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Başmuharrir ve umumJ neşriyat mücfüriı: 
HAKKI OCAKOCLU ı Radyo resmini ödemiyenler, 

l_ A1fOfLE-ŞERAtT1-I 
, DEVAM MODDETl Türkiye için Hariç tçin 

: lstanhul, 29 (Hususi muhabirimizden) 
R dyo resmini zamanında ödemİyenlcrden bi-1 
. . . d . 'b b . 1 
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Altı aylık . • • • • 700 1300 

il_ T E L E F O N : 2697 

lnBiyle alınacaktır. 
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Fiati ( 5 )_kuruştur Cumhuriyetin Ve C11nı1ıttriy.:!._Eserininin Bek~~· Sabahlan Çıkar Siyasi Gazetedir 
YEN:_ ASIR Matbaasında baıılmııtır. 
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BAŞVEKALET VEKİLİ B. CELAL BAYA.R 

938 senesi haziranına kadar ü ün 
genel emirler çıkmış bulunacak .. -

Dün sabah stanbu iş dairesi U.. müdürü B. Enisle bir mülakat 

lerek Atat·· e 
---- 17 . 

Bu ne bicim 1 Ankaraya 
' ~ 

Sulh hazırlığı? Tayyare ile dö-
nüslerinde 

Sulhu Cenevrenin ' m--

dışında teşkilatlan- Yeşil köyünde Büyük 
. dırmak imkansızdır Şef f·araf ından 

• · uğurlandı 
Musoolini'nin Alman ı:ıehirlerine b' · · 
k Y 1stanbul, 29 (Hususi muha mmız-

Vu u bulan resmi ziyaretini muaz- c ı ı 
. .. • . . den) _ Başvekalet vekili bay c fı ~ bır sulh numayışı şeklıne sok- .. b kta ta,•vare,·-

...... k · · Bcr1' R h Bayar bugun saat on uçu "· .; .... a ıçın, ın ve oma, er va- h 
1 

D 1 bahçe 
•ıtaya ba§vurdular. Bu muhteşem le lstıınbula geldi. Der a o ma -

·· · k · · · · ye giderek Atatlirk (.arafındnn kabul Rosterıler ar asında gızlı hıç bır .. .. 
...... _t._ d d ) d - .. led' edildi. Sayın Başvekilin buyuk Şefle 
•ucuuıa mevcu o ma ıgını soy ı- . .. B c ı~ı B c ı ·z B 
j görüşmeleri uzun sürmü,ştur. . e " . c a ayar 

lnön·· 
n 
şere 
---•---

A atiirke hiznıettc 
bnlrnuştı ı· 

incir işçileri 
Pazar gününden beri şehrimizde bu- kik etmiş ve bazı mühim temaslar yap. 

lunmakta olan, iktısat vekaleti iş daire- mıştır. Bay Eni Behiç, dün akşam ı;a .. 
si mildürü B. Enis Behiç. dördüncü böl- 4lt on altıda, bölge merkezinde, incit 
genin muhtelif iş husus·Jetlcrini tet- _ SONU tKtNCl SAYFADA _ 

er. ·ı - 1 .. ı d M r . Be li d h ı Bayar, öğleden sonra tekrar tayyare 1 e ugur amı:?'ar ır. 

'" '\ usso ı,~ı « rSnlhe hne ,nzır anı- Ankaraya dönmüşlerdir. 11aşvekalet \'e- Ankara, 29 (Hususi) - B. Celal Ba- Fı" lı· stı• nde bı· r ~or,» sua ıne : « u azır ıyoruz> . . . . .. . d .. k ı b ld d 
,.,~ı.ı· d b" d' kılını Yeşılkoy ıstasyo::ıun a Atatur yar stan u an önmüştür. 
~ın e ırcevapver ı. ______ _... ________________________ '""'!"~~~--·--~~----.... ~:--'""!'--

lnsan, bir dakika için, muhake- f A 

~cs;~~:~:ıu:::.!~.7i:::~~~~:k ştia -aciası , suı·kast yapılm.ış ı~tese, mutlaka gözleri muhakeme- .!'> 
~ıne isyan edecektir. Zira göz ob-

Jektifinin karşılaştığı tezad mecmu- urbanlardan bı·rı·nıon 1smet lnönti Roma, 29 (Ö.R) - Kudfistcn bildiri-
flsı o kadar büyüktür. J' o ş· 1· Filistind N t I 

Ankarn, 29 (Hususi muhabirimizden) ıy r : ımn ı e eznrc ngiliz 
Nutuklar vardır ki, söylendigwı• a"'n- ko:n'serinin lı·ıvntına su'k t 'th · 1 

d hl• k d d B. Fnlih Rıfkı Atay bugünkü c Ulus > • 'J • as ı nmıy e ı a _kalplere ferahlık verirler; ahenk- hayatı İP 1 e e ı·r.. gazetesindeki başmakalesinde Riyaseti- 155 Arap :tevkif cdilmişt.lr. Arap gaze-
erındeki seyyal samimiyet zorluk- _ cümhur genel sekreterliğinin matbuata telcri bunu protesto r.tmcktedirler. Arap 
S~z belirir; dimağda tereddüt veya ~ ---• ·--- gönderdiği resmi tebliğden bahsederken komitesinin mümessili de Ingiliz hükü-
tu)he uyandırabilecek noktaları hiç 1 Gu'•mru''ktekz• kez• Ismet Inönünün büyük hizmetlerini sa- meti nezdinde protestoda bulunmuştur. 
u unrnaz. yarak diyor ki : cAtntürkün cvlfıdı, knr- Roma, (ö.R) - Filistinın muhtelif 

ha Yine. nut~klar vardır ki, sulhtan b . _:ı l deş ve yoldaşı lsmet, 0 pek az faniye şchirle~inde. meV2.ii knlmnkla beraber 
h' hsettıklerı halde bile kulaklarda zap ıaon arı nasip olan §anlı hayntının en büyük şe- ehemmıyetsız olmıy~n. suiknstlar olmuş-
'Pır bomba infilakının tesirini ya- A • h d 'l k rc!ini Atatürke hizmet etmekte bulmuş- t~r. G~etclerden hırı. ~rap komitesi-
~~ar; top sesleri, kılınç şakırtıları lffl Q ml e f ece tur> demektedir. nın Surıyede y~ptığı giz.lı celse hakkın-

:!) 1 _a.cı çığlıklar koparırlar; dinleyi- .. .. . ..,.. 1 . Falih Rıfkı Atay makalesinin diğe:r da iz~at ve~e~te ve _Ar~pl:U-ın. vazi-
lıkİrın. gözleri önünde fantoma kı- ~ Cumr~k. ~ıv~rı~da, kez.zn"l bidon~n- 1 b~ fı~asında Anadolu ihtilalin·i·n ilk yetlerıni de~ıştırm~lerı . ihtunalınden 

1
1 hır koskoca istifham yaratırlar. T -~ "" nndan bırının ıştıal etmesi üzerine a~ır gunlerınde Atatürk davasının on safı- bnhsetmektedır. Yanı Ingıltcre hareket 

da talyan diktatörünün son nutkun- J.iı. surette yaralanan deniz işçisi Rn~do Meh- 1 na katılan bay Cclül Baynrın büyük hattını değiştirmezse \'e Filistinin tnk-
tt tı, fl'ıaalesef böyle Lir intiba hasıl ' met, memleket hastanesinin hariciye ko- 1hizmet ve muvaffakıyetlerinden bahse- siminde ısrar ederse Araplar lngiltercye 
«Sll'lenıek pek güçtür. « Düçe :rnin ~ ~ ğu;ıunda tedavi altına alınmı~tır. Yarn- 1derek : «Atatürkü seven herkes CelCıl karşı miic:ıdele için bir ecnebi devlet-
k·ı~lh hazırlıyoruz» sözü, sulhu teş- l"'. l lılardan Rnşidin hayııtı tehlikededir. Bııyarın yardımcısıdır> demektedir. ten yardım istiy~ceklerdir. 
ci:;~t~~ı·:.::; ~!%:.;';\~tl·~d:·~ 

1 
za~:~ı~::i: ~~i:~n;~::. ~=~~::: ç~~:~ ... M ......... e ...... k ....... t .... e ..... P ...... I .... e ..... r ............ y ...... a ...... r ..... ı ... n ............. a ...... ç ..... ı ... l ... ı ... y ...... o ...... r ...... . 

l> §e ilde söylenmemiş olsaydı, İs- nldığı sırada üzerindeki elbi.se~i kez-
d anYadaki «Faşist müdahalesi:t me- <..,., znptan parçalanarak denizde kalmı•. vü-
enı insa J ~ "cd ka .. 

"ı) . n ıgın vı anına rşı ya· d b' k" b k ı d 1- ı ,. rn b ] cu u ır ıreç ta a ası 8 tın 8 J"8 mış ________________ , ................. ·-~----~---------trı ış ır tecavüz mahiyetinde o - b' b b k d d B 
]

1 ~~na rağmen, bu müdahaleyi hak- cılan Raşit gi -

1 

~~~~~KJ~~~i;~~:~: 
8 u yıl zı·raat mektebı•nde umum"ı ~r~~~ek~~yenvehatt~buk~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~· 

~trd:k::~~~ıe~~~t~:;~71e:~~\i?s~~i --Lon-drada b. t d · · t · t tb•k d·ı k ~;,·~:;,~ ~~~~.;t:!~~~v~~:: SOD Ir e rıs SiS emı a 1 e 1 ece 
•
1
n hu kısmında bir büyük harp fa- • • ee 1 

c~~sı daha hazırlanmakta olduğu oruşme er 
!UPhesini veren tehditler yapılma- g 
1 a.yb~ı Berlin görüşmelerinden hayır
ı ır n · b kl b"I' d' 

Bu .~cı~e. e ene ı _ır -~· . .. Londra, 2!J (Ö.R) _ Bugün mühim 
trı k ~un ıçın böyle hır umıde du§· bir kabine içtimaı yapılmış ve bunda 

F ayale kapılmak olur. • · t tetkik edilmiştir. Dahili 
<l§İz N . k d'l . Ö- umumı vaııye 

tc L m ve azızm ·en ı erıne B' h . • b"t" meseleler gözden ge-, ıtend' 'd ! .. 1 . .. b' lh ve arıcı u un 
:tıi.-anu ı ı eo ~Jı ~rıne. ~or~ • ır .. su - çirilmiş ve parlamentonun yakında açı
Yeb·ı· kurma!. ı stedıklerını soy le. k 1 yeni jçtimn devresi başında 
dot..~ ı~Jcr. Fakat insanlığın selametı ~a~ ı:r:~ndan söylene~ek taht nut
ted: rı~ l::avg-alarına yer vermemek- r hatları tespit edilmiştir. Ay-

ır. de ·ıı . k d" k d' . kunun anıı iat d·-. r Mı etın en ı en ını ve . t ~·lamentonun faaliyet prog-
e ıpı ı 'Jd 'd h l k .. k nı suret e p .... ra .... 1 . e ·ı e ı are a : .ı muna a- d t ~ .. ım edilmiştir . 
.. ı._ ·abul d'l )'d' ı_ı· b' ·ı ramı a a ....... 1 t • ' . c ı me ı ır. -ııç ır mı - ·~· h"da meclıs Nyon ... nlnşına-
• ~(" .. •nıye• · · · l k f t Harı(;ı sa .. 

:tıı 1· d ... ~ ~•n vasısı o ma • sı a ı- kd . <l"' korsanlığın tenkili ls-
•Cn ınc:'a .. l'd' Mecl · sı ve A enız - • 

\ret . r;ormeme ı ır. em- 1 · Fransa ve lngiltcre ta-
. ın""'nlı • .. k h . · panya ınes csı, 
dir O~- gın mustere • azınesı- .. t eken Romaya gonderi-
l' . , T'U Y<ısatmak için bir tek ça· rafından muş er u ' k Şark ihti-
~ \cırr'ı.. O ' .. l . l lecek notn ve nihayet za 
it ın 1-,,..... o~ re!ı~ erı ne ? ~rsa IMi le bilhnssa meşgul olmuştur. 

tul.,u .. ~ .mı1letJerın hep bırlıkte Y 29 ö R) _ Pnris ek...cperler 
rıdır. Btyşkılu~landırmağo çalışmala- Rom:ı, d ( .bu sabah Italyanın Ak-
tla b ;ı '\~zıfeyi bugün de, yarın konfcra~~ınkab . ış' tiraki jçin .bir an- 1ngiliz Başvckıli B. Çembcrlayin 

a~arabil • )Al~ 1· .. deniz mura a esme . . 1 k' b ea.. . ecet~ en ca a ııyet ı mu- . . h zırlanmıştır. Delegeler vapları alınınca, ihtima ı u gece, an-
• _ "5 nıılletler cemiyetidir. Şu h~!- laşma ~~J~~·k"':netlcrinin tasvip etme- Jaşmanıh imzn edilmesi mümkiln ola-

orıu 1KINCJ SAYFADA - bu .proJe~ı ud~eklerdir. Bu tasvfo cc- caktır. 
ŞEVKET Blt.GJN sinı tavsıyc c -

Gelecek yıl lzmirdeki Ziraat 
ve Enstitüye talebe 

Orta okullnrln liselere kayıt ve kabul 
edilen talebeler dün sabah kayıt edildik
leri mekteplerine giderek kendileri için 
tayin edilen sınıflara taksim ediJmi~lcr
dir. Hk okullnrdnn gelen talebelerle 
naklen bu mekteplere gelenlere sınıfları 
gösterilmiştir. Dün sınıf! rını öğrenmek 
üzere orta okullnrl~ liselere gitmiycn to.
lebeler bugün mürncc:ınt ederd~ sınıflnrmı 
öğrcnoceklerdır. 

Du tcdbirc sc hep, yarın ar.hah 9 3 7 -
9 38 ders yılı ıcdrieo.tına, hiçbir zorluk
la karşılaşılmndan ba lıuımnıııdır . . Bu yıl 
t rkck lisesinc!c>, subclerile birlıktc 1600, 

kız lisc!indc 1035 talebe me\·cuttur. 
ZiRAAT OKUWNDA 

Bu yıl lzmir Zirnnt mektebinde umumi 
Lir tedris ve idare aisıcmi tatbik edile
cektir. Bu ) ıl pnrasız 'e paralı olarak 
kabul edilen talebenin iyi yeti!!me5i için 

mektebi Lise 
yetiştirecek 

- SONU 1KlNCI SAYFADA - Bıırnaı•a Zl raat okulu 

olacak 



1 SAHiFE 2 

Bu ne biçim 
Sulh hazırlığı? 
Sulhu Cenevrenin 
dışında teşkilatlan
dırmak imkansızdır 

• 
(BAŞ TARAFll l~NC~l-S-AYFADA) 

de milletler cemiyetine düıman olan 
bir sulh nizamının mevcudiyeti ta
savvur edileme:z. 

YENIASIR 

• 
-~-. ---... 

ŞEB~R BABBR_~~Ri-.. 
l' BAZAN :~::.• 

Bir nüfus muameleı 
-1-

Nufus dairelerimizin alfilcadarlarlll 
~G'.22?:1ZZZ'ZIZ:1:21%;;!7lZ13lmı:ıml~ 

B. Avni Doğan 
lzmirlilere candan 

teşekkürlerini 
bildiriyor 

ilk Hatay seferi l k 
!eri hakkındaki mesai tarzlaruun 

ş anıınuıııın fena gittiğine dair ilgili olduğulll 
muameleyi misal olmak Uzer• bil 

K b b h hükümleri safahatıyle aynen ve ispat ta e Onya Vapuru USa a şartiyle yazıyorum. Fertlerin söyl 
-BAŞT ARAf1 BIRtNCJ SAHiFEDE- diğl, söyliyemediğl bu gibi aksaklı 

1 k d • d • ve Uzilm işlerinde çalışan büyük firma- efkArı umumiyeyi temsil eden gaze 

S en eru. na gı ıyor !ardan on lklslnin iştirakiyle yapılan bir ınill1 bir vazife diye Uzerine alır. Kastamonu valisi B. Avni Doğan [ 
Berlinde ı"ymanlı hu""cumlara ugr" a- toplantıya riyaset etmiştir. Toplantıda, kadarlarının nazarı dikkatini ce P 

müeaaif bir otomobil kazası geçir· 
Yan demokrasile• alemi kartılıklı üılim ve ınclr işlerine, iş kanununun yazarlar. 

• miştl. lzmir parti başkanlığında H f k l k l l • • t .T Eks 
Yardun. kouektif emniyet, ve tecez- a ay onso osu ara yo uy a gıttı. yapar tatbik hükUmlerlnln temin edeceği ko- eriya bu sureUedir ki y 

iken muhitimizde çok İyi intibalar ihmal · 
:zi kabul etmez aulh prensiplerinden p . l k el el b l k !aylıklar lronuşulınuştur. Bay Enıs Be- · ve kayıtsızlıklar daha Y 

yara.tın.ağa muvaffak. olan ve çok azartesı ga·nÜ S en eran a U anaca h bu bah A d d -'- tekr tz --'---'- af da anlaşıla k 1 mülhem olarak sulhu t,.•kilatlandır- iç sa y ına g:i ec.... ar - uuu•anuar tar ın n ra 
~ oevUen B. Avni Doğana bu müea- · d k [ ·· il 1 b 1 bakıl mak ister. Jtalya ve Almanya gibi mıre önere pazartes gun stan u na ır. 

b it·•• sif hadise dolayuiyle lzmirden yüz- Halayda iktısadl münasebetlerimizin !yolları idaresine müracaat edeceklere yoluyle Karadeniz ;. bölgelerini te"'·e 
iki büyük milletin de u teı uatta ~ ·~ 
yeralmasıru ar:zu eder. Berlin görüş- !erce teessür telgrafı çekilmi}tir. Bu tam;m·nde bir başlangıç olmak üı.ere 1 vapurda yer temin edılecektir. 1zmirden çıkacaktır. rara giren bır ferde ait bir muıııtı• 
melerinde medeni alemin heyecanla münasebetle B. Avni Doğandan .bkenderuna ilk vapur seferi bugün baş- Payasa kadar olan güverte yolculuk üc- Dün, bölge merkezinde kendisini zi-lolanca tafsilatiyle burada arzediyo 

kar 1 d 
• f• ial .... d I ıu telgrafı aldık: ; lıyacaktır. Her hafla salı giinleri ls- reli Likenderun için aynen muhafaza yaret eden bir muharririmlze iş dairesi Mesele şudur : 

t• a ıgı ac ar onun e o sun I , lanb ld c. bahl d t ~,,_. tir y . 4•8 k t 1 1 1 faal" • hid d yeni Asır gazetesine 1 u an, perşemue sa arı a z- euwnış . anı " ur~ ur. müdürU bay Enis Behiç Şll beyanatta Geçen sene Ankarada bulwuuı 
beyne mi e ıyetın tev . ine oğ-1 Geçirrniı olduğumuz müeosif ka· 1 mirden hareket edecek olan Konya va- Vapurun ~~kenderu'."' ugrayıp uğra- bulunmuştur : cağız oranın nufus mUdürüne istida 
ru kuvvetli bir adım atılabilmiş ol-1 zadan dolayı lzmirin oaygı değer ı puru pazartesi gü.nleri lskendenın lı- mıyacağı şuphelı bır vazıyet aldı- S _ Mevsimlık L,lerden mahdut olan .. d k . d' eı· -~ 
saydı saydığunı:z bu şüphelerden hiç J ı manında demı· rıı·yecektır· . • . . . b" k k" l b .. K 1 1 muracaat e ere y14ını Uı ıeceı;• 
biri elbette varid olmıyacalı:tı. Şu ve civanmert çocuklarından almak-

1 

gı ıçın ır ço ımse er, ugıın_ on- üzüm ve incir ışlerinin iş saatlerinde lhetle Istanhul : Fatih nufus daircs· 
eon senelerde tevali eden acıklı 1' ta olduğumuz teaelli ve hatımüvaz· BLitUnlüğüm~~n bir.parçası olan H~- ~a vapurıınun tske~dcrıına ugramak her hangi bir değişikliğe lüzum görülU- kl kaydının celbini istiyor. Ve isti 

t~ru·"beler muvacehesı"nde •una [ık telgraflariyle mutehassisiz. Ken-
1 
taylı kardeşi •rımıze Turkıyeden sevgı- uzere hareket edeoegınden haberdar de- yor mu , d k .. d . .,_ 

~~ • ğill d" 8 · 'b la d . kş katla · er enaren oraya gon erıw-. 
inanılmıştır ki insanlığın karan-j dllerioe ayn ayn minncltarlığımızı !:ı le_r ve selrunl.ır getiren Türk .. b~yrağmı . ."r ı. u ılı ar un • :ıma r C - Her hangi bir memleketin ve Fatth 932 senesinde yabancı kaY 

lık gu··nterın' de ona ı•ık tuta- bildireceğiz. Bu yüksek a!Akaya !J hiimil Konya vapuru, salı gunu 1stan- nıuracaatte butunmaınışlardtr. Halaya her hangi bir memlekette yürütülmek- b k uf .. dan rd"ğ. 
• 16 k 1.:.· · "d - k b ·· b ır 1 u ıza n us cuz ı ve ı ı 

calı: yalnı:z demokrasilerdir. Sulha teıekkür ettiğimizin iblağına de- buldan hareketle dün akşam saat da ~ç ~ının gı eccgt anca ugun e ı te olan her hangi bir işın hususiyeti ve ı defterlerinde bulamıyor. Yani bul 
onlar kuvvet verecektir. Demokra- 1 ğerli gazetenizin tavassutunu rica !zmire gelmiştir. Du sabah, mevcut yol- o aca ır. bu işleri yürüten iş verenlerin kendi ti- için zahmet etmiyerek Kumkapıya 
siler İnsanlıg• 10 moral, entellektüel ederim. cusuyle Hataya hareket edecek olan Bu vapurla gitmesı mukarrer bulu- cari şartlarına göre dilekleri, bütün ı ale ed. 1 K mka da bula ıy 
ve maddi inkişafı namına sulha AVNi f)()CAN Konya vapurunda Mersin ve Payas i'in nan Hatay koruolosıın1uz bay Firuz, işin Türkiye cümhuriyeti ülkesine şamıl ola-: ;atıhe :~~:···edi:or. :~tih bu s:rer 

ı'nanmı•lardır. Da'valarını, en buh- ClllD"..z:7...ııcıo;z;77Z<:7/llf!r."/4Z!r/X.<iLIV..ırJ fazlaca yolcu vardır. Bununla beraber ınüstaceliyetı bakımından trenle gitmiş- rak ve Türkiyenin alelıtlak iş hayatını 1 d • ufus .. d ~ g'" 
y B r ı ek ·· o d • ama ıgıru ve n cuz anının 

ranlı dakikalarda bir felaketten kur- • rahri bu ~ah Hataya gitm uzere en~ tir. Vapur Hatay a karşLlanaeaktır. kuc~klıyarak çıkarılm~. olan .umumılrilmesini Ankaradan istiyor. c· 
taran bu inaru•tır. Demokrasi- d ""dd mahıyette btr kanunun hukumlerını tak- .. d il" F tıh .. .. k" .. 

y , Foça a mu eıumumı bulunduğu sı- y b Turı•stler Jd• gon er ıyor. a goruyor ı c 
lc;ri tehdide. kalkışmak beyhude- rada bir zata, sorgusu esnasında şehade- a ancı ge ı yit, talık ve tavik edemez. Ancak yine kendisi vermiş, arayıp kaydını bu 
dır. Onlar, hiç olma:zsa Avrupada, tinde doğru hareket etmesini aksi tak- bu ~ ~anununun her bır ış_ s~ındaki olmıyacak .. Paçaları sıvayıp nihayet 
yeni facialann doğmasına gö:z yum- dirde hapsedileceğiru söylıyen° halen Mi- T e 1 B d •Ş yunıtme ş!ı.rtlarını goz onunde tuta- !arak cüzdanla beraber evrakı ve bit 
mıyacaklardır. \as müddeiumumisi olan BFahri, mahke urıst er -ergama a rak ve husus! '.nenfaaılerın zaT~ra uğra- kayıt suretini Ankaraya gönderiyor 

ŞEVKET BtLGIN meye verilmişti. B. Fahriye atfedılen suç mamasından zıyade yurdun ırulli çalı.ş- esas kaydı Erzurum Bayazidindedlr 
• sabit olmadığından beraetine karar ve- b ma bütünlü~ünün halelden vikayesi dan sorun diyor. (Bu son hareket 

Mektepler yarın rılmiştir. Değerli bir adüyecı olan bay Esku··ıaA ı gezdı·ıer.o için, bu mılli çalışına butünlü~ünd~n ki doğrudur.) Ancak ·Ankara Fa 
Fahr~l temize çıkmasından dolayı teb- doğacak '..ktısadl memleket ıneniaatının sorduğu tahrirata : (Cüzdanda ne 

acılı rik ederiz. s~kte~e u~ram~ması için, kanunun pren- kuyudat ve meşruhat varsa) de 
• )'Or ,,., Alman bandıralı c Mil Volke • vapu- Efez harabelerınl gezmişlerdir. Şehri- sıplerınden asla ayrılmadan, yalnız ve ş· eli b ki" 1 . . b 1 

-BAŞTARAFI BIRINCISAHIFEDE- Hububat kontrolü ru, dün sabah saat sekizde limanımıza mizde kalan ve gezılecek yerleri teree-lyalnız talatbik kalarılarına. ai1tbusili~uller ve ~~-da "":yru ı':rı!a~t:av~ı~~zd:.. iS 

icap eden tedbirler alınmııtıı. Ziraat Yakında hububat maddelcrınin kon· 563 seyyah getirmiştir. Seyyahlar ara- manlar vasıtasiyle gezen üçüncU gruplkolayl'.k ~ tah rrıır ~Ltırı: r. ka liyor ve bulunuyor diye insanda 

mektebi, her bakımdan modern ziraatin t-1 _,"--sın· e başlanacaktır. Kontro- sında muhtelif ı '!etlere nterısup avu- ta müzeyi ve diğer yerleri gezmişlerdir. Eu ıse er angı bır ış ayatın.ı • . d ğ.I ., 
w == h""k'" 1 . bile d 1 . sorgu arıusu uyanıyor e ı mı .• 

istediği kıymetli elemanlan yetiftirecek- !ör yetiştirmek üzere tekrar lstanbulda kat, doktor, muallım gibi meslek adam- Bu meyanda, hükümet önünde saat nun u. um crıru~ tat . e _ı memesı ve- rincisi baştan savmak, ikincisi de 
!arı, iş adamları, talebeler de vardı. kule>i civarında ufacık bir hadise ol- ya tatbıkatm tehır edilmesı demek de- dan k d " . f dan "ld'"İ tir. v şehrimizde iki kurs açılacaktır. ld" B k" Ü •. . . • l . ın en ısı tara ın verı "' 

Gelen haberlere naı:aran ziraat mek- rrı Pazartesi günü tstanbula gelerek iki muştur. Bir kadın ve bir erkekten mü- ği ır. u sene ı zum ve ıncır ış erı ili· _ uşt .. -.x. ·mkAn ka 

k 
. . h b" . ı·k 1 d . g . r unce .av ~..._a ' 

teplerinde ...ı ceuı uıihat gelecek den Tren azası gün kalan seyyahlar orada muhtelif mü- rkkep iki seyyah saat kulesinin roıoğ- ıçın, .'.:'.a .za ır ~ ı a evresı eçır- ğınl anlıyarak vazifeyi dikkatle ya 
yılı başından itibaren tatbik edllmcğe Basmane civarındaki tren kazası tah- ıeleri ve şehrin gezilecek yerleriıu geı- rafını almak için, civardan geçen küçük meklıgunız dolayısıyle kanun~a "."."" ğa mecbur olmak! .• 

mışler, sonra !zmire geı-:.ıcrdir. çocukları toplam,.lardır. Kadın olan · prensip olan haftaJa 48 saatlılı: ış ınud- .__ f • ' B "'• ıl 
başlanacaktır. Bir taraftan mevcut zi- kikatı tekemmül etmişlır. Gardöfren u•..., . ..., . . ı d tin" .• kanunun verdiği salahiyete Anı<ara bu ae er Dogu ayaz•<> ,1' 
raat mektepten. •-'-v'ıye edı·ı,·rken. o"te ta· Mehmedin bu h~dıs· ede ıhmak görül- Seyyahlar dün sabah vapurda tiı.ring seyyah, cıdden garıp bır hareketle ÇO· ı e ı, yın. k D • 8a azid ( A ..• L iki •"f ""' . .. • dayanarak, lktısat vekaleti §imdili tat- ruyor. ogu Y ,.......... .• .11 1 raftan da bu mekteplerin haricinde tclı:- mUştür. Hakkında takıbat yapılacaktır. kulüp ve acentanın salahiyetlı m~ur- cukları (Faşıst) usulu seUm vennege bik d" G l . l he b" . . ra) ayni ana. baha hane cilt. oehi~ 

ları tarafından karşılanmışlardır. ik . k IA- k etme ı. ene emır e r ır L>Çı ' ' :t'" 
nik ziraat elemanları yetiştiraecektir. Zi- teşv etm. ı.ştır. Anca ' yo "".n g7çme - · · f 1 1 k l müddetini fakat ha.tun yaztlı bir kayıt vardır· ....ı 

B A· 1 · D ğ Bir körfez vapuru seyyahlardan 250 t la b b kan b ıçın en az a gun u c• ışma V" 
raat mektepleri. gelecek denı yılı b .. ın- n. ıye o an e o n ır genç una naZL e ır şe- on bir saat·olarak talıdtt etti. duğunuz Hayriye kız bu mudur? ~ 

~ kişılik bır kafileyi alarak Karşıyakaya k'ld "dah ı d k ç cuklartn •-ı· A ita d d A,,J. 
da b••er senelik birer ziraat lise9i ola.. Kız Enstitüsü öğretmenlerinden ba-

8 
1 e ınu · a e e ere 0 

' 
0 

- tktısat vckiünın eınriyl~ konulınuş soruyor. n ra a evet o ur. ~#, 
~ çıkarmı<tır. Buradan otobtlslerle er- · ·ııı ı·· ·· e" er 

caktır. yan. Aliye, İzmir kız t.a.lebe Yurdll di- "" z.ını ını usu wnuz uzerıne ., ı.am v - olan bu t.ahcl.ıt, kanun hü.kum vı:· kuv- mi 1-layciye iken oradaki Adet rn~ 

Z . t ı· . h b ta d kı·· ı··· . ta . dilm. ı· B Al" gamaya gidilmiş ve Bergama harabele- melerini söylemiş ve kcndılerini ikaz veıın· dedıt Ve hu bı'le maL ,;:, bı"r ted- ce hatun ra"-rılmış ve klltül!e ae '-" 
ıraa ısesıne arazi sa ı ' va n aş-1 re or ugune yın e ı.ş. ır. . .. ıye, . r 1 ·· ı· B k l . ·ı . etm;•tir. 1 u:;~ ' "' 1 h h aı"I.,. 

ların çocu.lt.la.rı alınacak ve yüksek z.i ... kız talebe yurdunda tan1 bır dt.sıplın te- rı, ..;.~ ;.u dp ve ergama ·a ~1 gezı mış- ··~ birdir. gt:~mışhr Bina.ena ey o atuna .Jı 

1 k 1 
. d k tal b . , · tı tır. Seyyahlar Borgaınada gördükleri Dün Bergaınaya giden tılristlerin Sel- Zaten '-~yle n'.nel nnı'ırlerl·', tu'"rlu·· . • .. d . d" \'" ıtJP. raat enatitüsüne talebe yetiıtiri ece tir. mın_ ~ ece , e enın uınumı vazıye nı u,, h ' , yıt ouretını gon erın ıyor ın• .u 

d . tt k 1 1 d elet ""erleri hayranlıkla seyretmişler ve ak- çuğa gidenlerin de Bergamaya gitınele- mahiyett,ki i>lerde ralıştırılacak i:ıçilc- k b uk D • B "t niir' 
Ayrıca köylü çocuklara ziraat terbiyesi aınu sure e on ro e ~c tr. şam üzeri şehriınize dönmüşlerdir. ri ınukarrerıclir. Acenta türistlerin isti- ::s- ~ l k 1 i. uç ay sonra ogu ayazı ,dıJ 

Vermek üzere devlet çiftlıkleri de faali- rin iş müddetlerıni tcspıt ey eme sa- memurluğu bütün bu kağıtlan okurtı .,. 
K 150 kadar seyyah ta Efeze gidereic rahatlerini temiıt etmiştir. . ı. b" · ı. ·~ r 

yete geçirilecektir. Devlet çiftliklerin- aza --..,,--.------..... --...;.,.-----------,..-=----.....,, lahiyetı, kanun mucibınee anc"" ır ve evvelki verdiği cevabı olıun tet .. ı,; 
de ikişer rıenelik ziraat kursları açdarak Alsancakta Talısın Piyale fubrikasın- f A - yıllık mühlete bağlanmıştır medon bu defa da böyle bir kayıt -"' 

buralara, üçer sınıflı köy okulları mezun· da çalışan 4Çilerdcn Ayvaz, kaza ne- ştı• a acı· a §1!1 Binaenaleyh ıktısat vekaleti, bu bir tur, diyerek muameleli evrakı Ank•r;. 
lan kabul edaecektir. Devlet çiftlikle· ticesi elinı hamur makınasına kaptırmış .il yıllık muhletin son günü olan on beş . d . · b d tm k · ti orl. 

r •. nde ameli ziraat kunılanna bu··yu· '- ve yaralanmıştır. haziran 1938 larıhine kadar bütün ge- "' e ~e ı'.ı a!ı~kan aB a .. 
13 

Y k; ~ "' k nun Uzerıne ı uı ara: utun evra .J. 
ehemmiyet verilecektir. Ziraat kombi- ---.n----=- -BAŞT ARAFI BllUNCI SAHiFEDE-- ne! cmirlerinı çıkamuş bulunaca tır. rar gönderiyor. Ve tahriratında cı:::-:; 
nalan için de etüdlere devam edilmekte- Hırsız diye buna birçok yanık lekeleri vaTdır. Saçları 1 Bu meyanda, 1940 .;enesi hauranının d"" " · b t f k rrntı' on beşine kadar lamaıniyle çıkarılmı.ş ce ver •Kınız ceva ın e ra ını ı ,ti' 
dir. 

---·---
Az para değil 

Kumar oynatmışlar 

anlaşılmıştır. 

Haklarında kanuni takibat yaptlmak
tadır. 

----=-~"---
M ahkümi yet 

!ımirde !mariye mahallesinde gayri 
ahlilki bir hareketten suçlu bulunan sa
bıkalılardan Hasan üç yıl hapse Ahmet 
üç yıl ve iki ay hapse mahkum edil
mişlerdir. !badullalı hakkında beraet 
kararı verilmiştir . 

• 

elerler kezzabın tesiriyle döküldugu··· gibi "özle- g" 'le abloka edıyorum Evvele• _., 
~ bulunazak ve 48 saatlık iş müddeti hak- 1 ı · ,,.. 

rı de tam 46 saat görcmemi,, kul1t.kları sonra yok. diye muameleyi uzatoı•".· rl 

Mahkumiyet talebi 
Karşıyakada Yamanlar suyu mühen

disi B. Ruslu ile borucu Mehmede öl
dürmek kastiyle tabancayla ateş elmek
ten suçlu Sıtkının muhakemesine ağır 
cezada devam edilmiştir. Iddia makamı 
suçlunun 448 ve 62 inci maddelere uyu
larak tecziyesini istemiştir. Mahkeme 
müdafaa için talik edilmiştir. 

i~itememişti.r. 

Raşidin sıhhati dün biraz iyi idi. Aı:-

kadaşı Mehmet te henüz acıdan kurtu
lamamı~, evvelki gece sabaha kadar in

lemiştir. Doktorlar. her iki yaralıyı sıkı 
bir şekılde kontrol etmektedir. .... 

Şark halı kumpanyasının F ransadan 

celbettiği kezzat bidonları 2 5 tanedir. 
Bunların kıymeti on bin liraya yaktndır. 

Gümrük idaresi, bunlann gümrükten 

çıkarılmaBI. veya imhasını ali.kadar kum

panyadan istemiştir. Şark halı kuınpan· 

yuı. gümrükte tehlikeli bir vaziyet meY• 

dana getiren ve kıymeti on bi.n liraya 
yakın olan kezzaplan imha etmeği ka• 
bul etmemiıtir. Şark halı kwnpanyası. 

bu eşyanın arziyesini ödediği. için, güın· 

rük idaresi bunların derhal gümrükten 
çıkarılmasına da alakadar mücueseyi ic• 
bar edememektedir. 

, 

Ağır surette 1111r11laNm Mehmet 

_Bu bidonların hatta bir taraftan, di

ğer bir yere naklini de hiçbir hamal ve 
itçi kabul etmemiıtir. 

Vaziyet tetkik edllmektcdır. 

kındaki kanunun esasını muhtclıf işler f 
hakkında tespit edecek olan nızaınnaınc- lamadan, dinlemeden böyle men ı J' 
!erle, iş müddetleri kat'iyyet kesbedin· vap vermek doğru olamaz kaydı b rJ' 
ceye kadar, şu içinde bulunduğumuz gönderin) diyor, Doğu Bayazit :,ı( 

ı memurluğu bu ıert itham ve ihtar JI 
sene zarfında çıkarılacak genel emirler, t<" 

1 yukarıda söyledığim intıkal devresine sında bocalıyarak n~ayet. kayıt .~u"fıİ 
1 ait muvakkat tedbirleri tespit eylemiş ni bulup Ankaraya gonderıyor kı· 
1 olacaktır. rıekiz ay geçmiştir!.. ~ 

1 
şu hale göre gelecek sene için üzüm Bu birinci safha: Ktz lzmire ıı•/. 

ve incir ış· lemeleri mevsiminde on bir Ankaradan getirdiği bütün bu mu• •· . .J 
1. k d k' 1 . ik" . "' saatlik çalışma müddetinin yeniden tes- ı evra t rapte ere zm.1r ıncı .. '11' 

pit edılmesi meselesi, şinıdl mevzuuba- mahkemcoine isim ve yaşının ta~ ti
his olamaz. müracaat ediyor. Mahkemece bu)' ~ 

öyle sanıyorum ki ·bu seneye mah- dikkat ve oüratle bu muamele hi~ 
sus- yapılan tecrübeler, gelecek sene- !arak ilam alınıyor. Bu il:lm mu~ 
den itibaren kanunun genel esasını, ol- de lzmir nüfua memurluğunca c 1/ 1 
duğu gibi tatbik etıneklığlmiz imkllnıru na ve dosyasına işaret ediliyor. ~ 
bize verecek ve keyfiyet nizamnameye tık iı evlenme daireoine gitmek ~ 
bağlanacaktır. dir ki bu da ikinci safhadır. Yarın 

S - Madıuat işçileri için bir nizam- cağım . 
name hazırlanmakta olduğunu lstanbul H. of.- ,,1 ... ,,......., 
gazeteler! haber veriyordu. 

C - Bize atfen verılen bu haberin 
·································rııı"" nasıl çıkarıldığına hayret edıyo ıJll. 

Tanınan g_ü_n_k.apan- flCI BUGÜN TAYYARE SiNEMASI Telefon 

fikren çalışanların mesailerine rııil ,1 
le 3atahiyetiru, latbikına ne~ret '-. 
ğimız iş kanununda kendımızd• ~ 
meyiz. Olsa olsa bunlar için, 9Y

11 'I 
kanun çıkanlması mıimkündür "1- gf dığı te yid edildi 

Diınkü sayımızda {Tan) gazetesinin 
on gün müddetle kapandığını yazmış
tık. Anadolu Ajansı bu kapanmayı icap 
ettiren hadiseyi şöylece bildiriyor· 

Ankara, 28 (A.A) - 28 eylill 1137 
ta. rihti Tan gazetesınde çıkan teşkilatı 

1 
esasiye kanununun tadil edileceğine, in ... 
tılıabatın yenilenece!lıne dair haberler 
ve devlet vesıkasını t.ıhrif ederek vakı 
neşriyat memleketin uınumi siyasetıne 1 

dokunacak mahıyeıte bulunduğundan ı' 
matbuat kanununun 50 inci maddesi 
mucibince bu gazetenin on giln müd

detle kapatılmasına Vekıller Heyetin-: 
_ ce karar veri.lntiştLr. 

tnK1C'ı ,.,u•··--

UNUTULMAZ 
YILDIZLAR MiRYAM 

HOPKINS 

.VE öLOM PERJSJ FiLMiNiN 
UNUTULMAZ ARTiSTi 

315t 

MERLE 

ALÇAKLIK 
OBERON 

FRANSIZCA SöLU AiLEVi AŞK VE iHTiRAS 
FiLMiNi GöSTERIYOR 

Bu filim; iftira yüzünden üç gencin çektiği azabi - Bir yalanın doğurduğu acıklı neticeleri tasvir etmektedir. 

DiLBER ARTlST 
DANIELLE 
DARRIEUX 

-AYRICA-
TARAFINDAN TEMSiL p A R . 

EDiLEN AŞK - NEŞE VE ) 
EôLENCE FiLMi 

SL 
ILA VETEN: Paramount Journal Nyon konferansı tayanı hayret vakayi 

• 
1 

SEANSLAR: Her gün ALÇAKLIK 2-5.10- 7.20 de PARISLI: 3.35- 7.20de .. - .... 
Cumartesi, pazar '"nleri 12.20 de PARISLI KIZLAR balar. 

KIZ 

h . - d b" ;,ıır· ~.ır zim ınevzuumuz arıcın e ır --,; ~ _ 
ki de hem fikr~n, hem de bed~ıt•;ıı",,ıı 
şanlar içın bir şey dü.şünülebılır· y 
hakkında da verilmiş bir karar ~ 
dı1'ına göre, bir İstanbul gaıel .;J1 

o ~ • 
verdiği haberın yanlış olduğu" 

medcbılıriz. . ceııt'ff' 
S - Iş kanununun t.1ılletler . ıı',t 

ti me.;ıai bürosuna te.;cil eltirilıneS' 
ıuubah~ti. . el lf tİ 

1 C - C neV!'edeki Beyneirnil , 

rosu iş kanunundan haberdal" 
1 ed' tir. Orada etüt edilmekt ır. 
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~ EYLOL PERŞEMBE 1937 

Tahranda ===-
---•·---

Şahinşah ve veliaht· 
bir f abri.'ıayı açtılar 

Biiyük eniz yollarrt Bir J'ağmur Faciası 

Epok gazetesi F r.ansanxn 
luk yolunu tel likede 

• 
] ara tor- Giresunu sel bastı 

Bir kadı ı k~;kuda • gor •• yor 
Paris, 29 (Ö.R) - <Epoque• gazetesi denız \'C hava yollarJmız Isp:ı.n,ya sahil-,ruzdur. Almanya da coğrafi yollara M

Fııınsanın imparatorluk yollarını tehli- !erinde kesilebilir. Hindistan ve Hindi kim olmamasına rağmen bnskınlarıa· ha-~ 
:.kede görüyor ve diyor ki : cAt1antik Çini yolumuz da .. ilk önce Sicilya açık- r.'.?kete g çebilir. Bu devletlerden iki 
E<lhillnr; ... : d Ak • 'll . niz larında, sonra Su\'eyşte, sonra Bab~l- .. .. .. h 1411 d"-..J" .. b' ı 

öldü 
. G~rc3un, 29 (A.A) - Dün sant 15 de J Bu t"Snada §eluin İçine birkaç d • l 

ftm~ıye .. kadnr görü~mc."lliş derecede şid- I dırı~ dl~~müştü~: 
0

Bir uenç 1-ndın k:r~~. 
detlı yagmurlnr yngmıya başlamış, yağ- dan olmuş ve butlin §ehir halkı saatlere• 

1 mur gittikçe hız.ını arttırarak adeta bir korku ~c dehşet içinde kalmıştır. " """z en denız sahı erıı e ve d ih t 5 . rd k . uçunun ve a ..... on.ıunun ıze ka,...,ıJ Ak . . . men eptc ve n ayc ınzapu a esı- . .. . -:. 
denız sahıllerimizden Atlantik sahıl- lebilir. Çın Hindistaniyle hava münaka- anlaşmaları milmkilndur. Devlet adam- j tufan §eklini almıştır. Bu yüzden aı. bir . Şchrın oldukça sert meyilli arazi üze. 

1crinıize kara, hava ve deniz yoluyla lntımız d.ıha ziyade c:nniyettc değil- lanmızın ilköncc diplomasi sahasında, 
~~kalata tam mannsiylc hakim de- dir. Bütiin bunbr lngllterc, ltalya, Is- sonra askeri nıhada halletmeleri icap 
lilız. Şimali Afrika ve kara Afrika ile panya gibi devletlerin tehdidine ma- eden en mi.ihim mesele budur.> '

zaman aonrn şehrin soknklarından ve rbı~def 1~1kmnsı fırtınanın §chir İçin hakikt 
ır e a ete sebep olmasının önünü al· 

1 mnlıalle. ııralannda~ seller cclmi~tir. Sel mı§tır. Yağmurun §İddeti saat 19 da ke-

·····~~~~~·~·············~······~·~··~······~·············~······················ 
sulnn hırçok evlerın nlt katlnriyle dük- ·ı · · y .. .. 
k • . sı mıştır. agmurun koylerde Ye kaza. 

unlara zarar verm:ş \'e caddelerdeki in d 1 
P

n k · "k .. 
1
.. r a zarar yapmış o masındnn korkul· 

r ·eyı so ·mu~ ur. maktadır. 

-~~~~~~~~~~ 
Yugoslav manevralarından dönerken 

ispanyadaki Italyan gönüllülerin 
ıran veliahtı 

Mareşalımız şerefine 
Tahran, 28 (A.A) - Şalıinşah refakıt S geri . alınmasın·a mukabil 

Habeşistan ilhakını tanıyacakmış 
· Londra, 29 (ö.R) - İspanyadan ec- ~~ 

tinde veliaht bulunduğu halde kurulma- arayovada bir ziya{ et verildi 
sı bitmiş olan tütün ve sigara imal fab-

rikasını kii§at etmiştir. Askeri he yetimiz büyu .. k bı'r 
Şahtnşah fabrikaya gelişinde hükt1-

met azası tarafından karşılanmış ve hüsnu·· k b l .. d'" 
nebt gönUllülerinin geri ıilınınası mc- •. , ~·· .,~ 
seles· h kk • -~;ı 1 a ında İngiltere ve Fransa ta- ,. · 
rafllldan ltalyaya verilecek müşterek . 'k~~ l 

maliye vezirinin fabrika hakkında iza- a u go r u 
hatı muhtevl nutkunu dinledikten son- Belgrnd, 2!) (Ö.R) - Tilrkiyc genel zi Çnkmnk ve yanlarındaki z . t "rt 

ra Iran renklerini havi kordeluyı kc'Se- Kurmay başkanı mareşal Fcvti Çak- 1 d cl Saı ~n, og· 
mak ve yanlarındaki askeri heyet dün c en cvv ·ayovanın temaşaya şa· 

11
?tada bu geri nlmn işinin cşkülinin tn- V ~ 
~n edileceği «Daily Maib tarafından ~ ~ ~ 
. her veriliyor. Aynl gazeteye göre ln- # 

rck işlemeye açmıştır. ı.~ ymı yC'rlerini ve müze · ·şı ..J•-
Şnhinşah :fabrikanın biltün aksamını a~am onu çeyrek geçe Sarayovaya gel- Y1 gezını erw.r. 

gezdikten sonra refakatinde veliaht ol- mişlcr, mülki, askeri erkan tarafından Ordu kumandanı Türk nskeri heyc-
duğu nalde orndn bulunan kalabalık hararetle istikbal edilmişler, askeri bir ti şerefınc bir ziyafet vermiştir. 

gıltere İspanyadan gönüllülerin geri 
nlınınası mukabili olarnk Habeş impara
torluğunun tasdikini teklif edecektir .. 

«Daily Hcrald> notanın cınna günü 
Verileceğini bildiriyor. 

Cenevre, 29 (ö.R) - Asamblenin l.s
Pnnyol ~iylc meşgul olan komitesi top
lanmışsa da müzakerede bulunamamış
tır. Zira İspanya delegesi hükümctindcn 
1-0lımat bekl diğini bildirmiştir. 

NOTA HAZIRLANIYOR 
Jlarıs, 29 (ö.R) - Pazartesi günü Ital
:Vanın Akdeniz kontrolı.ine iştiraki şek
lini tetkik etmek üzere b:ıhri) e nez:ı
rctinde toplnnmı olnn bahri eksperler 
delegasyonları dün sabnh ikinci iç' :mıı

Fransı~ cümhurrei,,i ailesiyle bir araf!a 

kütles'nin n}kı<:ları arasında fabrikadan kıt'a selfun vazifesini ifa etmiştir. Av- Türk heyeti ögledcn sonra Mostaı 
har k t etmiştir. nıpa ot.eline misafir edılen mareşal Fev- tarikiyle Dbbro\•nigc gitmişlerdir. 

19"3 haziranında inşasına başlan::ın --~:"'~'="·~~~----~~~...:..-------=~:_.:.:.:;:.:=:.:.. __ 
bu fabrika 48,250 metre murabbaı eb
niyc olmak üzere !JS,389 metre murab
baı arazi ilzcrinc yapılmıştır. Inşaata 
26 milyon Rial harcanımo::tır. Aynen 
fabrikad ki borulara ve fabrika civarın
daki yol ir<'antınn t milyon 900 bin Rinl 
s:ırf dilm'r.ir, F:ıbrika sekiz saatlik me
sai ile 12 5 miJyon sigara, 22 bin kilo tü-
tfin ve 8 bin kilo tönbeki çıknracaktır. 

........ 

• • 
___ ı::ıı:::alo_r ______ çı 

Fransız ve Yunan kurmay 
kanları çok sitavişli 
beyanatta bulundular 

bas. 
' 

larını ~ apmışlnrdır. 
Bu içlimn Italyanın Akdenizdc mi- bildireceklerdir Notanın bu hafta so- üÇ TARAFLI DIR KONFERANS 

rakabeyt> iştiraki meselesinin umumi \'a- nuna doğı u tevdi edilebileceği ümit Romn, 29 (Ö.R) _ ın ... iliz ve Fransız 

Aygır depoları 
Trakya hayvanları 
üzerinde tetkikler 

~iYetini tetkike tnhsis cdilm~tir. edilmcktcdır. Jn ... ıl.z ve :Fransız siyasi mnhnf.llerindc beyan edildiğine göre 
Fornynofis ve Kedorsey Romaya mUş- mahafilleri garbi Avrupa milletleri nrn- Romaya gönderilecek mlişterck İngiliz 

~reken gönderecekleri notanın hazır- sındaki münasebetlere yeni bir istika- Fransız notası umumi bir anlaşmaya 
laıunası için sıkı isUşare halindedirler. met verebilecek mahiyette olacağı tnh- varmak için Ingiltere _ Fransıza ve Itnl
Su nota ile iki hükümet Ispanyada mil- min edilen müşterek notaya · büyük ya nrasında üç taraflı bir konferans ak-
dahalc meselesi hakkındaki görüşlerini bir ehemmiyet ntfetmektedirler. dini teklif edecektir. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

26 Plevne kahramanR 

Bu 
için dikile abide 
abide Letonyanın küçük 

şehrinde dikilmiştir 
bir 

İzmir halkı icin büyük bir sürpriz 
t 

29 eyliıl 937 den 4 birinci 
teşrin 937 ye kadar 

Londrada 
Sekızinci 
Edvar 

Tiyatrosu artislerinden 

Mister Harbed AHEARN ile 1\.'.iises İRENE DOROTIIEA 

Şehrimizden geçmekte iken yalnız bir hafta müddetle 

ŞEH; GAZii'10SUNDA 
Zengin var yete numaralarını göstermek için angaje edilmişlerdir 
Bu büyük tk" 1 tarafından yapılan varyete numaraları şimdiye 
kadar Izm· l~lan~ ~!·ar d'g"'i haril<uladeliklerdendir. Fırsatı kaçırmayınız 

ır ı erın gorme ı 

Fiyatlara Zam Yapılmamıştır. 

- .. 

Zonguldaktan kaçmıştı 
Akhisarda tutuldu .. 

Alman Klearing Akhisar, 29 {Hususi muhabirimiz- lesinde oturan hmşiresi H..,t· . • 
d . .. ıceyı zıya hesa pf arı en). - A~hısnr znbıtnsı azılı bir katili ret etmiştir. 

Ankara, 2S (A.A) _ Alman klearing tevkıf etmege muvaff nk olmuştur. Hatice, kardeşini hapishanede zannc. 
hesabından 31 mayıs l937 tarihine ka- Süleymanlı köyünden olan Halil oğlu derken böyle serbest görünce korkmuı 
dar Türkiye CUmhur1yet Merkez Ban- Kahraman, bundan on yıl önce analı~ını ve ne jstcdiğini aormuatur K t'I 

b . , " • il ı §U CeVQ• 
kasına vürut etmış olan hnvnle bedelle- parasına tama'an öldürmüş ve yaknlnna- ı '\'crmıııtır. 

rinin finansman suretiyle ödenmesine rak mahkemeye '\'erilmi§tİ. Mahkeme - Para! .. 
bnşlı:ınılmnsı ve bu tarihten sonraki tedi- suçluyu ya:,ıının küçüklıığünden idama . Hatice, karde inin nasıl kanlı bir ka· 
yelerin ancak karşılığı bankada mevcut bedel 24 yıl nğır hap c mahkCım et- tıl olduğunu bildiği için yok dememi 
oldukça sıra ile ynpılacag'hnın laırarlnc- mİ«ti. komsud 1 " ş, 

~ ~ ~ ~n n acnb"l bahanesiyle kendisine 
tırıldığı haber alınmıştır. Zonguldak hapi hanesinde dokuz sc- beş d?kıka müsaade etmesini istemistir: 

Alman 
1~ l nedenberi mevkuf bulunan Kahraman, Hntıce derhal zabıtayı haberdar ~ eı: 

.1. ugos QV miştir. Kar k l k . 
k eylülün on ikinci gecesi kaçmağn mu- . a 0 umandanı Raşıt çavll§, e Onoml. konreransı Ef k ı ı heraberıne J'and r 1 • • r~ \'a a o mutı. ıtanbula, oradan Balıkc- arma ne er crını alarak 

Belı;rad, 29 (ö.R) - Alman • Yu- sire geçerek Akhis rn gelmisti. Lu ~'.c gitmi • fnkat katil KahramanıQ 
coslav ekonomi daimi encümeninin Dob- Maksadı, Akhisarda sakin bir h ateşı lle karşılaşmıştır. 
ıo,·nizdc akdettiği konfenınstn hazır1a- I geçirmekte olan hemşiresi Hnlıccdcnn~=~ Knhraman kısn bir :taman içinde pu· 

nan protokollar buglin imza edilmiştir. ro koparmahı Katil f'lh k'k d suya düııürülerek yaknlanmı§Ur. Zabıta• 
• • • 

1 a ı n ün Ak- b h·d 
1 · ı · Akh' nın u <l isedc gösterdi;:.i çnLukluk 'Va ııs~ro. ge J?ll • ısarın Şeyhler mahal- ., 

Kiralık daire ve ev -- gayret ayanı tnkdirdir. 

Gazi Bulvarındn Doktor Hulusi 
caddesinde ynzıha.ne ve apartıman 
olarak l:ullnmlmak üzere iki, üç ve 

Yeni Japon taarruzu 
Si 

dört odalı müstakil ve her türlü kon- Londra, 29 (Ö.R) - Şangha ·d b'l 
foru havi daireler kiralıktır. dirildiğine gore Japonlar 33 k~lo:etr~ - nu~u ~gnl etmek ve Çinlileri muhnsa• 

Dr. Hulusi caddesinde 64 numa- lik bir cephe üzerinde zırhlılnrın ta ... .- ~:~ :ahnitdand beriklşgal kctttikleJri Ş.ı, 
raya ve telefonl... 2256 1 . • J - a esın en çı arma ır. apon-
müracaat .. numaraya yare. c~ın, ~nnkların ve bu tün vasıtaln- hır ilerlediklC'rini iddia ediyorlarsa da 

• rın ıştıruk~yle munzzam bir taarruza Çinliler bir karı~ arazi bile kaybetme
geçmlşlerdU'. Maksatları simal 1sta5l'O- diklerini kai'i surctt b'l.1:_ k d' 1 e ı u.u-me · te ır er. 
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~a:TTT,l!'/L/~/7;Tr.zz77~LZ'7'.~~:zz:zımıı::z:a:::ı:z:z:m:Zllm:iSI!~· Dağ oibi bir delikanlı ~ 

M.ahke,melerde 

Ve .. 
···ıkı······Kızkardeş·· Bir Cürmü meşhut davası Zavallı kızı dağdan 

dağa kaçırmış •. 

o . . . 

•••••••••••••••••• Biiyük tıtk ve •ergü.z~ıt romanı•••••••••••••••••• 
ş SUW..-7LL/Z';cz:'.("ltzı ı i ZUZL27JL/ZZ2'ZZJ, Herif koşu şampiyonu 

Birinci kısmı : TEFRtKA No: 45 

O vakit te ya 'bir balık gibi dilsiz, yahut ta 
karga gibi sarhoş olacaksın 

mu, yoksa çılgın mı? 
Tıbbi ad/ide muayenesi yapılacak 

Şimdi muhakemesinde herşeyi inkar ediyo 
Fakat Sulk hakimi mütecavizin 

tevkif ine karar verdi 
HVLASA nı sıkılmış olan Mark bağırdı: Sulh Ceza mahkemesine getirilen dc-

Bısron Danye! da Villebonun kızı Ni- - Ayol belediyeye giderek bir bakın. iki günden beri §ehrimizde fazlaca eve geleli. O sırada Ankarada yarış likanlının boyu iki metreye yakındı. 
etmem !azım gelirse, ayni zamanda 
müracaat ederim, yoksa günler geÇ 
ten sonra mı?. Işte bu ~ öyledir ..• 
nim köyde nişanlım var. Bu kız da 
na baygın.. Nişaıılınıı kıskanıyor .. 
bilir kiminle yüz göz olmuş ..• Şiındi 
na iftira ediyor; böyle şey olur ı:nu! 

•--! .. b J "'- ·ı ·ı . 1 ib' v•ğ ti k d cürmü meşhut hadiselerine rastlanmak- vardı. Gittim. Koşuyu kaybettim. Dö- Duru•unda, herkese meydan okuyan bı'r '°" ıııız Of\ erar =nn ı e nl§cın ı g ı- ""' ı ar as ı a. .. . . . . .. . . . -. 
dir. Bu %4bit Laoıt<ı bir ıefere gönderi- tadır. Nobetçı mahkeme ıki gUndUr ge- nilşte madam yıne bırlikte yaşamamızı hali vardı. Dağ gibi bir delikanlı ... Fa-

l An kılı: . . . . ce yarılarına kadar bu ~!erle me•gul istedi Ikide birde beni sı t.. .. tırıyordu. kat kanı haddinden çok fazla deli ..• 
iyor. Baronun metl'esi Flavi da Mıırey G k f kir ded Daha el ' ~ 

- erçe ıyı 1 • L evv olmll§tur. DUn yalnız bir beyaz panta- Yeniden atlet müsabakasına gireceğim Hakim sordu: 
•uç ortağı Mıırk Sa.ıtraı """ta.riyle Ni- dilşünebilirdik 1 . · b. ..ı. ...... k. · h ı · klifl · · h · · · dd · " 
kolc k4Tf' bir wilcut yaptınyor. Niko! . . . · . .. on gıymış ır ~ "" ıının uzunına çın te erının epsını re ettun. •na- _ Kaç yaşındasın? 
.. _b k. old • bil d'"· b. - Iyı fikirler en son alı:la gelir. Mu- çtkarıldı. Sorguyu beklemeden kendi- dam, bundan da manA çıkarmak istedi: o it r .,.. """"' ım ugunu me ıgı ır k . . . - n a ı .... 

le .ı.x... M le 41 . oı·· na aşaya ımkil.n bırakmak ıçın. sinin cTUrkiye koşu §Bmpiyonu• oldu- - Ha! Demek ki, benden vazgeçtin _ 316 doğumlu musun•. 
Suçlu o kadar pişkin sözler söylü 

ki, Mkim derhal şu teklifte bulundu: 
- Sen bu kızı nikAhla almaz ın 

,ocu ....,.~ruııor. ıır ıccnap r u • 
, arıık ocuğu evL!tlı64 k4bul tıe Ş~e boşaltan inadt faydasu buldu: ğunu söyledi. IDç istifini bozmadan §un- §imdi de herkese beni ilan edeeeksln - Yok canım, 16 yaşındayım!. .. 

;;"~e izditı~ teJclif ediyor. All1 caninin - Idart evrakın doğruyu gösterdiği- !arı anlattı: öyle mi? Ben de kendimi zehirleyece- Kalın bıyıkları, iki metreye yakın bo-
Mıırle oldu~nu Mlmiyen Nikot leabul ne inanırım. Fakat senln izdivacın son - Ben bir ecnebi ailenin ev 4leriyle ğim dedi.. Doğrusu korktum. Bir taban- yu, mübalağasız yüz kiloyu ll§an iri ya
ediyor. Bu esnadıı Flatıi de Baronla ev- dakikada bozulabilir. Baron de Villebo- meşgulilm. Henilz otuz yaşlannda bu- ca tedarik ettim .. Bu fani dünyaya ve- rı gövdesiyle bu adamın 16 yaşında de-

- Allah Allah! Nasıl alayım ka 

lenecekti. Faleııt ni1c.t1' günü Flııtıinm e .. nun zavallı Flaviyle evlenmesi gihL lunan madam, bir gün beni kenara çek- da etmek üzere tabancayı şakağıma da- ğil, yirmi bet yaşında olduğuna herkes 
ki kocan meydana çıkıyor "" "4dtn Jeıı- Mark haykırdı; tL Sana bir ıey söyliyeceğim amma yadım ... Çektim, çektim. Ateş almadı ... kanaat getirebilirdi. 

şirn! ... Hem bu köy!U kızıdır. Bun 
bildiklerini şehirliler bilmezler .. 

onun öyle duruşuna bakma, saman 
tından su yürüten takımındandır .. 

çıırleeıı bir otomobil Jcazıı.mıdıı ölüyor. _ Yoo, benim elimde bu izdivacın kimseye haber vermiyeceksln, ded.L Me- Madam bu vaziyeti görünce korktu ve _ On altı yaşında olduğuna sen de 
Mıırk Nileo!le 1!1'lenmeğe na..z mııtıııf- bozulmasına mnni olmak için mUkem- rak etmemesini söyledim. Meğer, ma- kaç!t .. Kendisine silah çekmişim diye inanıyor musun? 

Hl\kiın bir defa da müştekiden Sil 

fııle olduğunu ıırkııdq!ıınna ıınlatmayı mel bir çare var. danı beni sevınl4 ... Bet altı ay kadar benden dava açtı. • - Neden inanmıyacağım, kağıdun 
tıı!detmiftir. Yılankılı alay etti: beraber yaşadılı:. Öyle ki bende de atlet- - Tabancanın ateş almadığına meıu- öyle yazıyor! ... 

şu cevabı aldı: 

- Dağda odun toplarken tüfekle 
me çıktı. Saçlarımdan tuttu. Sil 

di. Dağdan dağa dolaştık. Kunı Ç 

runda bana dokandı.. Alacağım 

kandırdı. Evine götürdü. Sonra 
!adı.. Ni.kfilıla almazsa kanun ceı 

AzAlardan bir çoğu Markı bir marta- lik hal kalmadı .. GUn geçtikçe vUcuttan nun musun? - Nerede nüfusun? 
valcı telalı:lı:i ediyor Allnln küllAfıını - Bir çare mi? Aman bize de söyle, düştüğümü gören pansiyonun bayı hali- - Elbette . . - Köyde ... 
Velinin başına ııeç;rmelı:le geçindiğini icabında işe yarayabilir. ıt!e acımLŞ, doktora muayene edilmek- Suçlunun aynen verdiği bu ifade zap- Bu adamın suçu, köyde Keziban adın-
biliyorlardı. Bu sebeple izdivaç haberi - Bak, bunu asla yapamam. !iğim! karısına söylemiş. Bayan bana ta geçirildi... Telilş.sız, düşüncesiz söy- da on dokuz yaşında bir kızı cebren ka-
!namızlılda karşılandı. BUtUn günah- Kısabaldır göğsünü gererek: şöyle bir teklifte bulundu: lenen bu sözler, Mkimin nazarı dikka- çırması ve ormanda silah tehdidi altın-
lara bUtün namussuzluklara tahit ol- - Yapamaz mısın? öyleyse seni bir - { ...... ) sen gittikçe zayı.flayorsun, !.ini celbetti... Bu adamın şuurunda bo- da olarak zavallı kıza tecavüzde bulun- versin, ben şimdi kimseye yara 
muşİardı. Bunu nihayet tabii teliikki martavalcı, kurumcu, yalancı, mürai ve ben Alsancakta annemin yanına gide- zukluk olması ihtimali düşünülerek tıb- masıdır. mahvoldum. Beni murdar etti. 
ediyorlardı. Fakat Baron de Villebon hiç bir işe yaramaz bir adam te!Akki et- yim, on beş gün kadar kalayım, sen de bi muayenesi yapılmak üzere mUddeiu- - Kezibanı zorla kaçınnışsın? işime bakınız, dedi. Zavallı kız 
gibi bir milyonerin Mark Sastras çapın- mekte hakkınuz olur. bu müddet esnasında biraz kendine ge- mumiliğe yollanmasına ve bu vaziyette Suçlu, tuhaf bir tavır takındı ve hA- mağa başladı.. 
d b. · kı · k bul k lirsin olmaz mı' Dedi Gitti. muhiti için bir tehlike mutasavver ol- kun· ı'n sorgusuna karşı·. Miô•tekl bu ifadeyi verirken·, diJ1 a ır serserıye mu vermesı a - Fa at nihayet pek canımı sıkıyor- · ·· --. 
edilemiyordu. Bütün ekonomik inlı:ı- sunuz. - Eski haline gelebildin mi? madığından suçlu serbest bırakıldı. Ve - Senden bir ricam var bay haklın ..• ciler arasında da teeıısürden göz y 
lAp tezleri böyle bir mantıksızlığa m$nl _ Anlat öyleyse. - Hayır ... On beş gün sonra madam evrak iddia makamına yollandı. . Bu kızın il~ildiğine dair bir rapor var .. dökenler vardı. Buna mukabil 
idi. Hakikati kabul ettirmek için Mark C t t . · -- · jFakat bu rapora bu i<in ne vakit oldu- lu; bıyıklarını kıvırıyor, t~tan kal 

- esare e ınıyecek. B • 'A l k r7 k [ -, • 
bir peygamber hararetiyle mücadeleye tr taarruz ırıeV UTı arın ac, ma a-,ğunu yazmamışlar ... Bunu bir defa öğ- de zerre kadar bir teessür görülınv 

- Bana meydan mı okuyorsunuz! Pe- b k l mecbur kaldı. Halbuki kimse, malum • • [ k • • ren a a ım, dedi. du. 
ya, kendi memleketinde peygamber ola- ki, anlatacağım. LJa•Jı"sest"nı"n du•n rına manı 0 ma lÇln - Yalnız gününü mil öğrenelim? ... Hakim diişUndü: 
maz. Onunla daha yakından münase- - Hep kulak kesildik. nı Yoksa saatini, dakikasını, hatta saniye- Suçlunun ve şahitlerin şebadetiJle 

k b d d h k 
• l Sulh ceza mahkemelerinin bulunduğu d 

beti olanlar ise ~i ciddl telı\kki etme- - Yoo , ura a eğil. mu a emesi go·TÜ Ju• sini e öğrenmek istiyor musun? •.. doktorun raporuna ve keyfiyetin 
d · il Bahçeli handaki adliye nezarethanesinin F 

mekte ısrar ediyorlardı. Bu baylar, ba- - Hay i, yıne ger eyor, kaçıyor. - ena olmaz! izdivaçla vukuu ve müştekinin ha 
k al d ismet gazinosu artistlerinden Bayan halA!arının açık bulunan pençerelerin- •l 

zan taklit ettikleri sabıkalardan alınmış Korkakların ır ı ır. - Bana bak ... Raporu veren kadın ta bu suretle cebir istimal edildib 
Melahatin gazino garsonlarından Feh- d 

bir itiyatla birbirlerine !Akaplar takmLŞ- Mark cevap verdi: den şimdiye ka ar ilci defa firar ho\dise- doktorudur.Raporda cebir alametleri ol- !undaki ifadesine göre tevkifine ve c 
minin nezareti altında ve araba ile Kor· 

!ardı. Işte, söz temsili, Marka .. şi§ln- _ Kibar bir adam her oeuj söyliyebi- si olmuştur. Bunu nazara alan iddia duğu gösterilmektedir. Sen esasa cevap kın müddeiumumiliğe tevdiine 
' , dondaki evine giderken Cümhuriyet 

gen• derlerdi. Boyu upuzun olan Loui- lir. Yalnız bunun bir usulü erk'-ı var. hs makamı; dün adliye emanet memurunu ver. Bu hadiseyi yaptın mı, yapmadın verildi.. 
"'' meydanı önünde iki şa ın taarruzuna 

aarda •Sivrlsap• lakabı takılmLŞtı. Yus- _ Şu halde, haydi görelim seni. uı:,.,.adığı, garson Fehminin mutaarrız- Bahçeli hana göndererek, pençerelerin mı?. Suçlu: 
yuvarlak olan şişko Magninin lakabı ise d ken demir parmaklıkla çevrilmesi için tet- - Bir defa bu bir iftiradır. Şimdi sen - Çok mersi, çok mersi!... ~ 

- Bunu sizin refakatinizde bekarlık lardc~ Cemali yarala ığı ve disi de c•~ 
•Kısabaldın dı. Daima Vittel maden kikat yaptırm•<tır. de beni dinle .. Mese!A ben kızım, sen Dedi ve ayni yürüyüşle ceza 

hayatımı gömeceğim akşama saklıyo- kaçarken düşerek kasığından yaralan- -. 
suyu içen Mulinin cŞişeboşaltan• adını B' d · ı · ··1 erkeksin, bana iliştin diyelim; şikayet gönderildi. ~ 

rum. dığı yazılmıştı. Bu hAdisenin cUrn1ü ır emircı ustası pençere erı o ç-•---~..,,,,...-=--=,,...---...,=...,.,,..--.....,.....,,.....,,.,,...,.,_.---~ 
alm>Ştı. ı . 

Kuma~ imal eden ve şimalde bir fab- - Yine bir mühlet! meşhudu yapılmLŞtır. müştür. Parmaklıkların yapılması ge- DoHrt kı'lo şarap Katı'-/ -Uu/u" si 
rikası olan Papin cArı yuvarı>. lakabı- Mark ciddi bir tavırla. Dünkü duruşmada hadisede bir ka- cikmiyecektir. fl ı 
le meşhurdu. Lüks ayakkapları ticare- - Ciddi söylüyorum, dedi. Bir hafta- dııı ~iınşarlıiının ı:ol oynadığı anlıışıl, + , ~ 
tiyle meşgul olan Ko~ar ise cYılan kılı• ya kadar, bulvarda hususi bir lokanta mışt.ır. Bayan Melahat sorulan suale Bir katilin ıçmış Çer kesi bu sefer nıÇ 

, l uft k b. · d t 1 şu cevabt v,..rmictir:. Jd d [ _'.J namıy e mar u. a ınesın e op anırız. ----, muhakemesı· Dün henüz ayılmayan bir sarhoş, nö- Ö ÜT ÜğÜnÜ an a.tt~ 
cKtsa baldır> diye tanınan şişko Mag- cYılankılı• istihfafla: - Fehmi, ilk defa olarak dün gece be- betçi sulh ceza mahkemesine getirilere:t b k l )lJO" 

nı·n Marka takıldı·. ni evime go'·tu·· nnek ı·çı·n patrondan mU- Geçen = 70 • gecesi Tepecikte bir hii- Adapazarında ~lediği ir atı , .ti 
- O vakit te ya bir balık gibi dilsiz, r- Mkimin huzuruna çıkarılmış ve duruş- · · .. t aki k d k ay fll"'. 

- Matmazel de Villebonla evlenece- saade aldı. dise olmuş, Vehbi namındaki bir adaın, sını mu e P açan ve 0 uz rJ 
yahut ta karga gibi sarhoş olacaksın. ması yapılmıştır. Bayburtlu Kazım de- şehrimizde yakalanan Alican osıns"J 

ğln doğru değildir, değil mi? Bir müd- Biz de tekrar atlatılmış olacağız. Zaten Arabamız Cüınhuriyet meydanına Hasip adındaki bir kavası öldürmüştil. nilen bu şahsa hakim sordu: lu Mehmet Hulilsinin, sorgusu y I 
det evvel bir gazetede cnişan> hakkın- hA!a bana bin frank borcun var. Ertesi geldiği zaman, şu suçlu cCemab araba- Hadisenin vukuunu mütealcip yakalanan - Hala sarhoş musun? mak ve tevkif kararı alınmak üz~erc 
da bir haber ne•retmiştin. Uydurma bir ya atladı. Fehmiye hı·taben, paraları ver katı·l k k ı ··t·· ··ı·· k T ec'ık - Biraz b••ım d·'nUyor' • gün ödenmek vadiyle ödünç almı•tın. • ara 0 8 go uru ur en, ep -, 0 ·· ·• betçı· mahkemeye get.irildig" i du -" 
ıeydi bu. Nasıl ki izdivacın da uydur- '. Jiye bağırdı.. Biz süratle ilerledik. eczahancsinin sahibi bay Hayrettin[ - Ne kadar içtin? ' d ıı •• 
ınadır. - Bu borcu faizleriyle ödeyeceğun. da yapılmadan halanın pençeresin e J 

• M - Acaba Fehmi, haberiniz olma n dövdüğü iddia edilerek derhal cürmü - Dört kilo şarap!... <fY. 
Sivrisap i•I tasrih etti: - Karının çeyiti Uzcrinden mi. ar- 1 S h yarak kaçtığını, gece yarısından · ~J 

-. al sizi satmış o masın? meşhut muamelesi yaptırılmıştı. - en er vakit bu kadar mı içersin? k JP" 
- Alacaklıları bir ümit okyanosunda tav cı. - Aa .. Ne münasebet ... Ben namu- - Ne olacak bayım; benim vücudwn Kızılçullu civarında yakalanara 1 

sezdirmek için icat edilmiş bir yalan ol- Parası bol olan cArıruvasıb•lr: d sumla çalışırım, her gece 5 - 6 lira alı- n:~psı~:. d::uu:Y"::s~~~ı.ld:~a~üş~: kaldırır!... kemeye scvkedildiğini tafsilatit~j 
18 gerek. - Bak, Maı-k, dedi, sana mey an yorum. Böyle adiliklere ihtiyacım yok- Dört kilo şarabı içerek kendini kaybe- mıştık. BugUn de suçlunun ası 1 f 

M k Oku~acag" ıın görülemedı·g· ın· e dair verilen doktor ra- d · t ~·d· · · t• klı·•n~ ar : ' · tur. Haberim olsun olmasın beni kim- en ve Balcılar içlnde, herkesin gelip cınaye "" ısesının sure ı vu ~ 

- Sizler delinnişsiniz, ded~ benim - Mukab~leye hazırı".'. se satmağa kıyam edemez. Fehmiye ge- poru okundu. Müşteki tarafından gös- geçtiği umumi cadde üzerinde: zacağu: .rl 
evlenmemde ne fevkaladelik var? - Eğer bıze •ç.ı:re• nı aalatırs~n be- lince, ben onu namuslu bir adam tanı- terilen üç şahit dinlendi. Bunlar da ade- - Nerede o Bucalılar! Çıksınlar kar- Suçlu Mehmet Hulüsi, Adapaz p 

Şişeboşaltan acı acı gUldü: karlık hayatını go~~~~k dolan zıyafeti I rını. Kendisinden böyle işler ümit et- mi malumat beyan ettiler. şuna... Çer kes Yusufu öldürmekten suç!~ 
- Kapıcının kızıyla olsa peki. O va- ben ödeyeceğ:ın. u t uru,..an sen mem!... Bu vaıiyet karşısında suçlunun be- Falan diye bağıran suçlunun bu cilr· Hadiseyi şöyle anlatmıştır: 

kit bile kızcağızın işsiz kalmış olması ödeyeceksin. - Etmem diyorsunuz amına, sizi sat- raetine karar verildi. mü sabit görüldüğünden bir gUn hafif - Köyümüzün kenarında biC 
!Azım. Mark: cKabul!> diye bağırdı. mag·a t~ebbüs e._.,. olamaz mı? hapslne ve tevkifine karar verilmiştir. vardır. Köylümüz odun ihtiyacıııl 1/ 

M t_ kk l l -~ HU."i' •• • ••• ••••••• •• ••••• • ••••••••• • ••••• •• ••• • d •• Kt•abaldır teyit etti: - asraıın o a ıca o acağını da ih- s ta Hakim: dağdan temin eder. Fakat bu •, • .ı - a maz... 41' 
- Kalp avlıyacak surat mı var sende tar ederım. Zira en nefis şaraplar, faz- _ O halde, ne diye bu adamlar ara- raet.ine karar verdi. - Bir daha kadeh kadeh iç ... Sabı- zaların inhisarı altında olduğu içıll• a'. 

Allah aşkına?. la olarak ta gilzel kadınlar olacak. banıza hücum ettiler? Suçlu Bayan Melahate hitaben: kan olmadığı için bu defalık cezan az- dan odun kesmek kolay dcğildu-. il 
Anyuvası münakaşayı kesti: - Şarapları ve kadınları da kabul _ Vallahi bilmem ... Ve hem de ben - Teşekkür ederim Bayan Melahat, dır. Bir daha gelirsen artacaktır, aklı- çevre dağı kU§atan abazalar; bir l~ 
- Haydi, bütün bu sözler bir kokteyle ecl·,·orum Hepiniz şahitlerim ve davet- böyle şeylere tenezzül etmem... teşekkür ederim dedi... m başına al... cı gördükleri zaman, zıvanadan 

değmez. Bara gidelim. illerim olunuz. . ı . Hakim bu. işi çok. incel.~i. F~h.minin Tevl:if edilen suçlu ecza evine gönde- - Bir daha içmiyeceğim! lar, dayak atarlar ve hatta adam b~ 
Barda münakaşa yeniden başladı. Ca- - Bıtmcdi _ bır ay beş gün hapsıne, dıgerlerının be- rildi. Suçlu hemen hapishaneye gönderildi. dürüder .. Ben fakir bir adam un-. /. 

ı;;;;,;;;;;;;;;;;;;=;;;;;;:;;;;;:;;;:;;;;;:;;;;;,;;;;;;.;;;:;;:;;;;;;:-";d~~-_;_.;;.._....;~~-.;;..-~...ı.,.-;;;;;;k'-";;;;";;j~-~:;b~~;:';';k"bi~!":~~ij;;-'T:~-";;~-~-~'::';j~~;;h::;;;;;;~~;;ü;:;d;; se günü odun kesmek üzere dııPııİ" 
T/'/LT/.ZThl7J ..a:ıızt>/T/727??~/7'7'"..az'a:r.l?.zz;a~ dır. mek paralarından keserek bire altı yilz Tam zamanında yazıhanesinin önünde tun .. Karşıma bir abaza çıktı ,.,, 

BUH YLJK RQ .. PQR T J Numaraları dolaplara koyup her ke- kazanacağım diye piyangoya kaydedil- idim. # A ı · rd lchceleriyle: . 
sin önünde çekmek ve bu çekilişi kon- me erı ve bunun Amerikanın her tara- Bi en irkildim... _ Sen bilmezsin, biz muha 
trol etmek vakıa fena bir usul değil. fında ve her gün yapıldığını düşünecek Yazıhanenin tabeUsı değ~mişti. 

Ben Haydudum! 
l ı odun vermeyiz... j)f 

Fakat maksat en ufak bir şüpheyi bi e 0 ursantz elde edilen muazzam para ne- Şimdi kapının Uzerinde şu tabe!a var- Dedi. Üç defa bağırdı. Etrafınd• j! 
Ustümüze çekmemek olduğundan biz ke- ticeslni tasavvur edebilirsiniz. 1 dı: ne izbandut gibi abaza peyda old0·(1_ 
Şideyi de yı·ne talie bırakıru. Mesela, .. Tabii bu iş de ge~ teşkilata lüzum (Garaj sahiplerini himaye ve müda- · d ed b · d .. d··ı fen• "J 

cım em en em ov u er, il', 
ne bileyim, farzedelim kl ertesi günü at g.osternıekteclir. Kırk sekiz eyalete tak- faa teşkilatı). küfür ettiler ... Ben biraz abaZS ı 41. 
yarışları van. sım. edilmiş olan Birleşik Amerikada Haydudun odasına gülerek girdim. dan anlarını, İçlerinden birisi· ;; ~---lmlli!Cl!Z-~~-~-!Z'll!72!111!'Zm Yaz<ııı: CURT RIESS .ı - ı:;.ıll!'- .ıı t277W.• 

O gUn ilan ederiz: d~ğıl, sadece Nevyork içinde bu işle - Ne o Frank, dedim, şimdi de garaj ne vur be! dedi. Zaten ellerinde 11.J - u 
_ Yarınki piyangoyu yarınki yarış- ugraşan ayrı ayrı yirmi teşkilat vardır. sahiplerini mi kafese koymağa niyetlen- ca bulunuyordu. Baktım pabuç ~ 

larcla birinci, ikinci ve dördüncü gele- Her teşkilat da bir çok haydut çetelerin- diniz? Benim de çiftem vardı. çevird~ 
eek atların taşıdıkları üç numara kaza- den mürekkeptir. Çok defa rekabet ve Frank, ancak elimi sıkacak kadar bir !attım. Birisi yuvarlandı anım•· 
nacak. Ertesi günü birinciliği (6) ikinci- kıskançlık bu çeteleri birbirleri ile çar- zaman bulabildi. Sualime cevap vere- duğunu Jıala bilmem ... 

(1) e karşı (600) kazanç! 
liği (9) ve dördüncülüğü de (8) numa- pıştırır. Iki üç teşkilat birleşir, diğeri- ınedi. Çünkü masasının üstünde duran O gece eve geldim. Kimse yok111j/ 
!arı taşıyan atlar kazanırlarsa piyango: ı"'. ortadan kaldırır. Demek istiyorum I telefon hızlı hızlı çalmnğa başlamLŞtı. fusumu aldım. Yirmi liram vardı. d~ ~ 
nun kazanan numarası da 698 olur. Yanı İ kı, haydutlar arasında bile bu karlı i' Frank, telefonu eline aldı. Söylenen bula gclçiim. Bayazıtta otelin biciJI ,_ 

Hergün çekilen piyangolara bütün 
Amerika lakiri, zengini nasıl işti

işi de 
ediyor. 

kısaca ... Bu işte tamamen dürüst ve na-, tehlikesiz deÇildir. 1 sözleri dinledikten sonra büyük bir so- gece kaldım. Ertesi günü s•k•?,,;1, 
muslu hareket ederiz. Bununla beraber bütün Aıncı-ika bilir 1 ğukkanlılıkla sordu: puriyle Izmire geldim .. Burada. l" p~ rak etmektedir? Bu - Peki anıma, dürüst ve namuslu ha-, ki (Numara piyangosu) Amerika Ra- - Demek öldü... da kömür taşımak ve ham>llık Y~~ 

haydutlar idare 
reket edecek olurlarsa haydutlar, bu işi i ketinin, Amerika haydutlarının mono- Sonra yine dinledi ve bir takım cc- la şimdiye kadar geçindim .. Son el' 
tanzim edenler bundan nasıl biiyük ka-ı· poludur. vaplar, direktifler verdi: da aileme mektup yazdım aınn>'' 

hususi pıyango yerleri vardır. Ayni za
manda büyük mağazalar, berberler, tü
tün satan yerlerde bu piyangoları sa
tarlar. 

Piyango satışı şöyle olur : 
Bu dükkAnlara baş vurup beğendiği 

numarayı söyliyen kimsenin eline bir 
makbuz verilir. Bu makbuzun üzerin
d~ piyango iç.in seçilen numara ve kaç 

l
ı ıh 

.. k'd <el<erinde ~·iiz- dır. e gore, a t e ~ 

' .......... - o 

zanç teınin ederler? n" - Pençereden ıni ateş etti. .. Evet... alamadım... ;>tı~~ 
para verildiği yazılıdır. Erte;i gUnü ka- - Niçin etmesinler. Hesabını yapına!</ Bu akşam. tiyatro dönüşü (Frank) a Pek ala ... Na'11, yedi kişi mi idiler?... - Vurulan adamın ki:n olı!Uo ~ 
zanan illin olunur. Verdiği bire karşı çok basit. Piyango rakamlarının Uç ha-ı telefon ett:ın. Eğer işi yoksa gece ya-! ihtimal i5aretin farkında oldular. Nasıl den bilmiyorsun? rd' 
600 misli para nlır. neli olması şart. Binaenaleyh satışın rısı gidip kendisini çalıştığı bürodan ala- 1!nasıl? ... Neden bunu evvel söylemedin. - Kan tuttu .. G<izJ,riın icat• 

Bu piyango çekilmez demiştim. Şu geliri 1000 dir. Bire karşı 600 vermek(cağım, beraber dışarı çıkarak birnz do-ılşte bu fena .. Beni dinle Eddi. .. Şimdi yapacağımı şa~ırdım. •ilJ".~J 
halde nasıl kazanılır .. Bak onu da anla- demek alınan binin 600 iinü iade etmek !aşmayı teklif ettim. her şeyden evvel bu şahitlerin kim ol- Suçlunun tevkifine karar ve: ft~· 
tayım. Piyangoda her şeyden evvel hal- ve 400 Unü cebe indirmek demektir. Çünkü biliyorum ki Frank daima ve 1 duğunu anlamağa çalış ... Sonra da ba Evrak tı>keınmül etlikten.~nı11 ıı'l~1:f 
kın itimadını kazanmak 11\zıındır. He- Bu gUndelik piyangonun bütün Ame- gece yarısına kadar bürosunda ve işijduğunu anlamağa çalı.ş ... Sonra da ha- zarı Ağırceza mahkcmcsmde f!1' 
l bö 1 l raf'' e ··y e her giln çekilen ve büyük Ur rikada O.deta bir hastalık haliııcle oldu- başın,sla idi. Teklifimi memnuniyetle ka- na telefon et... mesi yapılmak lizore suç u 0 

getiren piyangolarda bu mutlaka lhım- ğunu, herkesin, aile reislerinin hatta ek- b ul ettL . I , ... _ Bitmedi _ rilecektir. .. • . ... '· 
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Vasil kapana 

[eoRSAf 

Saat 

ANKARA RADYOSU 
Oile nef'İyab 

12.30 • 12.50 Muhtelif plak neıriyatı 
J 2.SO - 13.15 PJılk, Türk mulikui "e 

hallı: prlı:ılan 

13.15 • 13.30 Daholi ve h rici haberler 
Alqam nqriyab 

Saat 
18.30- 19.00 Muhtelif plak nctriyatı 
19.00 • 19.JOTurk muıik;.i ve halk pr· 

~AHlFES 

Macera •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Düşkünleri • ••••••••••••••••• 
•••••••••••••••••• 
•••••••••••••••••• 
•••••••••••••••••• 

'-~---- YAZAN TlTOYNA 

1 

Maceraya Düşenler 
· tutuldu 

kılan (Hikmet Rıza ve ar· 
kada~I rı) 

19 30 • 19.4S ~;·:ayarı ve Arapça neş· yarım yamalak bir tahsilin Ve görg 0 

Şimdi o burada, Fahişenin 19 4s- 2 o1>Turkınu~kuiv.halkear .. 5üzlüg"'ün kurbanı olan zavalltlard kılan ( .:>~rvet Adnan ve J 

bu batakhanesinde, kendi 
ayağı ile kuzu gibi girdiği 
bu bodrum zındanında ap· 

talcaSJOa kapanmış. ~~2.::~~filc.ml tl. 1 Sıımtın: kal'fı, adeb kwar gibi ı!{al. 
Ne oluna olaun tekrar yukarı çıkına~ '""o~asana çekılir çelu!mez, odanın &Ofa- tak!•, aOro•p••!• diye bağumqtı •• 

P ve T eoıya ile kartdafarak her bantı• çıkal ka ... 0 , açtı. 1 Sade bu lra-Jar mı ya 7-
bir telılikeye açıktan aı;tğa ıöğuJ ger· yaB dan d ~ nöbet bekliyen bir ca- ölüm yohrr ona gu t rdıği, onu 
ın.L ,__ . ura a a • .. _ . 

~ ......... ar verc!L. . . kua ·a emrı veroi: umle, bodrumla tebd.t eıtı l hal:!~ bı-
T d' d . weriye çıka· nyeyı ıtr' ,_ • anı ~ &Yen en ıenam ., _ Sofarun bıitiin kapılannı kap yuı.. 1 !e buna ardırnı .. m!7, c .ı fn t :!'tle 

catı d id' ._. '---aa.I kta daracık ye- ı b · · ııra a ı aı auu 1 , Yal b dnuna inen m2 rdAvenli odsnın n ay ile ctm ti 
ri &ar b' -''-"-'t" bır tahta gıcırh>t na o N -' • . ' • san ır gu•- u, ka ·'- kal;:n .. Sclıasti)'ll!lOya da !ıs- ... m b. 
il ı,___ • •• "it" - oldu pısı aç"" 

e -..-ttık zincir seslen guru u.&U ·• ber verin- Eğer ikİnci mer(!:venden afll• Teo yn, btı ~tan pn:ı tı;iyo-, bir 
VaaiI, DaJm& yukarı kaldırdı.. - - b lıa i bir k'mse inecek olursa b.ra't:ın la y..,;ıın •u•Atına vurdu 
• .. ,"' • • --'· d baglı bu· iP er ng 1 ' 1 
.L • ."'.lu.agı merdıventn, ypa.an a merdi.veni..., zincirlerini aalıve in ve bod-, lıal:::ı.::etl~.i tcl<rar illl~ amağa çall§ıyor· 

lunduğu noktadan aynldıguu v~. y~vaJ kapağını kapatsın.. Ortada hiç du .. 
Yav"t yere doğru indirildiğini gord••· ;;;:: bulunmıyacak.. ı lıte bu atırlama ••atında bird nbir 

Derhal basamaklara fırladı. B • alan cariye ruzıııir ~ibi ko- dudağın ıö•armekte oldugu far p ku-
M • aki ittiaak nlctaam- u enm ' erdıven, yııkand 0 

.. k ortadan kayboldu. pası elinde kaldı. 
dan•---- t uzakl••mazdan on· f&l'O • • • U b d l-- 1ık•--_......,eı_' ayn lP ..,. kuf Teosya tekrar od....,.. gırdı ve kapı- zun ır a tiuu ~· ayılanl:.r gibi 

arkada l ıq) 
20.!S -20.JOK~ım Nami Duru: Ter-

uoye 
20. 30 . 2 1 00 rı~kla d •n• n\lmk .. i 
ı J .00 - 2 1 15 Aıanı haberleri 
2 1. IS. 2 l.SS Stüdyo !on orkestra" 

ISTANBUL RADYOSU 
Öğle neşrİyA~ı 

Ssat 
12. 30 Plakla T urk mu.,kı , 
12.SO !lav do• 
t 3.0S Muh,-lıf phk n ,r y tı 

Akµm p-İy&h 

5113t 
1 3. 30 Pllk' d.ın• mus • ı ı 

19.30 Spor MUS habelerı E rcf S fik 
2) 00 Necd t ve arkad ~I n t rafınd.ın 

T urk mu-...kiıı " halk ı::ırkı?an 

20. 30 Ön1er ..... ı~ l rafınJ n Ar pç: söy
lev 

l0.45 Suz n v~ ark.-ıda~lltl t..ır.:ıfından 

Ti.ırk rnuı0ık1..:i Vt"' h-.Jk ':ırkıları 
(Sa•t ayarı) 

2 1 IS Orke.,tn 
ce oraya yetifmek ve burada mev kirtled' gözleri açıldı. 
l.alma1ctan kurtulmak iatlyordu. Y' ~d~ndıl: lr.il~tlı kapının önünde Biraz evvel, Vaail hakaret yağmurla- 22 IS Ajan• ''e '>ora h•berl·<i 

M--'rv' en, '--'ın ,·ıncirlere L-ğlı mer· Bır mu e' 21 30 Pl"kl• s !olar op• """" ""' ""' nnı üzerine yaiidınrken onun sözlerinin •· " • · ' '°' O{>'""TCt 

diven, d'fA"dan itleren bir ma.ineYeli durdu ... _ rdu? her birinın mimala.nnı ayn :yn tahlil parçal"' 

Bu hüyiik ı·öportaj 
Me1hur Framız kadın mu
harrirlerinden 
röportajlarla fÖhret bul
muf olan (Titayna) nın 
uzun tetkikler neticesi yaz
dığı ve Fransada büyük 
bir alaka· 'le karfılanmtf 
İçtimci ' · ..-•üit!ür. 

Her gün o.ldı • 'lt b ·rçok dost ve 
al bap mektup! rı e.rasında aık ıık 
ıastla ı" ım bıızı !arı var ki bun arı 

yazanları ben tahıan tanımam ••• 
Fakat onlar beni, yazılarımı oku
dukları İçin bilirler. Çok gezdiği
mi, çok dolattığımı da bildikleri 
i;in bana soruyorlar: 

ile t.ğır ağlr iniyordu. Ne d~un:Y. · edememi~ti. Avrupa istaııyonlannd n ı,., ,am 
V ••il __ --~ivenin Ült basamağına Son bır ı,mut.. • d 1 dinlenebil<'Cek s.-;me program B h • h 'tt • ".'" .' ~m ~. . • • a _ Belki v..ıı, aofaya çJ<tıgı uman bu Şimdi hatırlıyo~ u.. c: en, ep aynı mu ı e, aynı 

ll:el"'lfti ki, kendisi ile, menllve~ Y nunla .an d~fa yine k:ır- Bu o.dam n:ı.a: SENFONl.LE.R: monoton /ıayatı ya1amaktan bık-
rıt~N old--"-· --•~- ... ...,da Ye bır adam kapıyı açar ve o 18 \;'ar-ov L•h fılh rmono i 2110: tını uaandım B d k k --~ ..,.u ...,..,. - Ben l;i, aers~ .) im .• Ben b..- piçim. ' ' • ura an açma , 
boyu yiikaeklikte, dö.t kôte bir delik ıdaıırdı.. '-'"tlecl"' kapıyı tek Ve benim pirliöiI 0,.ın kaltaklı"-dan ı · Lig: Senfonık or!. t. ~ v n eli ha- uzaklara gitmek, maceraya atıl-
'--Lqtı lıte bu Umitle, """ ıgı • ' ~ s•• ı k · ' ......,. .. '- d' . 'nirleri tamamen dalıııı ilstund · . v lar ma ııtıyorum. Fakat nereye gi-

Sıçramalc auRtİyle bu delilin kenar- rar açb ve .. en ""• 1 
- HAFiF KONSERLER" deyim. Aradıiiun macera hayatını 

Jannı tutabilİI' Ye kendini çekerek ,..... ıreYfemİf bir halde yuzu koyun yataııma Dem:Ştı. 7 .1 O Berlın kı dalgası. Korııık rnu· bef kd' anın han::i noktasında ba-
kan çıkardı. attı.. . Şu halde .• Ş-. halde od> k ndi gibi aikı: (8. IS: Devamı) . . 20 p rİ•kı&a dal- labilirim?» 

..,. • --' od d oda 'l o: Plô.k konoerı. 9 erlın k dal- i..:nde ya••dıklan aade bayat , • ....__.e -~ Bu d;;.ünceaini tatbik etmeğe bazttla- Verilen bu emirden anlaıdıyor~u ki. bir piçti.. 30 B l 
k bü-"I. bir gürültü dalıa old.. eter V asil, merdin"'' a ao gayn • Piç!.. B ,. .- ,...~ ~ rur en •- __ ._ . d' L.. ,__ gasl! Vatı ve mar~lar. 9 45 P riı kıta en, gezdiğim dola,tığım yer- muıu müceuem idiler. Ceml•et L--

Etraf, 1:ifiri klll'anld< içinde l<aldı. luın kapılannı a,..,_ nte.1ey ı, DU ...,. Piçli!<, cı.uen fabiJeyi uzen, s.ınan, I d 1 
...,,_ --•~- dalgaaı: Plak musikiai, 1O.30 Keza, 1 1. er e, Amerikada, Okyanoıyada, bna kantmalan, birle ç kadeh .. _ .. _ 

Delik u:..a. bir bp.ı.ta dıpndıın pılan kapalı bula......... isyana ıevkeden bir haldi. <o k k 3 B u· ç· d J h .--..-, .,..,_ n~ , eza, 1 3 eza. 1 erlin kı d lg • ıntte, ın e, aponyada, emen ııb' 1 • • ·• eri • dilulikl • ı.a 
kap81Umf, tıb-fb. Babasına. kartı bütün kini de l>undan ı • Hafif musikı ( 14 1 S: Devamı) 1J.1 O hemen büyük denizlerin butün li- :· m ıtl ~:. e;;::; t .. -~ 

MerdiYen de mtitemadiyen •it doğ- Teoaya bir mJdd ' r...pan:lığı 7ata- ileri ııelmİyor muydu? Bukreı: Kri•t"I orkestrası. ( t 4.2): De·' mantarında böyl macera dittkün- nazar...... ç a &Oau 
• • .ı:.. -- t" d .... ... B' f-L:.. 1 tu. L--ıan rıkanna" •• Bir -·c-ya atılma· 

'il uuyordu. ,.. uı ım e ...... u ır ........, 0 mUJ · vamı) 14.1 S Pui• kısa dalga•ı: Strıu· !erinin acıklı, ibret verici bayatla- .,... • • ·- ~·-
Vaail.. Kendi ayağı ile tuzağa dut· lyi mi yapmıfb •• Bunun da sebebi yine nhip.üz.ik de- burgdan konser nakli. 1 S Parıs kısa dal- 1 rının çe,it çefİt f killerine rastladı it• kifi celmiftir, ilk macuarun ise -

_Uf .. -• Fab:~·uı 1n.~LLanu adlDl ,.er. Vasi! bodnuruı gır..,.ek mi idı? "-'1 ~:Vdi? B d d k 16 30 Be I k I • • • b k 11 nu bırbirini konlayan acı -ııiiz··••er •u ~-- na.-.. 1<0 
.... , ga'll: or a an onaer. . r in •· gım ıçın, ana me tup yo ayan ""' 

diği konat- bodrumt..nna aptalcaaı- Girene ne olacal:b 7 d düıil· O halde bu adamın d babaama kart• ıa dalgası· Entrumantal Alman mu ilr.i-
1 
macera dü,künü macera hevealile- olmu4tur. 

~- '-ap blmıttt.• Bunlann hıç biri.ini bu an a bir kini vardı. 1 7 B ı ı d ı K k 1 • 1 d n b• k • 1 Y'ne o·'yle insanlar ıörd•- '·' '-·-·- " sı, er ın ma a guı: arı'ı pro- 1 nne on ar a ır açını mıaa gö1- -·· .., ,._ 
o• nemiyordu . Eğer kini olmuaydı bu •ıfatı öyle gram, 18 Pe~t.: Pllk konseri. 18,3) termek suretiyle cevap vermek i1- gibi aakin, ahlildı H temiz idilet', Bir-

Teoıya, Vuilin ağır tahkirleri kartı- Beyni çathyaı:akmıt gı.1>i atıyord'-'- açıktan •çığ ve intikam al Wmlf ıiJ>i Roma kna dalga,ı: Koro konseri, 19 tiyonım. Macera İptiliaı, bir ah- kaç kadeh içkinin bunlan kendilikl..W.. 
ıında fazla dayanamıunqtı. Birden yattıktan fırladı... ortaya atar mıydı? Bukrcş• Plak koru eri. 1) 30 Pett"' Çi-;lak ve irade zifı haıtalığıdır. Bun- den, benliklerinden •-klaflll'lll&Jiınt, h• 

Onun, fatap kupuuu doldurmak üze- Deli gibi .alonun kapısını açtı Sonra da: gan orkeıtrası. 19.4) Berlı~ kı•a dalga· 1 lar~~ t~~avisi g~çtür •• Benim vere- birini bir hınu:. Bir cani.. Bir katil,._ 
..., arkaauu dönerek maaaya doğru ıit• Gözleri etrafı )"al dı.. - Ben &eneriyim.. ~: Asker b ndaou 20 MilaM. Floran.: 1 cegım o~n~~lerı okuyup ta bu me- ma11nı c"rmek insanı hiddetkn ziyade 
b\eoİnden iatifade ebnİf, ani karannt ver- Yoktu.. Demifti.. Piç ve ıeneri .. Onun d ce- Kan,ık m.,sıkı, 20 Peıte • R•dyo orke•·. rak ve ıptılalarından kurtulabile-1 merhamete ıokediv:>r •• 
ltıİf, yatak odasına girerek kapı)"l kapa· Şu halde Va.öl.. Sevdiği adam .. Ken· mİyetten almacak hıncı ve intikamı ,.ardı. tr .. ı, 21 Var,ova Oıke•tr . ~arkı. 21.20 

1 
cekler mi? Buraaı . üpheli .• Maa- Hayatta çok ııudim .• Çok "rdum.. 

IRtttı. diaini tahl<ir eden bu adam bu odacbn Piç fahife .• Ve piç ıenen.. Bukrcş· Radyo orkestra " 21 30 Serim mafih daha henüz bu hastalıiın Çok çeıitlı İman tanıdım. Çok h go t d 
Fabitenin bu and diifündiiğii telı: çılmuf ve bodrum yolunu tutmutl1ı· Ah .. Eğer .• Eğer bu adam kendi.ine kı dalııaoı t lu•u ; Alman plôklanndan 1 birinci devresinde bulunanlara künl . ahlak d .. Uld • il ·~.: 

t•'- b iradesiz ve ihtİyar•<Z bir bar ketle or- hakaret etmemif olaaydı .• Onunla elele 2 1.40 Pr g kıu dalg"-'ı: B>let hnele· belki bir faydası olabilir. tun erBı _vte L-1ann"' •• , ...... L~-- • 

"" İr feJ Yardll rek h 1 . (C . ı . u un """ n-e11 - ........ 1 tik tadaki &0fraya yrıld2i •• vere ayattan, cemiyetten ne ııüze rı laı;ounov) l t 4~ Rom• ve oaıre late bu yazılar, macerayı t~v[k lığımı öğretti. 
n ant almak!... Vasilin hcraz _vvel ıç~ ııumuı ku- İntikam alabilirlerdi. 'anıık muaıkı 22.0) V rıova Karııık deg"il, macera du•künlerini teda-

llu adamdan, karfıt1nd boyun eğmİ· ı • 
>'•n ve üstelik hakaret eden bu adam- paya agzına kadar ..,-ap doldurdu. Acaba o k-nc!Uini piç y pan edamı konaer. 22 4> Bukreş· Lok ntadan kon· vi iç"n y:uıldı. 
et.., intikam almak.. Kupayı, onun dudaklarının ıeaklığı- biliyor muydu? "" nakli. 2 3.0S Prag kı , d lga•ı: 1 la- • 0 

Va.il, e"er bütıin tahkirlerine nağmen nı duyar ıibı bir Ü!J<aS i;inde dudakla· Neden bunu ondan &0muuruftı. lif muoiki konsen. Macera heveslileri, daha ziyad tah-
5 -'-'· --' Neden ona kendiıinin de bir piç ol· OPERALAR, OPERETLER: sillerini t=cınllamadan hayata ablnu• 

""- kaı,ı en ufak bir iltifat aa.....,muf 01• nna y......,jb•u•- ' •• d G"zl · · •--padı. .duğunu öylememl•ti.. l 6. 1 5 Roma kı•a d .ı~ası .Co.,beua• ba5it, sade aile mubitlennde yet'f• irlcr .• 
_,, ı bu kudurmut kadaı, belki her te- o eru-ı ,... . ~ b )' le Kupadaki ,arabı bir amlecle içti. Hayır .. Hayır •• Bunu söyhyemezdi. operası, 22 Mıl,.,.o, Flor nO! Cıleanın Bunl rm gerek bilı:i ve gerckae ıı:örgit-
e •llanacak ye ıuf aevcfiiİ adamın d-""·- 1 O · il 'd · kil 1 • d k ld nd b • b• k Daha ~ dakika-· On ....... e""e nun pıç olduğunu Bizanıta b en c" nan Lece uvereuu isomlı mu i i en u, ıt o uğu an er banaı " 
llndiaine kaı:Jı ııöıterdiği muhabbet •·-- d a"- okt a·- 1 •-· • d .... ı b .... dram 22 2• p '- d 1 cDeuı ..,..nr.eft k•~ı11nda firen v·-"e11· ıore-1.artııında hatın için daha ağır hakaret· Vasi! burada, -•"'." .a onu, en "uly" u. oy e _ uır ter'." u~-ması .u un . , rag "" • ~"" ··- -• auı 

•-- c~-•elerle tahkir etauJli.. nüfuzunun elinden 11tmesı demekti. veuve • oper •ından ıahnel r. 22. 3) uk kuvvetten mahrumdurlar. 
......., tabamnt'" edecekti. UJTU 1 n._ • "' N d · .:7 Bıtmedı - Peşte: Üpera orkestrası Öyle t mİz aile kadınlan tarudllD ki. 

""'1an da mahnun kalan bu kadın, e em~u " '!!!!!""'~"'"':'""'"""""'""'"""""';;-,,,,,;::;;;~""""""""""i""""".,;,,,,;,;;,,;;;;;;;;;,;;,;;;.,,,,"'."'""'~"""'!!!!!""'""";;,,.,""'""'"""""'""""""""'""'""'""'""",,. il ----- - - XW - il\ Kadı;;yine Hatemtaya atl~dO!übir ze her şeyi anlatacağım, yalnız ı)i;:-~art- riın • 

BUYÜK HALK MASALI 

HATEMTAY 
Yazan: 
-2 

Orbay 

. llu llozlerden Hateıntaym gururu ın· 
~ 1 0dı. 

C nı sıkıldı . 
lhto. dd ll .,arın yuzune baktı ve hı e e 

llordu. 

- l<ım unı.ş ve nerede uniş bu b?"n
don 7engın olan k dın' .• 

thtıy •lr cevap verdı. 

.._ lr nda .• [canın TJhrau 'i'~h.rtnd-!-
·r 

- Pek ala .. Gıılıp o kadını gore" 
•n1 \' kad e •ger dedıgm doı;ru ~ o ar 
l"lrett nereden topl..ıdıı;ını ,ren "l?-
uıı Fka . · · a t eger yalan ylenı~ ı.> •n o 
ınan seni de ceza.sız btrakmıy.aerıguıt .. 
ffateıntay Iran .;eyahatıne artılr: kar r 

•ınışti. Kıyafetiru detıştirdı AleUde 

le. &efYah teldıne gll'di ve Bağdattan 
ı-.ı.k lranıa yolunu tuttu. 

-2-
()MIT BUYUK MUVAFFAKIYET 

VASITASIDIR 
Hatemtay. uzun yolculuktan sonra 

nlhayet Tahril.na geldı. 
Burada en ufak hır çoouk bıle TahCl· 

nuı zengın kadıntnt bılıyordu. 
Onun her .;ah.ılı fakır fukaraya sada· 

kalar dağıttıgmı haber aldı 
Hemen ert sı sahalı her ko.;le b~raber 

zengın kadının sarayJnın onune gıtb. 
Kcnd1liinı luç belit etmeden boynunu 

bu kup: 
_ Allah rıı.)st ı ln hır sadak.ı .. 

Dedı. Zen~ın kadtn derh•I hu bkir 
soyyaha bır ke,;> Jltın verdı 

Kesenlıı ıçı altın dolu idı. 
HatenıtaY hayrete düştiı.. Ertesi Sdbalı 

ayni sureUe tekrar kadının karşısına 

çılclı: . 
_ Allah rızası icın bU'. sadaka ... 

kese verdı. Ve bu daha ertı>sı, dordlin- la ·· Berum :le bir arzum, daha doğrusu J D geceyi Iranın bu •enı:ın kıdmının 
cü, beşıncı gün ayni sureli• devam etli bır merakım var. Sıt benun m rakımı evındc geçirdi. 
ve kadın her defasında ıtıraz bıle. etnıe- ızale et~ek ıçın el..inızdcn gdenı yapaca-ı Erle>i .<abalı ta . 
den bırer kese altın veriyordu. ğuııza soı verır ve arzumu yerme gctı- - Ver elını Afganıstan .. 
Kadının bu servet ve comertlıği Ha· rırseniz ben de izin bu arzunuzu yeri· Diyerek yola revan oldu 

temtayın gozlerini kamaştı.rdı. ne getlrirım. - 3 -
Bu kadar parayı nereden bulduğunu Hatemtay. AKILSIZ BA!ŞIN DEROlNt 

anlamak merakına düştü. - Söz verıyorum, dedi, >oyleyın, ar- AYAK ÇEK.ER. 
Altıncı gunu idi. zunuz nedir• Gecelı gündüzlu devam ed•n gün-
Yıne zengın kadının yanma gitti ve - Siz, beru ne kadar çok merale et- terden AOnra Hatemtay Afganıstanın 

bu sefer kendısini belli ettı. ın'i iseruz b~n de Afgıınistanda. (Kande- K.andehar şehrine gelJı . 
Esasen zengın kadın. Haten1tayın oy· har) şebrınde çok zongın lan bır gen· Vakit akşamdo. 

le alelade bır seyyah olmadıgını daha ciıı. esrarını oğrenmeyı pek merak edi- Geceyi bir handa ~eçirdı. 
ılk gorüşte lıalınden tavrından anlam'i, yorum. Bu genç, Kandeharda, bedes· Ertesi sabah erk•n.J,n bede..luu git-
onun kim olduğunu öğrenmek merakına tende ticaretle meşgul ınıış .. ti .. 
düşmüştü Her gün hın altın kıymetınJe bır İn· &maf yavaş yava; gelıneğe, dükk"n-

Hatemtay kendini Aşıilre vurunca cı veya bır zumnltü mezada çıkarırmış. !arını açıp iş ve guçleri. alışverişleri ile 
kadın hemen hürmet gösterdı Onu evın· Fakat tam satıp parasını alaca~ı sırada mf!-?gul olmağa başlam~lardı. 
de misafir etti Seyahatinın sebebini sor· mezada çıkardığı müc vhert bır havana Hatemtay, yıno dervış kıyafetınJ be
du. koyar, ezer, doger, tozunu havaya üf. destanın bır kenarınıi.l oturmıq bekli-

Hatemtay, her şeyi olduğu gi!Jı ve lıiç !ermiş... yordu. 
saklamadan anlattı ve: Bu no servet, n bıtnıez tukeıunez Bırden, bedestan ıı;'nde hır har ket 

- Sızin, dedi, cömertlığınızı gordüm hazinedir. Her ~ün boyle btn lıralık bir oldu 
Benden baskın çıktınız. Ancak bır me- servelı havanda dovüp tozunu havaya Herkes, burayJ g~l~n yakışıklı bir 
rakım var. Sizin bu bıtınez tukenmez .savuran bu gencin hayalı b>na merak gen~ bakıyordu . 
hazınenizm aslı nedtr! Bu kadar serve- oldu. işte öğrenmek istediğım budur ... , Hatemtay, aradığının bu a.:Lım oldu-
tı nasıl toplamağa muvaffak oldunuz! Bu arzumu yerme gelirır.;eıuz ben de ğunu anladı. 
Kadın güldu : size kendl lukilyemi nlatırıın . Genç, koynundan bir elmu çılurarak 
- Baş ustüne, dedi. Kadem ki arzu Hatemtay · - bq deltala verdı : 

edıyorııunuz, ve bunun için U Batdat- - Peki, dedi. Hatmnu: içın Afgan.is- - Bunu mezada lı:oyun\12' 
tao. kalkıp buraya ııet41alt:, ben de ili· tMıa ııider, anlar w ai.ze haber ııetu-i- - Bit!Md& -

Evvelce bir fahqeye kızıyor, bir ca• 
niyi tel'in ediror, bir ... nerid~ uzalı: ı.a. 

çıyordum .. Şimdi bir orospu ile l<artdat
hgun zaman onu bir namuslu kadından 

ayırt etmiyorum. Bir hın zın, bir .,.._ 
rinin, bir katilin elini tikıinmeclea 

ııhbiliyorum. Çiinkü tecılibem bana İn• 
oanhit öiretti. Bütün bunların heplİailt 

de buııUnkü kötü damga)'t tafımadan Öll• 

ce namuslu olduklanru Ye buciin n

lu ıörünenlerin yann ayni bayata dü
tebileceldemi diifündiirdü. Diifenled 

diifiiren sebeplerin tahlili, dÜfmiqt ... 
karı• nefretten ziyade merhamet tlfılN'., 

Bwıu anladığım ve duyduium andan İli· 
haren de kendimi iıuanlı&a daha yabl 
hiuettim. ... 

Hikmet sözlerini, ablik denleriai, na. 

sihat ve noiyetleri kendi can ıkıcı -
bitleri içinde bırakıyonım Ye bu kadar
cık bir ukalilıktaa ....,... ud ıuılalmlılı 
iate,.eceiim aeneri nümunelerin~, mace
ra diifkiinleri önıelderioe seçiyorum. 

--·ç~d~;~:·····························-
llk örneği Çindea alıyorum, fabl 

Çinliden değil.. 
Çin "e Şanıbay •• 
A VTUpalılann, yabana imtiyazl

dolu dizcin at kottwdujv bJWi bölce
ıindeyim~. 

Bunda çefit çefit iruanlıınıı çetitli f!I' 
lenceleri içinde bAf dondiirücü bir ı... 
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Berlin ziyareti bitti Şanghayda Japon 
amiral gemisinin 
yanındaki patlama Yapılan askeri geçit resminden 

sonra B. Mussolir.i Italyaya döndü Roma, 29 (ö.R) - Şanghayda Jn-
poq amiral gemisinin pek yakınında müt
hi~ bir infilak olduğu teyit edilmektedir. - -

Bcrlin, 29 { ö.R) - B. Mussolininin j iki hükümct reisinin dünyaya yaptıkları 
Bcrlin ziyareti bitmiş ve snnt 15.30 da sulh teklifinden bahsetmektedirler. ita!- Bundan önce Japonlar iki Çin gemisini 
hususi trenle Ouçe ltalyaya hareket et- yan gazeteleri bu noktaya pek bağlan- batırmışlardı infilak atılan bir torpilden 

mi~tir. Bu son günün en mühim hadisesi mıyarnk bilhassa bugünün tarihte yer ala- ileri gelmiş olsa gerektir. Fakat endaht 
Şarlotenhurg go .. esi üzerinde B. Musso- cağını yazıyorlar. İsabetle yapılmamış olacak ki Japon zırh-
lini şerefine yapılan askeri geçit resmi- Diğer memleketler gazeteleri umumi- lısına bir şey olmnmı~tır. Bu harckdin 
dir. Havas ajansı şu malumatı veriyor: yetle ihtiyatlıdırlar. Nutukta en çok tef- Çinliler tarnfından yapıldığının delili in

Çelık miğferleri bıı~.annda olan Führer sir edilen fıkralar B. Hitlerin Marksizm filak olur olmaz Çin bataryalarının atcş
''e Ouçe hazırlanan tribün üzerinde yal- aleyhindeki sözleriyle M. Mussolini ta- ]erini Japon nmirııl gemisi üzerine çe' ir
nız olarak yer almışlardı. Tribünün aya- rafından Avrupanın yakında faşist ola- miş olmalnndır. iki taraf amsında iki 
F.;ında da ba~ta mareşal Von Blomberg ~ftgwı hakkında ileri sürülen iddiadır. Yı"ne k du'cl-
ve Bndoglio olduğu halde 1talyan ve Al- ..... aat adar üren neticesiz bir top -

B. Mussolininin lspanyadnlc.i müdahale- !osu ynpılmıştır. 
man askeri iımirleri yer almışlardı. Ge-

den iftiharla bahsetmesi ve bolşevizm ---+·---
çit resmine 591 zabit, l 3000 küçük za- L h k 

aleyh) inde lüzumu halinde silahlı müca- e urmay reı·s,· bit ve nefer, 1800 at, 600 motörlü va-
l'ltta, J 40 motosiklet i:ttirak etmişlerdir. dele yapılacağını bildirmesi diklcat uyan- Varşova, 29 ( ö.R) - Lehisynn erle:. 
Bunu mu"tenkı'p •nruıo'" lye ı'kı' taraf asker·ı dırmıştır. Fakat hakikatte bu nutuklar- h b .., nı ar İye reisi Mare,al Ridz Smiglinin 

.. 'il · f' b' · f t • da diplomatik bir ehemmiyet görülmi-mumessı en tere ınc ır zıya e vcrmış- B 1 b J ·ı 1 . . Rumen manevrnlarında bu1unmıyacnğı 
tir yor. un ar eyne mı e vazıyete yem . . . 

• k d h . ı teyıt edılıyor. Mnreşalın Rumen askeri 
Dünya gazetelerinde Berlin nutukları hiçbir unsur atmamış ve a a zıyade 1 

d 
~-- k d' l .. l erkanı tarafından Varşovnya yapıl n zi-

lıakkındaki tefsirler ihtiyatlıdır. Almanya dahili propagan a ma sa ıy e soy en- . . ~· . 
f J f J h ıh H

. J 11.• 1. . ..1.k yaretı ynkınd ı .. de edecegı hnberı de 
ve ta yaya tara tar gazete er i assa miştir. ıt er - nıusso ını mu a atının 

nutkun ııu1h hakkındaki fıkraları Üstün- hakiki ıümul derecesinin aralarında ya-
de Cluruyorlar. Esaıen bütün Alman ga
zeteleri Clc ıu1h lehindeki beyanattan ve 

pılan muhavereleri kaplıyan esrar per
desi kalktığı uıman anlll§ılacaktır. 

meselesinde 

mevsim izdir. 

---•·---
Mussoliniyi görmete 

gelenler 
ispanya 

------------------------------

Berlin, 29 (ö.R) -Demiryolları ida
resi Duı;enin ziynreti münasebetiyle Ber
line 2.200.000 lci~i tafıdığını bildirmİ;!· 

tir. Karara varılmak •• •• •• •• guç gorunuyor ---""'"·---
Cenevre, 29 (ö.R) - lıpanyol mcae· 

1csiyle meşgul olan ıiyui komisyon bir 

rar aureti huırlamakta müşkülatla 
lcarıılapn14tır. lngiliz de1cge3İ tarafın

dan teklif edilen karar ıuretinde ademi 
müdahaleye muhalif haruetler olduğu 
tasdik edilmekle beraber bu siyasetin 

sulhu kurtardığı ve İ5tikbalde ancak ha
kiki olarak tatbik edilmek prtiyle de
' am edebileceği kaydedilmekte idi. ls

payol delegesi hunu kifayetsiz bulmuş 
ve hükümetiyle temaa ederek yeni bir 
karar sureti teklif edeceğini biJdirıniıti. 
Fakat Cenevre ve Valensiya teleron• 

ln mütemadiyen bağlı kaldıkları halde 
Valenıiya hükümeti nncak öğleye doğru 
tekliflerini ha:ıırlayabilmi§tİr. Siyasi ko
misyon şimdi binalnn tetkik için içtima 

Habeşistanda isyanlar halindedir. Öğrenildiğine göre lapanyol 
teklifleri B. Del Vayo tarafından ileri 
.. ~ ı ı 1 d k az far'-lıd B Roma, 28 (A.A) - Stefani jan$ı, suru en ta ep er en pe & ır. u 

~ ecnebi memleketlerde intitar ed~n , .e 
sebeple herkesin kabul edebilccegi bir lca T" d L " d' l · I ık 1 . . 1 ıgre e na ı e er ''e ısyan ar ç mıı o • 
rar sureti metni hazırlamak ı~ınin ııon d w 'dd' d h b 1 · ıl ] . . ugunu ı ıa e en a er enn as sız o -
derece güç olacağı tahmin edılıyor. d - b'ld" le d' 

Paris, 29 (ö.R) - ispanyada hükü-
ugunu ı ırme te ır. 

met kaynaklarından gelen haberlere gö- !?J~~!EmlZlll!Zia::JU//77..17 /:J'.Z;,I';, 
1 Ok l ·················· re Aragon cephesinin şimalinde son de- Ur arın,,,,,,,,, ......... 
1 

rece milhim bir nokta olnn Orna mev- 1 .................. Dı./ek/erı· 
kil cümhuriyetçiler tarafından işgal • ................ . 
edilmiş ve bunu ehemmiyetli bir ileri 

hareketi tnkip etmiştir. Asiler bu cep
hede hücum beklemiyorlardı ve buraya 

bol malzeme yığmışlardı. Bu sebeple 
ric'atleri esnasında bu malzemenin mü

him bir kısmını cümhuriyetçllere bı

rakmak mecburiyetinde kalmışlardır. 

~JZ.7J'.7~/~rr7..z;t'"'.L7...z7//:JIZZ7~ 

Eşref paşada 
ili 

Okurlarımızdan aldığımız bir mektup
ta şöyle deniyor: 

f.§ref paşada Hacı Mustafa !olı:ağı ''llr· 
dır. Bu ııoknğın rka tarafına rruıtlı;rnn 

Eksperler komitesinde 
bir nrsa etrnftan atılnn süprüntülerle bir 
mezbele haline gclmi;ıtir. Mıntaka ami

rinin nazarı dıkkatini celbeden ilk ika-

anlaşma dün akşam imza edilecektı 
yetimiz üzerine bir güne münhll!lır ol

mak Üzere memurlar tarafından ı;ok k 
kontrol edildi. Hatta temizlik te ) npıl
dı. Fakat arkn ı bırakıldı .. 

Faris, 29 (Ö.R) - Akdeniz kontro-ılincc Jngiliz gazeteleri bctbin görünü
lüne Italynnın iştiraki için eksperler yorlar. c:Tımes.> gazetesinin Roma mu
Jcomitesinde anlaşma olmuştur. Bu an- habirine göre Italyanın müşterek Ingi- işin kötüsü bu sokağın ıimdi cakisin
lnşma metni hilkümetlere tebliğ edil- llz - Fransız notasında teklif edilecek den daha berbat bir vaziyete girmiş ol
miştir. ltrılyan hükümetinin cevabı üç taraflı müzakereye iştiraki kabul et- 1 mnsıdır. E'"'·clce buraya, merkep, at 
öğleden sonra gelmiş ve anlaşmayı im- mesi ihtimali pek azdır. Italyanın bu 

1 
filan bnğlanmnzlccn; bugünlerde, 

6
ütçü 

u için konferans nkşam toplanmıştır.. teklifi reddetmesi Romn - Berlin mih- 1 merkep ve beygirleri de bağlanmakta ve 
Şimdi miluıkere halindedir. Imzanın sn- verini uıifletmck ve çözmek için yapı- 1 

bu nrııa ahırdan farksız bulunmaktadır. 
at on sekizden sonra yapılması muh- lacak teşebbüslere her nereden gelirse I Bu civarda oturanlar pis kokulardan İ\'
temeldır. Bu anlıı§ınnnın Ispanyadan gelsin mukavemet edileceği hakkında 1 riıineklerden bizar olmuşlardır. Sıhhnti 
gönüllüleri geri çekmek yolunda mü- Berlinde söylenen söz.leri teyit etmiş 1 umumiye namına · d · B 1 d' 

· ih · · 
1 

rıca e enz. e e ıye 
ıaıt bir zemin hnzırlaması tımalıne ge- olacaktır. mıntakn fım· · ı · f b k k ,_ 

ırı ut en urasını sı 111 :1>on-

-------k~--·d~-------~------------- ~~uw~~ti~~~~ Tra ya a sıtma mücadelesi niz ı.:i bize hak ,.ereceklerdir. 
Nazarı dikknıi celp ederiz. 

Göçmen evleri inşasına 

üZOM 
Mık dar Alıcı 

996 Ü. Kurumu 
962 inhisar idaresi 
141 Vıtel 

131 Esnaf bankası 
101 K. Taner 
87 Y. 1. Talat 
Si i M. B. B. T.!\1. 
43 Şerif Remzi 
43 M. j. Taranto 
32 Kaptan Yaşı: r 
25 j. Tnranto 
20 j. Kohen 

2138 ~ Yekbn 
i7539 t 
79678 

lNC1R 
Mikdar Alıcı 

868 Tütsü ile incir 
124 Ş. Riza hnlefleri 

78 A. Muhtar 
67 S. Bayazit 
53 H. Alyoti 
35 A. Papagno 
29 M. j. Taranto 

6 F. Solari 
5 B. Alnzraki 

1265 Yekun 
74254 
75519 
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Fiat 
14.75 21. 
12. 
16. 
15. 
li. 
15. 
16. 
15. 
16.75 
16. 

16.25 
21. 

15.75 
18.25 
16.50 
16.50 
19,25 
18.50 
16. 

14. 14.2:> 
16.25 16.50 

Fiat 
5.50 12. 
fi. 15. 
7. 7. 
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O halde, o da gcbers:n! 
- Siz beni tanırsınız Madam, hattfı ta

nıdıgınız için bana müracaat ettiniz! Ben 
Mösyö Dö Gizin kafi emirlerine rağ
men ~ine manastıra giderdL. Karımı 

oradan kaçırırdım. Viyoletta ile beraber 
Paristen çıkardım. Fakat öyle bir vak'a 
oldu l.i benim yaln!z olarak kaçmnklı
ğım imkansız bir hal aldı. 

- Bu vak'n nedir? 
- Mösyö dö Pnrdayan Bastilden kaç-

tı ... 

yetmişti. P. ket kendisini miidaf:ıa et 

- Ne onun hizmetçileri ve ne de ha 
fiycleriyiz. Mesele şundan ibarettir 

gerek sizin ve gerekse kanunun adı~ 
Y• !:atmak için şu lokant:ıyı nçtığıfl"ızı 

ertesi günü gayet yakışıklı fakat ço 
mahzun çehreli bir delikanlı burayn gel• 
di. Öyle değıl mi Rosset ? 

- Evet doğru. Monsenyör Farnez ga .. 
yet güzel bir erkek olmakla beraber çolc 
düşünceli \•e meyus bir papastır. 

Bu haber yıldırım gibi Favstanın ku- - Bu zatın ismi Farnezmiş, kardinal 
!ağında patlamış, sade ehemmiyet verdi- gibi görünüyor. Lokantamızın düzelme.. 
ğini göstermemek için soğuk kanlılığı- si için bize yardım etti. 

8.75 9. nı muhafazaya gayret etti: Şu gördübrtinüz eşyaların alınması 

4.50 4.50 - Vah zavallı Mfü:yö Morover. Şiın- için sekjz bin frank verdi. Bununla da 
fı.62 6.62 di ne yapacaksınız, dedi kalmndı. Eğer nihayetteki odnyı kendi· 
8,25 8.25 Morover dişlerini sıktı. On altı sene- sine kiralamak ve yanındaki eve bir arı 

13. 13. den beri sürüp gelen hayal haJa devam knpı açmak şartiyle senede ikiyüz oltın 

12. 12. edip duracaktı: . Parda:·an sağ oldukça f '·ermeyi tekli! eyledi. Şüphesiz teklüi· 
Moron~r kendısıne sahıp olamazdı. De- ni kabul ettik. Madamın arzularını ya
rin bir, inil:i çıkara:ak ,,cevap ve:di: l'·aş yavaş bize bildiriyordu ..• Söylediği• 

- Ne mı yapacagun. Bunu sıze so- miz oda adam akıllı döşendi. Bau bazı 
ZEYTINYACI ruyorum. Gize istinat etsem, mel'un §Ö- burada içki ve eğlence fllemleri yapılı-

lCiOO Emirler z. IJia 42 -42 valycnin intikamı dörtleşecek Giz, Lö yordu. Bazı adamlar oraya girip çıkı4 
29 9 937 u"zu"m {ia•'"rı' Klerk, Manivel \'e Morover ... Dört in-

u.., yorlardı. Fakat biz onları çıkarken göf'o 
Çek. Üz. No. i 14.25 14. 75 tikam, daha doğru~u dört korku. müyor idik. Orada cereyan eden \•ak'A .. 

« < « : ' g 15.00 15.50 - Korku mu? ... Giz de mi korkuyor. 
c «: .: 9 15.75 16,25 _ Evet Madam, Giz korkuyor; Bussi lardan ~deta eşkiyalara yataklık ettiği· 
« « « lO l7.75 18.~5 Lö Klerk korkuyor, Manivel kol'kuyor, mizi ıınlıyarak odayı kiraladığımıza piş• 
c -: • ıı 20.00 21.00 o halde bunları kendime ilave ederek man olduk. 1'~akat iş işten geçmişti. Bi·· 

< « ~ 12 21.50 .22.50 dört korkudan bir yıldırım çıkarmak zim vazifemiz bize öğretilen işareti gös· 
terenleri odaya kadar götürmek \'e bnş• 
ka bir şeye knrışmamaktı. • 

ZAHJRE istiyorum Madam, işitiyor musunuz? 
410 çuval Buğday 5.875 6.375 Giz belki elli defa ölümle karşı karşıya 

54 Çuval Fasulya 13. bulundu. Ben onu kaç defa zırhını, 
liO Çuval arpa 4 kasketini çıkararak düşmana yürüdüğü-
15 ton Bakla 4.125 nU gürdüm ... O, cidden bir kahraman-

- Oraya girmek hiç aklınızdan geç .. 
medi mi?. 

25 ton Nohut 5.4375 dır .... Bussi Lö Klerk Parisin bütün kı-
- Evet bu an.uya düştük. Bir güıı. 

biz de ornyn girmek istedik kapıyı kur .. 
17 ç l s 16 ı:.n lıç kullananlariyle çarpıştı, hepsini ycn-u va usam ,.,., 

23302 Kilo T. B. Içi 14. 82. di ... Manivel geceli gündüzlü binlerce 
calndık, lakin nçamadık, her ikimiz de 

daha büyük bir meraka düşerek bildiği• 
miz işaretle kapıyı çalmağa başladık. 

1213 Kilo Acı B. lçi 52. 56 defa hançer salladı ... Bana gelince Ma-
2731 Kilo Yapak 58. dam, herkes bana Allahtan korkmaz, 

468 Kilo Yün 55. şeytanlar ondnn titrer derler. 
277 Kilo Kıl 52. Buna rağmen Dük Dö Giz bana dedi 
506 Balya pamuk 30. 49. ki: (Dördümüz de mel'un Pardayanın 

___ llJ eliyle öleceğiz) ben bu hakikati on altı 

M• • 'd • seneden beri biliyorum bundan dolayı-
JSSUfl e lp dır ki aklımı kaçıracak günler yaşadım. 

- BIT.\IBDI -

.. --------------..... 
tZMJR BELEDiYESiNDEN : 
Senelik kiraıı yüz lira bedeli mu• 

hammeneli mezbaha dahlindeki res• • J Morover hararetle bu mevzu etra!ın-y e rı ne gaz.a da daha bazı hikayeler ve Pardayanın toranın bir senelik kirası baş kiti~ 

)•dam Cezası Bastilden nasıl kaçtığını anlattıktan son- likteki §Utname veçhile 8/10/937 
ra Hfve eyledi: cuma giinü saat 16 da açık artırml' 

- lşte size haber vereceklerim bun- ile ihale edilecektir. l tirak için ye· 
Jnrdır. Şimdi biz dört kişi müşterek di buçuk liralık muvakkat teminat 
düşmana karşı birbirimize bağlandık. akb ·ı .. l · ·· t 

. . m uzu ı e soy enen gun ve ana • 
Bunun ıçm Mont Marler manastırında •. • • 
kalamıyacağım. Diik Dö Gizle birlikte le encumene gelinır. 
hepimiz Şartere gitmeğc mecburuz. 23-28--30--5 3316 (1798) 

Lira - llastilden kaçan herifi aramak ça-
relerine baş vurmndınız mı? 4500 kilo mazot beher kilosu 315(] 

- Onun başını getirene be.ş bin altın yedi kuruştan 
verileceğini ilan ettik. Fakat hiç bir 2500 kilo maki na yağı beher 1000 
netice elde cdemiyeceğimize eminim. Zi- kiloıu 40 kurU§tan 
ra herif şafakla beraber Paristen kaç- 200 kilo valvolin beher kilo- 90 
mıştır. Scnt Antuvan kapısına doğru au 45 kuruştan 
gittiğini görenler var. 200 kilo gres beher kilosu 

- Siz Dük Dö Gizin yanına gidiniz, 40 kuru§tnn 
üç arkadaşınız.la birlikte bu herüin hak- 1 O teneke benzin beher 
kından geldikten sonra planforımızın tenekesi üç liradan 

8(] 

30 

tatbikine devam ederiz. 
5 teneke petrol beher te-13.25 

Morover eğildi ve girmiş olduğu kapı-
nekesi 265 kuru§tan 

dan çıkmak üzere iken Favsta ihtnr et-
ti: Y ekiın 4363.25 

- Hayır, bu kapıdan çıkmayınız. Cins ve mikdarı ile bedeli mu· 

devam ediliyor 
Edirne, 27 ( Hususi muhabirimizden) 

Sclünik panayırına gittiğini bildirdiğim 
Trakya Umumi Müfettişi General Ka
ı.ım Dirik bu akşamki ekspresle gelerek 
Lüleburgaza gitmi§, foşaatı sona eren ls
truıbul - Lüleburgaz asfalt yolunun açıl
ma merasiminde bulunmuştur. 

SITMA MüCADELESI 

birleştiği yerde 4 büyük bent yeniden 
inşa edilmi§tir. 

Sazlı derenin hllsıl ettiği bataklıkların 
da kurutulmasına başlarunıştır. 

Bu yıl sıtmalı mıntakabrda 66899 
yurttaş muayene edilmiş, 20977 kişi te
davi edilmi§tir. 

KOLTOR MüŞAV1Rt 

Edirne, 27 (Hususi muhabirimizden) Edirne, 27 (Hususi muhabirimizden) 

KALMtTtN : Baş ve diş ağ
nlannda en kuvvetli ilaçtır. 

KALMtTIN : Sinirleri teskin 
eden bir fen harikasıdır. 

KALMtTIN : Terlemenin so
ğuk almanın ha§ ilacıdır. 

Amcriknnın Missuri eyaletinde mah
kfunlıırın asılmak suretiyle idamları 
k.ıldırılmış, bunun yerine gaz.la boğa
rak öldürme usulu kaim olmuştur. Jple 
en son idam geçen gün Rosese Jakson 
adındn ve 35 yaşında bir katil üzerinde 
tatbik edilmiştir. Katil, parası için bir 
şoförü öldürmüştü. Asılmak suretiyle 
son idam vak'ası olduğundan bir çok 
halk bu ölüm hadisesini seyre gelmiştir. 
Resmimiz asılan Jaksondur. 

Diyerek sarnyla otel nrnsındaki kapı- hammeni yukanda yazılı alb ka· 
yı gösterdi. Çilnkü saray kapısından lem qyanın açık eksiltme ile iha~ 
gündüz.leri kimsenin girip çıkmasına lesi 8/10/937 cuma gününe temdit 
milsande edilmezdi. Paket Morovcrin edilmiıtir. 

otele girdiğini görünce yabancının diğer Şartnamesini görmek üzere ma
odadaki adamlar tnraf ından görülme- kina mühendisliğine, İ§tirak için 
mesi için onu umumi salona götü_rdü. ı-:e de üç yüz yirmi yedi buçuk liralık 
içeceğini sordu. Morover başıyle hıç teminat mektubu ile söylenen gün 
bir şey içmek niyetinde olmadığını söy- l d ·· l" · 
1. k k ~ f l d ve ıaat on atı a encumene ge ınır. 
ıyere so aga ıra ı. 3409 (1912) 

Paket bir damacana şarabı alarak oda-
1 - Senelik kirası bin lira mu

hammeneli Müftü sokağında Çak
mak fınnmdaki kireç hanının bir ıe
nelik kiruı bqkitiplikteki ıartname 

- Trakyn mıntakasında yapılmakta - lki aydan beri izinli olarak Jstanbul
olan sıtma mücadelesi hararetle devam da bulunan Umumi Mlifettişlik Kültilr 
(;tmektedir. müşaviri Bay Celal Ferdi mezuniyetinin 

Edirne mücadele mıntakasına Kırk- bitmesi üzerine Edimeye gelerek vazi
lareli ve Tekirdağ vilayetleri de dahil fesine başlaml§tır. 
bulunmaktadır. GÖÇMEN EVLERi 
Keşan. Hayrebolu, Çorlu, Lüleburgaz Edirne, 27 (Hususi muhabirimizden) 

\•e Uzunkoprüde de birer mücadele şu- _ Trakyada ve Edirne dahilinde yerleş
besi açılmış ve bu şubelere birer doktor tirilen göçmenler için yapılacak evlerin 
ne sıhhat m~muru gönderilmiştir. inşaatına devnm edilmektedir. 93i yılın-

936 senesinde sıtma mıntakası olan da yapılması kararlaşan evlerin inşaatı 
121 köy mevcut iken bu yek\ına şimdi- kış gelmeden bitirilecek ve bu evlere 
J i halde dnha 80 köy ilave edılmiştir. muhncirler yerleştirilmiş olacaktır. 
Mücadele te~kilütı, mücadele mıntakası Bu yıl içinde gelen göçmenlerin de 
hafr•:n1 bulunan ve sened.,. on b'nlerc~ evleri önUmüzdeki yaz mevsiminde yn
nmel n n hayat nı kazandı •ı Iğn adadn- pıfocaktır. 
ki sıtm hac;tah •ı ile d yakından nlil- Edime şehrinde de, eo;ki Kıyık mc
kadar olmak~dır. Sıtmn mikrobunu zarlığı yerine schir fpi 50 hahe evin in
ya ntan su bırıkintilcr'yle batak gölle- şasına ba~lanmış ve in~at hayli ilerle
rin kurutulma ı iç'n mucndele kanunu- miştir. 

:nun hu u i madd lcrind n istifade edı- Edirne, 27 (Husu i muhabirimizden 
lerek halkın yardı:nı n ticesi olarak bu- - 1 ,dırın yenid n tcşkıl edilen pamuk 
güne kadar 27 he'.tar 814 metremurab- ,.e farım satış kooperatifleri umumi mü
baı b'r bataklık sahası kurutulmustur. dürlüğüne tayın edilen Tl'akya umumi 
6675 metre uzunluğunda kanallar l'"ıl- miıfetti lıği iktısat müşaviri Şükrü Ka
mı ve 6454 metre mik~bı çukur '> c h n- apo lu bu snbah Edirneden ayrılmıştır. 
dek doldurulmu tur. Şukrü Kn apoğlu Jstanbul tarikiyle 
Ayrıca Erg ne ve M riç n hirl rinin fodıra c dıo veni is'ne bnslıvncaktır. 

KALMIT1N : Nezle arızaları
nı defeden rahat uyku veren en 
birinci ilaçtır. 
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Yaralanma 
Çeşmenin O\·acık köyiinden Halil oğ

lu Ahmedi sarhoşluk saikasiyle başın
dan yaralıyan Ahmet oğlu Mehmet ya
kalanmış. adliyeye verilmiştir. 

ya girerken Moroverc rastlamış herifin 
vaziyetini deliye benzetmişti. Odaya gi
rince., korktum, diye bağırdı. Pardayan 
alay ederek sordu: 

- Neden korktunuz? veçhile 15/10/937 cuma günü sa· 
at on altıda açık artbrma ile ihale 

Ha va dan gelen nişanlı 
- Neden mi ? korkunç suratlı heri

fin biri, lokantaya girmiş; kendine ne 
istediğini sordum, hiç bir cevap verme
di. Allah bilir amma mutlaka sizi arı
yordu ... 

edilecektir. ı,tirak için yetmiı beı 
liralık muvakkat teminat makbuzu 

veya banka temina mektubu ile söy
lenen gün ve saatte encümene geli· 

Geçenlerde Mısırın 

eski başvekillerinden Ne
sim pa anın genç bir t,;;~~~~c\·~w.r. 

Avusturyalı hzln A'·us
turyadn nişanlandığını 

njans tcl..,.raflan haber 
"ermi<ılerdi Nesim Pll":l 

70 l n ındnclır. Ni anlısı 

Bn. Mari Hopner de 
henüz 1 7 ya.,ı:ıdadır. 

Bn. Mnri Hopncr tay
yare ile Kahircye gel
miştir. Düi•ünleri bu-

gün ler de ynpılncaktır. 

Resim, genç kızın t .. y-

l areden inerken ni nlısı 

tarafındnn kar ılandığı
nı gö termektedir. 

- Adam sende istediği kadar arasın! nır. 

Eğer Paket derhal kapıyı kapatma- 2 _ adet vatı fiati tutarı lira 

mış olsaydı Moro\•er Pardayanla Şarl 8000 28 27 2160 

IDangolemi görecekti. 2000 58 38 760 
Jnk Kleman gittikten sonra odada ka- 3000 97 55 1650 

i
lanlar görüşmnlerinc devam ediyorlar- 13000 4570 
dı. Pnrdayan sozü bıraktısı yerden de- Yukarıda mikdarı, vatı ve fiati 
vam etti: yazılı elektrik ampülleri 15/ 10/937 

- O halde Ros et ve Paket sizler bu- cuma günü saat on altıda açık ek· 
rada su otelin yalnız sahıbi değil ayni za- .. iltme ile ihale edilecektir. 

mandrı esrarengiz Prensesin memuru- Şartn mesini görmek üzere ma• 
1 sun uz. kina ve elektrik mühendisliğine i · 

Rosset bagırdı tiral< için de üç yüz kırk üçfü·alık 
- Allah bize bunu gostermcsın. muvakkat teminat makbuzu veya 

Pardnyan tekrar etti: banka teminat mektubu ile söyle· 

1 - Siz onun hizmetinde bulunan hafı- nen gün ve saatte encümene geli· 
yelerdensiniz. 1 nir. 

1 Bu tiozler eski orosnulnrı kızdırmağ:ı 30 ~ 5 - 8 - 12 (1911) 3410 
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!ir.ıı.sında muhtelif Eiatlerle muhtelif ne· 
vilerden 1 163 7 çuval incir muamelesi 
olınuı 'e geçen senenin bu haftasında da 
4. 7 5 • l 6 kuru§ arasında fiatlerle 14412 
çuval muhtelif incir .satılmıştı. 

&'fi 

iz mir 
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Ziraat mektebi müdürlü-

Teminatı Son haf ta içinde borsada ııatılmı§ olan 
incirlerin nevi üzerinden miktar ve fiat· 
leri ~u suretle icmal edilmiştir: 

c· . Fiati Yüzde yedi buçuk 
A- i,?'.1 

• • Kilosu Kurut Lira Ku. 

,, Haftalık fiat r'U"pa « ırıncı yerin• 8000 4 24 00 
Yulaf • » 6000 4 25 ı 
Kepek.: ~~~~n 3000 3 · : ~~ 
Kok komuru 15 Ton 2350 26 44 Çekirdeksiz Uzüm fiatleri Nevi Çuval Asgari Azami 

Süzme 2168 9.50 15.00 

Maden kömürü «Zonguldak» 30 » ı 125 25 31 
Çam~tır sabunu w 450 32 ı 

0 80 dalgalı geçmiştir .. 
Elleme 11161 6.00 ı 3.50 
Paçal 2169 5.25 8.25 

oldukca Peynır «B.ey~z yaglı» 300 Teneke 35 7 87 
l 1 Mektebımız 937 yılı uıtiyacı için 22/9/937 t 'h' d k ·ı 

Hurda il 77 4.25 4.50 
Yekun 16675 

' 
Pamuk f iatlerinde de bir tenezzül mevcut ise de 

olmuştur 

Son ha ta satıı annda miktar itihariy- • 1 yuk . arı ın e e sı l· 
le geçen haftaya nisbetle bir fazlalık mık:. ya~ı an anda cınıleri yazılı erzak ve hayvan yemine tali1t 
mevcut görülmekle berber fiat vaziyetin- ç adıgından 2490 ıayılı kanun mucibince on gün temdit d 0 l 
de tebeddül yok gibidir. rek ~/l0/937 pazartes~ günü. saat 15 buçukta mektepte müte:ekkU 

gecen haftanın iki misli muamele komııyonda tekr~ eksıltmesı yapılacagw ından talı'plen"n 1• O...etı· tem"ı· ihracat mevsiminin en hararetli gün- t 1 - ... 
terinde bulunulduğu için muameleler nl a .ını ma sandıgına teılim ederek makbuzunu komisyona verme-' • Şehriznız ticaret ve zahire borsası ta- !ediği bir haftalık müddet zarfında bor· 

lafından son hafta içinde neşredilmiş soda cins ve mikdarları işaretli. eşya
plan gündelik muamele listelerine karşı1armda gösterilmiş olan fıatlerle 

2 43 SO en. 3380 (1906) 
. 43.50~ı~~mq~ ·-~~~----~--~~~•••u•~~m••••M•s Birinci Ham ~al 599 40.50 42.50 Jyi ve işlenmeğe salih mallann peyder-

> Vadehmal575 40.00 41.00 pcyvetedricenpiyasadaazalmaktaoldu Posta T ) f 
> Eski satıJ 

ıöre 22-28/9/937 tarihlerinin tefkil ey- satılmıştır: ikinci Hazır > 60 38.00 38.00 ğuna göre liatlerin biraz ilerlemesi ih- e gra 
Haftaltk fiat San > 19 30 00 30 00 ••d •• ı ••""' •• d Telefon umum 

Eşy Azami > • • timal!eri mevcut telakki edilmelttedir. m U Ur ugun en ! 
M a isimleri Milı:tan Kabı ~~rl 6 50 Y ekün 17 3 7 1nhi .. r idaresi hurda incir mübayaa-

uhtelif Buğday 6125 Çuval 3 75 4 00 Son hafta içindeki muamelelerin mu. bnda devam etmekte olup fiatler malın 1 .- Birer buçuk tonluk üç kamyonetle idare edilmek üzere 
> Arpa 1203 > 4 125 4 25 kayesesinden de anlaıılacağı üzere fiat- kalitesine göre 4. 4.S kurUJ arasında te- lzmır ~oıta ve paket merkezleriyle fİmendifer İstasyonları 

}( ~ Bakla 972 > 6 00 6 75 lcrde bir hafta evvelisine nisbetle 0,5 • mevvüç etmektedir. vapur ıskeleleri ve fehir dahilindeki posta ve telgraf me k I v~ 
Ç:a~ı 55 : 4 00 4 00 1,00 kuruş arasında cleği§en bir tenezzül incir piyasan bugÜn İçin sağlam ve alı- araundaki posta nakliyahnın .28/9/937 tarihinden itib:re:z b~ 
Burç,]c 

27 
4 50 4 50 mevcut olmasına kalfl muamele milctan cılar da iştahlıdır. ay zarfında pazarlık suretiyle ve üç aene müddetle ihale.i . 

Stısanı ~:. : 16 00 16 00 iki misli fazladır. • • ZEYTlN YACI edilecektir. ıcra 
Nohut 349 :. 5 625 7 50 Bi.lhaua alala nevi pamukların Yeni Son hafta içiıUle boraada kilosu 42 Aylık muhammen bedeli 450 liradır. 
Bulgur 14 > 8 00 8 00 mahsulleri piyasaya çıkanlrnağa bllffan· kuruıtan iki ton lapanit zeytin yağı sa- 2 - Muvakkat teminat miktarı 810 ve kat'i teminab 1620 
M··'- 1731 > ~ Ot) 43 00 mıı ve alınıp satılmakta bulunmu§tur. . tılm••tır. Geçen hafta ayni neviden 3650 liradır. wıtelif pamuk b °'V 

Paınuk çekirdeği 105 TOn 2 90 3 00 Halen yapılan mü ayaabn ihracat kilo zeytin yağı 4S kut"U§tan muamele Ayrıca 500 lira da kefalet alınacaktır. 
Yun 10173 . Kilo 75 00 79 00 içi~ olr~ayıp spekül~syona matuf ~ulun- görmüştü. 3 -. Malumat almak iatiyenlerin müdürlük kalemine müra• 

' '!'atlı badem içi 4911J > 81 50 83 00 dugu •oylenmektedır. ihracata. b_aşlan- Piysa vaziyeti geçen lı.It.akinin •Yni- caatlen. 3400 (1907) 
Acı ,. > 794 > 56 00 56 00 dığt takdirde Eiatlerin hiç olmazsa bu. dir. Yeni mahsullerin piyasaya claıesi 
Rezakı üzüm 50 Çuval 12 50 12 50 gü'*ü Jeklini muhafazı: deceği •?nen- 'Zamanı yaklaşmakta olduğundangtimdi-
Incir 16675 > 4 20 15 00 mektedir. lik mu.amele durgUQdur. 
Çekirdeksiz tizüm 13174 > 12 25 25 00 Avrupa fiatleri de günden güne dü§· ,ÇEKiRDEKSiZ OZOM: 
liaftalık borsa satışlarını bu suretle tır. Hazır mallar 4,25 - 4,125, vadeliler !tünlük arzetmekte olmakla beraher İz. Son haftaya ait borsa neıriya.bna na-

topladıktan sonra satıhnıl olan e.şyanın ise 4,25 kuru~·üzerinden muamele gör- mir piy~tı Liverpol. ~e ~evyork piya; zaran 22-28/9/937. tarihlerinin te~il 
nevi Üzerinden sat~ ve fiatlerl hakkın- mü.ştür. salanna nisbetle hayh ilerıde hulurunak- eylediği ıon hafta içinde borsada atıl-

iLAN 
Nafıa müdürlüğünden : 

da horsa listelerinde gördilğümUz ma- Ge<:en hafta hazır olarak satılmış olan tadır. mış olan 13174 çuval çekirdeksiz üzüm-
lii.ınat ile piyasa vaziyetleri hakkında 485 çuval bakla .4•25 ku.ruştan muamele PAMUK ÇEKIRDEcll: le beraber m.evlİm batından son tarihe 
alakadarlarından edindiğimiz malWııatı görmilştil. Geçen senenın bu h~~ı~- Yeni mahsul üzerine muamele1~e kadar borsada muamele gören çdcirdek-
ayrı ayrı aşağıda arzedi~ruz: da 4,75 k~tan yalnız 17 ~uva a • ba§landığı anlaıılmaktadır. Şimdilik pi- siz üzüm mikdarı 77558 çuval ve ı tor-

BUôDAY: la satıldığı anlaşılmıştır. Ikı haftadan yasada 3 kuru~ fiatle alacı vana da pa- b baliğ olmuı bulunmaktadır. 
Son hafta içinde bot"Sada satılan huğ- beri piyasada görülen durgunluk halen muk fiatinin vaziyeti dolayısiyle işlet in- aya9 -ı6 h 

1 
.. d . b 

(1740) lira (72) kurut açın tutarlı Bergama müze kurağında 
yaptırılacak yazıhane yapısı 15 giin müddetle,. açık ekailtm 
konulduğundan isteklilerin 2490 sayılı yasaya göre hazırla:~ 
c~~arı teminat ve müteahhitlik ve ticaret odası belgeleriyle 
bırlıkte 15 Birinci te.rin 937 cuma günü aaat 11 de nafıa mü· 
dürlüğünde müte,ekkil komisyona bafvurmaları. 3408 (1913) 

-- L .... 
:.J_ ·k fia k d.i G haftaki neş- 1 J ma su un en geçen aenenm u 
"l<iy]arın nevi i.' n mı tar ve t- devam etme te r. eçen . kipf etmemektedir. . . ı. d • b d 

171 5 
O 

7 
al 

leri: rlyatımuxla kaydettiğimiz gibı Avrupa YON. tarıbıne ._a ar ıse orsa a çuv 
Haftalık fiat flatlerl milsalt olmadığından ihracatçı- · ve 955 torba ç~kirdekaiz üzüm eabldığı 

Salihli Sulh ~ukuk Hakimli
ğinden: 

Tereke 
· Yapağı stoklarının azalması h"a.se;hiy- I I 

Nev1. Çuval Asga. Aza. tar 4,125 den fazla fiat vermemektedir. ( .. .. . 
1 1 h an aşı mıştır. 

b 1m dık e yun uzerıne muame e er araret kes... S h f . · d ·· d li'- · "b · l D N 937/10 Yumuşak Mallar 2323 5 875 6 00 Satıcılar ise bu fiati uygun u a - . . . . ,... on a ta ıçın e gun e "' ıtı arıy e osya u. 
O • kişaf t etmıştır. Temız mallara pıyaaa kuvvetli h d d -'-· d-L · •. .. S ı·h1· · Ç ki k ·· ·· d Sert • 130 6 50 6 5 !arından muamele vaziyeti ın e -

1 
orsa a cereyan e en çe&.ır e&sız uzum a ı ının apa ı oyun en 

tr_ 31!_.1 4 87ır 6 125 1 d . kt d. ve istekli alıcı mevcut olup fiatlerin bir 1 "kt f" ti • v Sarı Mustafa Koca H·· . c··k ... ""rışık mallar "'* " memekte, iş er urgun gıtme e ır. . ... şatı~ arının mı ar ve ıa en a~agıya top· useyın o • 
.Engin malim· 125 5 00 5 00 KUMDARI : az daha terakkıye meyyal hulundugu lanm11ttr: , çenin ölmesiyle terekesinin tesbiti 
"' r d söylenmektedir. • l d E · f d .-.ekun 6125 Geçen hafta olduğu gibi bu.ha ta a . / Miktarı Gündelik' fiat varıı er en mıne tara ın an is-

Bunaan bir hafta (!VV'el borsa<la m'uh- işlerde sükunet görülınüşW.r. Bu süku- 1 '.\ TLI \ E. A~I BADEM JÇLERl Satı~ tarihi Çuval Asgari Azami tenmekle yazılmıf oldutı!idan 
telif nevilerden 6456 çuval buğday mu- net daha fazla durgunluk haEnde gP.. Pıyasaya arzedılen matlar hemen vef22/9/937 3132 12.50 25.00 mumaileyhte alacağı o larla 
amelesi olmuş ve fiatler aşağı yukarı rülmcktedir. ltlmilen salın alınmakta ve fiatler gün· j 23 > > 2753 13.00 25.00 mumaileyhe borcu olanlann ilin 
hu haftaki seviyesinde görülmüştür. ÇAVDAR : den güne tercffü arzeylemektedir. 1 l.f > .> 228 7 t 3.00 24.00 tarihinden itibaren bir ay içinde 
Buğday piyasasında bir hafta evveli- Istckli muame1efor olman~aktadır. Ma- Geçen haftaya nisbetle tıt.tlı mallarda 25 > :t t 390 12.50 23.00 j sulh mahkemesine müracaatle ala-

s.ine nisbetle bu hafta içinde de hiç bir ama!ih piyasada da m:ı.1 azdır. 2 ~ 3 ve acı bademlerde de 1 • 2 kuruş; 2 7 .t 1> ı 392 12.2 5 ı 3. 5 O 
1 
cak ve borçlarını tesbit ettirmeleri 

Kulak, Boğaz, Burun hastalık:-' 
lan mütehassısı 

Doktor Operatör 

Sami Kura~çı 
Muayenehane: Birinci Beyler 

No: 36 Telefon 2310 
Evi: Göztepe tramvay cadde-

ıi 992. Telefon: 3668 
fark yok gibidir. BURÇAK : · "' kad~r tereffü mevcut olup bunun iler- 28 > :. 2220 12.oo 22.50 aksi halde terekeyi ne ı;ıahsan ve 

l'wlübayaat normal biı· şekilde yapıldı· Kümeli mal muamelesi olmamakta- liyeceği .kuvvetle umulmaktadı:. Yekun ı 317 4 ne de izafeten takip edemiyecek- A 

ğı gibi fiatlerdc de iki Uç haftadan beri dır. Esasen piyasada fazla stok yoktur. RAZAKI OZOM: Geçen hafta da satış miktarı aşağı yu· leri kanunu medeninin mevaddı 

1-26 (481) 

·-·E~ 
istikrar var gibidir. Sert mallar az gel· Dahilden gelen mallar zahireci. esna~ı Mevsim b&§tndan beri ilk defa mua- 1 )tarı bu miktar yani 13929 çuval olarak mahsuauına tevfikan ilan olunur. ödemi! kazası tapu memurluğu,. 
inekte ve bu münasebetle yumupk ve tarafından mübayaa edilmektedir. Pı- meleai ~reyan eden bu mal için şimdi· toplanmı§ ve geçen senenin bu haftasın-! 534 561 569 dan : • 
karışık mallar Uzerine daha fazla mua- yasa vaziy:t~~e .y~ı~ağa değer bir ~k ~at'i piyasa olmadığı ve malların ka· l daki aatış miktarı 38929 çuval olarak -zw.zJflllfrLL~J'. (1905) ~lf kazasın~ M~utiyet m~-
lllele olmaktadır. §ey olmadıgı oğrenılmıştır. lıtesıne göre talep nisbetinde fiat bula- hesap edilmişti. 1 :4/~~ baUeıinde Karanfil sokağında ıagt 
Buğdayların geçen sene bu hafta için· SUSAM = - . 1 d cakları anlaıılmlfbr. Halen müesse• Haftalık piyua vaziyeti hakkında.ki I zmır Toklu kızı Alimenin evi arkası : 

deki piyasa vaziyetinin hemen hemen Piyasada alıcı olnıadıgıiıdan fıat er c müstakar bir piyasa yoktur. tetkikatımız hulaııaten ıöyledir: E k k k Konyalı Nuri evi, solu : Sağır oğlu 
bugünkü şekilde bulunduğu ve yalnız sukut meyilleri görülm~tür. G1en iNCiR; Son hafta içinde çekirdeksiz üzüm fi- T e ve ız Ahmet veresesi evi önü : Yol ile 
~t~ ıniktarının 10611 çuvala baliğ ol· haftaya n~~etle fiatlerde bkırdakuruş :· Borsa listelerine göre 22 • 28/ 9/ 937 atleri oldukça dalgalı aeçmiştir. 21 /9/ küf tür /isesi çevrili 426 vergi numaralı bir evi 
Uğu anı ıl dar tenczzul varoır. Şu a r var 1

• rihl · • . d . 0 G d 1 l bunda 29 J z· 
1\. aş mıştır. . . . ılın d • ından yu- ta erı ıçın e borsada t 66 75 çuval ın- 1 9 3 7 de teessüs eden piyasa 2 7 /9 /9 3 7 ye Ün üz Ü ve yatı ı resmi li- • n sene evve ıfta.vh la-

RP A . genış mıkyasta ış yap a ıg . ı b . d J d ld K 1 maıl oirlu H•••- ·ı kan Nad· · 
'b f · . tli 16 16 5 k .. esas pi- cır satı mıı ve unlarla beraber mevsun ka ar ayni ıekilde devam etmiş ve bu. ae ere mua i ir. ayıt ara de- • --... le sı ıre-
.qa ta · · d ld v anı ı ukarı- karıda ışare - ' unı.,a ı ed T d h • 

}'a . ıçın e satı ıgı · aşı ıp Y k b k l kl:ıd • başından son tarihe kadar satılınıı tarihte 9 numaralı mallarda 0.25 san- vam iliyor. elefon: 2774 en arıcen aabn almak suretiyle 
l§aret d · ı . lan 1 ?03 çuval arpa yasa olara a ı ına ır. 1 . . l . ı: 1 K d' w 1 Ali N 

Utnu e 1 mış O "" . • OHUT· o an ıncır erın miktarı 74245 çuvala oa·,tim ve on bir numarada 1 kuruı kadar .................. , ... 0·1·;ı1 .. ,............. a ır og u urinin aenebiz ve 
tni beyaz mallardan ıbarettır. N · l·- J t ·· ı ·· · · f 'tl · 2 • "iki c h f .• . ·yeti aşağı ıg o muştur. enezzu gostermış dığer numara at erı 8/ 9/937 tarihinde teessüs etmiş nızuız mu yet ve zily-...l!-d b eçen h ft b "d ll09 al ha Son a taya aı. pıyasa vazı I cquı e u-

~ır a a u nevı en çuv • ka haftakinin ayni ve aıcak- 1936 senesi incirlerinin geçen eylUlün ayni seviyede kalmıştır. olan üzüm fiatleri şunl.ndır: unduğundan bahisle Ali Nurinin 
ve 1051 l ldel' olmak üzere yu rı geçen b 'h k d k · 1 u9 2 7/9 

J,sa75 çuva v 1 
• l tır. iyi mallara iştihalı talip vardır, u tarı e a ar ı satış mecmuu ise ooor / 9 3 7 da teessüı eden fiatlcr tse Fiat mirasçıları tarafından namlanna 

2160 -
4
•125 kuru~ arasında fıaUer e y: li mallar 6 _ 7 pişkin mallar ise 8-10 çuvalı hurd;ı olmak üzere 94949 çuval 28/9/937 de yeni bir tenen:ül arzet- Nu. Asgari Azami niden tapuya tescili İatenilmi• ye-

Çuval a satılmış ve ayrıca er ol ak 1 . 7 7 :r ve 
4,4375 k rpa kuruşa kadar m~terl bulmaktadır. ar top anmı§tı. rnıı ve ve 8 numaralarda 0.25, 9 nu- 14.50 15.00 Hasan kansı ile kanıı Nad· ka 
Pa d uruştan 147 çuval çakır mal ar· BULGUR : Borsanın yevmi satış listeleri muhtevi- marada 0.5, 1 O numarada 0.25, 11 nu- 8 12.25 15. 75 nuni teblı"gat ·f ec1=ı __ k ıreye. • 

a ınuamel ·· .. stü ı a ıune suretıyle Ce e gorm.u-s · .... 1 Piyasada hazır mal olmadığından pi- yatına göre son hafta içinde borsada ce- marada 1.00 ve 12 numarada O.SO ku- 9 16.25 16.75 . ._ _ _._~Lla im . 
sen hafta arpa pıyasasında goru • . .. 1 d . . . .. d _ ,,,_ 

1 
IACUuc1.1S1111 n IU'llJhn •• ıae d 

trı~ 1 kıs- yasa vaziyeti hakkında hır şey soy ene- reyan e en ıncır muamclelerı gun euı.. ruf tenezzül hasıl olmuştur. O 18. 00 18. 7 5 'ka t ihla bell° 1_ ,. e 
ltıen ° ~n hararet bu hafta içinde memektedir itibariyle ve miktar ve fiat üzerinden ıu Netice itibariyle hafta başına ni.sbetle 11 20.00 21.00 ı me g n 1 ounadığı anla-
Viyed_:aı~~lmuş be de fiatl~r y~e ~- Beyazlık .ve temizliğine göre piyasa- şekilde icmal edilebilir: hafta sonunda üzümlerin heyeti umumi- 12 22.50 23.50 ~~ı:~un~an bu için 27 /10/ 
İçinde mıştır. Ihracatç ar u ~ a a ıkarılama~ malların 10 kuruşa ka- Gündelik fiıit yesi fiatlerinde 0.25 - O. 75 eantim ara- Son hafta içinde piyasada görülen bu ras yan çal'famba IÜ· 
göste~~l~l m.ilbayaasında .bira~.js:~ ~/satılması ihtimalı kuvvetli görül- Tarihi Çuval Asgari Azami sında tenezzül kaydolunmuştur. dalgalanıı Avrupadan alınan fiatlerin bir ~Ü öd.emit tapu memurluğunca ye-
düJlnernış ~r~ır. ~tıc.ılarrta.ue 1~ Uelr~ mektedir. 22/ 9/937 864 6.25 14.00 Şu kadar var ki ağuıtosun 26 inci gü· neticesi olara.k kabul edilmektedir. Pi- rmde ınceleme yapılacağı cihetle bu 
f' esını temm içın o ya sur en tescil talebin b · •t• 
~atletle ;mal satmamışlardır. Piyasa va· PAMUK: 23 > > 4145 4.25 14.50 nüne niabetle bugünkü fiatlerdc 1.50 ile yasada bugün için yazılmağa değer fev- .. • e ır ı ırazı olanların 0 

ıt.Yetinin öntitnüzdeld hafta içinde ta- Bona ne9riyatına göre haftalık pa· 24 » > 2139 6.00 14.0012.5 k~rUf arasında yiikeelme mevcut kalidelik yoktur. gun yermde hazır bulunmaları ve~ 
"az:tuh edeceği anlaşılın~tır. muk satıtlan fU ıekilde tasnif edilmittir: 25 > > 1064 4.50 14.SOlo.lup ılk piyasaya göre. bugünün lialle- UMUMi PiYASA VAZJYETJ: yahut o güne kadar yazı ile Ödemİf 

BAKLA : Haftalık fiat 27 > > 3541 4.50 tS.00 I nnde 7, 8 ve 9 numaralarda 1 - l.S ku- Alakadarların eöylediklerine göre pi- tapu idaresine bat vurmala tebl'"' 
dı ~af.ta satışı olarak yukarıda işaretle- NeYi Satıt tekili Balye Az Çok 28 > > 4922 5.50 14.SO 

1 
ruı tereffü 1 O, 11 ve 12 numaralarda yua vaziyetimiz inlı:i§afa müteveccih bir makamına geçmek Üzere i~ ol il 

l glınız 972 çuval baklanın 535 çuvalı Akala Hazır mal 147 42.00 43.50 16675 İle 0.25 - 2 kurut arasında değitea bir tabiilik ııöstermektedir. nur. u~ 
la~ır ınUt~bakisi vıdeli olarak satılmış- > Vadeli > 315 42.00 43.50 Geçen hafta ise borsada 6 • 15 kurut tenezzül hesaplanhllftır. ABD! SOKULLU 

1 

'~SOBALAR 
Resmi ve huauai daireler ve saire bütün 

Otemteket ihtiyacına temin eden •• 

Şakir Zümre 
le Tür~ sanayii harbiye ve Mad~niy~ f ~bri
aı~ tırndiden vaki talepler üzerme ımalab~ı 

~enı,letmi,tir. Her mikdar hemen teslim edı· 
t ır. Boru, tabla, kömür kovaaı ve aair teferrüat 
•bulunur. 

1 

> 

Mutbak ocakları 
Odun ve odun kömürü yakılmamasının 

tahakkuku üzerine mutbah ocakları herkesi 
düfilndürmektedir. Bu mütkülü ev, apart. 
man, lokanta, otel, hastane, kıtla ve aaire 
için her nevi maden kömürü yakan ve her 
büyüklükteki ucuz, ıağlam, zahmetsiz, te
miz ve ekonomik •• 

Alanya ekonomik ocakları 
Halletmittir. Küçüklerinin maarafı gün

de dört kuruttur. 
Fazla izahat, fiat ve taf silit için atai•

daki adrese müracaat : 

1 

a 
fi " 

( 1914 ) 

Bronz l • 

aış fJrçaları 

Elyaflarınm hususi mah · tt l 
su ile t • ı· k •ye e 0 ma11ndan ditlerı yalnız so;: uk 

emız ıyen ve oruya A hh- WI b 

olduğunu d' d kt l n yegane ıı ı, sag am ve sert fırça 1f 0 or arı ve kullananlar tasdik etmektedirler. 

BRONZ LOKS - BRONZ MiLOKS • BRONZ J 71 tipleri varda .. 

Umumi satış depoları: Ahmet_ Erem Buldanloğlu - Gazi Bulvarı: 23 Telefon: 3991- Telgr:EREM 



Yazın insan 
• kolaylıkla 

Nezle 
Başağrısı 
Kırıklık 

Dikkat 
Ediniz 

kendini 
üşütür! 

daha 

Bu ilk tehlike alametlerini görür görmez derhal 

NEVROZiN 
almak lazımdır 

NEVROZIN Soğuk algınlığının fena akıbetler doğurmas'ins 
mani olmakla beraber bütün ıatırapları da dindirir. 

icabında günde 3 kaşe alınabilir 

lzmir Tramvay 
ketinden: 

Cereyanın ilkteşrin 1937 ayinda afağıda gösterilen yerlerde 
ve tarihlerde kesilebileceği sayın abonelerimizce bilinmek üzere 
ilan olunur: 

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

XI ve XIV numaralı Gazi Bulvarı mıntakasında 
XVI numaralı Gümrük mıntakasında 
XU numaralı Mzarlıkbaşı mıntakasmda 

Vi-Vll-Vlll ve Xlll Tramvay caddesi mıntaltasmda ve mücavir 
ıokaklarda; 

2) 10 v 24 ilkteşrin pazar günleri saat 9 dan 15 e kadar: 
I numaralı Dnrağaç mıntalı::asında 
il » Tepecik » 

ili » Alsancak » 
iV » Basmahane » 
IX » Eşref paşa » 

XV » Kültürpark » 
Karşıyaka » 
Turan » 
Bayraklı » 
Bornova » 
Buca » 

MiLLi EMLA.K MODORLOGONDEN: 
S. Nu. Lira K. 

921 Altındağ su f abrikaıı depoları arkasında Mersin pı-
nar mevkiinde 5681 metre kule ve cşcari ha-
vi arazi 250 00 

936 Kar.f ıyaka Mersinli Karşıyaka şosesi üzerinde 
3606 metre ma müstemilat kilise 2000 00 

939 Karşıyaka Burhaniye Tasvir S. 27 Nu. 956 met-
re arsa 191 25 

Yukarıda yazılı emvalin mülkiyetlerine bidayeten ve temdi
den haddi layıkıyle talip çıkmadığından 27 /9/937 tarihinden 
itibaren bir ay müddetle pazarlığa bırakılmıştır. Alıcıların ko
misyonun içtima günleri olan pazartesi ve perşembe günleri mil-
li emlak müdürlüğüne müracaatleri. 304 (1908) 

MiLLi EMLAK MODORLOGONDEN: 
S. Nu. Lira K. 

951 Karşıyaka Osman zade inkişaf sokağında. Nu. 7 
taj 159 metre arsa 39 75 

Yukarıda yazılı emvalin mülkiyetine haddi layıkıyle talip 
çıkmadığından 27 /9/937 tarihinden itibaren on gün müddetle 
uzatılmıştır. ihalesi 7 /10/37 Perşembe günü saat 15 dedir. Alı
cıların Milli Emlak Müdürlüğüne müracaatlri. 3405 (1909) 

DAHiLiYE MOT AHASSISI 
DOKTOR 

Celal Yar~m 
İzmir Memleket hastanesi Da
hili Hastalıklar Seri.riyalı Şefi 
Pazardan maada her gün hasta
larını muayene ve tedavi eder. 
Muayenehane: 2 inci Beyler 
sokağı No: 65. 
Tele fon: 3956 
Evi: GÖtepe tramvay cadde
si No: 1018. Telefon: 2545-

Adres - Beyler Numan :ı...de 
sokağı Ahenk matbaası yanın
da. Numara: 23 

Muayene saatleri : 10-12, ~ 
15,30 - 17. Telefon: 3434 C 

• . , .. ~ ezz'ZZZ?'ZZZZP'liZZ27P2?2> 

·rl', akide şekerinde yüz- dır. 

Ziraatçılara, Çiflik sahiplerine müjde?? 
Hükümeti Cümhuriyemiz gaz ve benzin rüsumunu indirdi. Ar

tık bundan sonra ucuz olan bu maddeleri kullanmağı dütünmeğe 
mahal kalmadı. Pek az kullanılmıt 1925 • 1927 modellerinden 
(FORDSON) markalı traktörlerimiz vardır. Bunlar ehven fiat 
ile ııatılacaktır. iki adet nümune mevcuttur. Geliniz, görünüz ... 
Fırsatı kaçırmayınız? 

ADRES : lzmir • Fevzi pa~a bulvarı No. 41 Hurda Demirci 
OSMAN MALKOÇ 

1 - 10 (1689) 

1-Iava Y alları Devlet isletme ida-
' resi umum müdürlüğünden: 

1 - Eksiltmeye konulan iş: Ankara Tayyare meydanında te.y-
yr-•e iııtasyonu binası. 

2 - Keşif bedeli: 87056 lira 47 kuruştur. 
3 - Eksiltme kapalı zarf u-uliyle }<:ötürüdür. 
4 - Muvakkat teminat 5602 lira 82 kuruştur. 
5 - ihale 7 /10/937 tarihinde perşembe günü caat 10.30 da 

tayyare meydanındaki umum müdüürlükbinasında yapılacaktır. 
G - Keşif evrakı, şartname ve mukavelename projeleri An

karada posta umum müdürlüğü binasındaki ve lstanbulda Ka
raköy postahanesindeki hava yolları kişesinden ve lzmirde Na
fıa Müdürlüğünden 435 kuruf mukabilinde alınabilir. isteklile
rin eksiltme şartnamesinde yazılı belgelerle muvakkat teminat 
ve teklif mektuplarını muhtevi kapalı zarflar nı nihayet eksilt
me saatinden bir saat evveline kadar Umum Müdürlüğe vermit 
olmaları lazımdır. Posta teehhürü kabul olunmaz. 

26-28-30-2 3469/3270 (1823) 

Böbrek, karaciğer raha sızlıkları
na, hazımsızlığa karşı en jyi ve 

şifalı maden suyudur 

Her yemekte bir iki 
Bardak içiniz 

yeni lzmir eczanesi TELEFON: 2067 
3~~~~~-

Sıhhat ve içtimai Muavenet Mü
d ürlüğii satın alma komisyonundan: 

Muhammen Tutarı o/o 7.5 
Cinsi Miktarı kıymeti L.K. Teminat 

Koyun eti 1700 En az 45 9SO 75 L. -
2200 En çok 

Dana eti 1400 En nz . 30 450 41 L'. 

1800 En çok 
Sacır dilsiz ve körler müessesesinin yukarıda müfredatı yazılı et 

ihtiyacı açık eksiltme ile ihale edilecektir. isteklilerin şartnameyi 
her gün sıhhat müdürlüğünde görebilecekleri ve ihalenin 9/10/937 
günü saat 1 O da sıhhat müdürlüğünde yapılacağı ilan olunur. 

3~2-5-8 3403 (1910)' 

-;ın ı:-vı t H 

. .. . . .. · .... ": ·' . • Hakiki dostun tavsiyesi budur: 

R 
A 
D 
y 

• 
ı 

Yurdda ıttifak 

tesise niçin 
haline gelen bu kanaa 

ve nasıl muvaffak oldu? 
Çünkü cRADYOL1N> in terkibi yük- mütemadiyen taze Uıze piyasaya çı 

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

nanlarm dişleri temiz, sağlam ve gilzel- Artık bütün bunlardan sonra c 
dir. YOL1N> kullanan on binlerce ki§ 

Çünkil «RADYOL!N> emsalsiz rağ- ne kadnr haklı olduğunu anlamak le: 
beti dolnyısiyle hiç stok yapmadığı için lnylaşır. 

GONDE tKt DEFA FIRÇALAMAYI iHMAL ETMEYiNiZ .... 
.~\ ..... 1 # :.... Hl 

Her işte kullanılan 

Z U A 
ade -kömürü 

Her cins kömür perakende suretile rekabet kabul et· 
mez fiatler dahilinde satılmaktadır. 

Adres : Kestane pazara Bardakçılar sokak numara 12 
F. PERPfNYAN 

rz7..z7..z7..7ZY.7..Z7.7.7.zzrxr..LZ/.T'.L7.ZZZZ-LZJ·ı:ısZk:2".n7...Z:ZZlZ'r..i::Z.ZZZA~~~I 

Şık Atelyesi 
Beyler Sokağına nakledildi 

Mimar Kemalettin caddesinde (ŞIK) dikiş ve :tapka atelyetİ 
:\tevsi mecburiyeti dolayısiyle tkinci Beyler ıokağı civarında N1.1 
~man zade sokağında 36 numaraya nılkledilmittir. 

, 1 • 26 (1803) 
CZ727'./ZZZZTLZIZZ2ZV2ZZ.2"Jr./.7.7./.7..7,ZTL7JZZZ72Zr/Z77ZZZZ.·~7" 

!"~ - • ~ DEt1EkTiR. ..... ~ 
>..J KELVINATOA- lkl defa daha az lşled~ii - - ~ - oİ~· 

- h;:ıldo aynı randaman elde edilen yeclno_soıukJ!!va_d___. 

18 Ay Veresiye ~atış 

SAHiBiNiN SESi 
ARTHUR VETTER 

lZMlR - Saman iskelesi (Büyük Kardiçalı Han) ··( t 
AYDINDA : Mehmet Gürer - öDEMIŞTE : H. Avni Gu e 

MUGLADA : Ahmet Sabri Acarsoy ••••• 

Mani sa Vilayeti Daimi encümenill' 
den: 

M . - o"'d 1 - anısa - Turgutlu yolunun 1 + 074 - 17 +, 43 ıJ "'' 
kilometreleri arasında yapılacak 92286 lira 49 kurut keşifli t 
ve sınai in~aat kapalı zarf suretiyle eluiltmeye konulmuştur:rıı· 

2 - Bu inşaata ait keşif ve sair evrak 461 kuruf mukabı ı 
de Manisa vilayeti Nafıa müdürlüğünden alınabilir. rı 

3 - Eksiltme birinci tefrinin yedinci per~embe günü saat 
0 

birde Manisa vilayeti Daimi encümeninde yapılacaktır. 
4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyledir. 
5 - Muvakkat teminat 6921 lira 49 kuruştur. .,ııf 
6 - Bu eksiltmeye gireceklerin Nafıa Vekaletinden ahrı ısı"' 

ehliyet vesikası ile bu yıla ait Ticaret Odası vesikasını "le 
1
.,, 

vakkat teminata ait makbuzlarını bir zarf ve teklif mektup1•~11,i 
da ayrı bir znrfa koyarak bunları 2490 sayılı kanunun 32 1 JıO" 
maddesi dairesinde hazırlıyacaklnrı bir kapalı zarfın içiııe ı~tf 
yarak 7 /10/937 saat 10 na kadar Manisa Valiliğine verı;jjeti1 
ve posta ile göndereceklerin mezkur kanunun 34 üncü nıa 
ne riayet etmeleri lüzumu ilan olunur. 

ı2-26--30--3 3218 cı1sS> 
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~ :> EYLOL PERŞEMBE 1937 . , 
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LlVERPOOL HATI'I _,,,._= • 

DEUTSCHE-LEVAN- Fratelli Sperco Olivier Ve Şü. Mardinian vapuru 9 eylıllden 6 teş-
SAHtFE 9 

LıMİTET rine kadar Liverpool ve Glaskov içiıı TE LINIE Vapuru Acntası yiik atacaktır. 
Vapur acentası sRısroL, LE1TH VE NEVGASTLE G. m. b. H. ROYALE NEERLANDAIS BiRINct KORDON REES HATII 

'l'llEssALIA vapuru 6 ilk te§rinde KUMPA.J.WASI JOHANNE vapuru 28 eyliUe kadar 
bekleniyor. Hamburg ve Bremen U- TRAJANUS vapuru 25/9/937 de ge- BiNASI TEL. 2443 doğru Brlstol için ylik alacaktır. 
ıtıanlanndan ma çıkaracaktır. lip, Burgas, 'Varna ve K.östence Um.an- Lllerman Lines Ltd. ARABIAN PRINCE vapuru 10 blrin-
b ARKAntA vapuru 6 birinci teşrinde lan için yUk alacaktır. d Rotte POLO vapuru limanunızda olup 28 el teşrinde gelecek Lelth ve Nevgastele eklenıyor. Haınhurg ve Bremen ll- TRlTON vapuru 5/l0/93

7 "ıımanb- cylfile kadar Londra ve Hull için yük için yilk alacaktır. lllanlarından yü.lı: çıkaraca.ktır. dam, Amsterdam ve Hamburg alacaktır. 
AMERlCAN EXPORT LINES rına hareket edecekUr. PHlLOMEL vapuru 29 eylO.lden 8 NOT : Vllrut tarihleri, va-1:.:!ıe Exporı Steamslılp Corporation SVENSKA 0~~2%1931 de Birinci teşrine kadar Londra için yük purların iıimleri ve navlun llc· 

le~ va~t in 28 .. ke~~tırbek- Ro~~a, Danzig. s:tık dve a~~tAN vapuru 12 birinci te§rinde retlerinin doğifikliklerinden me· ı;,v- • • ..:_IAevyor ç 3 yu lnd bek Danımarka limanlarına hare et e e- Londra ve Hull için yük alacaktır. ıuliyet kabul edilmez, 
eniyor. Nevyork lçlıı yük alacalı:tır. cc B~DALAND motöril 16/10/937 de • ı~ vapw:u .1 el teşr e - ktir ·----------------.. •·----•O Eıa!:c~ vapuru lO 

1 
el teşrinde RoUerdam, Hamburg, Danzig, . Gdynia, Umum Pam k Fabrı0kat0°0 rJerinı·n bek!enıyor, Nevyork için yilk alacaktır. N Baltık ve Danimarka Umanları- U ' 

"""' . orveç, . 
""'-CHANGE vapuru 18 Blrincıteşrln- na hareket edeeektır. N d • k k t • 

de beklenlyor. Nevyork için yük ala- VlK!NGLAND motörü 3/11/937 de 3Z3rJ J. 3 Jne catnır. Rotterdam, Ilamburg, Gdynia, ~anl-
CAIU.TON vapuru 22 birinci te§rinde marka limanlarına hareket edecektir, 

bekleniyor. Nevyork !çın yUk alacak- SERVlCE MAR1T1M ROUMAlN 
tır. ALBA JULlA vapuru 10.10.937 de 
r' ~ vapuru 28 b.lrlnci te;;- Malta ve Marsilyaya hareket edecektır. 
ınde bekleniyor. Nevyork ıçln yUk ZEGLUGA POLSKA S. A. 

alacakt.r. LECIDSTAN motöril 10/10/937 de 
'l'he Export Steamship Corporatlon An Danzig ve Gdynia limanlarına 
PiRE AKTARMASI SERi SEFERLER ha;:;r.:t edccektır • 

. ~ vapuru 8 birinci te§rinde Yolcu ve yük kahul ederler. !!Anlar: 
Pırl'den Boston ve Nevyork için hare- dal<l hareket tarihleriyle navlunlard~ı 
ket edecektir. dcğ~ikliklerden acenta mesulıyet -

S:eyAHAT MODDETI bul etmez. . 
Ptre - Boston 16 gün Daha fa?.la taf:;ilat için lkın::ı kordon-
P!re - Nevyork 18 gün cLı Tahmil ve Tahliye binası arkasın~a 
SERVlCE MARITIME ROUMAIN FRATELLI SPERCO vapur accntalıgı-

BUCAREST üracaal edilmcsı rıca olunur .. 
l>UROSTQR vapuru 26 btrinci teşrin- na -r':ıe!on : 4111/ 4142/266314221 

de beklenJyor.. -------•ilıl 
l<östence Sulına Galatz. ve • H k • • C::~latz alı:~, ıu:ıa Umanları için Dış e ımı 

·:s ~. ~- ~~JullaL Nacı· lcnıyor. Belgrad, Novisad, Comarno, U 11 
!'i~daı>eşte, Bratislava, Viyana ve Llnz 
•cın Yillı: atacaktır. ~u 

PLı-\TT 
Fabrika.sımn Ns.r.ıc!ar 

ÇIKRIKLARINI ve bilcümle YEDEK AASA MINI 
UMUM ACENTASINDAN 1:;r, !ene temin edebilirsiniz 

ADRES: 

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

Singer dikit makinalvı kumpanyası kar~uında 

?Duua.'fet 
Ci.hun&:rı 

• 

JollNsToN vARREN ums LTD HORTAv..; 
LIVERPOOL "--•·lannı Birinci Beyler t>aoMoRE vapuru 10 1 el teşriade bek- ......... LL 1 ed l limanla ·~•--•- 36 n··----.>a .....,u er. •niyor.. Llverpool ve Anvers · - _.....,. U1D1U" 

l'ırıdan yülı: çıkaracak ve Bıırgaz, Va~ Sabah 9 - 12 
ııa, IC&tence Sulina Galatz ve lbrail IU.leden sonra 3,30 - 6 • • 
~ ;uk aıacı:.kttr. ""' elef edinız. 

ARMEMENT DEPPE - ANVERS Randevü için t on 

l!:SPAGNE vapuru eylo.ı &0nlarında !~---•TELE~~;,F;;O;,;,Nli:ll2iiiı9iıo4•6~,.,.. 

Telefon: 2413 Posta kutusu : 234 JZMJR 

··------~---ım. .............. _. ______ ~· 
Otel SADIK AKSEKi 

Tilkilikte Telefon 3206 

TURAN Fabrikaları mamullbdır. Aynı zamanda Turan 

tuvalet sabunlarını, trao sabunu ve kremi ile gllıellik krem· 

!erini kullanınız. Her yerde Hlılmaktadır. Yalnız toptan aa· 

tıılar için h:mlrde Gazi Bulvarında 25 numarada umum acan· 

lelik Nef'i Akyazılı ve j. C. Hemsiye mUrac:aat edinlı. 
htttlenıyor. Anvers için yU.lt alacaktır. 

DEN NORSKE MIDELHAVSLINJE niyor. Rotlerdam, Hamburg ve Bre- yeni temiz 
OSLO men için yük alacaktır. . 

BAAI.EBEK vapuru 27 eylıllde bek- tlA d ki hareket tarihleriylo ııavlun
lcnlyor, Dieppe, Dünkerk ve Norveç Lırda~i adelliJiklerden acenta mesulıyet 
liınanian için yü.~ alacak~ı'." inde kabul etmez. . . . . 

BAYARD mot.örU 24 bırınclı:I leşr N _ Daha (azla bfsilat almak iç ın Bırınc! 
h<-ltlenJyor. Dleppe, DUnker ve or v-rd da v F Henri Van D>r Zee 
v [' rnan1ar için yük alacaktır n.u on · · 
eç 

1

~ H. SCHULDT Co. N, V. Vapur acenlalıgmı mü.racaa:. 
HAMBURG ecl.ılme.si rıca olunur. 

AIARITZA v puru 28 1 el teşrinde bek- TELEFON No.: 2007/2~03 

················~· ...•................................................. : 
• • . . 
5 Taze Temiz Ucuz J)iiç ~ . . . . . . . 

mefruşat 

Banyo 

Bol hava 

Ucuz fiat 

Sahık Tevfikoaa..ı Oteli 
Posta Kut. aa11 Telefon E456 

~ Hamdi Nüzhet • • • 

Çan çar . . . . lzmirin en havadar yerinde ve denize kar~ı lcukaliıde latif man· 
zaralı cok temiz vz emnivetli vel!Ô:ne oteldir . 

~ Sıhhat eczanesı f 
~ Başdurak Büyük Salepçioğlu hanı ~ 

. . • 

: Karşısında : 
: : 
: ···•·····•·············•···········•····· •••••••••••••••••••••••••••••• 

DAIMON 
Masa ve cep vantilatorlar4 
~ 
~~-'-~' ~~~ 

~~. 
~..;;,:ıı 

., .1 I azın boğucu sıc;;ko:.n son icat edi'en bu vanlı ator ar y . · alı ır kırk 
larıodan kurtarır Ma. ' vantilatorları üc pıl ılef'ç tş d 
·ı_. · k b' k • sar ıya ı var ır. 
hu saat devam eder. Snatla anca ır uru.. . - • 

CE:p VANTILATORLARI : Küçük bir pıl ıle çalışır mul 
te d' d Bilhassa bayanların e llıa •Yen yedi saat devam e er. k• t · 
Ça t b'l' Gıyet şı tır avsıye 11 •larında ve ceplerde taşına ı ır. 
ederiz 

D · 28 H~ nü ôz Ödemişli epoau Sulu ban cıvarı No. 9 • us 

lzmirde Nasırdan Şikayet ayıpdır? 
Eczacı Kemal Kamil Aktaşın 

~'Nasırol Kemal,, 
NASIR iLACI VARDIR 
l l iliil Eczanesi vardu· 

NEKADAR DOGil.U ? •... 
., •sw• . • •ıs:awc ::a - z....- ( 

lzmir Enternasyona Fuar 
fesinden: 

konıi-

lzmir Entemuyonal Fuarının dört raayo ikramiyesini 427755, 
416562, 86571, 239132 numaralar kazanmı,tır. Hamilleri ilin 
tarihinden itibaren üç ay içinde lzmir Enternasyonal Fuan Ko
mitesi riyasetine numaralarla birlikte müracaat ederek ikramiye-
lerini alırlar. 28-30 3335 (1827) 

\ , 
....,. 

Saç Eksiri 
Saçların dökülmesine ve kepeklenmesine mani olur. Komojeo 

saçların kliklerini kuvvt";tleodirir ve besler, Komojen saçların 
gıdasıdır. Tabii renklerini bozmaz, latif bir rayihası vardır. 
Komojen Kanzuk saç ekıiri maruf eczanelerle , ıtriyat mağazala· 
rında bulunur. 

SPOR Meraklılarına 

TRIUMPH Motosikletlerini ve ELF A bisikletlerini bütün 
dünyaca tanılrnı,tır. Sağlam, kullanıtlı ve gösteritlidir 

Yedek parçaları daimi surette mağzamızda mevcuttur. 
MIŞL~N markalı her boy bi&ildet, moto&iklet, tenezzüh, kam. 

yon lastıkleri mevcuttur. 

TEDIYA TT A KOLAYLIK GöSTERILIR 
lzmir ve civarı Acenteai: S. Kalomeni 

Büyük Kardiçeli Han No. 42 

-uıu.....,.. _ 
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SAYFA: 10 YENi ASIR ao ı:.n..oL 
•• 

kındaki takbi 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

lkı andı e t ta Alman yadaki •• • 
mayış er 

v a gazete erinde tal Paris tal yanın 1 •• gore 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

üsbet tedbir
ler alınac k mı 

· N ankine yeni bir 
taarruzda bulunan 
Japon tayyarele
rinden bir çoğu 
düşürülmüştür 

Şimdi Japon ordu-: 
su ı·ic'at nıı ediyor?~ . 

Lo•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ndra, 29 (Ö.R) - Japon deniz 

e a ır 

tayyareleri tekrar Kanton üzerine bir 
hilcum yaparak şehrin tayyare meyda
nını üç çeyrek saat bombardıman et
mişlerdir. Japonlıır Kantona ait bütün 
tııyyareleri tahrip ettiklerini iddi:ı edi
yorlar. 

Nan1cin Vnit; ersıt-e b.nası 

Diğer taraftan c:Centr ... l Ncvs> Çin 
ajansının bildirdiğine göre öğleye doğ

ru 23 Japon tayyareleri Nankine karşı 
bir hücuma teşebbüs etmişlerdir. Bun-

M'IER!KADA .l\1EMNUN1YET 
v· aşıngton, 29 (ö.R) - Milletler Ce-

miyeti Asnmblesinin Çinde açık şehir
lerin bombardımanını takbih eden b:r 
karar sureti kabul ettiği haberi Ame
rikada, umumi efkarın ilk ııksülfımel
lerinden anlıışıldığına göre, memnuni
yetle telakki edilmiştir. Amerika hari
ciye nazırı bay Cordell Hull t.:ırafından 
bu mesele hakkında Japon hükümetine 
gönderilm;ş olan notadaki şiddeti biraz 
geçen karar suretindeki a7Jmkfır ifade 
ayni fikir halef ne ve nyni umumi tt'lak
kiye delUlet etmektedir. Böylece Ame
riknnın telakkisine uygun olıırak bey
nelmilel telakkiler f ayôalı şekilde bir
leşmiş oluyor. 

taarruz hazırlanmaktadır. Japo'l lınrp 

gemileri Pu - Klun mevkiini bombardı
man etmişlerdir. Diğer taraftan Japon 
bahriye siliıhendaı.ları Şapcye hücum 
etmişlerdir. Japon tayyareleri \'e top
ları Çin mevzilerini şiddetle bombardı
mana devam etmekte ve Çin batarya
ları da kuvvetle mukabelede bulunmak
tadırlar. 

lardan önu Çin mania ateşini geçmeğe 
ınm·11ffak olmuşlardır. Bir çok avcı t."ly-

yare!eri tarafından ka11ılamın Japon 
ta) yarel:?ri Şanghay ile Nankin nra
sındı1 yarı yolda olan Peşine doğru dön
müşlerdir\ Bir Japon tanarcci dtişü

rülmüştür. 

lNGtLTERE YEN! BtR MUHTIRA 
VER DL AMERİKA HA. NAZIRININ SöZLERl 
Londra, 29 (ö.R) - lngilterenin Tok- Hııriciye nazırı bay Cordell Hull ga-

yo sefiri Japon hariciye nezareti nez- zetecilere demiştir ki : 

Nankin müzikhallerindeu biri 
dinde yeni bir teşebbüs yaparak askeri c:Amr~rikanın lsviçredeki sefiri istişa-
hcdefleri ihtiva etmiyen açık ıı: h. ı · · k · · ç· d k h" l · bo :ı-e ır erm rı ·orrııtenın ın e nçı şe ır erın nı-

bombardımanı aleyhi d b" uh · · 1 n e ır m tıra bard~maruna karşı ıttifak a kabul etHği 
bırakmıstır. Setir evvelkı" t bb .. 1 · · L • • • • t · · ~ • eşe us erını oır xarar surctının me nını nezarete teb-
de hatırlattıktan sonra Na k" b l"V · · A "k h""k·· · n ın om- ıg etmışlır. merı an u unıetı en son 
~ard.ımanında şehrin merkez hastnnesi 22 eyli'ıl tarihli notnsında J npon hükü
üzer~e. bombalar düştüğünü esefle kııy- metine de bildirdiği gibi içinde kesü si
<letml§tır. vil ahali bulunan her şehrin umumi 

MüSPET TEDBlRLER ALINA- bir bombardımana tabi bulunmasını 
CAK MI ? mazeret kabul etmez ve gerek beynel-

Londra, 29 (ö.R) _ Ccncvrede isti- milel hukuk kaidelerine, gerekse insan
şari 23 ler komitesi tnrafındnn J:ıpon- lık. p:ensiplerine muhalif bir hareket 
ların Çinde yaptıklan hava hücumları- teJakkı eder.> 
nm takbihi ve Asamblenin de bu kara- B. Hull bundan fazla beyanatta bu
rı knbul etmesi gazetelere Jııponya bu lunmaktan ~~ınmış ve Amerikanın bu 
hüküm karşısında Jukayt krılır ve harp ~~~eJede MılJetler C;miyeti)~le i§ bir
metotlarını değiştirmezse müspet ted- lıgı yapıp yapmıyacagı sualıne ceva
hirle alınncnğı ümidini vermektedir. Sol b~n de : . <~eyanatım şimdilik söyliye
cenah gazetelerinde Japonyaya karşı bılecckler_ım~n tamam~nı ihtiva ediyor> 
boykotaj tatbiki lehindeki mücadele git- demekle 1ktifa etmtştır. 
tikçe genişlemektedir. <Nevs Chronic- JAPON GAZETELER! HJDDETLl 
le> gazetesi diyor ki : cJnpon taarruzla- Ro?1~· 29 50.R).-:--- Japon hariciye ne-
rının kurbanları hakkında gösterilen z:ıretının mumessilı Çinde açık şehirle
sempati maddi bir şekil almalıdır. Bu- rın Japonlar tarafında_n bombardımanı
nun için de Japon ihracatına boykotaj n~ takbih eden 23 !er komitesi kararını 
yapılmalı ve Japonyaya petrol, pamuk, hıddetl: k~rşılamış ve bunun pratik bir 
ham maden gibi ilk maddeler ha b ehemmıyetı olamıyacağını söylemiştir ... 
yarıyacak malzeme ihrncatı kesilm:li~ Mümessil komitenin acınacak derecede 
d"r.> hafiflikle hareket ettiğini, yalnız bir ta-

rafı dinliyerek bir karar verdiğini ve 
AMERtKA lŞ BtRLtôt YAPA-CAK. MI ? hf.diseleri kontrol etmediğini söyledik-

ten sonra şunları ilave ctmiştır : c Fıl
hakika Çinde açık şehir çoktur. Nankin 
ve Kııntonun ııçık şehir telakki edilme
lerine imkan görülemez. Cenubi Çinde 
çık. n bir gazete bile Nankin bombar
dımanında sivil halkın zayiatının birkaç 
yüzü geçmediğini yazmıştır. Halbuki 
Çin t~bliğlerinde binlerce sivılin öldü
ğünden bahsedilm"• tir. Japonlar ancak 
~tratejik mevkileri bombardıman etmiş
ler ve hıırekctlerini askeri hedeflere in
his, r ettirmişlerdir.» Japon gazeteleri 
de bu resmi hiddet üadesine iştirak et
mektedirler. 

Sosyıılist «Dnily Herald> bu mücade
leye müznheret göstererek şunları yaz
maktadır : cBu teklifin tatbiki için A
merikanın is birliği mutlıık lfızımdır .... 
Bnşka suretle prat:k bir nntıce elde 
cdiJemez. Amerikanın iş birliği olmak
sızın bu mesdede ln~iltere bir ş y y:ı

pamaz. Nasıl ki Ingilterenin istiraki ha
ricinde Amerikanın da daha fazla b:r 
.şey basarmnsınn imklin yoktur. Her hal
de biz Hkön::e kendi hükümet:miı. üze
rind::! harekete bac;lama!ı31z O Japon
ya ile her türlü ticaretin terki lüzumu
na kani olunca Am,,rika)a da bu mi
ı;ali takip etmesi teklif edilebilir. Ve şu 
takdirde Milletler cC'miyeti m l an:zma
ın da har ke 

BüYOK TAARRUZ HAZIRLI öl 
Şnnghay, 29 (Ö.R) - Beynelmilel 

imtiyazlı mıntakada son günlerde gö-

Roma. 29 (ö.R) - Tokyoda Alman 
sefiri Japon hariciye nazırıyle çok ehem
miyet verilen bir ınülfıkat yapmıştır. 

ÜÇLER 1IT1F AKI Mı ? 
Berlin, 29 (A.A) - Berlindeki Ja

pon mahafıli Düçcnin ziyareti mtinase-
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . 
Amerika işbirJ 
/iği yaparsa 
lngiliz gazeteleri 
Japonyaya harpte 
devamına yarıya· ,... 
cak malzeme veril
memesini istiyorlar 

Tokyo Alınan seti·: -ri Japon hariciye 
nazırı ile ınühinı 
bir ınülakatta 
bulundu 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
betiyle ltalyıının Japonya ıle Almanyn-
nın komitern aleyhindeki misaka 1tal
yanın iştiraki maksadiyle bir takım mü
zakerat icra edilmiş olduğu suretindeki 
haberden ademi malumat b eyan etmek
tedir. 

BlR Ç!N TEKZlBt 
Londra, 29 (A.A) - Çinlilerin ec

nebi memleketlerden dum - dum kur
şunları mlibayaa ettikleri hakkındaki 
haberler Çin sefaretince tekzip edil
miştir. 

Sefaret ayni zamanda Çinlilerin aksır
tıcı gazlıır kullandığı hakkındaki haber
leri tekı.ip etmektedir. 

Şanghay, 29 (A.A) - Japon tayya
releri dün snbııh Kouang Tch tayyare 
meydanını ve saat 13.30 da da Nankin 
tayyare meydnnını bombardıman et
mişlerdir. 

JAPONLAR RtC'AT MI 
EDtYORLAR? 

Şanghay, 28 (A.A) - Santral Ncvs 
Ajansının bildirdiğine göre, Çin kuvvet
leri ve bilhassa sekizinci orduya men
sup kuvvetler Şanghayın şimalinde ka
in Lianhiotu - Kuagling yolundan şima
le doğru ilerlemektedirler. Bu kuvvet
lerin hedefi Japonların işgali altında bu
lunan Tatung ve Kalagandır. 

Ric'at etmekte olan Japon kıt'aları 
Çinin şimalindeki hareketleriyle şöh
ret bulıın Suzuki ordusuna mensuptur. 

LOT1EN HARBl 
Şanghny, 28 (A.A) - On beş kadar 

Japon tayyaresi lıu sahalı Yangtsepu
dan hareket ederek Nankin istikame
tinde uçmuşlardır. 

Japon ordusu nnmınıı söı. söylemeğe 

salahiyettar bir zat şu beyanatta bu
lunmuştur : 

Dün LQtien mıntııkasında beş yüz 
metre kadar ilerledik. Çinlilerin sadece 
büyük mikyasta faik olmaları Japonla
rın sür'atle Herlcmeleriııe mani olmak
tadır. 

CENEVRENN KARARI VE 
JAPONYA.. 

• • • 
ı a ızmı ·ş çevı e 

~······································ 

Epok diyor ki 
yikler nihayet teşvik edenin kendi aley
hine döner. Mesela. iki imparatorluk 
rejimi zamanında devam etmiş olan 
Fransız ihtilal tohumları netice itibariy-

rede ekser delegnsyonlar üzerindeki 1 

siri pek büyük olmuştur. Jki hükii1fl 
reisi trafından yapılacak sulh beyıtP11 

bütün Mussolini 
dünyanın Faşist 
olacağını söylüyor 

le Fransnya felaket getirmiştir. Birkaç 
an süren zafer neşesini birkaç nsırlık teh
like takip etmiştir. 1talyanlar ayni teh-

nm aksi temayüllerden tnmnmiyle J.ıı 
tulmuş olması beklenmekte idi. Bun 
böyle olmaması ekser delegnsyonl11 

likeyi görecek kadar zekidirler. ltalya 
sözde Avusturya ve Aelriyatik ımhillerin
de cndi~e duymamaktadır. FaL:at neye 
yarar ki buna mukabil merkezi Avrupa 

memnun etmemi~tir. Yalnız bnzı t 

nup Amerika ve birkaç cenubi A.,"f\l 
1 k ı . . .. ·11 • . • a cdı mem e et ermın mumessı en ıstısn :Binaenaleyh bizim: 

Eiti n1atsızlı k göster-~ 
~ ınrğc hakkımız ~ 

lehi.lir. 
«MuhnL:kktır ki bu hakikatin ıiıt1 

da pangermanizm lehinde her fedakar
lıca katlanmıştır. 1talya Rusyaya k~rşı 
aldığı yeni vaziyetle Alman dinamizmiv 
ni şarka tevcih ederek merkezi ve cenu-

. ıJı 
ye kadar Fransa ve lngilterede ın_ :ı.. 

edilmesine rağmen Berlin • Rorna f1l"" 

veri hariciye nezaretlerinin tahminle~ 
den çok daha güç tııhrip edilebilecek b 

· vardır. 
. . . . . 

Mussoliniyi istikbal ıçt n 

Bcrlin, 29 ( ö.R} - Olempik 11tad- bi Avrupada onun tehdidinden kurtul
yumunun Mayıs ı<ahasında bir milyondan mak gayesini takip ediyor. Ancak ateş
fazla dinleyici önünde beyanatta bulu- le oynayan hiçbir zaman kendini ateş
nan BB. Hitler ve Mussolini iki memle- ten kurtaramaz. Almanya bilakis son 
ketin karşılıklı dostluklarını teyit etmi,. zamanlarda ltalyaya İspanyada askeri ih
lerdir. tiyat tavsiyelerinde bulunmu,tur. Bir an 

ilk önce söz alnn B. Hitler demiştir gelecektir ki ltalya da Almımyaya aske
ki: ri ihtiyat tavsiyelerinde bulunacaktır. 

cDünya tarihinde emsali olmıyan bir Fakat acaba o zaman bu tavsiyeler 1':Ufi 
hadise karşısında bulunuyoruz. Bu te· gelecek midir? Bugün ustaca bir siyn
zahiire bir milyon kişi i~tirak etmiş bu- sete benziyen bu iş nihayet bir felaket
lunuyor. Bunl<hın arkalarında da 1l5 le ncticelenmiyecek mi? 
milyon nüfuslu iki millet var. Nihayet BiR KANSER 
bütün dünyada yi.iz milyonlarca kişi bu Paris, 29 ( ö .R) - Berlinde BB. Mus-
nutuklan bekliyorlar.:. solini ve I fitler tarafından !Öylenen nu· 

R. Hitler kendisinin iktidar mevkiinc tuklar Fransız gazetelerinde alaka ile 
geçmesinden evvel 15 sene Almanyanın te!<ıir edilmektedir. Sosyalist partisinin 
katlandığı cehennemi vaziyeti tekrnr fikirlerini neşreden «Populaire> gazete
tasvir ettikten sonra demiştir ki: cAl- si 'unlan yazıyor: 
man milletine karşı yapılan harekellere cB. Hitler Alınanyn ve 1talyo ara~ın
halya İştirak etmemiştir. O Almanyanın daki birliğin ehemmiyetini kaydetmiş, 
haklarına karşı daima anlayı~ göstermiş· bunun yalnız bir kanaat birliği değil , ny
tir. Nasyonal • Sosyalistlerle faşistler ni znmanda hareket birliği olduğunu söy
arasındaki birliği ihlal etmek teşebbüs· !emiştir. Bu birliğin devamı için arkn
leri evvela 1 1 5 milyonluk iki halk küt- larındaki 115 milyon insana ve bu küt
lesinin ve sonra burada söz alan iki ada- leden daha ziyade de başlarındaki iki 
mın azim ve İradesi karşısında akamete adamın miişterek vazifeye devam husu
uğrayacaktır.> sundaki iradesine güveniyorlar. Pek alii. 

B. Mussolini cevabında Berlinde sul- Bu beyanata göre kabul edelim ki BB. 
hun hazırlandığını temin etmiştir. (B. Hitler ve Mussolini sulh İsterler. Avru
Mussolininin nutku dünkü nüshamızda pa kıt' asında ayrılıklar uyandırmak iste
neşredilmi§tİr.) mezler. Fakat diğer taraftan ekonomik 

JTALYANIN MAKSADI ALMAN otnrşi {kendine yeterlik) prensibi üze
DlNAMIZMIN1 ŞARKA rinde ısrar ediyorlar. Halbuki otarşi 

ÇEViRMEKTiR Avrupa memleketleri arasındaki bağları 
Paris, 29 (ö.R} - cfigaro> gazete• kemiren ve onları en derin bir şekilde 

'i yaZJyor: İtalya harpten beri Almıtnya- birbirinden ayıran kanserdir. 
yı teşvik etmiş ve onun oyununu oyna- MOPHEM TEMINA T, VAZIH 
mıştır. Almanyanın yeniden silahlan- TEHDiTLER 
masını kolaylaıtırmı,, harpçı ruhunu kol- .B. Mussolini ele faşizm ve nazismin 
tuklamıştır. Bugün de ayni ruhu poh- taraftar bulmak için hudut aıırı propa
pohlamaktadır. Fakat çok defa vakidir ganda yapmadıklarını söylemiıtir. Fa
~ylece teşvik edilen ideolojik taz- kat bolşevizme karşı mÜ§tereken mü-

Deniz mnhfellerinde zannedildiğine <'adele ettiklerini ve bu mücadelede icap 
göre, Çin §ehirlerinin havai bombardı- ederse silaha müracaat edeceklerini ila
manı dolayısiyle Milletler cemiyetinin ,·e eylemiştir. Görülüyor ki iki hükü
istişari komitesi tarafından manevi mah- met reisinin sulh teminatı ne kadar müp
kumiyet kararı verilmesine ecnebi mat- hem iee, harp tehditleri de bilakis o de· 
buatının kasde müstenit haberleri sebep recede vazihtir. B. Mussolini şunları da 
olmuştur. Cenevre komitesinin karar- ilave etmiştir: 
ları vaı.iyeti düzeltecek değildir. Japon cBu silaha müracaat esnsen lspanya-
tayyareleri askeri müesseseleri bombar
dıman etmokte ve hiç bir zaman müca
dele etmiyen Çınlilere taarruz etme
mektedir. 

HASTANELERlN BOMBARDIMANI 
Tokyo, 29 (A".A) - 1ngiltere sefiri 

dün hariciye mızır vekilini ziyaret ede
rek Nankinin merkez hastanesinin bom-
bardımruıına sureti mahsusada 
dikkatini celbetmiştir. 

nazarı 

SEFERBERLtK TEDBtRLERl 
Tokyo,, 2!) (A.A) - Çin He muhasa

matm uzun müddet devam etmesinden 
tevellüt edebilecek mahzurlara karşı 

lroymak üzere harbiye nezareti bu sa
bah faal ve ihtiyat ordulardaki kıt'ata 
mt'nsup zabitan ve efradın askeri hiz
metleri müddetlerini iş'arı ahire kııdar 

temdit eden bir emri yevm1 neşret-

da olmuştur ve orada binlerce faşist ve 
halyan Avrupa kültürünü kurtarmak için 
ölmüşlerdir. Bu kültürün, Moskova ve 
Cenevre tarafından tamim edilen İptidai 
fikirlerden uzaklaşarak bizim ihtilali
mizin göz kamaştırıcı hakikatlerine av
det suretiyle kurtarılması mümkündür.> 
Şu halde, Cenevrede ispanyaya karşı 
ltalynn tecavüzü meselesi münakaşa edi
lirken Mussolini bu müdahaleyi bir şe
müştereken kabul edilmiş olan taahhüt
ref gibi üzerine almakta ve Londrada 
!ere riayeti temin maksndiyle yapılacak 
her tc ebbüsün kendi reddiyle karşıla
tacağını ihsas eylemektedir.> 

KiMSE MEMNUN OLMADI 
cOrdre> gazetesi ele ıu mütalaaları 

yürütüyor: «BB. Hitler ve Muasolininin 

eammşt.r. .. ~ 
······························· ····· : Sol cenah F ransıı : • 
gazeteleri MusSO" i 
/ininin ve Hitleritı i 
sözlerinde sulh içitı~ 
müphem teminat i 
vazih tehditler ~ • 
var, diyorlar... i ...•.•.•.. ,............. : 
Berlindt .. ki siyasi i 
miim~ssillerden · ~ • 
hiç biri hu nutu({" i 
]ardan memnuu i 

• 
olmamışlardır ) 

·~··· · : ·· ····· · ············· ······ ·· ~ 
hakıkattır. B. Hitler faşizm ile nas) 0 

l . . l . '.( 6osya ızmın ne o ursa olsun birbirıoe 
pışmış olduklannı temin etmiştir. Jı.IC 
v ersay muahedesi alçaklığını birioeİ o a 
rnk reddeden memleket olmuştur. ~ 

anlaşmayı bozmak yolunda her te~eb~ 
1 15 miJyonluk bir kütlenin ve bn~lıs r 
d k .. k. d . d • 1 ı:• a ı ı ı a amın azım ve ira csıY e (J' 
oılaşacaktır. B. Mussolininin bu be)"' ıı 
tı, haricinde, hususi olarak B. J-Jitl.J. 
neler görüştüğü hakkında malurnat > 
tur. Yalnız şerefine verilen zi .. ·afet 

1 

J dl' 
nunda söylenen sözler dikknte d , 
Bunlara göre Roma - Berlin mihverit1 tf 

tahribi için yapılacak teşebbüs nere~,. 
gelirse gelsin, bununla mücadele~ 
cektir. Bunda Cenevredeki dele 
M. C. aleyhinde yapılmış bir irııtı ~( fi 

• ·il ' yarlar. Kor diplomatiğin bu z,ı) ~ 

davetli olmaması ona ıiyasi bir pr0 ~ 

mahiyetini vermektedir. HuICısa ~ 
tezahürleri teskin etmekten ;ıiyade 
şe uyandırmıştır. 

YENlLIK yO~ J 
• J-lı 

Parıs, 29 (A.A) - Matbuat (ıJ 
ve Mussolininin nutuklariyle ısP'~ 
meselesine sütunlarını tahsis etJJ1c 
dir. 

Matin gazetesi şöyle yazıyor: ~ 

Hitlerin nutku Mussolininin j(arfııı./ 
. o 

da ve onun tasvibiyle söylenrnı~ t11'~ 
~nndan başka bir yenilik ihtiva etf11~ı) 
tedir. Fakat Mussolini yeni şeylct 1',J' 
miş, hiç olmazsa eski formülleri •

011 ~I 
lerine kadar iJeri götürmüştür. 1'

411 
11' 

ninin söyledikleri yalnız kendisini. '
1
;,i <' 

d v ·ı · c· · b 1 d v f-fıt } ayı egı mısn ırı u un UbrU ıı•' 

Almanyayı da taahhiit nltına so'-
111 

Yeni ve ciddi olan cihet budur. 
Epogue yaz.ıyor: ).il ııf 
Duçe ile Führer dünyayı iki blO oifl 
v • d"kl . . .dd" t.,,e(;te t 

magı ısteme ı erını ı ıa e ••· ... e . b\l ,,, 
Fakat bunların tarzı harckctı 
yi istihdaf etmiyor mu ? . t ol 

M 1 .. b'. .. d'" ın fıı~'' ~" usso ını utun unyetn .,., 
cağını bildiriyor. Binaennleyh 

1111 
~ 

istimdatsızlık göstermekte hnl-1'
1 ~ııll ( 

•• iı-J11 lı 
dır. Memleketimizde komun eJ>lt ~ 
lnrının hüküm ııürme.•ini istcJlle~ııt t 

raber faşizmin ele ransayı 111 


