş. Benim kim. enııı rüzgarını fa- Ebu Ali Sına onun halıne acırft. Bu· Cada1oı: k rı s vindi. AILın kese ini ~ lar v ılışır. 
lfükUmdıır, bırden bire Iı vanııı ke- lan ldığmı yok. Hem hiç böyle şey harada lıükuımlıırııı yazlık sartı}'tılln alıp koynuna St>klu, t Le hu zaınarı artık onu cManej ka 

~ıldiğıni görtiııce merak etti. Sarııyın olur mu, riızgur hu ... Ele, vuca, cebe, rUzgArını kendi lmışlı. Bir de kışlık Ve sokar sokıılaz <l bü!ün vücutlu fe i• dı verilen t.alun kafesine koy 

13
>ahçesi ve etrafı ateş 1 ınde vanıyonlu. sepele sığar nıı? sarııym ri.ızgun vardı. Onu da bu ihtı- ateş içinde yanınaga h~ladı. l..J ınak zam ııı gelmiştır. Bu kafosin için 

1 u garip hl dı enııı ncd n olduğunoı an- Huküındar düşiındLi, ta~ıııclı, hu söz- yar kadına vcrdı. Sonra yine olacaktı. Buna muknbıl ise Buhnranın her ta- • rJ ate mtay de ndalyc, masa gibi, arslanın htlüh 
ayaınadılar. leri doğru buldu. Hukürııdar kışlık sarayda oturdu •u rnfındnn yannn mcşalelcr, mumlar hir- 1 a uz rınde marifetler yapacağı ~Y 

h biger tarafı.an Ebu Alı Sınaııın k rtsı Ebu Ah Sina do evine dôndüğii zn- için böyle h rekette bir mahzur gôrıne- den sönüvermışt.i. Sanki bütiin hunla- Ikı•DCI• bu··yu·• k bulundurulur . 
• ır gün hamam gıtli, orada rast geldi- m 11 karısını adanı akıll ı ha.ı;lndt. ıni§t.i. rın ateşi cadaloz kadının vücuduna gir- lC fese gu·en arslan evvela burad 
gı kadınlar ve sırf gevezelık obun di- - Ben ~ana iyılik olsun diye yaptım. Catlaloz.:, rüzgarı temin ettikten sonra ınışti. l.falk masalına görclugü bu cşynlardan ürker ... Ger' 
l'c: Gıdıp de aleme yayasın dıye değil.. de- hemen hükümdara koştu: Herkes cndışc içinde kaltlı. C çekılır. Onları canlı zanneder. F kat 
ka - Bizimki, dedi, çok marifetlidır. O di ve çıkıp gıttl - Ebu Ali Sına, dedi, sizin kışlık sa- Bu karanlık tam bir hafta sürdiı. b J korkusu, urkmesi bu eşyaların cansı 

dar kı, icosicoc11 iıüicü~rın saravın- K dın, .kocasının bu cıluşmasından rayınt?.m havasını da bana sattı. lnan- Geceleri artık kimse çalı.şama~ oldu.• aş JYOTUZ olduklarım anlayıncaya kadar dev u 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• eder - BlTMEDl -
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BORSA ' 
ll'ZYUZU,...a/../..aa: ' 

ÜZÜM ___ .... __ _ 
Hava teslihatımız 
Hakkında cıkan • 

Bayramını kutlamak 
hazırlıklar 

. . 
ıcın , 

başlamıştır 

Sonbahar koşuları 
çok heyecanlı oldu 

Sonbaha~ at koşularının son hafta" 
epeyce kalabalık bir seyirci kitlesi önün
de yapılmıştır. Koşuları '1rasiyle yazı-

tizar edenler vardı. 
Mesut ve Necip, Bahtiyarı geride bı

raktıktan sonra müteaddit defalar bo-

Mikdar 
646 
140 
110 

Alıcı 

Ü. Kurumu 
Inhisar 
M. j. Taranto 

Fiat 
14.50 20.50 
12.25 16. 
17.75 23. 

~=~ B~':.'!.:: .. «f!.~~~im ~~ 
Bir briç yapalım 

Difçi hastasının ağzını dikkatle mu
ayene etti. Sonra hükmünü verdi: 

mühim bir yazı On dördüncü Cümhuriyet bayramımı-
za ~ehrimizde daha şimdiden hazırlıklar 

---• yoruz: 
( RAFI 1 iNCi SAYFADA) başlamıştır. Uumumi kutlu] ama progra-BAŞ TA Birinci koşu : üç ve dört yaşında!<l 

d .. ~ · I' 1 e hlT komite lzmirdcki lr C"cnebi basınında gör ugi.lmuz ::raz:- mı ge ır gem z. yerli, yarını kan İngiliz ve kısraklaı·a 
,lıırdan anlıyoruz. B;ı husustaki en bü- 1 Layramın programını hazırlıyacaktır. mahsustu .. Mesafesi 1600 metre .. 
yük gayret, ha\-a kuvv~tlerının tah·iye 1 Cümhuriyet bayramında lzmirde bir llk koşuda Mahmura ve ülkü olduk
VE" inkışafına sarfedılmekte ve bu, iıde-1 çok cscrle~in a~ım törcnleti "' tc":cl at- ça zevkli bir boğuşma ile günün gi.izel 
ta hır rekabet halın.! alınış bulunmakta- nıa meratnmlerı )·apılacaktır. Faıkpa~a koşularından birini seyir fırsatını bah

dır. 1 ve E.şrefpaşada inşa edilecek orta okul- şeL-nlşlerdir. Bir aralık Bayburd da bu 

ğuştular. Bilhassa finişe doğru heyecan 
artmıştı. Mesut birinciligi aldı .. Necip 
ve Bahtiyar ikinci ve üçüncü oldular. 

Dördüncü koşu : üç ve daha yukan 
yaştaki halis kan lngiliz at ve kısrakl~
ra mahsustu. Mesafesi 2600 metre .. 

99 D. Arditi 
97 H. Alanyalı 
84 Ş. Riza halefleri 
&8 Paterson 
56 Y. 1. Talat 
35 K. Taner 
17 j. Kohen 
13 ö. S. O. Sabri 
11 M. B. B. T. Me. 

8 Ş. Remzi 

16 . 
20.37 
14.25 
15.87 
16.50 
17. 
16.75 
23. 
15. 
23.50 

19.50 
20.50 
15.25 
15.li7 
16.50 
17. 
16.75 
23. 
16. 
23.50 

- Bir briç yapalım. 
Hararetli bir kumarbaz olan hasta bir 

az çekingen cevap verdi: 
- Poker yapsak daha iyi olmaz mı? 

Ne güzel aile 
Zengin bir bayla bayanı lstanbulun 

en lüks oteline İnmİflerdi. Kendilerine 
iki kifilik genif karyolası ile lüks bir oda 
gösterildi. Bay: 1939 DA BtN HARP TAYYARESİ 1 ıarla Cümhuriyet Kız En•titüsü binasının koşuda rol oynıyacak bir vaziyet &!-

Meseli komıı;;umuz Türkive Cümhuri- temel atma merasimleri bu tarihte yapı- mıştır. Neticede ülkü birinci, Mahmure 

Handikap cüzüm koşusu> na beş hay
van iştirak ediyordu. Dandi, oldukç1 
zorlu bir koşu neticesinde birinci oldu. 
Girgin ikinciliği, Bekar üçüncülüğü a!

8 A. R. Üzümcü 
1392 Yekun 

17.50 17.50 - Bize iki oda lazım, dedi. 
Metr dotel eğilerek cevap verdi: 

dı .. retı tanzım ettıği üç yıllık b:r planla il lacaktır. ikinci, Bayburd üçüncü olmuştur. 
hava kuvvetle_rini fevka.lade b_:r sure:- Nazillide'. N~zilli dokuma komb'.nası- İkinci koşu : üç ve daha yukarı ya<- Son koşu : Dört ve daha yukarı yaş
tc takvıye ve ınkışaf ettırmek ıçın ıd~ı- 1 nın açım torenı yapılacaktır. Manısada ta bu yıl koşu kazanmıyan halis kan in- taki halis kan Arap at ve kısraklara 
~1ı bir tarzd.a ~alışııı.aktadır: Bu plan,Manısa Kız ~n.•titü•üyle .'."fanisa. Memle-lgiliz at \'O kısraklara mahsustu. M.-a- mahsustu. Mesafesi 3.500 metre. 
to•yesmde Turkıye hukümetı 1939 se- ket hastanesının açım torenlerı yapıla- fesi 1800 metre.. Öncü ve Necip bu koşuda karşı kar-

73927 i 
75319 i 

lNCtR 
Mikdar Alıcı 

2782 Ş. Remzi 
Fiat 

7. 14. 

- Affedersiniz, ben Iİzi bekit zan· 
netmiıtim .. 

nesi sonlarında birinci dereceyi h.ıiz I cak ,.e )·eni bazı eeer1erin temel atma Bay Salihin Girgini birinci, Bekbr şıya idiler. Ancak üç bin metre mesa-
bin harp tayyaresine malik bulunacak-il törenleri yapılacaktır. ikinci. Dalya üçüncü oldu.. feli koşuya girmiyen Öncü bu koşuda 218 M. j. Taranto 

142 A. H. Nazlı 
8.75 8.75 

Hazır cevap 
hizmetci 

1.tr Cümhuriyet bayramında bulunmak üçüncü koşu : Dört ve daha yuk&rı aşağı yukarı başlıca namzet gösterili-
6.75 8.75 • 
8. 9. Hizmetçi kapıyı açlL Y abaocı bir zi-

üç yıllık planın katetm•kte bulundu- ü7 ere Ankaraya gidecek Erkek lisesi, . yaştaki yerli. yarım kan Arap ve halis yordu. Necipten fazla bir şey ümit edcn
r. n_ıerhalelere göre, Türkiye CU,mh~-ı Ticaret lise ve Eerkek •anat ckulu izci-: kan Arap at. ve kısraklara mahsustu ... ler, yorgunluğunu ileri sürerek bahis-

107 S. Süleymanoviç 
76 İzzi ve Ali 9.12 9.12 yaretçi ile kartdaıtı-
59 Ş. Riza halefleri 6. 

9.75 
rıyeti .bu sene ':"~fında. a~agıda go~ter:- 1 ıeriyle lzmir_de. yapıla~ak merasime işti- Mesafesi 3000_ metre:. .. .. . !erde yavaş yavaş gidiyorlardı. Bunun- 61 Kaptan Şerin 6. 

13. 

Ne istiyoraunuz, d i7e aordu. 
Bayı l'Önnek İsterim-

len miktarda tan"'"'.' te.nın etmış \e e.- rnk edecek ızcıler teşrıni evvelin ilk gü-1 öteden ben daha buyuk hır zevkle la beraber <Plase> bileti alanlar fazla 47 H. Alyoti 
"""kte bulunmuştur. nünden itibaren her gün tatbikat vapa- takôp ed'1en uzun mesafe koşularında Tahmin edildiği gibi Öncü birinci, Ne- 43 Y. Kunyo 

4.50 4.50 Hansi İJ için? 

c c c 8 

12. 15. 
LEHISTAJ\'DAN ALDICL\i!Z coklardır. - !olduğu gibi bu koşuda da siirprize in- cip ikinci, Bahtiyar üçüncü oldu. 3541 YekQn 
TA yy ARELER... Yapılacak tatbikata «A•kerlik deraine _ ;;;.,:.;;;...;. __ ;.. ___ ...;...; ___________________ l 65791 

l) Lehistandan 40 adet tahrip edici hazırlık öğretmenleri nezaret edecektir. M k 1 b 69332 

P. Z. L. - P. 24 harp tayyaresi Gnom - ili e en urg manevrası 27/9/937 Çekirdeksiz uzum fiatleri : 
Romz K. - 14 motörlil ve bin beygir Odada mu .. hı'm Çek. üz. No. 7 14.50 15.CO 
lıuvvetindeki, .saatte 410 - 420 kilometre 15.25 15.75 

Bir borç meaela i için., 
Bay dün Uf&Dl aeyahate çıklL 
Fakat ben borcumu verecek6m. 
Ve bu aabab ae,..hatten döndü. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
B, Clal Bayar · 

J.ateder ve beş dakikada beş bin metre b • l (BAŞ TARAFI ı iNCi SAYFADA) yazıyor: Birinci paktın gayesi Fraruıayı 
yukselir. Beherinde 20 milimetrelik iki ır top antı ğe davet ettiği hakkında bazı ecnebi mecli•i idare gibi bir teşekküle çekerek 
o.det tayyare topu ile iki mitralyöz \•ar- - BAŞTARAFI 2 İNCi SAHlFEDE _ kaynaklardan çıkarılan haber münasebe- ltalyanın kal'Jısında yalnız bırakmak ve 
dır. Bunlar gibi yirmi tayyare ayrıca meğe lüzum görmeden ba~annış bulıı-' tiyle şuragını kaydetmek muvafık düşer' onun hükmü altına 11_okarak vereceği ka-
7ürkiyede imal edilmektedir. nuyoruz. Vazii kanun bunu bir işçi kal- ki B. Mussolininin Almanya .ziyareti "im- rarları tasdike mecbur kılmaktı. Bu de· 

c 
« 

c c 
c c 

9 
10 

16.25 
18.00 
20.00 
22.50 

16.75 
18.75 

Son beyanatından maada hiçbir 
gazeteye kendi namına beyanat 

için mez;uniyet vermemiftir 
c c c 
« c c 

11 
12 

21.00 
23.50 

Ankara, 2 7 (A.A) - Baıvekil vekili 
B. Celal Bayarın matbuatta milli paranın 
kıymetinin ~uhafaza edileceği hakkın
daki b eyanabndan maada bugünlerde 
hiçbir gazeteye namına beyanat için me .. 
zuniyet vermediğini Anadolu Ajanıı \,i] .. 
dirmeğe mezundur. 

ZAIDRE 
Mikdar Cinsi Fiat 

1NGILTEREDEN ALDIKLARIMIZ kınması kanunu, bir işçiler kanunu ola-'dilik B. Hitlerin 1933 senesinde Vene- laki daha ileri gidiyor. Buna kanaat ge-
2) İn'.· "eden 20 adet çift motörlü rak düşünerek meydana getir'lledi. fü.ı-' dikte B. Mussoliniye yaptığı ziyaretin ia- tirmek için B. Virginio Gaydanın maka

•Bristol 1 Blenaym> bombardıman tay- nu ~. ~çı. iş verici arasında b~r rabı-1 desi olarak gösterilme~tcdir. B. Hitlerin le.ini okumak yeter. Bundan an]aşılıyor 
yaresi. 920 beygir kuwetinde Bristol - ta sebebı olarak mütalila etti. 1 l<krar ltalyaya gitmesi ihtimali ne .~e- ki BB. Mussolini ve Hitler Avrupa ıul-

605 Çuval buğday s. 5.875 

•Pr·gasu.o motörlü. Sruıtte 400 kilomet- 48 SAATLiK lŞ.. yit, ne de tekzip edilmiş değilse de boy- huna hizmeti vadetmek için ltalya ve 
TP kateder. 40 saatlik iş formülünü bütün mil- le bir ziyaret olursa bu, devlet reisi aı- Almanyanın diğer büyük devletlerle ai-

6 Çuval Susam 
143 Çuval Nohut 
14 Çuval Bulgur 
33 Çuval K. D. 

705 Balya Pamuk 

16. 
5.625 
8. ----·-- --

Al\1ER1KADAN ALDIKLAJUMIZ Jetler kabul etmiş gibidir. Bizim iş ka- fatiylc Führer tarafından yapılacak ye- yasi, teknik ve manevi hak müsavatının 
2) Amerikadan 40 adet cVulteeı kr- nunumuz bunu 48 saat olarak tespit ı ni bir ziyaret olacaktır. Bununla bera- kabulünü şart olarak ileri sürüyorlar. B. 

~.75 

6. 
43.50 Çocuk dergisi 

• ' tayyaresi. Bin beygir kuvvet:nde ediyor ve maddei mahsusasının •B• fık- her Bcrlin siyasi veya yarı siyasi mah- Gayda tarafından teşrih edilen teklifler 
•Ra~·t> motörlü. Saatte takriben 400 ~ b · b ·· t 1 h ı h k k. · d d h f d Beri" v Ro Kızıl -Kum'da ~ . . . ra~ınca zamanın unu ıca ına gore a- fillerinde ~imdilik böyle bir i tiına a - ee ısın en a a ena ır. ın e -
kilom~tre kateder. Her bm 300 kilogı-a.m dil edeceğini tasrih ediyor. Binaenaleyh l..ınca malumat beyan edilmemektedir. ma diğer memleketleri kendi telakkile- Diyonozor 
ajl!ır~ıg.ında. bo.mba taşır v~ beş ade.t mı~- bu bir yıl içinde, kendi iktısadi bünye- FRANSIZ GAZETELERiNiN ine ram etmek arzusundadırlar. Şu hal-
Talyi!zil haızdır. 2500 kilomE!relık btr . .. haft l k . k"-, "'d TEFSiRLERi d d·• h .. k.. ti · b. koyun sürü Aral denizi civannda Kızıl-Kum çö-

mezarlığı 
. mıze gore a ı ış ye uıua:-ı ,.e mu - e ya ıger u ume erı ır -

rnh~da icrayı faalıyet eder. detleri taayylin edecektir. Paris. 27 (ö.R) - cPopulaire• ga- sü sayıyor, yahut ta onlarla iş birliği yap- ]ünde, muozoik devrinden daha evvel 
TAHR!P EDiCi TAYYARELER • N"" iSTiYORUZ H • ı- h b 1 • lar 1 bu havalide bulunan tarihten evvelki •""" 7.etesi yaz.ıyor: Mussolini - itler mü- maga ae a eve9 es emıyor . ... . . 

Türkler şimdi de 40 adet cSE-rYersky> Biz, tatbikine memur olduf;umuz bu fi,katına dair ftalyan g11zeteleri. tarafın- cOeuvre~ gazete9İ ayni dörtler paktı hayvanların bir mezarhgı ke§fedilmıt ve 
P. 18 tahrip edici tayyare almak arzu- kanunla diyoruz 1'i : 1 dan yapılan tefsirlerde yeni bir dörtler fikrinden hah.ederken Almanya ve ita]- burada, ta küçük amfibilerden -40 metre 

dır) Bunların motörleri •Rayt - Sikdan• 
dır ve bin beygir kuvvetinde olup sa
atte 480 kilometre kateylemektedir. 

•undadırlar. (Belki de artık almışlar- 1 k b. ·f k ·· uzunluğunda muazzam diyonozorlara ka-- Bir adamı 48 ~natten faz1a çalıştı- paktı fikri ü.ıerinde ısrarla dJrulmakta- yaya karşı icleo oji ır itti a a mutema-
1 F So R dar, bütün bu hayvanların iakelctleri ele 111.mazsınız. Ancak sizler işçiye 48 saat .. dır. Gazeteler bunun 1933 senemnde yi1 olmıyan ransanın vyet U9ya 
1 1 b · f k d h · geçirilmiştir. Gerek kemikler, gerek 

BOAIBARDIMAN TAYYARELER! 

ten fazla iş verir, haftalık iş saatini 56 yapılan proje olmadığını, · fakat yeni aleyhinde de böy e ir ıtti a a a a zı-
1 h 1 tahaccür etmiş ağaçlar, bugün bir kum ya çıkarırsan.ız, tatl günlerinde de mü- bir pakt fikri olduğunu izah etmektedir- yade mütemayil bulunmadığını abr at-
ı oabası olan bu havalide, eski jeolojik -4) Almanyadan 30 adet çıft motörlü 

• 111 Haynkel> bombardıman tayyaresi. 
•Dristol • Pegasus> motörlü. 920 biner 
kuvvetinde. Saatte 

0

420 kilometre kate
der. Bunların her biri 800 - 1000 kilo
'1am ağırlığında bomba taşır \"e 4 - 6 
mıtralyözil haizdir. 1500 kilometrelik 
bir sahada icrayı faaliyet eder. 

e::.sesenizi açık bulundurursanız buna 1 ıer. Esas Sovyct Rusyanın Avrupa i:ıleri maktadır. 
28 (ö R) P · 1 • devrelerde çok zengin nebatat bulundu-bazı şartlarJa müdahale etmeyiz. Bu i~-. haricinde tutulmasiyle yeni esaslar ve Paris . - ar19 gazete erı 

1 J f ğunu da isbat eylemektedir. çiye, bililhare istirahatin1 temin rnaksa .. yeni bir kuvvet müvazenesi ltunnaktır. Musso ininin Almanyayı ziyreti etra ın- ll fı __ _ 

diyle fazla iş verir, günd~ iki, üç ekip 
1 Bolşevizm garbi Avrupadan tardedildik- da makaleler yazmakta devam ediyor- Otobüsler geldi 

çalıştırarak i~lerinizi zamanında yeti~- 1 ten sonra bu esasları İspanya mc~elesi_- lar. 
t . b"l j b p·· · P · · · b · · Belediyenin Alınanyaya siparış· ettiği ıre 1 irsiniz. Bizce \'az:yet i.:.ynidir. ne de tat ik etmek dört devlet için ko- oh arıııyen gazetesı u zıyareb 

T ·h' b. h l ) ] ak ı·kki k otobüslerin dokuzu "''-·"g" e gelmiştir .. Daha ba.5ka bir nokta .. Faraza siz, ]dy olacakmış .. HUiasa realiteden ilham ( arı 1 ır a ta o ar te a etme - .. ~u u 

1 Al ı d h ·ı· Kalan üç otobüs te bu hafta getirilecek, müracaat ederek, sebeplerini de izah alan ve yeni bir kuvvet rnüvazenesine te ve man manevra arın a arp ı a .. 
ı h"· · ld • _.. d "''-"'' k muamelesi yapılarak çıkarıla-GOTA VE ARGUSLER 

Bunlardan maada Türkler •Gota 145> 
ederek senede doksan gün müddetle i~- 1 dayanan muaddel bir p]an karşısında hının a.Kım o ugunu yazm..,.ıa ve e- .. ~u u 

d . k. caktır. Gümrük tenzilAtı hakkında Be-çilerinize on birer saat (Günde) iş ve- bulunacakmışız. mekte ır ı: cDuçe Alman manevrala-
'e cArgus> motörlü Alman tipindeki 
tayyareler de imal ediyorlar. Şimdiye 

kadar bunlardan 20 adet yapmışlardır. 
EN YEN! VE EN MODERN 

Görlilüyor ki silahlarını seçme husu
runda namahdut bir hürriyete malik 
bulunan Türkler, yukarıda zikrettiğimiz 
dört devletten en yeni, en modern ve 
bütün dünyaca tanınmış tip tayyareler 
..Jmakla hava filolarını takviye ediyor
lar. Bu, bizim gibi coğrafi durum bakı
mından nazik bir mevkide bulunan, ya
ni bir çok menafün birbirini katettiği 
lkığazlara hakim olan Türkiyenin, ha
va kuvvetlerine fevkalade bir önem \·er-

rebilirsiniz. İzmir gibi iş hususiyetleri KWVET MOVAZENESINI rında bulunmak ve Krup fabrikalarını 
olan bazı yerlerde buna müsaade edH- DECIŞTIRMEK gez.nıek suretiyle her iki hükümetin ica-
miştir. Şll şartla ki işçilere, fazla çalış- iSTEMiYORLAR hında beraber çıkarabilecelkeri kuvvet-
tırdığıruz saatler için yüzde yirmi be1 Fransız gazetesi hu esaslar dahilinde ]eri yakınen anlamı~ demektir. Avrupa-

!azla ücret vereceksin.:z. Bun.elan mak-) Avrupa kuvvet müvazenesinin deği~me- yı tehdit için bundan büyük ve açık teb .. 
sat iş sahalarımızda işin sekteye uğTa- sinin ftalya ve Almanyaya ~rtlarını di- dit olamaz.> 
tılmamasıdır, ğcr devletlere zorla kabul ettitrnek imki- Populaire gazetesi de, Alman - ltal-

lNCIR - ÜZÜM İŞLER! nını vereceg"ini kaydederek Berlin gö- yan blokunun bir harp vukuunda kendi-
Bu iş bir sanayi işidir İncir ve üzüm rüşemlerinin de bu neticeye "annak. için lerine en müsait p.rtlan temin etmeğe ça-

işinin sanayi işi olduğu gayri kabili lüzumlu olan vasıtaları aramağa matuf lıştığını ve böyle kuvvetli bir blokla 
münakaşa bir vaziyettir. Hükümet, bu olduğunu yazıyor. Rusyayı ekarte edebilmenin, Fransa .. 
kanunu hazırlarken mevsimlik işleri de tÔrdre> gazetesi de Almanya ve hal- lngiltere blokuna kartı diledikleri prt-
dü~ünmüştlir.. yanın teklif etmek istedikleri yeni dört- ları kabu] ettirecek hale gelmenin çare-

İncir ve üzüm İiinde de iş saati haf- ler paktının eskisinden beter olduğunu leıini aradıklarını yazmaktadır. .. tada kırk sekiz saattir. Ancak bu sene 
diğini ve bu vesaitten istifade etmek Bulgar manevraları başladı bu esas tatbik olunmadı. Eğer biz kai(in çok iyi hazırlandığını aşikar bir su-

rette anlatmaktadır. • nunun icaplarını hemen tatbike başla- --- --------------:-""'. 
Türkler şimd'ye kadar çok az bom- saydık, tedrici intikal şekli tatbik edil- Sofya, 27 (A.A) - Bulgar ajansı bil- biye nazırı general Niko davetlileri kar-

' d 1 ktil memi'J olurdu. Bunun işleriniz için bil- dır" ı·yor .· Arala•ında hu .. ku"'met ~zası, es- şılamış ve yabancı ataşamiliterleri ka-~ar ıman tayyaresine ma i · er ve tay- • 
yart:leri istimal edilmiyen eski tipler- yük bir rahne açabileceğini hesapladık. ki başvekiller, eski harbiye nazırları, as- bul eylemiştir. 

lediyenin yaptığı teşebbüse henüz ce
vap gelmemiştir. 

Bu otobüsler ikinci teşrin ayında ~
!emeğe başlıyacaktır. Belediye, İzmir 

fuarında teşhir edilen ve şehirler arası 
nakliyatında kullanılmağa elverişli olan 
Trambüslerden birini satın almıştır. Bu 
trambus şehir servislerinde kullanıla-
caktır. 

---· ·---
Yunanistanla 
ticaretimiz 

Vradini gaetezsine göre hu yılın ilk 
altı ayı içinde, Türkiye Yunanistandan 
108 milyon drahmilik mal •abnış ve 
23.5 milyon drahmilik mal almıştır. Bun
dan, Türk - Yunan ticare tinin günden 
güne canlanmakta olduğu anlaşılmakta
dır. 

Katimerini diyor ki: Türk - Yunan 
dendi. Şimdi satın aldıkları tayyareler Şimdi siz diyebilisiniz ki : Benim kı:rt kumandanlar, yabancı memleketler Dün iki taraf manevra plfuıı mucibin
i•e ilk sırada bulunan en yeni ve en Londraya derhal yüklenecek bir parti 

1 'ataşamiliterleri ve matbuat erkanı ol- ce ilk hareketlere başlamıştır. Mavi ta
modern bombardıman tayyareleridir. Bu taahhüdüm var, işçileri fazla çalıştır- duğu halde iki yüz kadar davetli hu- raf hücuma geçmiş, kırmızı taraf ta bu yeye ihracatımız azsa da, açığın bir kıs
hakikat bize, yukarJdaki kanaatimizi mak mecburiyetindeyim. sust trenle dün Popôvi civarında ma- hücumu durdurmak için kuvvetlerini mını vapurlarımızın kirası kapayacaktır. 
izhar etmek kuvvetini vermektedir. Arkadaşlar, sizin bu iş isticaliniz için nevra kumandanlığı karargahının bu- teksif etıniştir. Manevralarda asıl ha- iki memleket işbirliğini takviye etmekte-

TA YY AREClLlK F AALtYETt devlet kanunlarını deği~tireceğine s!z Junduğu Sabantzaya gelmi'Jlerdir. Har- re kete gece saat yirmide başlanmıştır. dir. 

ticareti geçen tıeneye nisbeten bu ıene 
daha ziyade canlanml§br. Bizim Türki-

Türkiyedeki tayyare klüplerinin hum- iş şeklinizi tanzim mevkiindesiniz. Ye
malı çalı~am1arıi her gün yeni yeni tay- n; bir işçi ekibi bularak işlerinizi vak
' ; 1r~ alanlarının meydana getirilmesi ve tinde yetiştirebilirsiniz. Hatta müessese
nihayet kadın ve erkek pilotlar yetiştir- nizi günde yirmi dört saat ta çalıştırı- Küçük -Haberler 
mek hususunda sarfedilen gayret... Bil- nız. Pazar günü de durmadan çalıştın- d 
tun bunlar, Türkiyeıfo hm·a kU\-vetle- mz. Biz, işçinizi çalıştırmayın, demi- /cerde: Dışar a: 
r.ı.nin ('Ok ~ı.irat:i bir surt!tte ınklşa!ını yoruz. J~iniz fazla olursa seviniriz. An- •••• -'• •••••••••••• ••••••••••••••••••• ••••• 
ha11rlıyacak olan programın sistemli ve cak işçileri fazla çalıştırmayınız. Ekip Tekirdağı, 27 (A.A) - Halkevi bah- * Kopenhag, 27 (Ö.R) - Danimar
verimli faaliyetleridir. cl,g;ştiriniz. çesinde 140 çocuk sünnet edilmiş, pelı- kada dünyanın en büyük bir köprüsü 

Bunlardan maada Türkiye hükumeti- Bu sene şeker işçileri de günde on livan güreşleri yapılmıştır. Tekirdağlı dün açılmıştır. 
nın hava kuvvetleri için mühim miktar- bırcr saat çalışacaktır. Hatta çalışmaya Hüseyin Tekirdağ baş pehlivanı lsmaili * Sofya, 27 (A.A) - Yunan veliah
ila bir tahs'.sat ayırdığını da kaydetmek ba•lamıştır Şeker işinde bugün iş ka- ve Mandıralı Mustafayı yenmi'Jtir. tı prens Pol Sofyaya Bulgar ordusunun 
)üzımdır. nunu tatbik olunmıyar demektir. On * Muğla, 27 (A.A) - Dil bayramı manevralarında bulunmak üzere kal-

Fransa ve 
Danzig'de 
Sahte pasaport yapan 
36 kişi yakalandı 
Paris, 27 (ö.R) - Umumi Emniyet 

direktörlüğü Holanda, İngiliz, Lüksen
burg ve Danzig polisleriyle iş birliği ha
linde mühim bazı tevkifat yapmıştır .... 
27 si Fransada, 9 u Dantzigde olmak üze
re otuz altı kişi tevkif edilmiştir. Bun-

1935 yılından bugüne kadar hava beş teşrinisani tarihinden itibaren, gün- Halkevi salonunda münevver bir kitle- nuş değildir. Haber alındığına göre, bu 
lr..uvvetleri için ortaya konulan tah.sisat 

1 

de yirmi dö.rt sa•.: fa_ali~et gö~ter:~ ~il- nin huzuriyle kutlulanmıştır. Dil hak- ziyareti tamamiyle hususi mahiyettedir. 
uç milyar beş yüz milyon levadır kı, bu e'5eseler gıınde uç ıı;çı ekıbı degiştıre- kında konferans verilmiş , şiirler okun- * Roma, 26 (A.A) - Makalledeki lar bilhassa sahte pasaportlar yapan bir 

· · ı· ki d. ş· d.d b h 1 kl 1 muştur. ltalyan garnizonunun Habeşler tarafın- çete mensuplarıdır. Yapılan araştırma-para, Türkiye hava kuvvetının sürat ı I cc er ır. ım ı en una azır ı ı o •-

bir tempo ile inkişafını temin etmeğe 

1 
caklardır., * Zonguldak, 27 (A.A) - Dil bay- dan kılınçtan geçirildiğine dair ecnebi !arda mükemmelen taklit edilmiş bir 

lcMıdir. B. Enis Behiç, çok uzun olan izaha- ramı Halkevinde yapılan büyük top- memleketlerde çıkan haberler takzip çok askeri vesika cüzdanlariyle hüviyet 
d 1 d 1 lantıd k ·· t il ] k t] .. •--~ dilın ktedi cüzdanları ele geçirilmiştir. Keza halkın, hükumet tarafın an ç!zi- tında iş veren müessese er mü ür eri- a coş un gos er er " u """"'ı .. e e r. · 

len plana karşı çok büyük bir nıerbut:- 1 
nin de mütal5alarını dinlemiş, verilen Dil inkılabımız haklcında söylevler ve- * Kudüs, 26 (A.A) - Arap komite- .~ ~aris, 26 (A.A) - D~ ve Düşes 

1 
h ı ı k d im k ild. ·· 1 k d v b · • C ed kendile · e mu··zaherette Dö Vındsor saat 10.30 da Vıyanadan bu-ret ve fedakarlık gö•terdiklerini zikret- iı:a ata a 5. a ar o uştur. Dün ü top- r ı, şur er o un u_ e unu 7engın sı enevr e rm 

mek de fa;·dadt!l hfüi degildir. J:ıntı çok istifadeli olmuştur. bir konser takip etti. bulunan devletlere teıekkür etınJıtlr. r aya gelmişlerdir. 

in tabutu uuu•--- •-.-• 

Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Mer
keıi tara fından çıkarılmakta olan cÇo• 
cuk> dergisi 1 ilk Tetrin 1937 den iti
baren yurd yavrularına yeni ve çok fay• 
dalı bilgiler verecek münderecatla dolu 
olarak yeni ıekilde çıkmağa baılıyacak
hr. 

Kurum; «Çocuk> un cazip ve güzel 
olması İçin hiç bir fedakarlıktan kaçın· 
mamaktadır. 

Bütün yurd 
tavsiye ederiz. 

yavru1arına «Çocuk> u 

- - -lll- --
Bir cinayet daha 
- BAŞTA.RAFI 2 lNCt SAH1FEDE -
lunun aarih jkrarına binaen Vehbinin 
tevkifine ve diğerlerinin ıimdilik ıebeıt 
bırakılmalarına karar verdi. 

ECZACIYI YUMRUKLADI 
Bu hadisenin bir de mabadı vardır .• 

O nu da anlatalım: 
Katil h&diııesini müteakip, ele geçiri

len suçlu V ebbi, poliı nezareti altında 
Kemer karakoluna getirilirken; Tepecik' 
eczanesi önünde, birdenbire p oliain ne· 
zaretinden kaçmış ve eczananenin önün· 
de durmakta oln eczacı B. Hay-reddinin 
üüzerine saldırarak birkaç yumruk savur• 
mu§tur .. 

Zavallı eczacı neye uğradlğmı anlıya· 
marnıı ve poli9 memuru da azılı katili 
kaçırmak kaygusiyle; Vehbinin arkasın• 
dan fırlamış ve eczacının daha fazla da
yak yemesine meydan bırakmadan tek .. 
rar yakalamıobr. 

Eczacı Hayreddin, kendisine yapılan 
bu tecavüzden müteessir olmuo ve ıuçlu 

hakkında cürmü me§hut muameleıi yap
tımı~hr. 

Dün kati] suçundan dolayı sorgusu ya
pılan Vehbinin, bir de B. H ayreddin• 
vukubulan tecavüzünden dolayı meıhut 
cürümler hükümlerine tevfikan duruşma .. 
sı yapılmıştı. 

KATIL NE DiYOR) 
B. Hayredd in, tecavüzü anltml§, göz

leri kan çanağına dönen katil Vehbi, ha
disenin verdiği heyecan dolayısiyle, B. 
Hayreddinin iddia ettiği vunna hidiseai
ni istihfafla karıJamıştır.. HB.kime kar· 
ıı: 

- A bayım ... Elim hala kanlı .. , Na11l 
olsa hapse gidiyorum. Eskiden bir husu
metim vardı. Tam o sırada bu eczacı 
karşıma çıktı.. Zaten ıuurumu kaybetti
ğimden ne yaptığımın farkında bile de
ğilim f Demiştir. 

Filhakika bir ay evvel bu suçlu V .hbi 
bir gün sarhoş olarak eczaneye gelmi' 
ve B. Hayreddin)e münakaşa ettikten 
sonra; eczanenin ca.mlarını yere indirrnİ!J 
ve o vakit Vehibinin meşhuden yapıları 
muhakemesinde mahkUmiyetine karar 
verilmişti ... 

işte Vehbinin katil hidiscsini müte
akip B. Hayreddine tecavüzü bundan 
ileri gelmiştir. Bu işten dolayı da dava
cının muayenesi yapılarak raporunun ge' 
tirilmesine ve suçlunun gÖ9terdiği üç ınii" 
dafaa ta-hidinin dinlenmesine karar ve'" 
rilerek muhakeme 29 Eyliile bırakıldı. _ 
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hammeneli mezbaha dahlindeki re 
tornnm bir senelik kiraıı baş kiti 
likteki §arlname veçlıile 8/10/93 
cuma günü ıaat 16 da açık artırın 
ile ihale edilecektir. f§tirak için y 

FAVSTA 
..................... ~, .......... 

Yazan : Mlfel Zevako 
,._ ____ r __ ._._. .............. _.._ ... 6 
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FAVSTANIN SARAYTh'DA ~nt hükümdar bıınlan sana öğretccck-
lki otelci kadın papas Jak Klemanın tir ..• Onu dinle! ... 

Nevyorktan San 
dokuz saatte 

Kadın garsonlar Parolayı teşkil eden işareti görmesi üze- Melek yine gözden kayboldu. Oda ye
tine ona l<"avstanın sarayına geçen ka· niden nura kavuştu. Papas, saçları dim
pıyı gösternıişlerdL Papas lı;; kapıyı da dik olnlu§ kendinden geçmiş bir halde 

hususi ş~kilde çaldı. lçcrldc kendisini doğruldu. Meleğin durduğu kö~eye J/k haf fa İc, inde ellı• Jen Laz(a 
~ekliyorlarmış gibi kapı açıldı.. Papas atıldı, fakat orpda duvara asılı bir halı- aı Tı 
ıçeriye girdi. Güneş görmiyen bir ocfa· dan başkn bir şey göremedi. Kapı ve- genç kız kava yollarında fa-
da gündüz olmasına rağmen lambalar ya buna benzer br geiçl yeri de bula- L.l / 
Yanıyordu. Beyazlar gey~ geniş bir mayınca meleğin gökten inip göklere nışftR arı zengin erle evlendi/er 
koltuğa kurhnuş olan bir kadın papasa çekildiğine inandı. Alnındaki soğuk ter- Şimdi Air Lines 'le binlerce 
soı du : Jeri silerek dedi ki: 

- Jak Kleman siz misiniz? - Allahı severseniz Madam! Oda ka- kadın garson çalışıyor. Bun-
- Evet madam.. ranlığa boğuldul:ru zaman bir hayal gö- / • r l • k d • 

d. ·~ arın vaztTe erı co ı·nce ır ... - Yanlış olmasın, Jakoben manastı- zUnüze ilişme ı mı. , 
:tından papas Jnk Kle.than .sizsiniz de- - Papas kendiniı.e geliniz., oda hiç Dünün milyarderlerı, daktiloları, figüranlar veya çiçekçl 
~il ıni 7 . bir zaman karanlık olmadı. kızlan ile evlenirlerdi. Bugünküler .ban kızları ile cvleni· 

- Evet madam Şu sUvari elbisesi ile - O nurani vücudu görmediniz mi? yorlnr. 
buraya gelişim, ~yın başkanımızın cm- · - Sizden başka kimseyi görmedim. Bu p:k hoş bir ~~·edir. 
ri iledir N ki ğ ,~ s· · uha ' Amerikanın c Aır Lıncs - havıt yolları :t Kumpanyası • - e ynpmn ı ım .ı<tZim. wn r - A ik h'"k·· ti d N 

- Benim ~im oldu[,tUmu biliyor mu- nı hükümdnrhğıruzı görüyor, biliyor ve 
1 

mer ak u ume n en evyorku San Fral}Siskoya yak-
sun1ı2' eli Ba aştırma ' Atlas okyanusunu Pasifik okyanusundan aymın 

. iman e yorum. na acıyınız. ;ıf · a.rl h dd • d" 
- Prenses Favsta olacağınızı tahmin . - Site merhrunet d~it, haset etmek ın~a. cyLı .asg ·11_:_ e ıın un:~ cmrlo..i almıştı. 

ediyorum.. .. •. , ~ır ınes> .uwuce çok du.şuqm~e mecbur ,kaldı. Son-
E . . 18z.ımdır. Çunk.ü Tanrı tarafından hiz. ra bu esash ihtiyaca cevap ve:recek tt t kilaUanmağa 

~yı:c~ takakendısı: tl k bir tes- mete seçilen gtizide bir nlahluksuouz, muvaliek -oldu.~u hatta saalteı'"'iiç :ze ~o!tre btedeıı 
ıı_ aş nım su:e mu a B emin misiniz? d t 1 hs' 
4.!IDİyet göstermekliğimi emir buyurmı.ış- - .una . .: .•. ma enı tayyare er ta ıs olundu. 'Her biri 15 _ 70 yolcu t:ı~ 
lar · - Sıze bıraz C\-vcl gosterdigım han- şıynn hava vapw·ları i!jln Amerib.n sta pilotları an-

... ,.erin P<:inİ Tanrının sana gönderdiğini · d"ld" Bilt·· :..h.-onl ın en µ . · k 1 - Filhakika bana itimat · edebilirSi· ~ . ~ · ga1c c 1 ı. un ...,.=~ ara gid~ ,geli1 saat.lerını nt 
niz.. ~Ilıyonım. O ~ançerle Valuvaya vura- olarak tayin eden tarifeler yapıldL . . 

- Ben d.: 0 ı·t·ımatla buraya geli"'"'· caksı~ , Bugiin alman netice şt1dur ~ San :F'rans1sko Ncvyorktan 
'- .;,- - Deınek bir kr~lı öldünueğe Tanrı-

l't.anı.. . h 
nın müsaadesi var a? 

~ - Korkusuzca her ~eyi söyliyebilir- · ır~cr 0 kıral mücrim is<> bunda te-
tın1.t.. . - ~. w 

_ E • •. . · r(?ddüde maha1. YC?ktur. 

h 
vet .korkusuzca her §eyı .soyliy<e- _ Bu hareketim affa mazhar olacak 

ileccğim~ Kafamın içinde korkunç ta· ., · 
&avvurlar va'r .. Hatta IAnetine uğnya- m~ Şüphesiz... 
eağ~ı bilsem bile bu ta5avvurlarımı Y.'avsta hemen eliyi papazı takdis 
Y rıne getireceğim. 

Ba k . . ~erek af esnasında o~unan mutat dua-
ş anımdan af dlledlın. O bana bu d J k Ki nn hayretle dınle-

affı ancak sizin verebileceğinizi söyli- yı oku u. a kem d 
Ycrek bura ·· d dL di: Titreyel"ek t ·rar sor u: ya gon er · . ı • . . . 

D .. ·· J • • • best ·· ı· Hu"kUındarım' Tanrının cmrını hır - uşuncc erınız.ı ser çe soy ıye- - · . sıkl k 
hılirslniZ.. lstediğinlz affı tanrı namına daha tekrarlayınız!.·· Bır k~IS! ., 1 ol-
verebilecek zatın kıırı::ısmda bulunuyor- masın ... Valuvay~ ne yapac:ıgıın. 
SUnu1~. - Yarın Şartere hru-ekct edecek olan 

Papas Favstaya baktı.. Fakat oQu büyilk alnyla birlikte gidcceksiruz. Ala
'fxınıyamamıŞtı. Bunucla bernber kadı- pr.a karışırsnız.. Kimse sizden şüphe et· 
r.ın çclıresiitdeki parla'klılc ve vakar j mez, halkın arasında giderk nazarı dik· 
tıtrctmeğe krıfi gelmişti. J kali celbotmeyiniz. Yeni kilis~nin istik· 

Kulaklnrnia zıl seslerl gelnıe~e baş.. halini elinizde ta~ıdığınızı hatınnu:Clan 
ldd1. Körkunç hayaller onun sinirleri çıkarmayınız. Şarter -Oe beni bulursu-
Uzer· d t · · · ··sı · d 'F ta • • ın c csırını go erıyor u. a\'s • nuı: ... •El'fer meleğlıı delaletine mazhar, 
nıtt-' cli r1 ......, :t1 k üzmı... il _.,; t ·· ·" n c ,,, .. p I -Y Ufiun !>0 wıec1olnıamış 1'ulunurs::ınız, o zam:ın b:?n s:i-
büsbütiin sarsıldı. Alnından soğuk ter. ze yol _gösteririm. 

damlal::ırı dökülüyordu. D.iz çö"ktü şun- · _ Melcğı bir daha gorebilece'k ınl-
1an kek.eledi : vim! 

- Allah aşkına kimsiniz? Allah tara- • · O · •t d · k "rurs'' un·· ~u.. " ,;t_u• f .. . . . - mı c ermı ı go - ~ 
ından mı gonderildınıt. Yoksa hır me· ti d -·ı bil, ddl bir sekilde göre-

1 k . . . , egı se c mıı s 
~ mısınız · · ıs ı k · ceksiniz. Jak hayret ve ıtıma ız ı 

- ~ldanıyorsunuz papns! Ben ne bir içinde titreyordu. Sordu: 

F ransiskoya 
gidiyorlar ... 

Yolcu tcıyuarelcri11·" kamaralon 

on 
• di buçuk liralık muvakkat temin 

makbuzu ile söylenen gün ve saa 
te encümene gelinir. 

23-28--30-5 3316 ( ı 798 
Hava Gazı idareai İçin fenn 

şartnamesinde yazılı yedek parça 
1nriy1e birlikte yüz on iki ine 
2,844 metrelik ticaret fasili bi 
adcı otomobil alınacaktır. Bedel 
muhammeni bin iki yüz liradır 
Açık eksiltme ile ihalesi 5/10/3 
sah günü saat 16 dadır. Sartnam 
ıi hava gazı müdürlüğünden pn 
rasız olarak verilir. 1ftirak için 
dokıan liralık muvakkat teminat 
makbuzu veya banka. teminat 
mektubu ile söyJenen gün ve ıaat
te encümene gelinir. 

21, 24, 28, 1 3282 0774) 
'· -:- 324 J lira 70 k-.ıruş 'bedeli 

l.cc§ıflı Jıava gazı fabrikası ocak bi-
nası çatısının örtülmesi ve dahilen 
•amir, tadili işi 5 1 O /937 sa1ı g~:::.ii 
saat J 6 da açık eksiltme ile ihale 
edilecektir. Keşif ve şartname 16 
lcurut mukabilinde baı mühcndislik
'e satılır. İ§tİrak için iki yüz kırk 
üç buçuk liralık muvakkat teminat 
makbuzu veya banka temiftat mdc
tubu ile söylenen gün ve saatte en· 
cümene gelinir. 

2 - DamlacıktB Maldercsindc ya 
pılncak beton nrmc kanalizasyon, 
r.utlar Jcum deposu ve imla işi 5/IO/, 
937 salı gün{i saat 16 açık eksiltme 
ile ihal edilecektir. Ke.<>if bedeli 
beş bin iki yüz yetmiş be~ lira otuz 
bir kuruştur. Keşif. ~a.rtnarne vo 
pM.n rirmi altı kuruş mukabilin
de bas mühendislikten satılıt. işti

) rnk icin iiç yiiz doksan altı liralık 
, muvakkat teminat makbuzu ''eya 
banka teminat mektubiyle söylenen 
gün ve saatte encümene gelinir. 

21~24~28--1 3284 (1773) 
Kahrnmanlarda Nusret soka

ğında l 04 sayıli ev ve dükkanın 
I enkazı müt~hhide ait olmak üze
re yıkılmnsının açık artbrma ile 

J ihale.si bq lı:atiplikteki prtname 
f veçhı1e 5/10/937 sah gününe 

1 ıemdit cdil~iıtir. Ke,i'f · bedeli 
I alt~ıt ~lt.ı hra kırk bir kuruftur. 
ı lştırak ıçın be, liralık muvakkat 
} teminat makbuzu ile söylenen 
günde ve saat on altıda encüme-

ntelekim ve ne de Tanrının emirlerini N d" u ,.... dam Siz bu ._ e ıyorsun z: :m.a • 
kullarına yetiştiren lahuti bir mah10· maddi vüC'udu tanıyor ırıusunuz ve nn- 3381 
!lnun. Ben Tanrının yer yilttlndeki in- sıl tanıyorsunuz?. - Belediye sicil memurluğu 
latılnrın işlerini idareye memur bir ve- - BlTMED1 - münha1dir. Taliplerin aıkerliğini 
kiUyinı. · • Kadın garsonlar 1'Ava ot(!llcrmdc dadılık tıc oda hiznıctçı1iğini böyle vapıyorlar • jbitirmiş ve orta mektep mezunu 

- Öyle ise kırnsiniz:? Jzmı·r 4~00 .;':dlometre mesafededir. Şimdi Air dnr uyumnktan başka >"apılacak iş yok- için urif, mub:ıhaS3lar :ıç:ıbilmcktir. lş oJmaları tarttır. Müsabaka imti-
-:Sen siz.in ruhani hükümdarınwm,J 1L~ın tayYareleri bu iki şehir arasın- tur. ~u müddet zarfında ıayyare saatte bu lmdı:ırln dn knlm:ız. Bn7.np U)•kularılhanı29/9/937günündeaaat10da 

~lltıi Papayım, tereddüde lüzUm yok, Erke·l... ve kız , dakı mesafeyi on dokuz saatte ketedi· 300 kılomctre üzerinden Amerikayı bir kaçan yolculnrı uyutabılmck tC! lazım· belediye ba~ kAr )'~· d 1 
rkusuzca düşündUklerinl anlat, sen 

1 
R ' yorlar. Akşamlan saat 17 de Ne\'york· baştan hir başa kat.eder ... Ve yolcular dır. Polly işle bu vazifeyi görüyordu_ caktır. a ıp ııın e :;: •· 

i-Pa Birinci Favstanın karsısında bu- kültür /isesi tnn kalkan yolcu tayyare!er1 sabahın hanlı tayyarede olduklarını hissetmeden Dört numara1ı knbinedekı milyarderle ( ) 
Utıuyorsun .. lşt.e!... Gündüzlü v~ yatılı resmi li· yc~isinde San Fransiskoya varıyorlar ... San :F'nınsiskoyn \'ardıklannı öğrenirler. evlendi. Onun macerasından Amerika 

P'avsta belinden hançerini çlkararalC eelerc muadildir. Kayıtlara de- 1 1yı hesap ederseniz bu 14 sa.attllk bir ~1R l.tNESlN YF.NlLtôl gazeteleri haftalarca bahsettiler. 
PılJ>asın önüne attı Jak Kleman hançeri vam edili or. Telefon: 2774 !yolculuktur. Fakat Amerikanın şarkı He Amerıka havn yollarının kabul ettiği BlNL'ERCE POLLYl..ER gtiEti ku denebilir ki bir hafta içindo 
l'akalıyarak lıakarken Fav3ta ilAve etti: .: 'J!'.l!!TY7.Y7nt:,,,_ garbı arasındaki be1 saaUik farkı ilivc en şayanı dikkat yenilik ye>lcu1arm lıiz- Polly'yi; Mary. Mnrjory, Nnncy, Mad- evkrunişlel"dir. Ondan sonra hava ynt. 

- Nasıl seninkinin ayni değil mi? etmek lazundır. Tayyare Nashville, Dal· metlerini görmek wzifesinin enfes gti- gc, Jım, Joan, Suzy, Betty takip ctti\eı·. larmdaki lnuaşakalar kızmı kaybetmiş-
~ - .:Sana gönclerilen hançerin tıpkısı! •K!J.k':°Boiaz, Burun hutatak":""' las ve 1'"Tipaseo şehirlerinde b~cr da- zellikteki kadın garsonlara tevdi edil· Sonra Air I.int-s tayyarelcrinden vazi- hr. Her şeye alı~ıldığı gibi hava otellc-
"!_~dı sizin o melekle birleşik bulundu- lan nıitehauıa kika knlıntıktndır. miş olmasıdır. fe nlan kadın gorsan!arm sayısı onlar- rinde kadın gorsonl:ıra da alışılmıştır~ 
~~~za şüphem kalmadı. Air I..ines kendisine te\•di edilen ışı lLK MlLYARDER .KARISI dan yüzlere, yüz.lcrden binlere çıktı .. Air I..1n~in sicillerinde ang:ıje edilmesi 

• 1rden bire Jak Ktemamn etrafını ke· Doktor Operatör !hakkiyle )'apcn11tır. Hatta daha il.e.ri gi- Thyyarclerde ilk kadın garson Polly Şimdi vazifeleri daha iyi tayin cdılmiş· icap eden yeni namzetlerden birue .• 
~bir karanlık kapladı. Artık ne Favs· l~erck Nevyork - San Fransis'ko arasın· namınd_a bir kız olmuştur. Şikago ga- tir. Air l .. ines - Hm·a yollan tn,yarclc· nin isimleri ı::drcsler"ı r • 

1 
. ~1 

... J :.::ı_ 1 ı 1 k tcl d . k . . . . ' ' esım erı vardır Yı ne de etrafındaki e§yalan göremi- s 1 K 1 ~ 1 wa ıava Y•.acu ~unu hissoU.ir~e zc er.ın en birinde Alr Linesin füi- rıne ·abul cdılın~k ıçın nnmzcUcrın has- Ha\•a Jnzl:ırı daha tek "k al • 
Yordu. Jakoben manastırının kilisesin· f mı u f çı· l tedblrler de almıştır. ı~utı okuyunca de.rhnl müracaat etmiş- ta l>akıcılık. dadılık, oda hizmetçiliği, Yolcuları Utrif hiki, l n~ . ç ~ıyorlar~ 
de olduğu gibi taınaınen dini hissiyatın HAVA OTELLERi tır. Polly, birbirinden güzel sekiz nkip bir~ cerTRhlık yapabilmeleri, hini ha- L'lrsa uyku b ho i e en ile uyutamaz-
esirj olnıu•tu. Dunun için tayyareler bir nevi hu-a arasından seçilmiştir. Fakat San Fı-an- cette bir Briç O) ununda dön1üncü ol-

1 
on n arı vcrmegı unut-

Y :ı: t ıı · h r · k ka nııyor nr. Yolculuk da avaı l'aı.raş aydınlapıı bir kÖfeden ı 0 e erı a ıne konulmuştur. Radyosu, sıs oya dın garson olarak gid~i bir malan lazımdır. k r ·dikl . . esnasın gôzlerinı 
llıelek göründü. Melek. ilk edfasında M•yenelaane: Birinci Be,ler 1 elektrik tır~ makinalan, salon oyun· defaya münhasır kalnlıştır. Zira tayya- Hava otellerinde çalışan kad•n r,ar- es u erını clde ctm~k için butüa 
:~duğu gibi yine Mari dö Mont Pansiye- lan ve tabldotu ile modern konforun rede hulunnn Amerikanın maru! bir sqnların kendilerine mahsus bir üni· ustalık.lan~ı sarfediyorlar. ~yet bu-
haın ııeklinde idi. Jak Klemanm elleri No: 36 Telefon 2310 :temini dilJUnUlmilJtür .. Nevyorktan ha- milyarderi gönlünü Polly'ye kaptımu~. lonna1art '\"ardır. Pek fıda kapalı ol- nun bır ınilyarder, hatta cebinde yU. 

Yale doğru uzandı. Melek papasın ya· E'fi: Gödepe trunnJ cadde· reket auti ç~y ve akşam gazetelerini San Fnnsiskoda alel.ılO<?le kendisiyle ev· ınıyan bu i.iniforma ile kadın gorsonlnr dolnrı hile bulunınıyan bir ad ld _ 
111na Yakla§aralı: şunları mırıldandı: • t9Z. Telefon: 3668 okumda saatidir. Nashvitle'de yemek za- lenmK iştir. bllhas....a ıarif b,aaaklannı göst.erme:';c ğunu öğrenirlerse l'ine mütee~ 0 

0~. 
- Jak: Kleman, ı, ..... n .. hangi yolla 1_-.o. (481) manı ır. Yemeği müteakip yolcular ka· adın garsonlann vazifeleri yolcula- ~k Jlina ederler. mıyor, lıayal kırıkl ; d'" . 
~ .aa~ ~ b' 1 · -L· ıgına uşmıYor suh-
d ve şerefe bvupcağını, beJeri saa· :.--••••••••••••1 ıne erme ~ılerek yatarlar. ra gazete dağıtmak. çaylarını, yemekle- POLLY'DEN SONRA luklarınd::ın h" b" •..: 

&le ~il ota-ır..-1 x.ıi-ecebin! RUha· Bundan sonra San Fransiskoya ka· 1rini luaz.ırlarnak, canlarının silulmaınas.ı Pot1y•den sonra ilk angaje edilen 50 Vazife h" .. 
1
1
ç ır şey kaybetmil .niar. 

-t>&U ...,.."'". ıssı .ı e çalı ıyorlar. 

~ SOBALAR Mutbak oc~kları zms.· mı ••kw.oll-----rz-...~--:.a)!!I 
n · bütü"n eami "Ve huauai daireler ve aaıre 

lllernleket ihtiyacını temin eden .. 

Şakir Zümre 
k Türk sanayii harbiye ve Madeniye fabri· 
atı fimdiden vaki talepler üzerine imalatını 

reni~letnıittir. Her mikdar hemen tcılim edi
tır.L Boru, tabla, kömür kovası ve sair teferrüat 
• uulunur • 

Odun "Ye odun kömürü yakılmamasının 
tahakkuku üzerine mutbah oc&klan herkesi 
düfündürmektedir. Bu mütkülü ev, apart. 
man, lokanta, otel, hutane, katla ve saire 
için her nevi maden kömürü yakan ve her 
büyüklükteki ucuz, aailam, zahmetaiz, te
miz ve ekonomik •• 

1\lanya ~kononıik •lcakları 
Halletmittir. Küçüklerinin 

de dört kunıftur. 
maarafı gün-

Fazla izahat, fiat 'Ye tafaili.t 
daki adrese müracaat : 

için af&iı· 

Bronz diş fırçaları 

Elyaflannm bus:.ısi mah · t 1 cu ile temizliyc k ıyc te 0 nıaı!Ddan ditleri yalnız so~uk 
o1duw d" 'n ve oruyan yegane sıhhi, aajlam ve sert flı·"a 

gunu 1~ <mktorlan ve l·ullananlar tasdik etmektedirler. • 

BRONZ LOKS - BRONZ MlLOKS. BRONZ 171 tipleri vardw .• 

.. Umumi satış depoları: Ahmet_ Erem Buldanloğlu - Gazi Bulvarı: 23 Telefon: 3991-Telgr:EREM 
..
....................... 1ra.~~z;w...,..,..,~JM~Mı:lll ................... illılC!:ım .... ~mil!Iİlil ..... lllil .. İllF+~U~PU·a>11 ......................... ~ ...... a .... ~..,~llDl .. C 

-~_,,---- -··- Wa• LCllllP.J'liıım'La~ 
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EMLAKi MiLLiYE MODORLOcONDEN : 

icar No. 5 dük. k. 
225 Karfıyaka Bostanlı Mektep So. ~o: 12 an 
237 Şehitler 2. inci Altın Per~k~ndesı No. 2~ Ev... 18 00 

Yukarda yazılı emvalin senelık ıcarları 15 gun muddetle artır
maya konulmuştur. ihalesi 4/10/937 pazartesi saat 15 dedir. Ta
liplerin Milli Emlak Müdürlüğüne müracaatları. 

19, 28 3187 (1769) 

•• • ,.,ö=LiA{% ; 

lzmir Enternasyonal Fuar komi
tesinden: 

:ı'.zmir Enternasyonal Fuarının dört radyo ikramiyesini 427755, 
416562, 86571, 239132 numaralar kazanmıştır. Hamilleri ilan 
tarihinden itibaren üç ay içinde lzmir Enternasyonal Fuarı Ko
mitesi riyasetine numaralarla birlikte müracaat ederek ikramiye-
lerini alırlar. 28-30 3335 (1827) 

M A4!1J4\ #Wfi B as IMl~ 

iLAN 
il Daimi Encümeninden : 
'(9412) lira açın tutarlı olup eksiltmeye konularak isteklisi bu

lunmıyan lzmir-Menemen-Bergama yolunun 20+~2~+0C>t? 
kilometreleri arasındaki şosenin esaslı onarılması ekaıltmesı 
2490 sayılı yasanın 43 üncü maddesine tevfikan pazarlık sure
tiyle bir ay uzadıldığından isteklilerin daimi encümenin topla~
dığı her pazartesi ve pertembe günleri saat 9 dan 12 ye kadar ıl 
daimi encümenine bafvurmaları.. 3313 (1828) 

lzmir Vilayeti Defterdarlığından: 
Marmaracık gölüne atılacak olan 150 kilo diri dil balığının 

tedarik, nakil ve göle ilkası için yapılan ilk eksiltmede talip çık
madığından eksiltme 18/9/937 tarihinden itibaren bir ay müd
detle pazarlığa bırakılmı,.tır. 

Taliplerin defterdarlığa müracaatleri ilan olunur. 
3383 

lzmir Tramvay ve Elektrik Şir
l<etinden: 

Cereyanın llkteşrin 1937 ayında aşağıda gösterilen yerlerde 
ve tarihlerde kesilebileceği sayın abonelerimizce bilinmek üzere 
ilan olunur: 

1) 3 - 17 ve 31 ilkteşrin pazar günleri saat 9 dan 15 e kadar: 
V numaralı Çarşı mıntakasmda 
X numaralı Konak mıntakasında 

XI ve XJV numaralı Gazi Bulvarı mıntakasında 
XVI numaralı Gümrük mıntakasmda 
Xll numaralı Mezarlıkbaşı mmtalcasında 

VI-VH-Vlll ve XIII Tramvay caddesi mıntakasmda ve müca,·ir 
sokaklarda; 

2) 10 ve 24 ilkteşrin pazar günleri saat 9 dan 15 e kadar: 

1 numaralı Darağaç mıntakasınd:ı 
il » Tepecik » 

111 » Alasancal: » 
iV » Basmahane j) 

IX » E~refpaşa » 
XV » Kültürpark » 

Kar4ıyaka » 
Turan » 
Bayraklı » 
Bornova » 
Buca » 

MiLLi EMLAK MODORLOôONDEN: 
.Yunanlı D. Lira 

1004 2 nci Karantina Yeni Turan 33 kapı 71 taj Nu. lı 
ev gayri mübadil bono ile 600 

1005 Bornova Yaka mahallesi 1 inci Yaka So. 8 kapı 
18 taj Nu. lı ev ve müşterek su kuyusu nakitle 170 

1006 Bornova Yaka mahallesi 1 inci Yaka So. 10 kapı 
20 taj Nu. lı ev nakitle 200 

992 Ka şıyaka Turan şimendifer Cad. 22 eski 98 taj 
Nu. lı ev nakitle 500 

Yukarıda yazılı emvalin mülkiyetleri on gün müddetle arttır
maya konulmuttur. ihalesi 7 /10/937 Perşembe günü saat 15 de
dir. Alıcıların Milli Emlak Müdürlüğüne müracaatleri . 

DAHlLtYE MOT AHASSISI 
DOKTOR 

Cerı r~m 
İzmir Memleket hastanesi Da
hili Hastalıklar Seririyatı Şefi 
Pazardan maada her gün hasta
larını muayene ve tedavi eder. 
Muayenehane: 2 inci Beyler 
sol:ağı No: 65. 
Telefon: 3956 
Evi: Götepe tramvay cadde
si No: 1018. Telefon: 2545 

'.ZLZ. r:/J.7J/77J.-77J./.L/..7/.ZZ7.7ZZZJ 

il • • 

oz 
MİTAT OREL 

Adres - Beyler Numan zade 
sokağı Ahenk mathao.sı yanın· 
da. Numara: 23 

Muayene santleri : 10-12, 
15,30 - 17. Telefon: 3434 

3364 (1829) 

YENIASIK 

5ACLIK:-so&UKLUK:EKDHOMİ1 

• Hakiki dostun tavsiyesi budiır: 

R 
A 
D 

~~ - _ ,--- - - •Y DE11Elt.TİR. j 
KELVİNATOR iki defa daha az lfledı&I.. • - - - - ·- - - L - · halde' aynı randCSman elde edilen reıane soiuk_hava dolaplars 

18 Ay Veresiye :Satış 

SAHiBiNiN SESi 
ARTHUR VETTER 

JZMIR - Saman iskelesi (Büyük Kardiçab Han) · 
AYDINDA : Mehmet Gürer - öDEMtŞTE : H. Avni Güler " 

MUGLADA: Ahmet Sabri Acarsoy ••••• 

Hava Y alları Devlet 'işletme ida
resi umum müdürlüğünden: 

1 - Eksiltmeye konulan İf: Ankara Tayyare meydanında tay-
yare i~taayonu binası. · 

2 - Ketif bedeli: 87056 lira 47 kuruştur. 
3 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle kötürüdür. 
4 - Muvakkat teminat 5602 lira 82 kuru,tur. 
5 - ihale 7 /10/937 tarihinde pertembe günü saat 10.30 da 

tayyare meydanındaki umum müdüürlük binasında yapılacaktır. 
6 - Keşif evrakı, lfartname ve mukavelename projeleri An .. 

karada posta umum müdürlüğü binasındaki ve lstanbulda Ka
raköy postahanesindeki hava yolları k~tesinden v~. lzmirde ~a
f ıa Müdürlüğünden 435 kuruş mukabilınde alınabılır. lateklıle
rin eksiltme sartnamesinde yazılı belgelerle muvakkat teminat 
ve teklif mektı\plarını muhtevi kapalı zarflarını nihayet eksilt
me saatinden bir saat evveline kadar Umum Müdürlüğe vermİf 
olmaları lazımdır. Posla teehhürü kabul olunmaz. . 

26-2S-30-2 3469 /3270 ( 1823). 

Yazın insan 
kolaylıkla 

Nezle 
Başağrısı 
Kırıklık 

Dikkat 
Ediniz 

kendini 
üşütür! 

daha 

Bu ilk· tehlike alametlerini görür görm.ez derhal 

NEVROZiN 
almak lazımdır 

NEVROZiN Soğuk algınlığının fena akıbetler doğurmasina 
mani olmakla beraber bütün ıstırapları da dindirir. 

icabında günde 3 kaşe plınabilir 

• 
ı 

N 
Yurdda ıttifak haline gelen bu kanaat 

tesise nicin ve nasıl muvaffak oldu? 
ÇUnkü cRADYOLtN> in terkibi yük- mütemadiyen taze taze piyasaya çıkar. 

sek bir kimya şaheseridir. Çünkü cRADYOLlN> diğer macu 
Çünkü bütün cRADYOLlN> kulla- lara nazaran çok ucuzdur. 

nanların dişleri temiz, sağlam ve güzel- Artık bütün bunlardan sonra cRAP 
dir. YOLtN:> kullanan on binlerce kişin 

Çünk.ü cRADYOLlN> emsalsiz rağ· ne kadar haklı olduğunu anlamak ko 
beti dolayısiylc hiç stok yapmadığı için laylaşır. 

GONDE lKI DEFA FIRÇALAMAYI iHMAL ETMEYiNiZ .•.• 

•• 
Her işte kullanılan 

'ZONGULDAK 
Maden kömürü 

Her cins kömür perakende suretile rekabet kabul 
meı fiatler dahilinde sahfmaktadJr. 

Adres : Kestane Bardakçılar sokak numara 12 
PERPINYAN 

"C77.Z7.Z. 7..ZZZZ77.ZZTL7..Z7..Z7..77ZZZ7..7..zJ~~ 

Şık Atelyesi 
Beyler Sokağına nakledildi 

~ Mimar Kemalettin caddesinde (ŞIK) dikiş ve şapk~ atelyesj", 
tevsi mecburiyeti dolayısiyle ikinci Beyler sokağı civarında Nu~ 
man zade sokağında 36 numaraya nakledilmi~tir. 

1 - 26 (1803) 
u::z7..TLZZ.T7ZZZZ2 Z U/J!:T.zTLJr72ZZ7777.7..7...7.7.Z7.7.ZZIZT.LTI/.7LZZTL7J 

~ ' 1 • ... .. l . . . . • • 
Salihli Kurşunlu Banyoları 
................................ ~m:J 

Şifo hassaları muhitimizd~ tecrübe ile sabit olan 

Salihlinin 
MEŞHUR 

KURŞUNLU Ilıcaları 
Faallyettedlr 

Ht!r türlü istirhat mevcuttur. Mükemmel otel, Jokanta ga· 
zino hülasa her türlü ihtiyaç ve konfor vardır. Banyolarda 
bol bahçecik suyu bulunur. Banyo dairesinin hususi otomo• . 
bili Salihli istasyonunda emre iimadedir. Her aileye müsta· 
idi oda verilir. 

F iatler: .Pı:qo de.bil o!rrak fzeıe insan l:a~ına otelde kar· 
yo'a 100-75 diğer kısımlarda gene insan başına yataksız 
1 inci 50, ikinci 40, Uçüncti 30 kuruştur. 

Müsteciri: KEMAHLI AHMET HAMDI VE ALI BALCI 

•• 
lzmir Muhasebei Hususiye mu-

dür1üğünden: 
Jbrahim oğ. Giritli Ali Fuadın müterakim vergi borcundan. d;; 

layı haczedilen Kar,ıyakada Kemnlpnşa ve Rayegan caddesıd 
11 

18/20/22/1/3-10/3-2/3-3/ Nu. tajlı binaları tarihi ilan "" 
itibaren 21 gün müddetle satılığa çıkarıldığından pey sürrı_11~1 
isteyenlerin İzmir Muhaaebebi Hususiye Müdüriyetinde tah5).1 

~ -. kalemine srelmeler~ ıS:--28:--1-5 3363 (~J9 


