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Jmtiyaz aabibi: ŞEVKET BiLGiN 
Başmuharrir \'e umumi neşriyat mücilriı: 

HAKKI OCAKOCLU 
A B ON E--Ş E R A-ITt--

1 DEVAM MüDDET1 Türkiye için 

j Senelik • . • • • • • 1300 
1 Altı aylık . • . . . . 700 

Hnriç ıçın 

2800 
1300 

• 

Cumhuriyetin Ve Cumhuriyet Escrininiıı Bek~isi, Saba1ılan Çıkar Siyasi Gazetedir 
------

Fuarı 13 günde 

233,351 
kişi gezdi 

YENi ASIR Mı.tbauında bullmıttır. 

1 
s~s~o~nir.~a··~a~;-~--~~~-~~--~--~~~~---~~~i--·~·~=:=~=~· 

~ : .......................................................... : : 

f itiyat istiYoruz Avrupanın en büyük ve en müterakki 
Hataya gön~erilen yeni Fransız 

:!h~bi,j~~R0:~k3ı:ı:-;:m;:;.~l;.~~ bir milleti seviyesine yükselecek 
E~~~S~!~:~~~,~:;~~ f ;r!: ........... A ......... t····a······t····u····r···· ·k··············· ···~ f 
cı zihniyetinden ne kadar uzak, ne 
kadar ba§kadır. 

T arrihteki büyük adamlar 
arasında olduğu gibi bugünkü 
büyük devlet adamları 
arasında da en büyüğüdür 
Şimdiye kadar yetişen büyük 
adamların hic biri Atatürkün 

' 
yaptığını yapamamıştır. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Adana, 2 (A.A) - Müteaddit Jıo-ıdiği intibahın anlatan güzel bir malumat 

lcandinav gazetelerinin muhabiri "\.e son Yermiştir. 

7 amanda Başvekilimiz lnönü ile müla- B. Fischer istikbalimizden bahseder
kat yapmış olan Jsveç muharriri .A J. ken Türkiyede gördüğü il~ri hareketi da
Fischer §Chrimize gelmiş Ye üç gün ka- ha evvelce ziyaret ettiği Balkan mem
larak sanayi ve kültür mücssesC'lerimizi leketlcriyle muknyeı:e ederek demiştir 

tetkik etmişler, büyük bir Tiirk dostu ki : 

Cenevre anlaşmasındanberi ilk 1 
defa olarak mesul bir Fransız mü
messilinin ağzından bu derece vazih 
8Özler işitilmiştir. B. Roger Gar
reau; «Müstakil 1-;latay devleti» nin, 
yarınki mesud rejimi içinde, Türki
~e - Fransa ve Türkiye - Suriye ara
sında kuvvetli bir dostluğun, sami
mi bir teşriki mesainin bağlantı nok
tası olacağını söylerken bilhassa Su
riyenin dirijanlanna hitap etmek, 
onlann hatalı görüşlerini düzeltme
lerine yardım etmek istemiştir. Şüp
~e edilemez ki bu sözlerde Suriye 
için bir ihtar manası da vardır. B. 
~oge~. Garreau yeni Hatay rejimi
nın duşmanlanna anlatmak istemis
t_ir ki: « T ehlükeli yolJarda yürümek
ten vazgeçmezlerse F ransadan yar
dım göremiyeceklerdir. Fransa yeni 
Hatay rejiminin hayat bulmasına 
çalı§acak, tenhhüdlerine sadık kala
caktır.» Biz Fransız delegesinin söz
lerinden bu manayı çıkarıyoruz. 

olan B. Fischer Adanadnn ayrılmazdan -Bu milletlerle Türkiyenin en biiyük 
t'Vvt'l Türk Sözüne Büyüklerimiz hek- farkı onlarda inki;af hareketinin ya\ aş 

kında ve Türkiyede devam eden sekiz bir seyir takip etmesin~ mukabil Tür~ 
aylık görü.§ Ye etüdlcri neticesinde edin- kiyede reformların baş döndürücü bir 

aür"nt almış olmasıdır. insana en çok 
~aşkınlık ve hayranlık veren şey Türki
) e çok sıcak bir iklimde parasızlık için
de insanların tekamüle karşı gösterdiği 
bu derin ev~i ve inkişaf arzusunun or
ta)'Jl koymuş olduğu muaz.znm eserler• 
dir. Bu kanaatimi tamamiyle ifade ede
bil 1ek için bir Türk dostu olan lsveç se
firinin §U eöz.lerini teluarlıyacağım : 

Bir stepten ibaret olan eııki Ankara
- SONU OÇONCO SAHlFEDE -
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Gizleyemeyiz ki bu güzel Türk 

ülkesinde devam eden azgınlıklar 
içimizde bir şüphe kaynağı olmuş
tur. Fransa Şamdan gelen tahrik
çi sergerdeleri tecavüzlerinde ser
best bırakmakla. i§İ yeniden karıştır
mak, Hatay anla§masını 11uya dü
§Ürmek mi isteyor diye §Üpheye dü
tcnler olmuştur. Böyle riskleri tah
min edildiğinden çok fazla olan bir 
aiyasetin dünyaca . tanınmış olan 
haklarımızdan bir zerresini bile fe
C:18:ya bizi sevketmiyeceğini bildiği
mız halde münhasıran Fransa ile 
münasebetlerimizi yeniden karar
~~~ ~?rmekten üzülüyorduk. Bu
gunku F ransanm en maruf bir si
aıası olan B. Sarronun Türk - Fran
sız dostluğu hakkındaki kıymetli ya
zısından 8onra B. Roger Garreau
nun beyanatı Fransa ile dostluğu
muzun kuvvetli bir inkisafa maz-

ıı: 

har olacağı ümidini uyandırmış-

Dost Iran askeri 
heyeti Ankarada 

tır. Fransız delegesinin beyanatı-

n~ ~üyük ~ir ehemmiyet. a.tfetme- Ankara, 2 (Hususi) - tzmirde üç gün kalmı§ olan 
mızın sebebı de budur. Sızım Bay dost ve kardeş lran askeri heyeti bugün öğleyin !zmir 
Roger Garreau ·dan ilk beklediğimiz/ ekspreıi ile buraya geldiler. İstasyonda hararetle kar§ı
şey 1sk:n.~eru~da, Antakyada, Ha-

1 

)andılar. Doğruca Ankara Palasa misafir oldular. He
t~yın bu~un. T ~r~ kasa~ların?a S~- yet Ankarada üç gün kalacak, Harbiye Mektebini, Zi
rıye tahrık~ılerı~ı~ foa]~yetlerıne nı-ı raat Enstitülerini, Orman Çiftliğini, ııhhi müesseseleri 
hayet verdırmesıdır. Mıllettaşlar~n:ıı- gezecek ve buradan Samsuna hareket edecektir .. 

Misafir 
lngiliz filosu 
lstanbulda 

... ------
Dolmabahcede , Amiral, 

ziyaret defterini mera
imzaladı simle 

Istanbul, 2 (A.A) - Amiral Vclls'in kumanda.51 nltında 
Dospatch \'e Dolhi kruvazörleriyle üç torpido muhribinden 
mürekkep Jngiliz filosu bu sabah snat 9 dn kendilerini k:ır
şılamağa giden torpidolarımızın refakatinde Istanbula gel
mişlerdir. 

Ingiliz filoslJ liman nçığında ve Jçinde top atarak şehri 
selamlamış ve buna Sclimiyt'den Yc Dolmabahçe önUnde 
demirli bulunan Yavuz zırhlısından mukabele edilmiştir. 

Misafir filo Dolmnbahçc önünde demirlemiştir. 
Saat 10 da lngiliz Amirali ve maiyeti erkanı Yavuz z.ırhlı

sına gelerek Arnir~l Şükrli Okanı ziyaret etmiş ve topla se
lfunlanmıştır. 

- Sonu ücüncü ıahilede -zın can, mal Ye ırz emniyetlerı ıle 
birlikte hürriyetlerini en geniş ölçü
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ilk atlamalar tam 
başariyle neticelendi 
Dün sabah Sovyet mütahassısı B: 

Romanof üç, B. Abdurrahman da 
iki defa kuleden atladı 

Türk Hava kurumunun, halkımıı.m havacılığa knr
~ı göısterdi~i yiıksck alakaya bir "lukabclc olmak 
üzere en e\ \'el lzmirde in a ettirdiği beton nrme 
parnşiit kulesinde dün atlamalara La lnnmı tır. ikin
ci pnmşüt kulesi Ankarn, üçüncusü de lstanbulda in

§8 edilecek, bu iki kule de 93/ yılında tnmamlanmı,; 
olacaktır. 

Dün) anın en yüksek , .c en modern pnrr.ışüt kule

sinin fzmirde inşa edilmi~ olması halkımız uzerinde 
büyuk bir memnuniyet uyandırmıştır. Bılhassa f:C• 

nebi turistler paraşüt kulemizin. e~siz bir kıymet tn~ı
dığını, Türk mimarisinin bu sahada başardığı ilk eac
Tin mütcknmil ve eksiksiz olduğtinu tebarlİz ettirİJ or
lar. Yunanistan hükümeti de Selunikte ayni tip bir 
para~üt kuleı;i İnşn ettirecektir. Bir heyet bu husueta 
tetkikler )-apmak üzere lzmire gelecektir. 

TECROBELERDEN SONRA 
GünlCTdcn beri hava durumunu. rüz.gat 'aziyetini, 

aıılıt ve atlay i;ılerin inccilen inceye tetkik eden 
Sovycl paraşüt mütahll8Sıslan paraşut kulesinin td,. 
nik aletlerini yt'rİne koymu lardı. Atlamak ÜZ('.re mü
aait bir hava bdclcniJ ordu. Sabahlan lıa,•anın rüz-
ıarlı olması. ilk atlama tecrübesinin yapılmasın mu
niydi .. 
oluyor, sui tef ehhümlere meydan veriyordu. 

Bu vaziyet İse halk nrnsında dedikodu me,·zuu 

1LK ATLAMA 
Sabah saat eekiz .. 

Türkkugu t~kilatının kıymettar paraşüt öğret
menleri ve bir kısım talebeleri paraşüt kulesine tır
ınanmağa ba~lamıştır. Bir çok kimseler erkenden bu 
atlamaları görmek üzere par~üt kulesi önünde bi
rikmi~ti. Türkkuşu kulübünün tanınmış muallimlerin-

- SONU DöRDONCO SAHtFEDE -

B. RomanoJ Parqiit kulesinden atlarken 

. . 

• . . .. 
• • . . . • • • 
= . • . . 
• • 

de temin etmesidir. 
. Hatayda işlenen cinayetler efka
rı umumiyemizde derin teessürler 
uyandırmaktan hali kalmıyor. Bu 
bakımdan B. Roger Garreau sözle
rindeki samimiyeti' fiiliyat sahasın
da göstermelidir.. Yeni rejimi? ye~
leşes:eği güne kadar Hatayın asayı
§inden mesul olan Fransadır. Fra~
~ kendi prestiji namına olsun mu
tecavizleri cezasız bırakmamalı, tah-

Türk - Rumen 

Tenis 
ekipi 

iz mirde 

lngiltere - Fransa· 

"kA •• •• 1·dı"r Ancak 
rı atın omıne geçme ı · . 
«cinayetleti cezasız bırakmıyan» ~ır 
idarenin kuvvetli eli sergüzeştçıle
rin boş hayaller peşinde koşmalarına 

Karsı/asmalar , ı 

bugün başlıyacak 
Dün gelen Türk - Romen tcnis~lcri mani olabilir; Türkiye - Suriye ara- - YAZISI DöROONCü SAHiFEDE -

sında münasebetlerin samimileşme- •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
sine yardım edebilir; Suriye devlet Jstanbul 
adamlanna vaziyeti daha soğuk kan
hlıkla muhakeme imkanını hazırla
yabilir. 

Tiirkiye küçük Suriyenin mesud 
ol~asını ister. Suriye bizimle iktı
sadı sahada teşriki mesaiden men
faat görecektir. fakat bu maddi 
menfaatlerin fevkinde olarak yarın 
hu küçük memleketin tamamiyeti 
veya istiklali tehlükeye düşerse 
S~riy.eliler en kıymetli yardımı yine 
T urkıyeden bulacaklarına emin ola
hilir1er. Zira bizim hayati menfa
atlerimiz de Suriyenin müstakil ola-

Halk 
• 

operetı 

Dün geldi 
Şehrimizde 18 
temsil verecek· 

Arasında askeri dostluk 
Fransa Erkanı- · 
harbiye reisinin 
Londra ziyareti· 
ile bir kat daha 
sağlamlaşmıştır 
Pnris, 2 (ö.R ) - Fransız ordusu er

ktinı har.biye reisi genernl Gamelinin In
giliz ordusu erkfinı harbiye reisini ı.iyn
rete gitmesi Fr:ınsız matbuatı tarafından 
hemmiyetJi bir hfıdise olarak gösterıl
mektedir. cPetit Parisien> gazete!:i bu 
miinasebetle şunl:ırı ynuyor: 

SONU 1K1NC1 SAHiFEDE -

ŞEVKET BlLGtN 
Dün gelen Halk operet sanatkdrlan 

«Alnkodar bazı kaynaklar kendilerini 
dinlemek istiyen her kese bu seyahatin 
geçenlerde Fransa, Jngilterc ve Belçıka 
nrasmdn iınzn edilmiş olan t'rkanı har
biye nnlaşmnlnriyle nlakadnr olduğunu 
ilan etmektedirler. Hakikatin bundan 
ibaret olduğunu gWemeğe hiç bir sebep 

- YAZISI DöRDONCO SAHiFEDE - - SONU UCONCO SAHiFEDE _ 
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Sabite 2 

Güzel sözlerden 
sonra artık 

filiyat istiyoruz 
• BAŞT ARAFI BIRlNCI SAHiFEDE • 

rak yaşamasını amirdir. 
Türk.iye Yakın Şarkta aulbun en 

kuvvetli bekçisidir. Dostluğumu
zun kıymetini takdir edenler bunu 
biliyorlar. Suriyeli komşularımızın 

. da ayni kanaati taşımalanm isteriz. 
Ve her ~ye rağmen ıu.na ina1111llf 
bulunuyoruz: Tüdtiye - Suriye ara
sında yakınlaşma tedricen kuvvet 
bulacaktır. Suriye fdtirlerinde Türk 
'dostluğu lehinde sevinçli tezahürle
re ,ahit olacağımız günler gecikrni
yecektir. Zaman bu zaruri olan dost
luğu hazırlıyacalı:hr. 

ŞEVKET BlLGlN 
__ __,ın---

Edirnede 
Boraa ifleri teftiı 

ediliyor 
Trakya (Hususi muhabirimizden )

lktısat vek.i.leti müfettiılecioden bay 
Mahmut Vac<l.r Edirne bona muame
lltını teftişe baılamıştır. 

Bay Mahmut borsa için l•tanbuldan 
getirilen b..ı.üllec itini ve bu yüzden 
l..ona heyeti ile komiser arasında tahad· 
düs eden vaziyeti ve ayrıca borsa heye· 

tini teşkil eden zevab.n bocu. n®mna• 
mesi önündeki durumunu tetkik etmek· 
~dir. 

Trakyada 
Havalar ıerinlemeğe 

ba,ladı 
Trakya (H......ı muhabirimizden )

T ralı:yanın bazı yederine ve bilhassa Bal
kanlara yağmur diipnüttür. 

Edirneye pek az mikdarda yağmur 
diifmeaine raimea civara yafan yağmur
ların teoİriyfe lıaYa birden bire ve ade· 
ta aerinleınifılr. 

E.aaen yalı:ıet ucalc günleri •ona er· 
mİf bulunuyor. 

Asfalt Turizm yol'!._ 

.. .. .. 

l'ENIASIR 

Orta tahsil işleri 

3 EYLOI: CUMA 1937 ,..-------------.. I BAZAN masal 1 
MI sal -Duraklar 

Halbuki asnıruzm emir ve icabab ola
rak biz çok kaçaklar istiyoruz. Çok de
diğim rani medeni N felıirde, medeni 
bir ferdin nktiade ıp.. 7el ip . ' te
,,.,;,, edeulı: ..., id.re imirlerinin koyd,.. 
iu haddi seçrııi7 ectk kadar oiinıt lstiı'ı>
nu: I. • 

Vali Dün lisede yapılan meccani leyli im-

"-... - c; 1 wi,et ibideeine ... 
dar •- elli -1ı'ede lıir cıtoHo da
nft -- kainı içinde İııoİt .- dunıl.
lattmy..... Bu dureklarda mütteri ba· 
- ola ne İle oc 1.. F ııbt yoldı:en tolö
rün Yeya biletçinin, oltaya balık ba ..... 
eli geldi, ba Pmdi edecek gibi aaklar· 
dan nm,ten beklemesi gibi, zati durak· 
tıklan .ıuül'Unel ,..,....... .... insanm 
içindeki ruhi duraklığı bemen feveran 
ettiu:aek yerimle twC•mas hale ıetiıi)ıw 1 

Ve belediye reısı tihanına 150 namzet genç girmiştir 
gezdiler 1 Mualliınler Fuarı 

Vali B. Fazlı Güleç ve Beledıye reisi 
Dr. B. Behçet Uz, dün Kliltürparka 

yacaktır. 
lzmire 
Bütün 

geliyor. Bu sene 
müracaatler 

yeni lise açılmı
edilecektir. kabul 

Bu duraldann, maôza!!.ı,, bir de e~ 
di dunklıklv teTlidine pek mü.ait olan 

giderek bazı riyaretlerde bulunmuşlar- Külttir Salcanlığında tqckkül eden lara yerlqtirilecel<. ıube binalarına bi· 
dır. Büyük Britanya, $ovyetler Birlıği bir encümen diğer vilayetlerin talebe rer müdür muavini ilô.vc cdılccektir. 

ve Yunanistan devlet pavyonlarını ziya· 
1 
duruml"'.'ıru .U:~ ederke'7 l~irin de MECCANi iMTiHAN 

ret eden vali ve belediye reisi alakadar mektep ıtlennı gozden geçırmıttır. Bu Oün oabah ıehriıruz erkek lisesinde 
kD I slar taraf d ka lan l dı 1 Y•I. ili< oküll•rdan mezun olan talebenin meçcani leyli imtihamna başlanm .. tır ... 

rt.50 ° m an rşı mış ar r . •hepsi, behemehal orta mekteplere yer- Bu imtihana 1 5 1 talebe girmi~tir. Dün 
Bu pavyonlarda konsol°.slarla yapılan 

1 
ıeştirilecektir. Kültür direktörleri mck· edebiyat ve Türkçe derslerinden imti· 

hasbihaller esnasında bu uç memleketin tep ve talebe i~erini yaktndan takip han yapdmıtltr. Bugun Riyaziye, cumar
Izmir fuarına gösterdikleri dostane a!a· 'ede<ek, tek müracaatle bile al.ikad;u ola- tesi günü de Tarih • Coğrafya grubun· 
ita üzerinde görüşmeler olmuş ve gcle- I caklardır dan imtihanlara devam edilecektir. im· 
cek seneler etrafında da konuşulmuş- / Yatları muayyen y&ljtan bir Yat kü- tihanlar için bazı mi.&racaatler geç yapıl
tur. Öğrendiğimize göre, bu memleket-! çük veya ıki yq büyuk olup ta orta okul- dığından bu gibilerin meccani yatılı İm· 
ler, e38 fuarına daha gen.iş mıkyasta 4- larla Jıaeler'e kabul edi.lemiyenJer, bu tihanJarına girmelerine iml:an görüleme-
ti.rak edeceklerdir. ders yıla blllflnda, mektep kadrotannın mittir. 

.. kımnlan lı:ooalı:la Cüzelyalı -dador. 
Hmler de pazar günune kadar tamamen Çünkü bu oemtte tramY& d....ıdari,le 
şehrimize gelmiı bulunacaklardır. otobiil duraldan hazan ~ .a. 

K · .... 1 K ı· · · il' 111117a 1 
ız enabtüsuy e a ıseıtnm mua ım.. ~ tir T tram d ta • 

1 . h . . 1 . . E k '- ı· . . l1Uf • am var unop mece-en şe rlmlZC ge mı~llr. r e~ ıse1Hnın ... • ııd b tr -!!.......ıı........ ___ ,_ 
guuz SU' a emen amYaya Nll"Ulllen:a 

bir kısım nluallin1leri bugün veya ya· geçen veya vaziyetin veluunetini anla
rın ıehrimiz:de bu1unacaklardır. 

Y1P biraz yavqlıyan toförün himmeti,..... 
KOL TOR DIREKTöRO ya oratmarun ibtan olma.., kim bilir, 

Mezun bulunan kültür direktörü bay finıdiye lı:adv lı:aç insan tamam.İyle du-
Ali Rizanın hafta sonunda şehrimize rııklamlf ve bu dünya dağdaialanndm 
gelmesine intizar edilmektedir. Kültür 

ıızaldapnlf olurdu 1 .. 
direktörlüğüne, kız muallim mektebi di~ Kendi hesabuna. gerek vatmanlara. 

---• müsaadesi tahtında kabül edileceklerdir. 

Dün gelen 
turistler 

Bazı formalitelerin ikmali dolayısiyle 

mektebe geç kabul edilen talebelerin bu 
yıl, Kültür direktölüklerinin göıterecek .. 
Seri kolaylıkla zamanında orta okullara 

rektörü profeııör Rahmi Balaban veka· gerek bilbaua tolörlerin mesleklerinde
let etmektedir. Kültür yar dırektörü bay ki ibtisa1A kaç defa meclrun lı:aldan. Be
Rauf da yakında şehrimize dönecektir. nim gibi bir çoklan da aanırun ki, bötle-

MUAU.IMLER GELDi LLK OKULLARDA ce bu kardqlere mecbundurlarl. Amma 
Kültur Bakanlığı talimalt mucibince Köylerdeki ilk okullarda talebe kay· günün birinde ibtilAlt .,. nya utırabt ır;1.. 

Dün Teofıl Gotye vapuriyte şehrimize kabulleri temin edilecektir. 
197 transit yolcu gelmiştir. Yolcular ara- Öğrendiğimize göre bu yıl lzmirde 
oında Brezilyaya gıden Lubnanlılar, yeniden bir erkek lisesi açılmasına im· 
Suriye, Fransız ve !ngilız tebaaları da kan görülememektedir. Vaktin gecikme· 
vardır. si dolayısiyle. talebeler ancak ek bina-

lhrac.:ttı 
·----. .. ~---

orta okullarla. lise ve san' at okulları mu· dına eylülün on beşinden itibaren başla- ,.dece olup ta aban dÜfÜnemİyecdı 
allimlerinin eylulün başında lzmirıle nacakıır. Şehrimizdeki ili< ol<ullarda ik- ı.atddll bir toföriin çeyinfiği volamn 
bulunmaları ıcap etm~kte idi. Orta tah- mal imtihanlarına bu hafta içinde bat· emriyle lcoalcocaman oto ile traınY&J 
sil mÜeSBcseleri muallimleri lzınire gel- !anacaktır. araMnda Akıtarak yuYarlana, yuvarlana, 
meğe başlamıılardır. Dün Ankara vapu· Orta tah il müe85cselerinde derslere döne, döne dunıldıim temellisine çal• 
ruylı: kalabalık bir muallun grubu 9eh· ili< teşrinin ilk günü başlanmıı olacak- malı: belki mukaddttdir. Likin, tedbl
rimize gelmiştir. Henüz gelmiyen ve ta- tır. Kitap itleri de kafi surette halledil· rİn takdiri bozacağı kavline ,Uvcnerelc, 
ti! münasebetiyle seyahate çıkan mual· ı miştir. biri bu tedbirin durııklamamasa esbabı-

Kemerde bir tren kazası 
na tevesaülün gerekliğini hatırlatır ve ya• 
tandqlann aelimeti ve barab namma 
ben de bu ıütunda dunıldamadan söyle
meyi vazife bilirim 1 •• 

ff. OK. 

Polis memurlar. vapura gıderek tu
ristlerin pasaporUarını vıze etmişler ve 

şehre çıkmaları için kolaylık göstermiş· 
\erdir. Y ()lcular, Türk zabıta ının bu 

güzel jestisıden fevkalade memnun kal
mışlar, şehre çıkarak fuarı zıyaret el· 

Trakya, 1 (Huau.d muhabirimizden)- mişlerdir. 
Beynelmilel turlzoı yolu olan ve ilkön-

Kontrol 
memurları 

Lokonıotif bir vagonla 
çarpıştı. Bir kişi öldü Mısırlı 

ce Eı11meden seıereı. 1stanbu1a uzanan B. Feri dun ~ev ket 
beton ufalt fO'(!llln lnp safahatı ve sU- 61' ---·---
ratle bltlril.mW lçlıl alınan l.edbirlerden Uzun ieneler Memleket hastanesi 
bir kmnı IOll& ermlftlr. operalörlüğunde, Izmır muhıtıne kıy· 

imtihanlar dün yapıl
dı, netice Vekalete 
bildirildi 

Bu yolun ı.tanbuldan başlıyan ve LU- meUar hizmetleriyle kendisını tanılan 
leburgaza kadar olan 160.5006 kilomet- sayın Dr. B. Feridun Şevket, bır kaç 

relık ilk kı.oırıt bitmiftir. Önümüzdeki 
Cümhuriyet bayramında merasimle açı
lacaktır. 

Lüleburgazdan Edlmeye kadar 79 
kilometrelık kısrnt da 1939 yılında biti
ril~ktir. 

Umurca h6yüklerinde 
Trakya, 1 (HUBUBI rnuhabirimizden) 

- T rakyada Preclenıtik devre ait 
Umurca hilyüklerinde Türk Tarih kuru• 
munun yardunı ile ve Müzeler Umum 

müdür muavini doçent Arif Müfidin 
idare ve nezareti altında yapdan kazdar
da bulunan fCYler latanbula götürülmüt
tur. 

Alpullu fabrikaları 

Tashih 
Dünkü sayımızda Trakya U. Müfct

titltği İstatistilt bürosu bay Nizıoun iz
mir matbuatl terefine verdiği. ziyafeti 
kaydederken bir zühul eseri olarak bay 
Nhımın memuriyeti Trakya ba, müta· 
vir muavini diye yazılmıştır. Tashi.h ede

riz. 

Hava filolar!mız 
Han teblilceoini bilenlel'İa aca

aına katdmıyanlvl acele ediniz. 
Y urd .W çap.,.,... 

TORK HA VA KURUMU 
Hava filolarımız ber fiİıl IWaz 

daha ktmretleniyor. Bu ıelitmeyİ 
iatediğİıniz dereceye çılı:amaıık için 
bepÜniz HAVA tdılikeolni bilen 
Üye yazılmalıyız. 

TORK HA VA KURUMU 
Türk uı,,... el attıiı her iti bqan 

ile bitİrmiftİr. Hava teblikeaini yok 
etmek İçin eiıiJtiğimiz BaYBJ ta za. 
ferle bitecektir. 

gün kalmak üzere dun şehrımıze gel
miştir. Doktor vapurda yakın dostları 
tarafından i.stilcbal edilm.ştır. 

---·---
Ok atan kirpiler 
avlanmıyacak 

Karaburun ve Seferi.hisar orın:ınların
da mevcut ok atan kırpilerin ..:.nsi aon 
zamanlarda çok azalmıştır. Vilayetten 
bu kazalara gönderilen bir emirde, nesli 
tükenmek üzere bulunan bu hayvanın 
avlanmaması istenmıştır. 

Güzel bir haber 

inhisarlar idaresi hurda 
mübayaasına başladı 

inhisarlar idaresi umum müdürlüğün-, hitn m.ildarda hurda incir mübayaa edU
den gelen emır üzerıne, inhisarlar lda- miftlr. ödemişteki mübayaat 3 kuruş 
resi dünden itıbaren incir mıntakaların- doksan aantlm, Selçuk.takt mUbayaat 4 
da hurda incir rnübayaatına başlamlŞ· kun•• ı.... tim .. · d !makta -.. -s ~ san uzerın en yapı -
tır. Idare bu yıl hurda incir mahsulünü 
doğrudan doğruya milstabsilden satın dır. Aradaki farlı:, nakliyat masrafına 

aittir. 
almıya karar vermiştır. Bu suretle mu-
lavassıtların rol oynamasına meydan l'.nhisarlar idaresinin bu karan piyasa· 
verilmiyecektir. da derhal tesirini göstermiştir. Incir 

Mübayaa mıntakaları Aydın, ödem~ mahsulünün umum1 kaliteleri üzerinde 
ve Selçuktur. Dün akşama kadar mü· bır yükselişe intizar edilmektedir. 

Kordon yolunda 
Yakında mazotla işliyen otobüs 

seferleri faaliyete geçecek 
Belediyenin Kordonda L)leteceği oto· 

TORK HAVA KURUMU buoler y~kında }ehrıınize getırilecek ve 
Tayyare, buıün artık vatan de-

gelecek bir mühendisin nezareti altın

da on beş günlük kursa tllbi tutulacak
!J.r ve mazotlu otobüslerde çalışmak 
iizere dıploma alacaklardır. Bir çok şo
förler bu kurslara iştirak etmek arzusu
nu göslcrm41erdir. . 

l' ordon hattında işlem~ye başlıyacak
melctir. Çünkü vatanları korumak 

tır. Maz.otla i~iiyecek olan bu otobils
itinde, tayyarenin rolü bq roldür. !er gerek işletme, gerek masraf bakı-

TORK HA VA KURUMU ınından daha ekonomiktir. 
Han lcunetlerini arttıran ulua 

HA VA t+R esini mit..-. Belediye, kendi otobüslerinde çalıştı· 
TORK HAVA KURUMU racağı toförler için itfaiye merke<inde 

·~~!l!'!'!~~!i!!İ!İı~~---İ 1 btr kurıı açmıştır. Bunlar, Alınanvadan 
karı fazla yalnız uçuf an vc1111,1u. 

Kordonda alınacak neticeye göre, di
j!er hatlarda da mazotlu otobUs l§letile
cekUr. 

MÜSADEME 
Bu karşılaşma, bittabi mUthlş bir mü

sademe ile neticelenmiştir. Müsademe 
çok şiddetli olmasına rağmen lokomotif 

makinisti büyük bir soğuk kanhlıkla 
makineyi idare etmiş ve durdurmuştur. 

Bu suretle makinenin daha fazla maddi 
zarara uğramasının önüne geçilmiştir. 

Vagon muhl.elif yerlerinden parçala
narak tahta ve demir aksamı hasara uğ-

ramıştır. Bu Ani sademe esnasında gar
döfren düşerek vücudunun muhtelif 
yerlerinden yaralanmış, hastaneye kal· 

dırtlmıştır. Gardöfrenin haricen yarası 
az ise de iç sarsıntının tesiriyle bayata 
gözlerini yummuştur. 

ADL!YE FAALIYNl'l'E 
Hadiseye zabıta ve adliye el atarak 

gece vakti tahkikata başlamış, gardöfre-

Bir meslektaş 
geldi 

Kahirede intişar eden La Burs Dejlpt 
ve Lö Jurnal Dejipt gazeteleri muhar
rirlerinden Bn. A. Kassigoınlıı dUn şeh
rimize gelmiştir. Izmirde kalacağı bir 
hafta zarfında iktısadl tetkiklerde bulu
nacak ve gazetesine bır yazı serisi hazır
lıyacaktır. 

Tanınmış bir sima olan Bn. A. Kassi· 
goı:niıı dün fuarı ziyaret etmiş ve muh

telif pavyonlarda uzun uzadıya kalarak 
memnuniyet izhar etmiştir. Mısırlı mea

lekdaş, kısa bir zaman içinde Türk en· 
dUstri mamulatırun gösterdiği terakkiyi 

şayam memnuniyet bulduğunu söyle
miştir. 

Teftiş 
nin ifadesi tesbit edilemeden ölm!l§tür. B 1 d' . . D B h t U dUn . . e e ıye reua r. e çc z, 
Diğer memurların ifadelerıne mUracaat K aka 'd lı: beledi da' 1 t-

arşıy ya gı ere ye ıre er 
edilmiştir. Makinist Nuri ve Sinyal me- nl ve çocuk yuvasını r.iyaret ve teft1t 
muru Şerafettin dün isticvap edilmişler- etmiştir. 
dir. Hadisenin whkika\ına bugün de-

" 

vam edilecektir. 
H8disenin müsebbibi, vefat eden B. 

Mustafadır. 
----.ıı,---

Yabani zey tinler 
Çeşme, Urla, Seferihisar ve havalisin

deki yabani zeytinlerin aşılanmasına 

pek yakında başlanacaktır. Ziraat Ve

kfiletinden tahsisat gelince grup memur
ları bu kazalara giderek faaliyeıe başlı

yacaklardır. Zeytin istilısalAtının art

masına büyük ehemmiyet verilmektedir. 
Mıntaka zeytincilik mütahassısı B. Fer

ruh zeytinciliğin ihyası etrafında bir ra
por hazırlamaktadır. 

Ozel Yusuf Riza ANA ve 
okulu direktörlüğünden: İLK 

ANA ve iLK kısımlar için talebe kaydına 

itibaren ba9lanacaktır. 

bir Eylulden 

Müracaat saatleri: Her gün sabah dokuzdan on yediye 

kadardır. 

Kestelli caddeıi: No. 76. Telefon: 2914 

Not: Uzak ıemtlerden çocukları mektebe götürüp getir-

ınek için huıuıi otobüsleri vardır. 
1 15 

---,ııı---

Cezalandırılanlar 
Belediye ve fuar servis memurlan, 

şehrimize gelen ziyaretçilerden fazla 1>4• 
ra almak istiyen ve belediye nizamlarına 
aykırı hareket edenleri tecziye etmek

tedir. DUn 2 otelci, 5 fırıncı, 5 toför, 5-50 
lira arasında cezaya çarptırılmL~tır. 
Yerlere tüküren yedi kişi de tecziye 
edilmiştir. 

----ıı---

Gelen ziyaretçiler 
Son on dört gün içinde hariçten fua. 

rı ziyaret etmek üzere gelenlerin sayısı 
57 .831 kişidir. Fuarı ziyaret edenlec 
233.351 kişiye baliğ olmuştur. 

Halk 
opereti 

lzmir Fuar tiyatroıımda 

Bu akşam 
Tekmil kadroıu ve Zozo Dalmasla 

iLK OPERET 

PiPiÇA 
Operet üç perde 

Büyük orkestra Kapoçellinin 
idaresinde 

BALE 
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N. V. Fratelli Sperco Olivier. Ve Şü. / - •ı D • R d J 
ROYALE NEERLANDAIS BIRt ı ulla Nacı' g Çünki o sizin hem dişlerinizi hastalıklardan hem :~ 

DEUTSCHE LEVANTE LINIE KUMPANYASI NC KORDON REES • 
G. m. b. H. 1 HERMES vapuru 31/6/9)7 le ge· BiNASI TEL. 2443 E paranızı yabancılara gitmekten kurtarmışhr : 
HAMBURG tip Burgaı .. Varna ve Köıtence liml!\nları Lllerman Lines Ltd. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• : 

CAIRO motörü 6 eyh11de bekleniyor. içi'Mt~Ô;E::;~ru 5/9/937 de Hol· ~~g~g~'!:!!ru 28 ağuatoııa ka· HORTAÇSU "R"}\"i)'y'"ö'['fN""" 
,12 eylüle lı:.adar Rotterdam, Hamburg terdam • Amsterdam ve Hamburıı li· dar Londra ve Hull için yülı:. alacaktır. 
,,e Bremen limanları için yük alacakbr. manlarına hareket edecektir. . ADJuı:ANT vapuru 28 ağustosta ge- Hastalarını Birinci Beyler 

ANKARA motörü 21 eylülde bekle· HERMES Vapuru 20/9/937 de Rot· lıp 17 eylule kadar Londra için yük ala· sokak 36 numarda kabul eder, 
niyor. 28 eylüle kadar Rotterdam, Ham· terdam : _Amsıerdam ve Hamburg li- caktır. Sabah 9 _ 12 
b B 1

. 
1 

. . "L 1 manian ıçın yUk alacaktor. MALVERNIAN vapuru 10 eylGlde 
urg ve remen ıman an •çm yuıı; " a• SVENSKA OR1ENT LlNtEN gelip 1 7 eylGle kadar Londra ve Hull öğleden sonra 3,3() · 6 

caktu. CDYNIA motörü 2/9/ 937 de Rot· için yük alacaktu. Randevü için telefon ediniz. 
AMERICAN EXPORFf LINES terdam • Harnburg • Dantzig • Cdynia· MARONIAN vapuru eylQI iptida11n· 

The Export Steamolıip Corporation Baltık ve Danimarlc limanlarma lıueket da Londra, Hull ve Anveuten gelip yülı:. TELEFON: 2946 
b k edecektir. çıkaracaktır. 

« EXPRESS• vapuru 2 eyhllde e • V ASALAND motörü 1 7 /9 /9 3 7 de LlVERPOOL HA Tn 
!eniyor. New Y orlc için yük alacaktor. OPORTO • 

rin ortasında Leith ve Nevgutel için yük 
alacak lir. Rotterdam • Hamburg · Dantzig · Cdv· . vapuru agustos sonunda 

c EXMOUTH> vapuru 21 eyliilde nia • Norveç • Baltık ve Oanimark li· Lıverpool ve Svanseadan gelip yük çı· DEUTCHE LEV~ 
MILOS vapuru eyl\ll İptidasında !.fam· 

burg. Brcmen ve Anveraten gelip yük 
çtkaracaktlr. 

belı:.leniyor. New York için yük alacakllr. manlarma hareket edecektir. kaOPOcakRtıTr. O 
cEXIRlA> .,..puru 26 eylüle doğru BIRKALAND motörü 2/10/937 de vapuru Karadeniz ve Is-

bekleniyor, New York için yük alacak· Rotterdam • Hamburg - Dantzig • Cdy· tan~lldan a~deıi~~' Belfast, Liverpool 
nia - Danimark limanlanna hareket ede· ve

9 
. "1°R1°"Le1~th· 10 yukN alacaktar. 

tır. na o , ı ve evıutele hattı .• 
NOT : Vürut tarihleri, va

purların isimleri ve aavlun Üc• 
retlerinin dağiıikliklerindcm me· 
suliyet kabul edilmez. 

PiRE AKTARMASI cektir. 3 JOHANNE vapuru eyl'\I ortasında 
The Export SteamılJp Corporation SERViCE MAR!TIME ROUMAIN doğru Bri>tol için yük alacaktır. 

SERi SEFERLER SUÇEAVA vapuru f0/9/937 de M•I· ARBfAN PRINCE vapuru birinci teş· 
ta ~ Marsilyaya hareket edecektir, 

cEXCHORDA> vapuru 1 O eyl\ilde ZECLUCA POLSKA S. A. 
Pireden Baston ve New York için hare· LEVANT motörü 6/9/ 937 de An· 
ket edecektir. vera • Oantzig ve Cdynia limanlarına ha-

cEXCALIBUR• vapuru 24 eylülde reket edecektir. 
Pireden Boıton ve New Y ork için hare· 
ket edecektir. 

cEXElER• vapuru 8 birinci tetrinde 
Pireden Boıton ve New Y ork için hare· 
ket edecektir. 

SEYAHAT MOODET! 
Pire - Boaton 16 gün 
Pire - New Y ork 18 gün 
SERViCE MARJTIME ROUMAIN 

BUCAREST 
cDUROSTOR• Vapuru 27 ey!Ulde 

bekleniyor, Köıtence, Sulina. Calatz ve 
Calatz alı:.tarmut TUNA limanlan için 
yük alacakbr. 

STE ROY ALE HONCROISE 
DANUBE MARITIME 

cDUNA• vapuru 6 eyl\ilde bekleni· 
yor, Belgrad, Noviaad, Comarno, Buda
peşte. Bratialava, Viyana ve Linz için 
yük alacaktll'. 

cSZECED. vapuru 16 eyl.llde bekle
niyor. Belgrad, Noviaad. Comarno, Bu· 
dapeıte. Bratillava, Viyana ve Linz için 
yük alacalı:.tor. 

JOHNSON WARREN LINES LTD. 

11Andaki hareket tarihleriyle navlun
lardaki değişiklerden acenta mesuHyet 
kabul etmez. 

Daha fazla tafsilat için tkinci Kordon
da FRATELLI SPERCO vapur acenla· 
lığına müracaat edilmesi rica olunur. 

TELEFON: 4142/4221/2663 

IPariı faklllteainden diplomalı 
Dlf tablplerl 

Mtmltktt hastanesi dış tabıbl 

Muzaffer Eroğul 
VE 

Kemal Çetindağ 
Hastalarını her gün sabah 

saat dokuzdan baılıyarak 
Beyler • Numan zade S. 21 
numaralı muayenehanelerinde 
kabul ederler, 

Telefon : 3921 

LIVERPOOL Anvers içln yük alacaktır. 
cAVIEMORE. vapuru 26 eylülde DEN NORSKE M!DDELHAVSLINJE 

bekleniyor, Liverpool ve Anvert liman· OSLO 
farından yülı:. çıkaracak ve Burgaı:, Var- cBAALBEK• motörü 23 eylollde bek. 
na, Köttenee, Sulina, Calatz ve lbrail (eniyor, Dieppe, Oünkerk ve Norveç 
limanlan için yük alacalctor. için yük alacaktır. 

ARMEMENT DEPPE cBOSPHORUS• motörü 24 hirinci 
ANVERS teırinde bekleniyor, Oieppe, Dünkerk ve 

cL YS• vapuru 28 eyl\ilde bekleniyor, Norveç limanlan için yük alacaktır. 

fZMtR tKJNCl iCRA MEMUR- , 
LUöUNDAN: 

1 

Ane Sıdıka ve Meleğin Emlik 
ve Eytam Bankasından ödünç al
dığı paraya mukabil Bankaya İpo
tek eylediği fzmirde ikinci kordon 
da eski 444/1 taj 180 No.lı olan 
itbu ev Alaancak maliye fubeıi
nin bulunduğu ıokak içinde kA
indir. Bodrum kah zemini pli.kalı 
bir aofa, ıokak taral'ı.nda bir oda, 
ıofanın solunda kömürlük ve mut
bah, dip tarafta üat katın merdi
veni altında beli., cephe taraftaki 
merdiven altında da bir kiler, ikin
ci kat zemini pli.kalı küçük bir ıa
lon, sokak tarafında bir oda, salo
nun ıolunda yine bir oda, kartıda 

Pulmol 
Eski ve yeni öksürüklere, gö

ğüs haatalıklarma karfı, en em
niyetli ilaçtır .• 

Sinirol 
Sinir buhranlarının ve sinir 

ağrılarının bat ilacıdır •• 

Pett'ol Nizam 
üçüncü katın merdiveni, üçüncü Saç dökülmeıine, saç haa
katta ortada küçiik bir ıalon, cad- talıklarına kartı ilmi ve fenni bir 
de tarafında biri balkonlu ve bi- 1 ilaçtır •• 
ri balkonsuz iki, arka tarafta yine :.iıiıiıiıiılıi•••••••-•• 
bir oda, yan tarafta bir banyo oda· • 1 • 'E k h kin 
11 

dördüncü kat : Cadd d _ ier alakadar arın ve ırti a a 
• e e tara h' 1 . . . nk l .. . 

k tarafta . ._. od d .b ıa ıp erının ırayrı me u uzerın-
ça, ara iKi aanıa· •• 
rettir. EYin aolunda koridor tek- deki haklarını huıusıyle faız ve 

TURAN FabriLaları mamulAtıdır. Aynı zamanda Turan 
tuvalet ıabunlannı, traı sabunu ve kremi ile gllzellik krem
lerini LuUenınız. Hır yerde ,.ıılmaktadır. Yalnız toptan ıa· 
lıtlar İçin lımlrde Gaai Bulvarında 25 numarada amum atan• 
lelik Nef'i Akyazılı ve J. C. Hemıiye müracaat odinlıı. 

Poeta Kut. aa• Telefon •••• 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • 
Taze Temiz Ucuz ilaç 

• . 
• • • . 
• • • 

= Hamdi Nüzhet Çançar i 
• • 

~ ·Sıhhat eczanesi ~ • • . . 

Müstesna bir formülle ve 
ftzam1 itina ile yapıldığı ve re
kabet kabul etmez bir fiaUe 
satıldığı için yurdda ecnebi 
mamul!hnın hakimiyetini or
tadan kaldormıştır. Kazandı

ğı bu rağbet •ebebiyle elde hiç 
stok bulundurmadığından da 
n.Utemadiyen lue ihzar olu
narak piyasaya çıkarılor. 

Radyolin kullanınız; sade 
dişlerinizi temizlemek, koru
mak ve gUzellcıtll'nıekle kal· 
mnsınız, verdiğiniz para da 
kendi cebinizde kalınlf olur. 

Daima RADYOLiN 
Dima sabit daima iabii 

Juvantin saç boyaları 
INGILIZ KANZUK · . eczanesı laboratuarlarında hazırlanan Ju-

v~ntın eaç boyaları muzır ve zehirli maddelerden tamamen Ari 
0 up saçlara ta bit renklerini bahşeder, 

J~vantln ~aç "?yalarını kumral ve ıiyah olarak iki tabii renk 

IOzerınektertip edılmittir, Gayet tabii ve sabit olarak temin edi-
en ren yıkanmak terlemek b tt d . • 
"ıkmaz En ciddi v'e . tli 8 8 enıze gırmek suretiyle do 
" • emnıye markadır. 

Eczanleerde ve ıtrıyat maiazalarında arayınız. 

Her işte kullanılan 

ZON.GULDAK 
Maden kömürü 

Her cina klSmllr perakende suretilo rekabet kabul et
mez fiatler dahiJinde ıatılmaktadır. 

Adres ı Keıtane Bardakçılar ıokak numara 12 
PERPINYAN 

linde bir aralığı vardır, ev kilrgir- masrafa dair 'olan iddialarını it
dir, evde elektrik tesisatı ve kum- bu ilin tarihinden itibuen yirmi 
panya suyu vardır. 2600 lira kıy- rün içinde eTrakı müıbiteleriyle 
metinde olan bu gayri menku- birlikte memuriyetimize bildirme
lün mülkiyeti açık ~rttırma Mı- leri icap eder. 

~ Başdurak Büyük Salepçioğlu hanı E 
: Karşısında : 
• • • • • • ..•..•........................................................•.....•. : 

lzmir Ticaret lisesi direktörlüğün
den: 

retiyle ve 844 nuınaralı Em- Akai halde hakları tapu ıicilin
l&k ve Eytam Bankatı kanu- ce malUnı olmadıkça payl84ma· 
nu mucibi.nce bir defaya mahsus dan hariç kalırlar. 2/10/937 tari· 
olmak fartiyle ;rtbnndı 12/10/ lainden itibaren •artname her ke-
937 ıalı günü saat 15 le ic- ıe açıktır. Talip olanların yüzde 
ra dairemiz içinde yapılmak iize- yedi buçuk teminat akçaıl veya 
re bir ay müddetle ıatılığa konul· aıilli bir banka itibar mektubu ve 

daBu arttırma neticesinde aatış 37 /1690 dosya numarasiyle lzmir 

b d 1 ikinci icra memurluiuna müraca
e e i her ne olursa olsun borcun 

ödenmesi tarihi 2280 numaralı ka- atleri ilin olunur. 711. 
nunun mer'iyete girdiği tarihten EMLAK VE EYTAM BANKA-
sonraya müsadif olması hasebiyle SINDAN : 
kıymetine bakılmayarak en çok 37 /1690 icra dosya numarasiy
arttıranın üzerine ihalesi yapıla- le satılan, yukarıda evtafı yazılı 
caktır. Satı.t 844 numaralı Emlak rarri menkulün alıcısı isterse, 
ve ~ytam Bankası kanunu hüküm- Bankaml'2ca ba gayri menkule ko-
lenne göre yapılacaiından ikinci 1 k k metin yüzde elliıine 
artt k S . nu aca ıy 
. ırma yo tur. atıf pqın para lı;ad • artlarımız dahilin· 
ıle olup mütteridea yalnız yüzde ar umumı ' .. 
iki b.çuk deUiliye ma.arafı alınır. de ikraz yapılabılır. 

fpotdı; aa.laibi. alacaklılarla di- 3037 (1663) 

--,·· .~. • • • ·~··"'··: .. .. C.·!F>•' 

'. 

En Parlak 
ZIYA 

Kudreti 

Daimon Elektrik pilleri düuyada tanınmış pillerdir, Daimon 

pili kullanan hiç batka pil kullanmaz. 

Umum deposu Sulu han civarında 28 • 9 Hümü vz 
Ôdemiıli. 

1 - Orta okul mezunlarİna 
T"tkilitımız tamamlanarak· orta okul me 1 d 1. k 

k 
zun arının a ıae ıa-

mımıza ayt ve ka~ulüne baılanmıttır. 
2 - De~let ve tıcaret evleri memurlarına. 
Aktam tıcaret okulu k11mında ya ıla d'I• .. , 

ları avrıca muhaıeb t• • h P n ta t at uzerme aktam· 
f . e, ıcarı eeap nıuhabe t, dakt'I f' 

nogra ı ve ecnebt lisan kursları a'çılmıttır. ra ı ogra ı, ıte-
.. w~ayt ve kabul İçin her gün 9 dan 12 k . . .. 
luıtune müracaat ed'I · . ., 

1 
ye adar tıcaret dırelı;tor· 

ı meıı 11an o unur. 
28-31-3 3009 (1621) 

DENIZYO.LLARI iŞLETME MODORLOcONDEN 
lzmır Fuarı " eb · 1 A E 1·1·· 'k' . d .nnınas etıy e NKARA vapuru 

Y u un ı ısın en ıtıbar F k 
otel olarak lzmirde k I ~n uarın açı bulunduğa müddetçe 

a acaıdır. 
B · . . k Bir gecelik yatak ücreti 

ı~ın~ı mev. i lükı kamara hariç 
lkıncı mevkıde 
Oçüncü mevkide 
y em~k ve içkiler nefiı Ye ucuzdur .• 

1
• 1Cemıde yatmıyanlar da lokanta ve l'azinodan 
ır er .. 

125. 150 Ku. 
90 Ku. 
70 Ku. 



Amerika lngiliz Planına Yardım Etmiyor 

Bu Plan çin Harbine Müdahale midir 
• .... ,, 1 

Cinli/erin 
' 

•• uc 
' 

fırka askeri daha Şanghaya gelmiştir 
................ ~ ....................... -=~ .................................... .. 

Vousung istihkimları 
Paoşan şehri Çinlilerin elindedir 
Şanghayda harp şiddetlenmiştir 

Akdenizdeki taarruzlar 
lngiliz kabinesini ehemmiyetle işgal 

ediyor. Yeni vapurlar batırıldı 

Vasington, 2 (Ö. R) -Reisicüm
hur M. Roosevelt dün ak~am res
men beyan etmiştir ki: Birleşik 
Devletler Çin - japon ihtilafına ni
hayet vermek için Jngilterenin or
taya attığı uzlaşma planına müza
herete asla mütemayil değillerdir. 
Zira Amerika hükumeti bu planı 
Uzak Şarktaki mücadeleye bir nevi 
müdahale mahiyetinde görmektedir. 

Santander §ehrinin inalden sonraki vaziyeti 

Hongkong, 2 (A.A) - 18765 
ton hacmindeki · Conte Yerde adlı 
İtalyan gemisi de karaya oturmu,
tur. Kasırga yüzünden hasara uğra
mış olan gemilerin miktarı yirmiyi 
tecavüz etmektedir. 

Şanghay, 2 (A.A) Bu eabah 
yeoiden bir muharebe çıkmıştır. 
Çinliler Potungdan ateş etmişlerdir. 
Japonlar limandaki harp gemilerinin 
ateşi ile mukabelede bul~nmuşiar
dır. 

Gece sükun içinde geçmiştir. 
3 FIRKA ASKER DAHA 

Şanghay, 2 (A.A) Central 
Nevs Çin ajansı, japonların üç fır
kasının Şanghaya gelmiş olduğunu 
haber vermektedir. Çinliler halen 
Vousoung istihkam]a;ını ve Pao
chan şehrini işgal etmektedirler. 

Lotion mıntakasında şiddetli mu
harebeler olmaktadır. 

Vaşington, 1 (A.A) - Hariciye 
nazırı HulJ, matbuata beyanatta bu
lunarak President Hoover vapuru 
meselesinde Çin hükumetinin der
hal tazminat vermek istemesinde 
gösterdiği isticalin hükumetçe tak
dir eclilmiş olduğunu söylemiştir. 

Roma, 2 ( Ö. R) - 1talyan gazetele
rinin muhabirleri Londradan bjldiriyor
lar : 

Bu aabah lngiliz 'kabinesi çok mü
him bir içtima yapmı§tır .. Bunda hazır 
bulunan nazırlar Uzak Şark meselesiyle 
ve Akdenizde ticaret gemilerine karşı 

yapJan tecavüzlerle çok yakından meş
gul olmuşlardır. 

BJR PETROL VAPURU HO
CUMA UC.RADI.. 

Londra ltalyan mahfellerinde sanıldı
ğına göre İngiliz hükümeti Akdeniz ha
diseleriyle meşgul olmak üzere Milletler 
Cemiyeti Asamblesinin veya ademi mü
dahale komitesinin derhal içtimaa çağı. 
nlmasına lüzum olmadığı kanaatindedir. 

Roma, 2 (ö.R) - Cezayirde Koa
tantin limanından Valensiyaya petrol 
nakletmekte olan diğer bir lngiliz ticaret 
gemisinin daha açık denizde hücuma uğ
radığı bildirilmektedir. Vapurun ikinci 
kaptanı ile tayfadan altı kişi yaralan
mışlardır. Bunlar tedavi için Merkadoda 
hastaneye alınmışlardır. T aarruZa uğyı
yan vapurun akibeti hakkında henüz 
haber yoktur. Batmış olması mümkün ol
duğu gibi sahilde bir noktada karaya 
oturmağa muvaffak olmuş olmasına da 
ihtimal vardır. 

Roma, 2 (ö.R) - Santanderde bu
lunmakta olan bir İngiliz ticaret gemisi 
tayfasının amirlerine karşı isyan etmesi 
üzerine cBlue Sea> adL lngiliz kruva
zörünün Santandere hareket emrini al
dığı bildirilmektedir. 

· KORSANLlôA KARŞI 

NANKIN BOŞALTILIYOR ~ h ç z z f d 'd d'l k "'ang ayın in i er tara ın an ı are e ı en ısmı manite> gazetesi Akdenizde korsan fa-
Nankin, l (A.A ) - Nankinden milyar doJardır. Şanghay rıhtımla- çinli vardır. aliyetlerine karşı ,iddetli bir protesto 

Paris, 2 (ö.R) - Komünist cHu-

şimdiye kadar 700.000 kişi tahliye rında yetmiş emtia ve kömür antre- imtiyazlı mıntakalar dtşında yaş\- yükselterek diyor ki : cEğer Devletler 
edilmi<ıtir. Tahliye İşine faaliyetle posu ı'le denı'z şantı'yelerı' vardır. yan ı'kı' mı'lyon ı'nsan Nankı'n hu"ku"' - M h ı ah lb b' il · 1 dah 

Y - • eç u , t te a ıt masa any e a 
devam edi1eceg~ i söylenmektedir. Şannhay aynı· zamanda Çı'nı'n fı'nans metı'nce tayı'n edı'lmı' q bı'r beledı'ye k k dil · l "'l ni1 · "" -; ço zaman en · erıy e eg e mesme 

Şanghay, 1 (A.A) - On beş ja- merkezidir. Çinde hali faaliyette heyeti tarafından idare edilir. müsaade edecek olurlarsa Akdenizde bu 
pon tayyaresi dün öğleden. sonra o1an bütün banka1arın merkezleri 111 

Hangceu'yu bombardıman etmiş- Şanghaydadır. Bir çok Avrupa ve Denizde suret1e onlarla alay eden memleketin fa~ 

aliyetini daha müessir bir şekle sokma· 
sı ve hareket sahasını genişletmesi ha
tıra gelebilir.> 

lerdir. Amerika bankalarının şubeleri bu 
Çin tayyareleri mütaarrızları ka- şehrin ehemmiyetini bir kat daha 

çırmışlardır. arttırırlar. Esham ve emtia borsaları 
ŞANGHA YIN EHEMMiYETi da Şanghaydadır. Bu şehir ayni za

Moskova (Ağustos) - lzvestia m;;nda büyük bir sanayi merkezidir. 
gazetesi Şanghay şehrinin ehemmi- Yetmiş dokuma, yüz kadar ipek ve 
yeti hakkında şu satırlau yazıyor: kibrit fabrikalarında yüz binle rce 

Şanghay Çinin en büyük şehirle- amele çalışır. Şanghayın yalnız işçi 
rinden biridir. Halen üç buçuk mil- adedi bir milyondur. Sanayi rnües

yon nüfusu vardır. Yangçeye akan seselerinde yabancı sermayesi yüz
Vang - Pu sahilinde kaindir. Bir şi- de 34,3 tür. İngilizler $anghayın 
mendifer hattı Şanghayı Nankine ve bankalarında ve santiyelerinde ser
diğer bir hat ta Tiençin yoluyla şi- maye bakımından birinci mevkii tu
nıali Çine bağlamaktadır. Şanghay- tarlar. Japonlar Şanghaydaki doku· 
dan Hankeoya ve Şekyang deniz ma fabrikalarına 500 milyon yen ya
eyaletlerine giden bir demiryolu da tırmı~1ardır. Şehrin umumt hizmet
-vardır. Çinin içinden kanallarla ge- leri ve ticareti Amerikalıların kon
len ihracat eşyası dünyanın her ta- trolu altındadır. Avrupalılar imti
rafına Şanghaydan gönderilir Bu şe- yazlı mıntakalarda memleket hari
hirden her sene takriben 1 7 milyon cinde imiş gibi imtiyazlara m ·alik.tir-

Saatte 202 kilometre 
Londra, 2 (Ö. R) - 1935 senesinden Komünist gazetesi alakadar devletle-

beri karada otomobil sürat rekorunu rin, yani Jngiltere, Fransa ve cümhuri
tutmakta olan meşhur Ingiliz otomobil yetçi Jspanya ile Akdenizde sahildar di
yarışçısı Sir Malcolm Campbell yeni bir 1 ğer devletlerin Akdenizde seyrüsefaini 
rekor tesis etmiştir. Fakat bu defaki tehlikeye düşüren bütün hu haydutluk 
muvaffakıyeti karada değil, denizde mo· hareketlerine nihayet vermek üzere müs
törlü sürat yarışlarına aittir. Evvelki tacel tedbirler almalarını istemektedir. 
rekor 1934 senesinde bir Amerikalı ta- tHumanite> bu maksatla hemen bir 
rafından kazanılmıştı ve saatte 200 kilo- konferansın içtimamı ve Londra ademi 
metre 100 metre idi Sir Malcolm bu müdahale komitesine, bu vahim mesele-
rekoru saatte iki kilometre geçmiştir. 

İran Ha. nazırı 
Moskova, 1 (A.A) - han hariciye 

veziri B. Samiy dün Moskovadan hare
ket etmiş ve istasyonda SovyetleT Bir
liği hariciye komiser vekili, Potemkin, 

hariciye halk 

nin halli için, bir proteato notasının tev-
diini teklif eylemektedir. · 

Ayni gazete fırsattan istifade ederek 
Jspanyol meselesinin baımdan beri mü
dafaa etmiş olduğu teze, yani F ransanın 
V alensiya hükümeti lehinde müdahal.e
de bulunması tavsiyesine avdet eylemek
tedir. Gazete diyor ki 

disi ikrar etmiştir. Devletler bu ikrara mili bu vehem~ti bir kat daha arthrmı~ 
kulaklarını tıkamışlardır. Fakat bu de- tar. Jngilterede buna karşı aksülamel bu• 
fa da gön~erdiği telgraflarla • yani ade- nunla mütenaıip olmuştur . . 
ta resmi vesikalarla - Mussolini bu mü- Bu' aebeple Londrada sabah ~aılıyaıı 
dahaleyi ilan etmiş ve çok ileri git· nazırlar içtimamda salı günü yapJan 
miştir. Devletlerin bu mühim mesele ile Fransız teşebbüsü yeni bir ehemmiyet 
meşgul olmakta devam etmelerine ar- iktisap etmiftir. B. Edenin iki A!lt .sUr..C 
tık imkan yoktur. Mussolininin İspanya· meşguliyetinden sonra iç~a .-at 11 de 
daki müdahalesi sebebiyle, diğer devlet- başlamış ve buna Lord reis Halifaks, 
lerin de müdahalelerinin zaruret kesbet- Bahriye nazırı Deaf Cooper, maliye nn· 
tiği resmen müşahede edilmelidir. zm sir John Simon, Dominyonlar na• 

Perpignan, 2 (A.A) - Dün aaat zm B. Malcolm Makdonald ta i~tirak 
16/30 ile 19 arasında üç deniz tayya- etmişlerdir. Harbiye naZırı ise içtima 
resi Casta Brava De Hansayı bombardı- başladıktan üç çeyrek saat aÖnra gelmig
man etmiştir. Bu bapta tafsilat alınama· füö Saat l 4. 30 da nihayet bulan içfontı• 
mıştır. Çünkü Jııpanyollar hududu ka- 15,30 da tekrar başlanarak saat 16.30 • 
pamı§lar ve her zaman bu gibi vakayi- kadar devam etmiştir. içtimadan ıonra 
de olduğu gibi telgraf ve telefon hatla- şu tebliğ neşredilmiştir : 
rını kesmişlerdir. cf orayn Ofiste Lord Halifaksın riya-

Londra, 2 ( ö.R) - Beynelmilel ıi- setinde toplanan nazırlar bir taraftan 
yasette ispanya meselesi yeniden ilk Uzak Şark vaziyetiyle diğer taraftan Ak~ 
safa geçmiş bulunmaktadrr. Fransanın denizde ticaret gemilerine karşı yapılan 
Londra maslahatgüzan B. Rene Kambin tecavüzlerden ileri gelen vaziyeti tetkik 
tarafından sah günü F oraynofiste yapı- etmİ§ ve garbi Akdenizdeki İngiliz deniz 
lan teşebbüs neticelerini göstermeğe baş- kuvvetlerini arttırmağa karar vermiştir .. 
lamışhr. Evvelce de bildirildiği gibi Kabine gelecek hafta tekrar toplanacak· 
Fransız mümessili Santanderin zaptından tır. 

sonra BB. Mussolini ve F ranko arasın- Paris, 2 ( ö.R) - Londradan « T empn 
da teati edilen ve ltalyanın İspanyadaki gazetesine gelen bir telgrafa göre Bay 
müdahalesini ispat etmekle kalmıyarak Eden Fransa maslahatgüzarı B. Kambo
meydan okurcasına ilan eden telgrafla- na İngilterenin Akdenizdeki vaziyetin 
nn ve diğer taraftan Akdenizde İngiliz, Akdeniz devletleri arasında m\izakere 
Fransız, Rwı, Jspanyol vesali milletlerin edilmesi teklifini kah~] ettiğini bildirmiş· 
ticaret gemilerine karşı günden güne tir. Bu müzakere gelecek hafta Cenevre· 
artan taarruzların Fransada uyandırdığı de Milletler Cemiyeti konseyinin içtimaı 
heyecanı bildirmiştir. Bu tecavüzlerin ki- sırasında yapılacaktır. 
min tarafından yapıldığına gelince İngi- Yine cT emps.> gazetesine gelen biı 
liz amirallığı •Meçhul, fakat muayyen telgrafa göre İngiliz deniz kuvvetlerina 
bir milliyete mensup> t{lhtelbahirler ta- verilen yeni talimata göre hün1ar taar• 
rafından yapıldığını az çok alaylı bir ruza uğrıyan lngiliz ticaret gemilerinin 
fekilde bildiriyordu. Fransa bu vaziyet hemen imdadına koşmakla iktifa etmi
karşısında ademi müdahale komitesinde yerek mütearnzı kin:ı olurs~ olsun ve ne· 
ltalyanın müdahalesine karşı oiddetli bir rede olursa olsun takip ve imha ede· 
protesto yapılmasını ve komitenin bun- ceklerdir. 
dan liz}mgelen neticeleri istihraca davet JngiJterenin Fransız noktai nazarına 
edilmesini ve diğer taraftan da Akde- Akdeniz konferansı hakkında İ§tİrak et· 
nizde korsan hareketlerinin ihyası karşı- tiği anlaşılmaktadır. Komitenin içtimaı 
sında tehlikeye ltarııı çare bUlmak üzere hakkında daha sonra bir ltarar verilecek· 
Akdeniz devletleri arasında bir konfe- tir .. Her halde Akdenizdeki tecavüzlerin 

rans akdini istemiştir. 

lngiltere ıimdilik bu ikinci teklifi ka
bule daha ziyade mütemayil görülmek· 
tedir. Komitenin müzakerelerine gelince 
Jngiliz hükümeti burada hakikati halin 
yine gözden kaçmasından kork.maktadır. 

işte bu sıradadır ki Havok lngiliz 
destroyerinin meçhul bir tahtelbahirin 
tecavüzüne uğradığı haberi gelmiştir. İn
giltere bu denizaltı gemisinin milliyetin
den ıüphe ediyor değildir. Ya Fran
koya devredilmiş, yahut ta kendi asıl 
milliyeti hesabına harekette bulunmuş bir 
gemidir. Bu hadisenin Londrada sebep 
olduğu heyecan ıon derecede büyük ol· 
muotur. Ticaret gemilerine karıı yapılan 
taarruzlar esasen vahim bir vaziyet ih
da.. ~ ınilli havraıh temsil eden 

bütün ademi müdahale prensibini yeni
den tetkik mevzuu kılacağı muhakkak
br. Vaziyet aon derece vahimdir. Bunun 

delili l}Udur ki İngiliz kabinesinin daha 
müzakere halinde bulunduğu ınrada 
Lloyd kumpanyasına Rigord vapuru 
kaptanına gelen bir telgrafta vapurun 
İspanya açıklannda torpillendiği, ikinci 
makinistin öldüğü, bir çok yaralı oldu· 
ğu ve torpil1endikten Üç saat sonra va· 
purun batbğı bildirilmiştir. Bu vapur 
Karadenizde Köstenceden Barselon ve 
Valensiyaya petrol taşımakta idi. 

Diğer taraftan cParis - Soir> gazete· 
sinin fevkalade tabı halinde neşTettiğl 
en son bir telgrafa nazaran Daladea f n· 
giliz harp gemiai de Balear adalan açık· 
larında meçhul bir tahtelbahirin hücu• 



Mazarik 
---·---

Birdenbire 
hastalandı 
Prag, 2 (Ö. R) - Çekoslovakya eski 

cümhur reisi Bay Mazarik iki günden 
beri rahats1z bulunmaktadır. Geçen ge

ce hastanın sıhhi vaziyeti birden b:n 

veha111tl kesbctn1j~ti~. Bu ~r.ha~ n<'~~e- 1 dilen sıhhat raporu ıse hafif hır sal•h 
eseri kaydetmektedir. Bu salt.hın de
vam edeceği ii111it edilmektedir. 

ÇEKOSLOV AKY ADA UMUM! 
TEESSÜR 

Prag, 2 (Ö. R) - Çekoslo.,;ak cüın
ıuriyetinin bfulisi ve ilk ı·ei~i B. Masa

rikin sıb • vaziyetinin vehamet kesbet
mesi bütün Çekoslovakyada derin ve 
umumi teessür uyandırmıştır. Gece 
neşredilen sıhhat bülteni ~udur: Sabah 
saat 6 dan beri sıhhi vaziyot tcbeddül
ıUzdür. Vehamet arazı vardır. Kuv
vetli uzviyet mukavemete devan1 ehnck
tedir. Kalbin faaliyeti iyidir. 

B. Masarik 87 yaşındadır 

Resmi tekzip 
Ankara, 2 (A.A) - Hükiimet 

mahafilinden öğrendiğimize göre, 
Son Posta gazetesinin Harİçİye ·ve

kilimizin CenevreJe giderken takip 
edeceği yola hususi: maksatlar at
fetmesi kendi icadıdır. Tahmine is~ 

tinat eden füzuli tefsirler doğru de~ 

--~- -

u·şak 
Kurtuluş bayra
mın• kutladı 

U ak, 2 (AA) - Uşak bugün on 
beşinci kurtulu, bayramını yaşadı. Prog
ram mucibince şehre ordu ve askerler 
girdiler. Bu sevinçli güne bütün halk i~
tiralc. etti. Gece de büyük fener alayları 
tertip edildi. 

Mali ye Vekili 
Avrupadan 

döndü 
Istanbul, 2 (Hususi muhabirimizden) 

- Anupada tedavi edilmekte olan Ma
liye Vekilimiz B. Fuat Ağralı bugün bu
raya gelmiştir 

Fransız bankası 
Iskonto yu tenzil etti 

p, ris, 2 (Ö. R.) - Fransız bankası 

iskonto haddinı ~\izde dörtten 3.50 ye in
dirmi~tir. Eshaın üzerine avans faizi de 
yüzde beşten dört buçuğa indirilmiştir. iildir . ._;.;;.;;.;.;.;.. ______________________ ~--~""":'~:----

Bük re ş t e, Enternasyonal arkeoloji 
ve Antrepoloji kongresinde 

Bn. Af etin sözleri 
Bükreş, 2 (A.A) _Anadolu Aj•.n. ı-ıtan sonrn uzun dkışlarla büyiık bir ınu-

nın hususi muhabiri bildiri\'Or habbet ye takd r alakası göst rdi. 
Tarihten evvel Arkeoloji ·,·e antrepo- Baynn Afet lı • iki nutkunda da mu-

loji beynelmilel kongresi bugün açıldı. vaflak olınu tur ifadesin<) ki açıklık, 
Türk murahhas heyeti nanııııa Tarih soğuk kanJılJ< ı. f ıniz teJaf!uzu vt• jfadc 
Kurumu ikinci başkanı Bayan Afet edilen sozlerin haiz oldugu ehemmiyet 
kongre içtimaında bir nutuk söyledi. bir çok ınilletlcrın gönderdıgi filiınler-

Bay3n Afet ikinci defa tekrar söz ala- den ıııütcsckkil olan bu heyet üzerinde 
rak Türkiycdc cüınhuriycttcn beri aı-- gayt't müsait bir tesir h<lsıl etti. 
l::eoloji ve onftepolojiyc verj]en chen1- iç-tını~ a riyns t eden Şeref kon1itcsi 
lllİyeti, Tilrkiye<lc muhtelif yerlerde ) n- Uzasın<l,111 ('ski F· ansız nazırı Ark('01oğ. 
pılan kazıların verdiğ' mühim ve zengin B. l\hı.n söyledi • nutukta Bayan Afc
neticeleri izah etli. tin üyelerin tizcrinde uyandırd ı;ı mü-

Kongre azası, Bar:ın Afete soze başla- sail t s r ter an olarak tal--d.r ve 
madan evvel nutku sırasında ve nu uk- tcbrıkl<.ll'lnı alen n siiylem· tir 

Meçhul denizaltı gemileri 
Akdenizde bir Sovyet ve bir lngiliz 

ticaret gemisini daha batırdılar 

Prens Pol 
Başvekilimize • 

taziyette bulundu 
---·+---

Ankara, 2 (A.A) - . Ba,veldlimiz 
met lnönünün kardqinin ölümü müna• 
aebetiyle S. A. Yuıoalavya naibi hükü· 
meli Prenı Pol apğıdaki telrrafı ıönder
m~tir : 

S. A. ~vekil 
ANKARA 

Uğramı.ı olduğunuz büyük ziyaı tim
di öğrendim. Sizden büyük kederiniz• 
iftirakime itlmat buyurmanızı rica ede· 
rim. 

Korsanlığın önüne 
olacak bir Akdeniz 

k 
~ 

geçme için enerjik tedbirler Batveı.illmiz ıunet 1nönu •i>dald 
telgrafla cevap vermiftir. ı 

devletleri konferansı lazımdır s. A. Roayaı Yuıo.ıavya naıı.ı &ükii· 
meti Prens Pol.. 

Fakat 1 Havoc adındaki lngiliz gemisine ya- Alteainizin ıöndermİJ olmak lütfun. 

:'ılı:" taarruz d~i harbin zuhurundan da bıılunmut oldUldarı t.eJrraftan dolayı 
ıerı vukua gelmış olan en vahim hl'ldi- h ti _,_........ ed '"--'--. . ,. . arare e tıc:tC-ur er, fU&nLDUU'nnl T• 

adlı lngiliz ticaret gemisinin üç saat için· 

Londra, 2 (ö.R) - lspanyol aahille-
ri açıklarında taarruza uğrıyan Vurror 

de battığı öğrenilmiştir. Gemi mürette- se gıbı telakki edilebilir. d . b"--•• . . 
Ek d" p · d' ki cnn unneuermıı ıunanm. 

batı tahlisiye sandallariyle kurtaulmı§- Eg"'er 'talya bu ı·şe o o arıs ıyor ': tsMET INöNO 
!ardır. J 1 Havoc hadisesinin ne gibi akisler tev-

" Bu vapurun mensup olduğu kumpan· • lit edeceğini hali hazırda tahmin etmek --- ---
ya direktörü •Associated Presn muha- gırışmezse mümkün değildir. 
birine beyanatında ıu izahatı vermi~tir: o d Populair'den: 
Vapur lngiliz Lloydine kayıtlıdır. Mü- nsuz a Bu vaziyet temadi edemez. Akdeniz-
rettebatı otuz Yunanlı, bir Macar ve bir de sahilleri olan memleketlerin bu dc-
Rumen olmak üzere 32 neferden iba- nlzde seyrisefainin serbestisi için bir 
retti. Vapur Romanyadan Barselo"" pet- Bu iş yapılabilir konferans akdetmeleri hakkında Fransa 
rol naklediyordu. Barselonda bu hamu- tarafından yapılmış olan teklifin kabul 
lenin ihracı için güçlük çıktığından ge- al- veDellis limanına götürülmüştür. ve icrası faydalı olacaktır. Bu konfe
mi Valensiyaya hareket etmişti. Hültümet luım gelen tedbirleri almalı rans korsanlık işlerine bir nihayet ver-

Moskova, 2 (A.A) - Tas ajan11 bil- ilzere bu ltoraanlık hakkında tahkikata mek için enerjik tedbirler ittihaz ede-
diriyor : devam etmelttedir. cektir. Italya bu konferansa iştirak 

30 Ağustosta Portesaide Kardif ı;ö- Londra, 2 (A.A) - Hariciye nezare- edecek midir? Bunda bir mahzur gör-
türmekte olan Sovyet Timiriazev gemi- tinde bu sabah bir içtima akdetmişler- müyoruz. Eğer Italya Akdenizi meçhul 
•i Ceza irin 1 2 O kilometre şarkında bir dir. B Edenin Akdenizdeki son hAdi- korsanlardan kw-larmak istiyorsa hiç 
denizaltı gemisinin attığı iki torpili~ ya- seler hakkında B. Çemberlayn ile tema- kimse onun bu baptaki yardımından is
ralanmı1 ve batmıştır. iki tahlisiye san- Nt girmi§ olduğu haber verilmektedir. tiğna göstcrmiyecektir. Eğer böyle bir 
dalına iltica eden mürettebatı yerli ba- Faris, 2 (A.A) - Epok gazetesi yau- arzusu yoksa Italya olmadan da bu l<i 
lıkçılar tarafından görülerek yedei;e yor: yapmak lmkanı mevcuttur. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Harpten sonra ilk defa görülmüş bir hadise 

ngiliz - Fransız orduları 
iki tarafın askeri heyetleri önünde manevralar yapacak 

l.ondra, 2 (A.A) - Röyter bildiri- J sız ordusu manevralarında hazır buluna-
olan İngiliz ordusu manevralannda bu-

yor : 1 caktır. 
B d k b 

.. d F lunduktan aonra lngiltere harbiye nazırı 
u ayın o uz, on ve on •rın r. ran- .. Harpten sonra ilk defa olarak bir ?n .. 

b .. 'k k. h b' . . 1 ı13 eylulde Fransaya g~ecek ve Nor- ha 
sa uyu er anı ar ıye reı•u gcnera 1 ,.ı d d k I F giliz rbiye nazırı FrnnSlz milnevrala-

Negüs 
Mason localarına 

başvurmuş 
Londra, 2 (Ö. R) - Ingiliz mason lo

caları büyüi< üstadı Lord Ilervud sabık 
Habeş imparatoru tarafından Mason lo
calarına yapılan müracaalin ve müzahe
ret talebinin kabul edilmemesini tavsiye 
etmiştir, Zira mason locaları ne doğ
rudan doğruya ne bilvasıta siyasi hiç bir 
m ·eleye karışmamalıdırlar. 

Hong - Kong' da şid
detli bir kasırga oldu 
Hong - Kong. 2 ( ö. R) - Şıdd ili biı 

kasırga neticrsınde müthiş bir yangın 
çıkn1ı.şlı.r. Kasırga.nın ~icldE.'li o derece-
de idi ki ha\'a tebcddü !erini kaydeden 
illetler riizgarın saatle 130 ıwl sttrat kes. 
betti.ğini gö!'lcrrliktcn c:onra işleınez ha
le gelınislerdir. Yangından şehir içinde 
100 kişıden faıla kw·ban \·ardır. 9500 
tonluk bir Danimarka gemi.si denude 
tehlikeli yaziyettc oldugundan i.stimd~t 

etn1· tır. Bir cok diı:» r g ıniler ayni \ • 

'" ttedırler. d 
._ ı:ın:n\.i,ı a d ccıe) ;ın e ece o an ran-

Camelin de huzuriyle cereyan e ect-~ rmda resmen hazır bulunacaktır. 
----·-------------------------... --1 ......................... 1 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 11 t •••••••• 1 ••• 1 •• f ••••• ''. 

Suriyede i ya Kudü~~~~;.~ölün- 30-40 sene sonraki Türkiye 
t:~~~- 2 fH'!s~P~!!!~z~~rtev?ı/1u~~d~~ıkm~t~ü H?ıe~~ ':u~~s~~~:.:raf!~~e~~!!!u Avrupanın en büyük ve en müterakki 

- Adanadan bildirildiğine göre, Suri- yeni toyyare ve askeri kuvvet. ~e;.ked.ıl- Filistinin Arap ve Yahudilere ait olmak b • •ıı t • • • ilk l k 
yede Cczirelilcrin isyanı tekrar alevlen- mi~tir. Son çarpısmada 30 kışı o~ı:1uş- üzere iki kısına ayrılması projesini pro- ır mı e ı sevıyesıne yu se ece 
mi~lir. tiir. Daglara iltica eden 5000 sılahlı, testo etmek üzere Cenevreye bir dele· 

Nusaybinin tam karşısındaki Kamış- Halepte t vki{ edilen heyetin serbest b~- gasyon göndermeğe karar vermiştir. 
lıda yeniden çarpışmalar olmuştur. Bu rakılm <•nı, a.k'i takdir~e ~eh.ırlcrı yag- Suriye murahhasları yakında hareket 
çarpışmalar. Halebe gönderilen heyetin, ma cdecekkrını lııldırmı~lerdır. edeceklerdir. 

lngiltere - s 
Arasında askeri dostluk 
--BAŞTARAFI BEŞiNCi SAHJFEDE-
yoktur. E\•et, general Gamdınin Lon
dra ZİJ. nrcti Fransız ve Ingiliz askeri 
mahlillcri torafından iki memleket ara· 
~andaki saglan1 a~kcri dostluğun bir tc-
yidi gibi telakki edilmektedir. Ingiltere 
artık mesuliyetlerini üzerine almakta
dır. Fransaya knr<ı muhtemel her han
gi bır tecavüze girişmek istiyenlerin 
siındidcn c aretlerini kırmaktadır. z·
ra, B. füıldvinin vaktiyl" soyledigi gıbi, 
Ingilterenin hududu Ren nehri üzerin-

dedir 
Ronı· , 2 (Ö. R) - Pariste çıkan Ek

~elsiyoı gt.z.C'tes:nin tahminlerine göre 
J<""ran· !Z C'rk5nı harbiye reisi S"ncrn1 
Gameliıün Loncll<:yı ziyareti ve Ingiliz 
harbi) ıı.nzırının da Frans<.ıya s ) aha ti 
Uzak Şaıkta ın lhuz polis lıarckiitında 
iki hukümetin iş birliği ihtimaliyle alii
kadardı". Zira Inı;ilizlerin Uzak • ark
ta ku\'vctlı bir filoları olduğu hnlde 
Fransanın Çin Ilindistanınd.l deniz kuv
vetleri yok gıbidir. 

SON 1IADISELER1N B1LANÇOSU 
Kudüs, 2 (A.A) - Pazardan b~ri vu

kua gel n tnıırruzların bilançosu şudur: 
11 maktul, 3 iı yahudi ve 8 i arab, 7 ya
ralı. 

---111---
Japon taarruzu 
Çinlilerin şiddetli mu
kavemeti ile karsı/andı • 

Londra, 2 ( ö.R) - San:;hayın fima-
lind<; Japonların giri~tihlcri umurei ta-
a1ruz Çinlilerin son derece şiddetli mu
kavemetine çarpmı•br. Japonların Pao
Şangı i"go.l ettikleri hakkındaki haberle
ri mevs'mtizdir. Her ne kad4:.r bu mev .. 
kiin .)·e.kınlarına gelmi,lerse de Çin gar~ 

nizonunu tardetmeğc muvaffak olama
mışlardır. 

Geldiniz ... 

G "zel fuarımızı, şirin izmirimiz.i gezdiniz, gördünüz. 
j .;den size bir hatıra olsun diye bir şey haber verelim, 

Jzmı. el u"zu"m incir meshurdur, bu güzel meyvalardan 
zmır e ' · l b · h d" h b hediye götüreceksiniz size daha makbu ır e ıye a er 

veriyoruz: 

Hükümet 
Hilal 

Caddesinde 
Eczanesi 

( BAHARÇiÇEGi ) adıyla bir kolonya yapar. Mark:ısı eczane
nin sahibi (KEMAL KaMiL ) AKTAŞ mar~asıdır .. Bıl~em a~? 
b - d d h · I· Iony" kullanmamıs oldugunuzu ıddıa edebıh-un an a a eyı 'o " . · d I b lJ • 
riz lzmir Kemal Kamil kolonyasıyle meşhur ~~'. staH~l:Xl u mısa~ 
f. ı· · · ı ·dd' zı daha kuvvetli yapabıhrız, ı a eczanesı 
ır erımıze 1u ı ıamı • . S h 

G .. ··ı z·· -··t d 1 Si Aıtınruya Yasennn, Fulya, on abra onu, umıu ama , t • (H'IAI E ') 
adlı ayrıca esans ve losyon yapmaktadır. 1 a czanesı 

• BAŞTARAFI BiRiNCi SAHiFEDE • ler gibi manialarla karşılaşmıyacak olur-!"" lsndi ga,..ıeci bu goruşunıi de §tt 

nın yerine bugünkü modern Ankarayı aa 30 • 40 sene eonra her hangi büyUk r-uretle anlatm.,kta.<lır : 
gördükten aonra burada acaibi scbanın bir Avrupa milleti seviyesine yük <'1f'<e - Bilhascıct Finler ile Türkler ara-
sekizincisi meydana gelmi~ ve Türkjyc- ğine fÜphe yoktur. ında lJuyuk bir karakter yakınlı"'ı ·var 
de büyük bir mucizenin vukubulmuıı ol- lsveç gazeteci Beşvekilimiz h k1<ınd~.- dır. llu he: zcyı hiç şüphe iz r ınicrll' 
duğuna inamamanın imkinı yoktur. ki ihtısaslarını da ~u suretle ani tnu· dr: 1 Urkler ara~ında kan ve orıjin akraba1ı~ 

ATATORKON ŞAHSiYETi - lsveç ve Norveç •efirleri be:ı ıla- ıiından ileri gelmektedir. Fınlandi>a , 
Beni kanaatime göre, Atatürk, tarih- ha evvelce görü müı olduğum diplonlat- yaşamış olduğu inkıl · p , e meydana. Rt:

teki büyük adamlar arasında olduSu gibi lar bana İsmet Jnönünün çok dei(er!i, tirmi1 oldu~u eserlerle yeni TürkiyedC': 
bugünkü büyük devlet adamları arasın- çok 11:evimli büyük bir devlet adanu ve bugün meydana c1mekte olan moaz· 
da da en büyüğüdür. Filhakika buı:;ün diplomat olduğunu söylemişlerdir. zam i lerin birbirine çok benzemt-kte ol
hiç biri Atatürkün yaptığını yapmam>ş· Fakat kendisiyle görüştükten sonr.ı ması bu karakter ve ruh benzeyi ıı.İ ba
tır. Hiç bir memleketin büyüğü Atatür- fnönünün hakkında ıöylenilenlerden da- ıi.t bir surette ızah ede-r. Bunun içindir ki. 
kün işe ha.oladığı zaman içinde bulun- ha çok yüksek ve kudretli bir ~ahsiyrt, Finlandiyahlar l"ürki.>·enin inkişafını bü

duğu §artlar alttnda elden çıkmış bir sevimli, mütevazi ve en insani hislerle yük bir aldka Ye seınpati ile takip et 
vatanı kurtarmamış ve bu kurtulmu' ha .. meşbu asil bir insan olduğunu gördüm. mektedirler. Ben, Şin1aI insanları ile 
rabe)i kısa bir zaman içinde mazi ile Gezdiğim 18 memleketteki devlet Türklrr arRsındakı en büyük benze) 1 1• 

mukayese edilecek olursa bir mamure adamları arasında onun değf'rinde bir ni mi afirper\ c-rliklerinde ve cİ\ at!rnrrt-
denebilecek hale getiımemi,tir. insana rastlan1adım. liklcrindc bulu; orum. Bu )Üksek ruh 

Atatürk, Türkiyeyi kısa bir zaman iSMET INö. 'ONON ŞAHSiYETi ••aletini İnsan lsveç ,.e Norv«in en 

içinde Avrupalılaştırmaia ve kuvvetli Hayatla büyük işler yapmanın. mu· uzak köylerinde olduğu Eibi Anadolu-
bir devlet yapmağR. muvaffak olmuştur. vaffak olmanın insana verdiği bir leva· nun da her han€İ bir köşesindr. kola) hk-

Atatürk tarafından bir gazetecinin ka- zü vardır. lnönünde bu tevazü ezaıni la bulabilir. Ben evvelce böyle bir nlisa· 

bul edilmesinin çok şerefli binaenaleyh derecede mevcuttur. lnönü, hayallmın firpervcrli"'in ancak şimal rnenılekctlerin
çok güç. bir ıey olduğunu biliyorum. fa .. en mühim hcidisclerinden biri olan lu· de bulunabileceğini zannedcrdin1 • l lal· 
kat benim gibi Türk.iyenin en candan tufkir davetleri esnasında bana dün- buki Türkiyedc de daha fazla~ını gôr-
dostu olan ve Türkiyeyi olduğu gibi yayı alakadar eden bir politika mc~ ~e- düm. 

lskandinavya memleketlerine. tanıtmak lcrinden Jerin bir görüş ve vukufla hah.. Anadoluyu gezmemiş olan bir , aban .. 
isliycn bir insan için Atatürk tarafından settilcr. Bu konuşmamı~ onun ne kud- cının Türkiyt-yi \.'e Türk inkılabın~ı anla
kabul edilmek hayatının en büyük ıan· rette ne cm~lı:.iz bir insan, bir devl~t masına imkan yoktur. 

sıdır. Binaenaleyh bu ~ansı denemekten adamı olduğunu İspata kafi idi. Bu mü- B. Fischer Adana hakkındaki du} gu• 
çekinmiyeceğim. IS.kat bana onun yalnız büyük bir dev• larını da şu sur<'tle izah etmiştir : 

30 • 40 SENE SONRA let adamı, büyük bir diplomat dei"ıol ay• Adanada en çok nazarı dikkatimi cel· 
Türk inkılabının bugünkü ıeyTİne ve ni zamanda nadir rast gelinen bir in•"'n b d h d d 1 ~ c en ey şayanı ayrct erece c i er-

şağlam adımlanna göre Türkiyenin ne olduğunu da anlattı. Eğer biz gazeteci- lemiş bir İçtimai ha.yatın me\.cudlyeti· 
kadar bir zaman içinde Avrupanın her lerin rast geldiii ve 0 örü•tüg"'ü devlet d' S 1 k 1 d ha·• o v ır. onra cenup Olem e el erin c 
hangı bı.i.yük bir milleti seviyesine çıka .. adamları hf'p lnönü gibi olsalardı gaze .. olan sıcak çekici bir rn o;;rebin insanı bag~ 
bılcceğini zannediyor musunuz? Bualine tecilik mc~leK"i mevcut mesleklerin en liyan bir kuvveti var. Burada ins:ınlar 
de B. Fischer şöyle cevap vermittir : latlıeı ve e hoşlJ olurdu. hep sıcak İn!l!Rnın yüzUne giilcn bir fiz .. 

Türk milleti inkılabı bu ahenkle, bu ŞiMAL MEMLEKETLERi iLE nomi ta ımaktadırlar. Diy•bilirim ki 
arzu ile ve bugünkü gibi bilerek Atatlirk KARAKTER Y AKINLICI Adanada Ankara ,.e lstanbuldan sonra 
'e arkadaşlarının idaresi altında eyrine Şimal nıemlekclleri ile Türkiye ara• hatta onlarla haşhaşa gittiği anlaşıl.:.ı.n in• 
devam ~decek ve harp gibi büylik kriz- sında bazı karakter ve ruh yakınlığı gö- ki,a( ve garphla ma hareketi var 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Misafir lngiliz filosu Istanbulda 
J\ful akıben Şiikrii Okan Ingiliz Am:rnline ziyar~•inı i de Istanbul, 2 (Hu usi muhalıırımızden)- Ingılız filosu ,\mi. 

rali bugün Dolnıab hçc sawyına ı;ıderek merasimle ı.ıyare* 
ı \ Is· defterini iırzalad •• A ı ali rılıtımdJ, Ynvı..zdan çıkarılan b~ 

mlifrcze \ e b r bando cliimladı. 

etmiştir. 

Saat 11,30 da Anı.ral Vdls karara çıkarnk v 
tanbul komutanım z.!raret etmi~tir. 

- • ..:---.-· 1 - vrıv l'JZ.INCI 'AHI• )!;UI!: -
f ' ----.. ••• • geyfllC. lc"il • 
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iki Kızkardeş Barselon - Burgos 
Tenis karşılaşması bugündür 
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Kaaın alakasızlığının erkek hırsına tefevvu
kunu ifade eden bir müsamaha 

tavriyle Markı kabul etti 

Hükümetleri arasında sulh müza
kerelerine mi başlanıyor 

Türk Ve Rumen ekipleri 
dün şehrimize 2eldi 

Roma, 2 (ö. R) - Nasyonalist kay- müz.'\kere teeyyüt ederse Valensiya hU
naklordan gelen haberler müphem su- kuıneti Bnrsclon hükumetine karşı zec- lzmirin çıkaracağı ekipten 

bahsediliyor 
büyük 

ümitle rette Barselon hükumetiyle Burgos ida- • h. b. t db. t ül d z· 
resi arasında hususi bir sulh mUT.akere- rı ıç ır e ıre evess e emez. ı· 
sinden bahsetmektedirler. Bu rivayeti ra askerl harekatın idamesi için Valen-

HULASA: talile tehlikelerinden belki de sakınabi- akla yakın göstermek için nasyonalistler siya bütün cephelerde Barselonun yar- Tenis federasyonunun Izmir fuarı JJunndnn teşekkül edecektir. Türk eki· 
Fnımuvaz "e Nikol adlı iki kızı olan leceği müphem bir vaziyetten ziyade şunu bildiriyorlar ki, böyle hususi bir dımına muhtaç bulnmaktadır. münascb~tiyl~. tertip ettiği terns~~i ~~hi-ı b~de BB. Suat, Mclih, Gored~ky ve 

Baron de Villebcm duldur. NikOl yüz- onu korkutuyordu. Fransuvaz: !!!!!!!!!!''!!!!:~~~~ ...... ~~~~~~~=~~~~~~"""""'~~~~~~~~ yette tcnıs musabakalarına bugun ogle- bır antrenör mevcuttur. Müsabakalar, 
btı§ı Jerar Dansit ile ni§anlı gibi iken - Anlaşma oldu, dedf. Her şey bit- ş • 1 • c •• h • • den sonra saat 15,30 da başlanacaktır. Bük:reş, Istanbul, Izrnir karşılaşması 
bu .ubay Laosta biT sefere memur edi- miştir. Parise dönüyorU7- 1 1 um urı yetı Tenis müsabakalarının yapılacağı saha şeklinde olacağı için Izmirden de kU\ ... 
liyor. Bum-ada Baronun metTe.ri olan Nikol endişe ile sordu: uzun münakaşalara mevzu olduktan vetli bir tenisçi grubu müsabakalara ~-
ve onunla ev~mek isteyen Flavi de - Benimle evleniyor mu? sonra hallediLniştir. Kültürpark civa- tirak ettirilecektir. Izmir eki nde HB. 

Mcırey Mcırk Sastraslcı Nikole karıı - Evleniyor. Milletler Cemiyetine bir nota vere- rındaki iz.mir tenis kulübü kortları, bu Erik Lohner, Rodi Reciyo, Ivnn ve c. 
bir dolap kuruyor. Oda hizmetçisi - Kendimi ona teslim etmem mi 13- müsabaknlar için hazırlatılmıştır. Maç- Jiro mevcuttur. Bununla berabcı baş-

tarafından bir uvku. ildcı içirile'ft Ni- zımgelecek? rek paktın ıslaAhını ı'stedı· !ar Kültürpark civarındaki kortlarda ya- kabir elemanla da takviyesi muhtemel-
kolin odasına Mcı~k habersizce giriyor. - F..rkek kanununün icabıdır bu... pılacaktır. dir • 
Fnınsuvaz do1:tordur ve bir müddet - Asla... C 

2 
(Ö Şehrimizdeki müsabakalara iştirak Bugiin yapılacak ilk karşıl:.c:malardan 

enevre, . R) - Şili. cümhuriye- esaslarının genişletilmesi lüzumuna ika- d k 1 ~ 
sonra hemşiresinin hdmile olduğunun - Iz<livacm tahmil ettiği mecburiyet- e ece o an Türk ve Rumen tenis ekip- biri dabıl, diğeri singıl'dır. lzmirin da-
farkına vanyor. Bu sırada yüzb4§1 ler vardır. tinin Milletler Cemiyeti nezdindeki mü- nl olduğunu bildirmektedir. Bu mlina- leri dün öğleden sonra .saat on beşte bılda bir derece alması ümit edilmekte-

J ,_ . messili cemiyet genel sekreterliğine Mil- b tl ş·l· hUk~ ı· kt t!!.L • • A k · ı h · · 1 ı erann ağır yaraı.undığı habet" alın- - Bu adam beni kollarl arasına al- . se e e ı ı ·uıne ı pa ın lSı.<Uıl ışın- n ·ara vapurıy c şe rımıze ge miş er; dir. Rumen tenisçilerini ehliyetlerini 
letler Cemıyeti paktının tatbik şekli rd 

dığından Flavi meramına nail olaca- mak hakkını haiz olacnk, öyle mi? As- deki tcahhürlere teessüf etmekte ve vapu a mıntaka ikinci reisi B. Leble- isbat etmiş, maruf elemanlardan ibare~ 
hakkında hükumeti namına bir nota 

ğını tımnıaktadır. In! Asla!... takd . • paktı sulha hadim hakiki bir alet _vap- bici ReşatJn sporcular tarafından ham- tir. Istanbul ekibinde Suat ve Melihin 
iın ctmıştır. Bu notada Şili hükil-

Nikol Overnyada Pont-Verger kö- Nikol hıı-kırık~arla ağlryordu. Fran- k . . b 1~ha .,_.k retle karşılanmışlardır. bulunuc:u, müsabakaların chcmmiveti· 
ıı: meti Cenevre müessesesinin bUtUn Av- ma ıçın u ıs a tın muua surette li' " 

yüne çekiliyor. Mark burada da ona suvaz: Rumen ekibi B. ve Bn. Botesle B. ni artırmaktadır. 
rupa devletlerinin İ§ birliğine dayanma- tahakkukuna lüzum olduğunu göster-

Küçük itilaf konferansında Havacılık bayramı için 
rcıtıyor. Nikolin doğurduğu "« Serj - Sen halA Jerarı seviyorsun! Dedr 

sı ve alemşümul bir mahiyet alması için mektedir. 
adını verdiği çocuğu Mark, iki kız kar- Elleri arasına gizlenmiş olan başını 
'deşin haberi olmadan kendi oğlu ola- kaldırdı ve yumuşak bir sesle tekrar 
rak kaydettiriyor. Alicenabane bir etti: 
maksatla yapıldığını zannettiği bu - Artık onu sevmiyorum, sana te
;uıten haberdar olunca Nikol l'ıfark min ederim. O heni unutmll§tur. öteki 
ile evlennıeğe razı oluyor. beni kolları arasına alabilecek, öyle mi? 

Kadın alnkasıZlığının erkek hırsına 
Mark eğildi. Pek iyi bilirdi ki biltiln tefevvukunu ifa<le eden bir müsamaha 

mukavelelere rağmen bir izdivaç karı- tavr.ıyla Markı kabul etti. Mark mli
aının mallarını daima idare eder. Ai- tchalik, kibarca hülyakar ve §iddeile 
lenin samimiyeü içinde kurnazlık veya Uşık görlindil. Onun taziınlerine Nikol 

flavacı 
Naciye 

Yıldız ve 
bugün geliyorlar iki mühim hidise kay

dedilmiş .. buIUnuyor Pazar günü ~ehrimizde büyüle bir ha· tireccktir. Gelecek icadın uçmaıılar ara· 
vacılık bayramı yapılacağını haber \'er- sında meşhur paraşüt rekortmeni hayan 

Bardozzy küçük. itilaf mümessillerine her miştik. Bu sabah Türkkuşu teşkiliitmın Yıldız uçmanla, Bayan Naciye de var-cebrU şiddet kanunun hükmünü tesirsiz cansız bir bakışla mukabele etti: Sinaia, 1 (A.A) - Hava;ı aj~nsının 
bırakır. Diğer taraftan Nikolin ser- Her şey önceden söylenmişti. Arada muhabiri bildiriyor : 
velinin idaresini elinden alacak olan pek az söz. g~i. Bir görücii nezdinde Küçük itiliıf konferansı ile beraber. iki 
bu mukavele Flaviye karşı onun elinde yapılmış bir mülakata benıj~,.ordu bu ... mühim hadise kaydedilmiştir. Ciddi bir 
bir silah olacaktı. O dilber fahişenin Bunun soğuk nezaketi bir faciayı gizle- membadan alınan malumata göre, Bük
bu işte boş yere çalışmadığından şüphe mektc idi. reşteki ltalyan sefiri yaptığı bir kaç gö.• 

etmekte idi. Onu çok iyi tanırdı. Bilir- Ayrılmazdan evvel Mark küçük Se.r- rÜ§rne esnasında küçük itilafın Cenevre· 
di ki zahmetinin mukabili olarak kızın ji kucaklnmak istedi. Nikol şahlandı: de Habcşistanın ltalyaya ilhakının ,tanın-
çeyizinin bir kısmını isteyecekti. O gün, - Uyuyor, dedi. . ması lehinde bir tcaebbüste bulunmQ.Sı 
mukavele sebebiyle bunun imkansız ol- Fransuvaz daha ziyode uysal davrnna- için ,gayret sarfetnıiştir. 
<luğunu ona gösterecekti. Fransuvaz rak: Bu bususta küçük itilafın intizar vazi· 

k ll iki tayyaresi Barsadan havacılarımızı ge- dır .. 
Dç memle ette de olacar ekaUiy~deri le- ~~~~~ ...... ~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~-~~~~ 
hinde en müsait Tejim tatbik edilmesin· 
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~~~;:~~;~:.olan Maoa•Ütan tefönleriW Istanbul Halk opereti 
Konfernns mahfellerinde Bardozzy t:ı.- -----------------_:.=--

l'eği söylenmektedir. 

rafından yapılan teşebbüsün Tuna me· Du·· n h . . ld . 'C:" 
,selelerinin halledilmesine İmkan \•erecek şe rımıze ge l r uarda 
müzakerelerin hareket ııoktası olabile· 

·ıs temsil verecek 
Macoristanın telkinleri bılahare daha 

tekrar etti: - Ihtiyntlı hı\rekct etmek şarliy1e ... yetinde kalmağa ve Fransa i.le İngiltere esnslı bir surette tetkik edilec.ektiç .. Bu 

- Malların ayrıldığı hakkında bana Dedi. ile müttehiden hareket ıetmeğe karar ver· münasebetle ihzar edilmiş olan uzla~-
sarih bir cevap vermediniz. M'nrkı birinci kata çıkardı. Nikol on· eliği malumdur. ma kapıları t.;hemıuiyetle k~ydcdilmek-

- Bunu kabul ediyor ve namuswnla ]arı takip etli. <;ocuk beşiğınd'e U}"Uyor- tedir. · 
~zvcr~M~.Birmffifu~iz~w~p~jdu. M~k~Mlwbcy~~~k~ını~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~----~-~~~ 

maçı tığımı tabii farzctmezsiniz. Ben NıkoU,Uzcrlne hafif bir buse koydu. Hareke- Jzmir _ Ankara 
seviyorum. tinin ym·aşlığıylc bclircn bir heyecan 

- Bunu ona çok söylemeyiniz. Ca- hissedil ordu. Nikol: 
aıını sık.ıy~r. . f -:- Onu son defa olarak opüyorsunuz, Ankaralı misafirler 

yarın akşam geliyor 

Fuarda 18 temsil vermek i.izere fuar natkarlnrınuzdan B. Lutfullahın idare
~omitcsiylc bir nnbjmana giren lst::ın- sindedlt.. Kııdın nı·tistler Bn. Bn. 7.«ızo 
bul Halk operMint teşkil eden değerli Dalnıns, Toto, Nebahat, Lebibe. Hicrnl\. 
sanatkiırlnr gnibu,•·dün Anlfar'a '\'apu- Meliha, Neciledcn mürekkeptir. Erk.ek 
riyle ŞE'hrimize gE."lmişler, ··vapurda ha- ru'tistlcr nrnşıtıda BB. Li'ttfu1lah. Mch
rnrelle i'>tikbal edilmiş1erdli. öteden.be-- met, lbrnhiın, Cclfıl Süruri, Ali Süruri. 
r.i ffE>hriınizdc verdikleri temsillerde hal- Sıdkı, Hnlı'.'ıkt Ihsan, Felun~ Veli ve Sa· 
kımızın yüksek takdirlerine mazhar bah:ıttin gibi tanınmış şahsiyetler bu
olan operet sanatktlrlarımızın Izmir hal- lunmaktadır. 

- Ef alıınle ısbat edeceğim. Onun1a dedı. kma güzel dakikalar yaşntacaklan şüp- 12 kişilik bir orkestra heyeti bestekAı 
evlenmem de bunun bir isbatıdır zaten. - Niçin? Belki de onu seveceğim. hcsizdir. B. Knpoçelliye refakat edecektir. Sckiı 

- Geçelim! Kardeşim saf ve masum- - Onu SC\'menizi istemiyorum. Çün-
aur. o esrarengiz kalmış bir suikaste kü bir kadın kendisini teslim edebilir, 

'kurban olmuştur. fakat çocuğunu sntaınaz. 

- Ben de bunu çok düşündüm. Bu XIII ı • 
bir sefilin eseri olacak! Nöyideki eviniz O akşam Mark trene bindi. Ertesi sa- Z m) f 
pek az nezaret altında idi. Hatta uşalf.. bnh kahvealtısını yaptıktan ve üstünü 
larınızdan biri üzerinde şüphelerim te- başını fırçaladıktan sonra Flavinin ban
merküz bile etmiştir. Bununla beraber yodan çıkacağı sırada onun yanına var-

muhtelitinin kadrosu ajanlık 
edildi tarafından tespit 

Halk operetl, famire gelirken kadro- kişilik kuvvetli bir bale heyeti de bu 
sunu t:ınımnış operet sanatkarlarımızla trupa dahildir. Bu gece ilk temsil Pipi· 
takviye ederek 40 kişilik bir kadro ile ca'dır. (Rahmet Ef.) , (Bu hesapta yok
şehrimizc gelmiştir. 929 yılı güzellik tu), (Yunus Bey duymasın) gibi Uç za
kraliçcsi Bn. Hicran, maruf Yunan ar- rif operet repertuvara ilave edilmiştir. 
listi Bn. Zozo Dalmas, Türk sahnesinin Fuarımıza ayrı bir neşe ve hususiyet 
kıymettar operet sanatk.Arı Bn. Toto bu ilive edecek olan Halk operetinin bUyük 
defa kadroya ilave edilmiştir. bir alaka uyandıracağı şüphesiz addedi-

Fra~~uvaz: w?e siz, ne de hc~ireııiz, si- dı. Kadın bir pe~~va~a sarılarak onu Ankara, Istanbul ve 17.mir muhtelit ı üçoktan: Nejat, Adil ve Sait. Operet sanatkarları maruf sahne sa- liyor. 
-

[BORSA] Gençliğe müjde 
BAŞTARAFI BtRtNCt SAHiFEDE 

ze gusterdigım muhabbet delıllcrini dil- odasına aldı. Sevimlı hır çapkınlık tav- takımları nrasında yapılmasına karar Doğanspordan: Fuat, Hakkı ve Fethi. 
~Unm~ değilsiniz gaJiba... Hül~sış~-,1'iyle onun. yak~sı~a ~ir. porta~al .. çiçeği verilen fuar .. k~pası maçlarının ilk saf- Ateşten: Adnan ve Nurullah. 
<f~r kı hen başkası tarafından ışlenmıı taktı. Yenı evlılerm ızdıvaç gunu taşı- hası pazar gumi başlıyacaktır. Ilk maç Yamanlardan: Ismail. 
bir cinayeti tamir ediyorum. Hemşire-' dıkları çiçek. .. Mark gülerek sordu: Ankara ve Izmir muhtelit takımları ara- Maç saati: Pazar günU saat on yedi-

OZUM iliz, m.asum olmakla beraber bir çocukj .- Bunu kendi bahçende mi yetiştir- sında yapılacağı için Izmir muhtcliti dlin dedir. 
• Mwdar annesı oıınuştur. Hareketimi göz öniin- dm? son ckzcrsizini yapmıştır. Yukarıduki oyuncular nazarı itibara Al1eı 

4le tular~k. bana karşı biraz muhabbet 1 - Benim bahçemde portakal yeliş- Ankaralı misafirler bu sabah şehri- alınarak Izmir muhtelili şu tertipte ola-
beslemesını ona söyleyiniz. Onun için mez. Muzaffer döneceğine emin oldu- mize gelmek tize.re Ankaradan ayrıla- bilir: ' 
~k şey yapıyorum. 1 ğuin için bunu satın aldırdım. caklar, yarın akşam Basınanede mera- Kalede- Nejat. 

Ba.ynn de Villebon hU§unetle cevap _ Doğrudur da... Iki kız kardeşin simle karşılanacaklardır. Misafir takım Bekler _ Adnan, Ali. 
~-erdı: A • cenazesini hrımilcn geliyorum. Izdivaç kuvvetli hir kadro ile Izmire geleceği Haflar - Adil, Hakkı, Enver. 

- Hatta haddındcn !azla bile... ilanı yakında neşredilecek... için bu maçın büyük bir alaka uyandı- F 1 no:-. Sa·t Ba . 
- Haddinden fazla mı? - Tebriklerim. Aşk dilini iyi konu- racağı şüphesizdir. . Ilnko: ar- oan, ı ' srı, Fuat, 

.. sustular .. ~ransuvazın zihninden bir şuy~>nnuşsun... Futbol ajanlığı, dUn alakadar zevatla 
1
'. • • •• 

ıuphc geçınıştı. Acaba bahsedilen sefil H w k . v temas ederek Ankara muhtelitine karşı lsmailın takıma girmesıyle Adilin de 
b d k 

. - ayır. Sadece çocugu endi og- orta uh · d li kün. d .. 
u a amı~ endısi değil miydi? O! ... lum olarak tanıdım. çıkacak Iı.mir on birini tcsbit etmiştir. . ın acım e. oynaması m .m ur. 

Hayır, bu ınıkfuısızdı, maddeten imkan- S . b k d b Futbol ajanlığı pazar günkU muhtelit Bıze kalırsa Adıl orta muhacunde, Do-. . - enı u a ar sa ırsız sanmıyor- • · ~ 
~ız. • Kend~ı .evın samimi ahbapların-, dum. maçına aşağıdaki oyuncu lan davet et- ~rlu Hkakıdaı:1. sonra en kıymetli 
Cfan bıle değıldi. Ancak kabul akşamla- B d b' . . k B miştir: hır elemandır. Adılın orta muhacime - un a tr me:r.ıyetun yo . ayan-
!'1 Baronla birlikte oraya gelirdi Fakat l b . . l d B Alsancaktan· Hilmi Ali Enver Bas- geçmesh•le hiicuın hattımız azami surel-
b d ib t 

· • ar u ınerasıını unutınuc: ar ı. en on- k · • ' ' .J 

un an are " · H k Sa. Dow t k il k•1 -

689 Jiro ve ıü. 
523 M. j. TIU'llAto 
209 O. Kununu 
207 j. Taranto 
150 D.Arditi 
140 N. Nitli 
125 A. R. Uzümcü 
120 Ş. Riza baleReri 
103 M. Anliti 
98 Ş Remzi 
88 S. Bencup 
77 Albayrak 
75 Patenoo 
69 A. F eaçi o. 
64 T. Erman 

· · · lardan evvel davrandım. rı, a 1• ını, gaıı. e uvve cnece \.ll, 

Haksız yere ondan şüphelendiği mt\- Mark seyahatinin hikayesini bitirdik- - 51 P. Paei 
lahazasiyle daha mUliiyim bir tavır ta· su··tanne bulma Arkadaşları mu- 47 Vitel kındı ve daha ziyade silkunelle· ten sonra Flavi iki kızla çocuğu herkes- 37 S. Erkin 

_ Hakkınız var, dedi. Nikolin . ten ve ezcilmle Barondan habersizce Pa- bu•• rOSU ld 1 k 45 Rifat Kantarcı 
karşı bir %evce muhabbeti beslcmest~ rise döndürmek çarelerini onwıla bir- 3Çl J zip j etmiş 41 j. Koben 
zımdır. Sizi henUz tanımıyor. Onu likte tetkik etti. Şuna karar verildi. Çocuk esirgeme kurumu yeni bir te- Dün gece Fuarın kapısı önünde bir 39 M. 8. B. T. M. 
sık sık görünüz. Size alı=caktır. Hak- Fransuvaz ve Nikol dadı ve çocukla tebbüsünde muvaffak olmuştur. Süt ço- h 34 Beıikçi o. 

r- sar oşluk hadisesi teshil edilmiş ve suç-
kmızda hayırhah olmasını ona tavsiye birlikte Parise dönerek kilçük bir otele cuğuna malik olan ailelerin aüt anne bul- 34 Keten izzet 

k h k .. lusu Mehmet Ali adındaki bir şahıs 
edeceğim. Diğer duyguların yolu da inecekler ve derhal çocuğu bir süt nl- ma uıusunda arşılaştıltlan muşküller 50 O. L o. Sabri 

mahkemeye sevkcdilmiştir. 
budur. ne nezdinde yerleştirmenin çaresine ha- nazarı itibara aJınaralc Gazi bulvarındalr.j 30 Y. t. TaJit 

- Ya siz, Fransuvaz? kılacak. Süt damlası binasında bir cSüt anne bul- Duruşması yapılan bu suçlu, hakimin 28 S. Gomel 
- Ben mi? Artık bilmiyorum. - Bir çocuğu kabul ede~ bir sUt ma bürosu> aı;ılmııtır.. Süt anneye ih- sorduğu suallere bir türlil cevap vere- 22 K. Alayifit 
- Sizi kardeşç öpmeme müsaade nine tanıyorum. Bir hastanenin doğum tiyacı olan aileler bu büroya müracaat memiş ve hatt~ kaç doğumlu olduğunu 22 K. Sami 

ediniz. kısmında hasta bakıcılık ta etmlştlr. Onu ederek ar;r.ularını bildireceklerdir. söyliyeınemiştir. Biraz sağır olduğu an- l 9 H. Güneı 
Alnını uzattı. Fakat o, etin daha yu- bana tavs iye etmişlerdir. Ihtisu bakı- Çocuk esirgeme kurumu lunir ıub~i ]aşılan suçlu, lıtıkiınin sualine karşı: 18 H. Alberti 

.nuşak olduğu yanağı tercih etti. Ku: mından tanuımiyle teminatlıdır. tarafından ağustos ayı içinde 41 7 hasta 1 7 H. Börekçi 
- Çalışınız, dedi, bu izdivaç pek bed- _ BiTMEDi _ çocuk muayene edilerek tedavileri ya· -

32 yaşındayım ama, kaç doğumlu- 17 E. Alipn 
bahtlık vcrmC?Sin. pılmıı, iliçla.rı ücretsiz temin edilmi~tir. yum bilmem. 13 senedenberi Izmirdeyim 15 Zahireci H. tlira. 

- Bu Nikole tabidir. Ben bu akşam Hemşire aranıyor Ayrıca 67 çocuia yardım edilmiştir. ama askere de alınmadım. Bu yaşa gel- 11 T. Diri. 
hareket edeceğim. Eğer müsaade eder- •• diğim halde nğzıma rakı koymamışken; 1 O Horasan O. 

aeniz, yemekten sonra size vedaa gide- Doktor Bay Sadık Ahme- Uzüm ihracat! birkaç muzip arkadaşın tekliflerini kır- 10 ş. Alalol 
eğ• din Sıhhat Evi için hastane- k u L-- k deh 8 H M.U tlı c ım. Ticaret Odasının hazırla.ı·~ı haftalık mıyara ç, uq a i~ isem de · ma 
_ Geliniz.! lerde uzun zaman çalıtmıt ""6 4 A Ma da 

bültene göre, 1937 yılı mahsulünden sonunu getiremedim. Sarho~ olınıqum · >' 
Nikol Fransuvazın müzakereleri neti- diplomalı veya pratik bir . d' k dar 1 ih w bilmiy rd 2 H. Menemenli 

eesiz bırakacatı ümidiyle sabırsız.lıkla hemtire aranmaktadır. şundıye a yapı an racat 99,3ıo ne yaptıgmu 0 um. Demiştir. 3834 YekU.. 
..__L, L l IS 

1665 
ton ur. Bu mahsul Amatel'dam ve An- Surlunun Ud .ı;~ hafif hanırino ve der- 20120 r_L! ,~ 

~1Ueme .. te idL Kat'Uik, müstesna bir ~ au.• __.. -=-ı ..... 
•••••llıiii•lllmiiiiıill .. vene aevbdilroifti.r. hal tevlı.iflM brar verilmisür. 23914 U wai ,.w. 

k;;:Ta~ıM~tJtlfnN'ln "'l'"I om nvnı'6Quya -cr.· ·-- --- ----
Eylul sonunda motörlü tayyare mek- ldan ukeı bırakmak. yahut uıman or• ıuc:, , ..... ~-- -

den mütahassıı B. Romanof, diğer mu· 
Fiat allimlerin de müvacchesinde kuleyi tır• 

15. 
14. 
12.50 
ıs. 

13. 
14. 
15.50 
13.SO 
14.75 
15.75 
13.25 
13. 
ıs. 

16. 
15.SO 
14. 
15.75 
14.25 
16.50 
13. 

15.SO 
16.75 
16.50 
16.SO 
14. 
16. 
13.75 
ıs. 
15.50 
17. 1 

13.50 
14. 
15.50 
17.50 
15.25 
12. 
20.50 
17.50 
13.SO 

19.50 
22. 
18. 
17.SO 
17.50 
17.50 
16.SO 
19. 
17.50 
20. 
16.87 
15.50 
18. 
18.50 
18.75 
16.75 
19. 
17.25 
16.50 
ıs. 

15.SO 
16.75 
16.50 
16.50 
14. 
16. 
21. 
15.SO 
15.50 
22. 

manmıı ve kulenin en üst balkonund• 
götünmü~tür. 

Muayyen saatte paraşüt elbüelerinl 

son defa olarak muayene eden B. Ro· 
nıanof, tayyare vazifesini görecek olan 

kabinin üzerine çıkmıştır. Nihayt:t heye· 
canlı saniye.. T anınını~ öğretmen biı 

kuı hafifliğiyle kendisini boşluğa ter· 
L:etıW~ ve büyük bir emniyet içinde ... 

niyeler içinde aşağıya İnmiştir. Bay Ro. 
manof ayni auretle üç defa para!fÜt ku· 

lesinden atıldılctan sonra Türkku u lta
lübünün yetiştirdiği ilk paraşüt muallimi 

B. Abdurrahman Tükkuşu da sıra ile iki 
defa atlamıııtU'. 

Atlama tecrübeleri noksansız olarak. 
büyük bir muvaffakıyetle ikmal edilin· 

ce dijer namzetlere de atlama karneli 
verilmiştir. 

Atlamalara her keş, her gün, ruzgar
sız havalarda iJtiralc edebilecektir. 45 -
80 kilo arasında her Türk genci., kendi 
malı olan paraşüt kulesinden, muallim 

ııezaretinde atlıyabileccktir. Bu kilonun 
fevkinde olanlar için de otlama tertibatı 
alınacaktır. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••• 
tNCtR 

17 .50 Mikdar Ahcı Fiat 
16.75 2010 Ş. Remzi 8 . 13. 
15. 363 A. H. Nazlı 
17.SO 195 F. Solari 

8.50 9.50 
8. 9.50 

16.37 
12. 
20.50 
17.50 
13.50 

192 ini ve Ali 8.50 
52 H. Len 6. 75 

41 Ş. Riza halefleri 8. 
31 B. S. AWııaki 10.25 

14 A. Franko 13. 
2898 Yekin 

22142 Em ,..... 

2I040 u"'··-· 

9.50 
6.75 

12. 
10.25 
13. 
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Niçin boşanırlar? Dünyayı tanıyalırri 
Bir Hikimin Yamyamlar diyarında ve 

•• , 
2 

w.s __ 

Hatıraları Panter adamlar peşinde 
Siinnet edilmiş gençler 
kampındayız. Burada 
on beş yirmi çıplak 
genç var. Bizi gör ün-

:····························································: • • • • 
E Sevginin iki tarafa bir ~ 

• 

• 
hak ~ibi bahşettiği kıs· : 
kançlık, buradaki sami-
mi muhabbetin hududu· 
nu asla aşmamalıdır • 

...,.. . 

T emellü.k hodbinisi için
de gözü kararan bir tarafın 
diğer tarafı bir esir gibi te-
lakkisi, hayvanlaşmış bir 
egoyizmden başka şey de
lildir. : . 

• • • • 
·····~························································ 

ce çil yavrusu gibi 
dağıldılar 
---•---

Genç kızlar müstak-
bel kocalarının er· 
keklik devresine gir· 
mesine intizaren bu
raya her giln scpe~ 
lt'r içinde yiyecek: 

getirirler 
-2-

Bir müddet yürüdiıkten sonra orman 
içinde oldukça geniş ve çayırllk bir 
~ıklıja geldik. 

Kari koca arannda bal gibi geç- katen zayıf yaradılışlı kadının, her liğinde hovardalık denizinde bir hay- Burada, on beş yirmi genç, bağdaş ku-
mesi icap eden hayatı zehirleyen bir hangi bir kaprisine karşı, onu ka. li kolaç athktan sonra saadet ve hu- rarak otumuqlar, bir halka gevirmifler, 
çok geçimıizlik eebepleri vardır. ruyucu müıfik bir himayenin hu- zuru izdivaç limanma demir atmak- etıeniJorJardı. 

Hırçınlık, huysuzluk, karaktersiz· duclunu apnazsa lazım ve tabii gö- ta görmüş ve evlenmiş bir adamdı. Biii görünce hepsi birden ayağa kalk-
lik, sarhoıluk, ne bileyim, daha bun- rülebilir. Fakat gel gelelim, delikanldak ça· talar. Hepsi de çıplakta.. Yalnız önle
lara bemer birçok eebepler, ister ka- Bu hudutlan aşan kıskançlık, kıs- ğında yaptığı hudutsuz çapkmlık- rinde, uçları diz kapaklarına kadar sar-
dında İlter erkekte olsun, yuvaya kançhk değil, hastalıkbr. lar ona kadınlar hakkında fena bir kan bir bat vardı. 
sarsıcı, hayah zindan edici mahiyet- Bay Albert İşte bu hastalığa, hem fikir vermişti . Onun nazarında ka- Bir müddet, şaşkm şaşkın bize bak
te neticeler verebilir. Fakat bütün de pek yaman bir şekılde tutulmuş· dm, daim~ erkeği aldatan bir mah- taldan sonra çil yavrusu gibi dağıldılar, 
bu eebepler arannda bir tanesi var· tu.. liıktu. Bir sakat düşünceye fikri ağaçların arasında kaboldular. 
dır lct maazallah .• Hele erkekte çe. Karisi genç ve güzeldi. iyi bir ai- sabit gibi saplanan bay Albertin ev- Rehber: 
kilmez bit bel& olur. le terbiyesi almışta. lendikten sonraki hayatı saadet de- - işte, dedi, sünnet olmuş gençler 

Bu çekilmez bellnın adı, kııkanç- Yuva ne demek, yuvada kadının ğil, felaket olmuştur. Ter temiz, ah- kampl burası ... 
lıktır. vazifesi ne demek, kadmı yuvaya ve lak mücessemi. kötü düşüncelerden, Ve anlat.mağa başladı: 

Kıskanç bir kadın erkek için bel- kocaama bağlıyan ahlak kayltlan manasmı bilmiyecek kadar uzak - Bu kaınpt.aki gençler, civar köyle
ki tatlı bir beladır fakat kıskanç bir nedir, bunlan, hatta başkalanna öğ- olan kansını daima şüphe altında rin çocuklarıdır. Çocuklar on üç ya
erkek kadm için tam bir bat belası, retecek kadar bilen, kocasını ve yu· tutmaktadır. şına bastı mt veyahut bünyeleri itibariy
kendisi için de daimi bir azap ve it- vasmı seven bir kadmdl. - Acaba beni aldabr mı~ Alda- le bir delikanlı namzedi olabilecek su
kencedir. Bay Albert de iyi tahsil görmüş, hyor mu~ Aldatacak mı~ rette geliştiler mi, sı.innet edilirler. Sün-

Dillerde kuru teselli diye dola§all iyi bir İçtimai mevkie sahip, genç- - SONU 1 iNCi SAHiFEDE- net için her sene mukannen bır zaman 
bir söz var: Sevmiyen kıskanmaz ........................................................... ............ 0 •••••••• ••••••···· •• , .......... ••••••••••••••••••••••••••••••••••n••• 

ve klskanmıyan sevmezmiş ... 
Bu, her işlediği suça mutlaka bir 

mazeret bulan insanların uydurma· 
sıdır. 

Evvela, (kıskanmak) ile (kıskan
mamak) arasındaki farkı düşünmek 
lizım.. 

Kıskanmlyan kadın demek, koca
sını başka kadınların koH'"'rı arasın
da görüp te: 

- Canı sağ olsun .. Varsın eğlen
sin .. Tilkinin dönüp dolapcaiı yer 
yine kürkçü dükkamclır. 

Diyerek alclını etmiyen kadın de
mek değildir. 

Böyle düıüneeler iptidai devirler· 
de bile dikit tutturamamıpdır. 

Kıskanan kadın demek ise koca
aımn ev dıtındaki hayatını elinde 
saat, dakikası dakikasına hesaplıyan 
itten çıkııını, eve dönüşünü, geçti
ği yolları ahret suali gibi soran, kon· 
trol eden kaduı demek değildir• 

Kıskanmıyan eırkek demek, ka
nsı ile meıgul olmıyan, onun t.qka 
erkeklerle yalnız ve batbaşa kalma
sına tahammül gösteren, yabancı· 
farla olan laubali hareketlerini tabii 
gören bir erkek demek değildir. 

ONDRA 
HAYVANAT BAHÇESi 

Pazarları burada hayvanların bayram günüdür. 
Kaplanlar, maymunlar, kurtlar, kuşlar kendilerini 
ziyarete gelecek dostlarını sabırsızlıkla beklerler 

Kıskanan erkek demek te, kartı· 
sındaki karmnı daima ve her an lıte. cebinizde böyle bir tavsiye mek- elbiseler geymiı ihtiyar kadmlar, Rozbif 'nn edıhati n hayatı ile bizim kadar all· 
kendisine ihanet etmeğe hazırlan· tubu oldu mu Londra hayvanat bahçe- renkli centilmenler, genç mDler, ellerin· kah kiımelerclir. 
mış gören, yan bastm, çukura bat· eine pazar günü girmek sizin için kolay- de hayvan kardeşlerinin hakiki d09tU ol- Hayvanlar, kendi aralannda baftansn 
tın, güldün, kaşm gözün oynadı, lqır. . duklannı iapat eden veahlar ve tavaiye günlerini uyarlar. Ve pazar ubaha ol-

k ıd Burası pazarları hakikaten görülecek mektuplan. aktama kadar kalırlar yanla- du mu hepsinde bir fevkalldelik bat 
parmağım ımı attın, öksürdün, y k ve ziyaret edilecek bir yerdir. Şehrin gü- randa bahçenin caz.ip üniformalı küçük göıterir. Bila iatiana ber hayvan kendi 
aksırdın, nefes aldın.. 0 sa ~çini mi rültilsünden uzak, ormanlık bir saha grumlan dolaıır.. kafesinde hedıye getiı-ecek ziyaretçiye 
çektin, diye karısınl~.her ~bı~ h~re- ile çevrili, içinden akar sular geçen, ko-ı Bunlann ellerinde ufak sepetler ve sabı...Wdda intizar eder. 
ketinde bir gayri tabu ve gızlı mana rucuklarla bezenmi.t bu genit bahçede, sepetlerin içinde de aüt dolu biberonlar, Kaplan. kendiaine her hafta yailı do· 
arayan, böylece hayatı zindan eden vılhşi hayvanlar arasında saatlerce yap- uıuzlar, taze balıklar vardır .. Hayvan- muz budu getiren ihtiyar mİIİ daha 
erkek demek te hiç değildir. k . d x.. d • h'tt !aran dostlara kendi elleriyle maymun uzaktan tanır. Maymunlar, ahbaplannt 

k, f b' hak ma msanı. yaşa ı5• me enı mu ı en .... 
«Sevgi» nin her i l tara a ır b' ~ b" h 

1 
d ah . yavrularına biberon verirler, orangutan- gorunce sevmçten taklak atarlar. Pazar-

'b bah , .. , k k l k ancak ve ar ııın ve ar am e e v şı diyarlara 1 p· 1 bat-•- l K l 1 il . . l b' . . aha gı i coethgl ıs anç ı , ara muz, mguen ere -. atar ar. a- an ng tere ıçın nası tam ır aabr t 
o;: d "' götürecek kadar kuvvetlıdir. ancak iki taraftan birinin iger tara- saplardan hususi olarak wnarlama but- günü ise hayvanlarunaz için de bir hay-

be . · Londra hayvanat bahçesi, ş_ ehirdcn 1 · k 1 1 f k 1 ·· '"d Bah ecl ik' k --'-' bi fa karııı olan yüksek muhab tının an getirtip ap an ara ziya et çe en er ram gtınu ur. ç e · ı uynuuu r 
Y bir hayli uzaktadır. Burayı gezecek olan- k fil' · B fil b k el tatlı bir ifadesi olmak hududunu as- ço tur. muz var. u ir aç sene evv 

la aşmamalıdır. Böyle kıskançlık- lar nakil vasıtasına şehir hududunda bı- Bahçenin müdürü, ziyaret için bir pa- Hindistandan gönderildi. Geçenlerde 

1 h d b
"'d' f rakmak ve ondan sonra da bir kilomet- zar giınu gelmiı olan bir yabancı memle- bazı Hintli misafirler gezmeğe geldiler .. 

ar em lazım hem e ta u ır. a-
kat (temellük) hodbinisi içinde gö- relik bir yolu yayan yi.ırumek mecburi- ket gazetecisine şöyle diyor : Buraya çok Hantli gelir. Gezer ... Bunla-

k k d d . J - Hayvanlann zeka ve hafıza kabi- nn hiç birisine bizim iki kuyruklu fil 
zü araran bir tarafın daima arşı- yetin e ır er. 
sındakini her an kaçlp kurtulmak lngilizler, hayvanat bahçesine gider- liyetlerine hayret etmemek kabil değil. aşinalık etmezdi. fakat geçenlerde ge-

b k l 
Bakm size garıp gelecek bir fCY anlata- len bir kaç Hintli. içinde bir tanesine kar-

için fırsat gözliyen bir esir, ir Ö e ı lerken : 
gibi telakki etmesi, hayvanlaşmlş bir 1 _ Kardeşlerimtzi gormeğe gidiyoruz. yam . Bıliyoreunuz ki pazar giınleri bu- şı birden bire buyuk bir sempati göster-

raya yalnız hayvan dostlan ve hayvan di. Sonradan anladık ki filin sempati göı-
egoyizmden başka sey değildir. Derler.. b k · · sevenler hususi müsaade ile girerler.Bun- tcrdıği ve adeta ııelamladığı Hmtli. bir 

Yuvada kıskançl~k. bir işkence Sakan yanılıp ta onlara unun a 8101 

· lar gelirken hayvanlara yeyecek hediye· kaç sene evvel ona Hindistanda bakmıı, 

= .......... Pailte; ...... adaiiiıar! 
• 
! 

Halıikaten çok korlıunç ve çolı oaW İ 
malılfıklar •• Cinayet i,lemek adam ,ı. i 
...J.A k . . , : 
~u~me , ınsan etı yemek onlar için _.i 
ılatıyaç delil, ayni zamanda biri 
mecburiyet • • • i 

.............................. 1 ..................................................... 
vardır. Bu iş, bUyUk merasimle olur. ~larm ,erlerine pek ,.._ Wt 
Delikanlılar, artık erkeklik devresine kuaba. •• 
girecekleri için sUnnet merasimine KOçflk bir meyclanıla .dd ufak ft .... 
eheınmiy~t verirler. Silnnetten sonra flP Waa... Buna poıata evl... ıt.....,. 
yaraları toprak ve idrardan yapılmış bir tin'fttıcle bir beyaz adani dunaror. Bir 
çamur merhemi ile sararlar. Avrupalı... Uzamq ukah suratuu tile 
S~et olmuş gençleri, köyden uzak- çi.maiz bir tekilde çenberlemlt ... 

ta hlr kampa yollarlar. Gördüğilmilz Kendi kendini prezante etti: 
kamp işte böyle bir kamphr. Gençler - lamim Drtılmer ... içeri burunm ... 
burada tam bir ay, kendi aralarında va- Oldukça taze vlald lknm ~ 
kit geçirerek kalırlar. Köye lrunelerı Görilfme meVZ\UI pek çabuk Anıo
yasaktır. !nen olursa hemen öldı.irilr- tolara intikal etti. Potta memUJU: 
ler. - Bunlar, dedi, \aıdbten çok kor-o 

- Burada ne yeyip ne iç rler? kunç hwmlar .. Cinayet iflemek, .W... 
- Köytın genç kızları, mustakbel ko- öldunnek ve iman eti yemek onlar iıçla 

calarının i~lerini her gün temin eder- sade bir ihtiyaç delil. bir mecburiyet.. 
Ier. Her sabah, köy kızları, ellerinde - Mecburıyet mi! 
sepet! r uzun yollardan buraya gelirler - Evet... Ve işte bu nıecburirıı< 
Ormanın muayyen hır noktasına eli~ yüzündendir ki panter adamlar dalaa 
rindeki dolu sepetlerı bırakırlar \•e bu- köyler , kasabalara kadar aokulmlar ft 

raya kşaındnn bırakalmaş bo il rastg ldıkleri insanları vahşicesine 61-
ş sepe erı d · l Bunları akal k ib alıp g ckı ler. Tam bir ay sunnet olmuş urur er. y ama ve ret 

gençlerın kendilerınden başka insan yil- olswı dıye .şıddetle ~alandırmak, idana 
ztl gormesi yasaktır s· b" l etmek kabil.. Kabil ama ... 

• tr ay ıtt , ya-
ralar geçti mi, delıkanhlar artık çocuk- - Niçm yapılmıyor? 
luktan çıkmış, erkek olmuş sayılırlar. - Nasıl yapılsın... Bir kere berifl9' 
Istecliklerı kızla evlenıneğe, barba git- ran say1Sı ne kadar belli değil ... Bir e.. 
meğe hak kazanırlar. nesini yakalayıp asdın mı, on taneli, yOa 

tanesı birden baskın veriyor. Y~ 
Erkek namzetlerini._ fazla rahatsız et- nan, öldilrülen bir Anyotonun intikanu< 

mek istemedlk. Oyun ve eğlencelerine nı almak için yüz kifi öldUrillUyor. Ve&. 
devamları için bu~n uzaklaştık. hasıl bu kabile ile başa çıkmak imkAa. 

• • sız ... 
Kondolole ... - Bitmedi -

değil, bir dizgin olmalıdır. Kadm iddia etmeyirwz .. 
kaskançhğı, inaan hali, erkeğin her Sonra lize : leri getirirler. Sair günler ziyaretçilerin yemeğini yeclirmit olan adammif:. Fil Prens August Çartoriskinin Burbon merasimde bulunmUf(ardn-. Kdqemizd' 
hangi bir ayak sürçmesi karŞl8ında _ V ahfi.. hayvan~ar~. yeyecelelc velermeleri m_eınnu- bile kendilıine eenelerce evnl iyilik et- Odean hanedanından preuee Maria Do- Portekizan eabdc bal~ Ameli ae Bul. 
onu yuvaaana çekecek kadar basiret Derler .. Burada pazar günleri öğleden dur. Çunka =~::.. me...::;:a...,;:e- mit olana. ~or. ~·a;;;.::ı tük-1~= evlenme relllli Uti katolilt kilı- garistaam •hlk krala Fer~ 
göeterecek bir meziyet olabilir. 80lU'a. arltalannda Mli. kraliçe Viktor- ~-~ ...::-• . . ız --•- __ ,:· 7ı n ~~-- ......1:- J«• 1 e ~. S. müauebetle tala- •e eal:Mk lepan,. krah Alf....- ...._ 

Erkek lmbnçhp da, nihayet bal- yama öldüiti eeneaia modumı tallJ'• f-- pazar 15-en zeyaretc ~ -- ' AMR --.·• _. ew17or. e- b1'setmlt elaa it .. ..._ be ,._. 
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Londra 
fa hat 

haşerat yatağı 
serserilerin ve 

arada toplandığı 
korkunç 

yerdir 
bir 

se
b i r 

•••••••••• Yangın Var! • ••••••••• . . . . . . . 

: 
• 

Etraftan koşuşanlar, kapalı kapıyı kır
dılar. Oda alevler içinde yanıyordu. Kö-
şede radyo hala bozuk bir hava çalıyor
du. Yerde yarı dekolte bir kadın vardı. 
Bu kadın, Londra sefahat 
meşhur "POLET,, i idi. 

hayatının 
Boğularak 

s öldürülmüştü. 
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teşkilatın eli ile yine dünynnın dört bir 
tarafına sevkedılirler. 

. . . . 

Çıngraklı kumarhane işi 

Bay Hasanın yaralan
ması a sebep oldu 

Çeşmeli Hasan davacı değilse de Ref iğin 
muhakemesi mevkuf en görülecek 

Dünkü sayımızdo, fuıırcla bir hfidisc-ı Fakat bu tedbirler boşa çıktı. Fuarda 
nin vukubulduğunu, silahçı Mustafanm pavyonu bulunan Çeşmeli Hasan dün 

kardeşi Refik tarafından, Çeşmeli bay 1 gece, pavyonunu kontrol ettikten eonra 
Hnsnnın yarnlandığını yazmıştık.. Bu 

1 
eskiden tanıştığı Mersin Cezaevi müdü

hadisenin cürmü meşhudu yapılmış ve rü bay Hüdai ile bir müddet gazinoda 
taraflar, dün nöbetçi sulh ceza mahke- oturmuş ve ıaat on birde gazinonun ar• 
mcsine gönderilmişlerdir. ka tarafında bulunan kahvehane önün· 

Cereyan eden duruşmadan anlaşıldığı
na göre, iki taraf arasında hiç bir kar
~ılaşma, hiç bir münazaa ve münakaşa 
olmadan vukun gelen bu hadisenin se
bepsiz olnmıyacağım anlıyan hakim işi 

İnceledi ve vak'anın neden ileri geldi
ğini meydana çıkardı. Hadiseye rebep 
olan vak' ayı turada anlattıktan sonra, 
duruşma safhatını yazahm : 

Suçlu Refiğin lkiçcşmeliktc bir kah
vehanesi vudır. Bu kahvenin ü~tünde 
de bir aile evi bulunuyor. Burada boşal
tılan bir büyük odanın kumarhane ola
TU lc.ullanıldığını, hiç kumardan nnlamı

yanlardan bir çok vatandaşların burada 
ocaklan söndürülmekte olduğunu mey
dana çıkaran zabıtamız kumarhaneyi ka
patmış ve ıuçlularını mahkemeye yolla
mı~tu. 

Kumarhane hadisesine ait mahkeme 
aafahatını yazarken, buraıının •Çıngı

raklı kumarhane> olduğunu ve henüz işe 
ba~lıyan bir berberin buraya alı,Ştmlaralc. 
iki gün içinde bet yüz lira le.adar para
ıının kumar oyununda naaıl uçtuğunu 

anlatmıştJk. 

Bu davanın muhaltemesi hala devam 
edip gidiyor. Suçlu kahvesinin açılması 
hakkında bir çok defalar, makamlara 
müracaat etmişse de, bir türlü müsaade 
alamamııtır. 

Refik, çıngıraklı kumarhanenin faal 

de bimz durmuştur .. 
işte bu sırada, Çeşmeli Hasan sol 

ayağının kaba tarafına bir ci~im batırıl· 
ğinı hissetmiş ve elini o tarafa götürün· 
ce parmaklarının kan içinde olduğunu 
görmüg ve yaralandığını anlamıştır. 

Aynen bu yolda ifade veren müşteki 
bay Hasan, yürüyemiyecek bir hale gel
miş, arkndaşı bay Hüdai, yirmi beş met
re ileride bir şahsın hızlı hızlı koştuğunu 
görmüş ve Refik olduğu anlaşılan bu 
adam, polis 'lnnıfından yakalanarak, tah· 
kikata başlanmıttır. 

Dün sabah iddia makamına ıevke"di· 
len bay Haıınn davacı olmadığını !tay· 
dcttirmiştir. Suçlu Refik, hlkim huzu· 
runda ~u yolda biT ifadede bulunmuştun 

- Dün gece fazla biTa İçmiştim .. Sar· 
hoşlukla bıçaklamışım... Fakat kendi
si davacı olmadığını söylüyor. Esasen 
aramızda gelmiş geçmiş te yoktur. 

Çeşmeli Huan, mahkeme hU2Urundı 
da davacı olmadığını ıöylemiı ve h&Jti. 
min ıorduğu bir ıuale 1ı:arp : 

- Kahvesini ltapattmnağa güya ben 
sebep olmuşum diye ortalıkta bir pyia 

vardır. Falı:at benim bu iılc ali.kam yok· 
tuT. Bir seneden beri ıelimı, aabahı ite .. 
tik, demiıtir. 

Hakim düşündü .. 
edemedim.. Hemen bir pusla yaı.dım ... 

f.~ (Yanındaki adamdan kenilini koru .. ) de
& dim.. Puslayı bir çocukla Polete yolla

dım.. Geç kaJmışım .. 
Filhakika çocuğun getirdiği puslayı 

cinayet mahalline gelmiş olan zabıta ::ıl

mıştır. 

Saha. meyhaneleri, barları, kahve ve 
lokantaları ile içindeki sırrı dışarıya ver
memek için adam akıllı teşkilatlandırıl
mış bir haşerat yatağıdır. 

ancak pek azını yakahyabiJmiş, fakat 
bunlar hakkında suç delili olmadığından 
merasimin sonuna katlar nezaret altında vaziyette olduğunu polise haber '\'erenin 
bulundurduktan sonra serbest bırakmış- Çeşmeli Bay Haszın olduğunu zannetti
tır. ğinden bay Hasana karşı le.in beslemekte 

Mevcut delillere göre, ıuçlunun tev
lc.ifine, kat'i raporun verilmesi için müı· 
t~kinin muayeneye ıevkine ve euçlunun 
bir çok sabıka1arı arasında görülen ha
karet ıuçunun neticesinin ıorulmaaına ve 
ba,kaca mahkümiyeti olup olmadıiınua 
istilfunına karar verilmiştir. Muhake-

Poletle be.rnbcr gece kalan adam kim? meye 4 eylölde devam edilecektir. 

ı 

Şüphesiz knil.. Şimdi zabıta onu arı
yor. Fakat asıl mesele yalnız Poletin kat-
linde değil, son zamanlarda fü:t üste bo-

Bu haşerat y::ıtağını idare eden çok 
kuv\'etli bir çete vardır. Çete, mensu~
ları arasında bir iş taksimi yapmıştır ... 
Beyaz kadın tıcarcti, uyuşturucu mad
deler gibi sefahat vasıtaları. yankesici

Londra Sohosunun fn parlak devri, idi .. Bay Hasan da kendisine bir teca
mütarekeden sonradır. Bu devir, bütün !"-üz ih.timafini dü üncrek tedbirli harc
<lünyanın büyük bir hnrpten sonra ken- ket edıyordu. 

ilicis~hntku~ğ~hrl~patt~d~~-8------------------------------• •• • • 
vir~:·distandan '1() müstemlekelerdcn en sana gosterırım 

ğularak (;]dürülen fahişelere suikast ya
pan şebekeyi ele geçirmekte .. 

lngiliz z.abıt.-:sı, bu cjnayetlerle, bl!
yaz kadın ticnreti ynpan ve bu işin pat

x· ronu olan Maks arasında bir münasebet 
sezmektedir. 

~ı:~~~t~~i.$j~,.~~~;~ 
Londrada yine bir kadın boğdular .. 
Geçen pazartesi gecesi sabaha kar~ı 

Oston Rod mnhnllesinde bir apartmanın 
üst katından duman çıktığını görenl<>r 
itfaiyeye hemen haber veriyorlar ve bir 
taraftan da apartmanın knpısını vuru
yorlar. 

lik, kasa 5oyucu]uğu, adam <>ldürmek gi- gelen çeşit çC:.<;it orduların afyon, ha~
bi suçlar için teşkilatın nyrı şube ve mc- baş müptelalnrı ile kuvvet ve şöhreti 

murları vardır. Bunlar (Soho) da adeta artan Londra haşerat yatağı, <'ski parlak
bir hükümet kurmuşlardır. Söylendiği- lığını şjmdi rnuhafoza etmemekle bera
ne bakılırsa haşerat yatağında polisin ber yine Londra zabıt<ısına iş çıkarmak
de eli varmı~ .. Buranın yeraltı salonla- tadır. 

rında her akşam müthiş surette kumar Zabıta, boğularak ölen kadınların, So
oynanır ve bir polis komiseri, sabaha honun esrarına vakıf oldukları ve gü
karşı buraları dolaşrak sükut hakb nün birinde bir sır:rı faşedecekleri kor-
alırmış.. kusuyle ortadan yok edildikleri kana-

SOHONUN HUSUSIYETLERI atindedir. 
Soho yalnız haşerat yatağı değil, Ay- Maamn/ih Ingiliz polisi, Londra ıçın 

ni zamanda hapishane kaçkınlan, zabı- tehlikeli olan bu haşerat yatağını kat't 
tanın şiddetle aradığı büyük suçlular olarak temizleme kararını vermiştir. Za
için de bir sığınak yeridir. lngiltere kra- bıta, bunun kolay bir iş olmadığını bil
lının tnç g<.'yme töreninde burasını 1a- mekte, usullü, sistemli hareket etmekte
rıyan zabıta, haşerntın ele başılarından ilir. 

içeriden yangın çıtırtıları ve bir de 
bozuk bir radyonun gürültUlü, parazitli 
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~esi gelmektedir. 
Kapıyı kırıp i~eri girenler korkunç 

bir mam.::ıra ile k:ırşılaşıyorlar. 
Oda, bir taraftan alevler içinde yam

} or, bir tarafta radyo çalıyor ve ötede 
bir kadın, yerde U7.mımış y:ıtıyor. 

Bu kadın, Londr:ı sefahn alemi içinde 
tanınmış olan (Polet) tir .. 46 yaşında 

olan Polet, gırtlağından sıkılmak surC'
tiyle ve boğulmak surctil le öldürülmüş
tür. Cinayet mnhnlline gelen Ingiliz za
bıt.ası ve Jngilterenin polis h::ıfiyeleri tah
kikattı girişiyorlar. Katili ele geçfrecck 1 

bir ip ucu bulamıyorlar. 

Kılınç yutan adam 

"Sana Bucalı Şevki derlerse bana 
da Beşiktaşlı Fethiye derler .. ,, 

Dün 9ehrimizde muhtelif sebeplerden 
bir çok cürmü meşhut hadiseleri tesbit 
edilmiş; ve nöbetçi sulh ceza mahkcme
ıinde bir cürmü meşhut davasının mu
hakemesi neticelenmeden bir ikinci ve 
onu takiben üç, dört. beş illh hadisele
rin alikadarl2• mahkemeye getirilmiş 

ve geç vakitlere kadar bila inkıta muha
kemeler devam etmiştir. 

Dünkü hadiselerin bir kısmını sarhoş
luk vak'aları ve bir çoğunu da tehdit, 
dövmek, ve halc.aret maddeleri teıkil et
mektedir. Bunların içinde en enteres-
ean bulduğumuz bir kaç muhakemenin 
safahatını yazıyoruz: 

Dün gündüz, Şevki adında genç ve 
yakışıldı bir delikanlı umumi evler arn
sında kahveci Yusufun kahvesinde otu
TUrkcn, birden bire fırlamış, az ileride 
rastlndığı Ba3an rethiye ile bir kavga 
çıkarmış... Neticede ikisi de yam!ana
ruk cürmü meşhut yapılmış ve mahke-
meye verilmiştir. 

1 Kısaca yazdığımız hu hadisenin evve
liyatı o kadar calibi dikkattir ki: hakim 
huzurunda yarnnın verdiği azap içerisin
de kıvTanan suçlu ve ayni .tamanda müş
teki bulunan Bayan F cthiye oturduğu 

. yerden fU ıözleri anlatmnğa ba,ladı: 

vatlı görünce : 
- Ma,aJlah, bu kıyafetle tam bulva

ra yalc.ışıyor~un 1 
Demek ıuretiyle, hakarette bulundu. 

Ne oldu bilmiyorum.Şu gösterdiğiniz ÇA· 

lc.ı ile lc.endisini yaraladım .• Fakat o da, 
işte şu falçeta ile beni yaraladL. 

Şevki, cebinden kırk, elli kadar fo, 
toğraf çık.ardı ve hakime vererek : 

- işte fU fotoğraflar, ve fU mektup. 
lar, bizim evvelki doıtluk hatıralarına 
aittir ve mektuplardan anlagılacağı veç· 
hile beni buraya getirmeğe yine Fethi· 
ye sebep olmuştur. 

Bunun ıonrası da var .. ATabaya bin
ıem, yolda görse, derhal arabaya atlar 
ve beni rahat bırakmaz. 

Vakıa, bayan Şadiye ile son günlerde 
birlikte hayat geçirdiğimizi anlıyan Fet
hiyede eski hatıraların tesiri uyanmış o1n-

ctı.k ki, bir gün yine birlikte gezerken 
tccnvüzüne maruz kalmış ve biçare Şa
diye de, Fethiyedcn dayak yem~ti. Bun· 
dan kurtulmanın çareııi yoktu .. 

iki taraf knrşıhklı olarak on aylık dost· 
luk maceralarını anlattılar, suçlu Şevki 

heyecanını zaptedemiyerck, cebinden çı
kardığı bir mektubu okuyarak : Yalnız son zamanlarda ve hep •. yni 

sefih hayata mensup beş nltı fahişenin 

böyle gırtlakları sıkılmak suretiyle bo
ğulmaları, bu cinnyctlerhı faıllerinin :ıy

1 - Bay hakim; ben bu hayata düş-
j mezdcn evvel; nikahlı bir kocam vardı. 

- Efendim, i~te ~u mektubunda ba
yan F ;thiye, bana hitaben cSana Bu-

calı Şevki derler~e bana da Beşiktaşlı 

Fethiye derler, ben enna gösteririm .. ru olduğu kanaatini veriyor. 

ADEM VE HAVA.. BARINDA 
Znbıtnnın, bu .son cinayet ctrafınd'l 

) a.ptığı tahkikat şimdılik bir netice ver

memiştir. Şahit olarak dinlenen sckız 

on kişiden yalnız bir tanesi, clektrık"i 
Ş:ırl Damcy .şu ifadede bulunmustur · 

- Polet beni pazartesi gi.inü öğledc.n j 
r.onra (Adem ve H. \a b. rı) na dnvet 

1 
f tti. Oradzı bcrnbt>r oturup biraz içtik •. j 
Poleti epey zamanrlır tanırım. Eu hav;:- 63

····=o~--..,. 

tın devamlılarındnn blrldır. Ho\, r..':a 
0

bfr I 
kadındı. i!fP·>~:-~:i!\;. 

Gece yarısı ayrıldık .. Bana, evin<:' ı•i

deceğinı söyledi. Bundan ötesini bılmi
yorum. 

Mis Bardley isminde bir kadın da biz
:z.-;t polise miiracnnt etmiş ve demiştir ki. 

,) 

- Polet arkodaşımdı.. Onu pazartesi Avrupalılar, fakirizm tecrübelerine çok alaka göı- kimseler gırtlağından içeri koca kılıcı sokan adamın bu 

işi göz bağcılıkla yaptığını ileri sürdükleri için sana
tında mahir!.. olan bu zat, yuttuğu kılıçla beraber rad-

geccsi saat üçte sok .... kta, genç bir :ı.dn- te:-mektedirler. Çiviler üzerinde yürüyen, çıplak ala
mın kolunda gördüm .. Bu adamla bera- rak çiviler üzerine yatarak uyuyan, diri diri kendini 
ber Polet evine girdi. Herifı tanımıyo- toprağa gömerek, sandığa kapayarak aaatlerce kalan 
rum nmma .. Tecrübemiz var .. Hiç hoşu- kimseler medeni dünyanın bq tehirlerinde bir hayli yografiıini aldırmıt ve yaptığı itin göz bağcılık değil, 
ma gitmedi. Kmn! başına bir foluket ge- para ve revaç toplamaktadırlar. Kılıç yutan adam da hakikat olduğunu iıbat etmiıtir. Resmimiz, kılicı JU-
PM~ .n kı ' t"'rlü rnhat merak nvanchrmakta bunlardan aaaiı deji" ..,:., çok tam ve yutulan kılıcı ıröıteriyor. 

n tÜ~ yainfZ''!ı~·~,\ı.t"~tr1JftfC'"1nPn ıKlı ı '" nııı n v ı uµaıı.., - ·-- • _ 
ylul sonunda motörlü tayynre mek- dnn aıkeT bırakmak, yahut duıman uı· ıu ... , J~···--

O kadaT talisiz bir kadınım ki; kocam 
olacak bu adam; beni ihmal etti ve baş~ 
kalariyle düşüp kdlı:mağa ba~ladı.. Ben 
bir fakir kadınım ... Hiç kimtem yok ... 
Bu çocukla bir yıl evvel tanıştık. On ay 
kadaT dost kaldık ... Fakat bu müddet 
zarfında, bundan bir hnyır göremedim .. 
Kadın olduğum halde, hem yedirdim, 
hem içirdim, üstünü başını düzdüm, gül 
gibi gezdirdim .. Varlıklı bir genç oldu-
ğu halde otuz kuruşluk bir çorabına bile 
nail olamadım ... Ayrıldık. lstanbula git
ti, geldi ... Bana ihanet olsun diye, hariç
ten bir kadınla alaka peyda etti. Ben 
bunların hepıine de göz yumduğum hal
de, dün evlerimiz arasında dolaşan Şev
ki, nihayet bana bu kötülüğü etti .. 

Sıra hem ııuçlu hem de müşteki Şev
kiye geldi .. Bu da: 

- Vakıa bir müddet doetluk hayatı 

geçirdik. Sonra ayrıldık. F alc.at bu kadı· 
nın elinden kurtulmağa imki.n mı var) 
lstanbula gittim, arkamdan yağmur gi
bi mektup yağdırdı. Yalvardı, yalc.ardı .. 
Nihayet beni buraya getirterek birden 
bire aurabnı çevirdi.. Beni yakalı lna-

Demek suretiyle fıdcta tehdit te edi· 
) or .. Ben bu kadından bıktım, usandım. 

Hadisenin şahitleri dinlendi, hakim şu 

kararı verdi .. 

Suçlu tarafından gösterilen 
şahitlerinin celbine, çakı ve 

müdafaa 
falçetada 

insan kanı bulunup bulunmadığının has
tanece tesbitine, iki tarafın da sabık.ala· 
rının sorulmasına ve mevcut delrule göre 
Şevkinin tevkifine .. 

Bu karar üzerine Şevki ceza cvino 
gönderilmigtir. Ayın altısında muhnkc;. 
meye devam edilecektir. 

'S,rzzz:/..Z.ZZZT..L7..z.:,tz7.7.T.7..T. LZZZJ.CU:. 

ti ilan 
~ Orta tahsil derecesinde ve 

çağında yazıhane itlerini gör
mek için bir baya ihtiyaç var
dır. Talip olanlar Keresteci
ler İçinde 32 No. lu ticaretha
neye müracaat etainler. 
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Güzel bacaklı Mis 
Parisin bu meşhur yıldızı 

. aşıkın 
Mietlqet .•• Parisin en ten ve en aü· 

zel bacaklı ve eevimli yıldızı ..• Az kal· 
•ın çılgın bir &,ıkın kurbanı oluyordu. 
Deli gibi &tık olanlar vardl1'. Bunlann 
zararlan yalnız kendilerine, kendi kalp
lerine olur. Bir de i§ık deliler vardır ki 
asıl tehlike bunlardadır. 

Miıtinaet itte böyle delilerden biriniıa 
hücumuna uiramlfbr· Geçen pce. Mo
aador tiyatrosunda vazifml bittikten 
sonra ..baba karp ... t ikide apartuna· 
nına dönmÜf, altınc1 kattaki dairesine 
çıkm.,m. 

Pek az aoma kapı plnuyor. Bir adam: 
- Bayan Miarinseti görmek istiyo· 

taarruzuna 
az kalsın çılgın 
ağrıyacaktı 

bir 

AkdCnizde Niçin boşanırlar?ı 
-BA.ŞT ARAFI BEŞiNCi SAHtRDE-

itte bu İmafllZ ve yersiz fiiplıe
nin erkek eline ve diline verdi8i ıu· 
ursuz kıskançlık kıakacı iki tarafı 
da kıvnm kıvnm kıvrandırmıştır. 

Kadın, yüreğinden koptuğu belli 
bir istimdat ile: 

Klllllr,llola,Bmw 
l.;amiW ,,.. 

Doktor Operatö 

SamiKulat~ 
Mua,...a.ne: Birinci Beyler 

No: 36 TeWon 2310 
Evi: Göztepe tnmftJ cadde-

li 992. T eleNnı 3168 
1-26 (481) 

Mazot ocak ve sobalar 
gaz soba ve ocaklan 

o Paoyonda feJlair 
perakende aatılır 

aLViNATOR Rd .... 4laha u ltl•lfil 
...... .,..,... .... n ... ..._,.., ............... ~ 

18 Ay Veresiye ~f 

SAHiBiNiN SESi 
ARTHUR VETT&R 

'ZlllR - S n Wrıh rI ,..,. K ılp• illlll) 
: Clrw - GPENŞR ı iL Awi Gam 
MUGLADA W Aaner ..... 
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• en cazıp pavyonun 

''22 
'' .................................. Numaralı «9 Eylul Baharat deposu» yle «Filbaş1» Türk ça

matır çividi fabrikasına ait pavyon olduğu binlerce ziyaretçi 
tarafından tasdik, takdir edilmif ve alkışlanmıştır. 

• Yazan : Mlşel Zevako 

-93- 22 NUMARALI PAVYONDA, maruf baharatçı 9 Eylıil kar
deşler kıymetli bütün çeşitleriyle hediyeli kartlarla satıf yap
maktadır. 

PARDAYANIN KAHRAMANI:ICI - Şüphesiz Pardayan ... Oradan çık
Hokct getirmiş olduğu merhem ve mak imkanı vardır. Mezardan ise bir 

22 NUMARALI PAVYONDA, Türkiye ve Avrupada töhret 
kazanan «Hasan» ecza deposunun bütün müstahzeratı, ıtriyatı, 
gloten ekmeği ve makarnaları, zeytinyağı ve saireaini de bula
caksınız. 

aargılarla şövalyenin yaralarını sarmak daha çıkılamaz. ı 
istiyordu. Zavallı kadın, otelinin önün- - Çıkılır .. . Çıkılır amma, her zaman 
de toplanmış olan halkın kopardıkları değil. 

kıyametten müthiş korkmuş benzi sap- Otelci kadın her ne kadar tehlikenin 
sarı kesilmişti. Buna rağmen yine Par- büyüklüğünü ölmek muhakkak olduğu
dayanı düşünüyor ve o°'.'. çok. ~cıyo:-ı nu anlatmağa çalışmış ise de şövalyeye 
du. Fakat Pardayan gırışecegı çetın. bir türlü dert anlatmak mümkün ola-

22 NUMARALI PAVYONDA, «Filbaşrn «Türk çamaşır çi
ııidi» fabrikasının 9 Eylul gecesi için tertip ettiği hediyeli kart
larını çabuk isteyiniz. Çividin sarılı olan kağıdından 10 tane ge
tirmek kafidir. Tecrübe için çivit ve kitapları meccanen halka 
verilmektedir. 

mücadelenin ağırlığını bildiği için yara- Kad hi 1 b b 
larırun sarılmasına da lüzuıu. görmedi. ~ştır. . . ın ç 0 mazsa era e:-

d d 1 H k t d d. k"· cc olrnck ıçın ısrarlarına devam eyledi: 
Bun an o ayı o e e e ı ı. 

Gerek kitaplar ve gerek hediye kartlarını fabrikanın lzmir 
ve havalisi umum acentesi olan Balcılar Caddesinde 9 Eylul Ba
harat deposuna müracaat etmek kafidir. Telefon 3882 dir. 

- Hakikaten ötem berim biraz yırt ıl- - Madem ki öleceksiniz. Çok rica 
mış. fakat sizin mahir. bir .. doktor gibi ı e.d~ri.m, bu ölüme.beraber gidelim. ~ek
gösterdiğiniz itinaya hıç !uzum yok .. . 

1 
lifımı kabul edınız. Ben mahzene ınc-

Çünkü bu yaralar birkaç dakika sonra mem. Şu kudurmuş herifler size saldı- 1ZM1R B1R1NC1 iCRA ME-
tekrar açılacaktır. Ayni zamanda sar- rırken ben gidip mahzende saklana- MURLU~UNDAN : ILAN 
gılar kollarımın serbestçe hareketin" y k p rd k' s· b · Rukiye Faika ve Bekir Sıtkı-mam. o a ayan, yo .. , . ız em SATILIK HANE 
mani oluyor. hfila anlayamamışsınız! Ben size di:;o- nın Emlak ve Eytam Bankasından Kuşadasının Camiatik mahal-

- Olur şey değil. .. Hemen şimdi üze- ki . "'!'" . b . . il '"d'' ld - k b"l b lesinden Kovancı oğlu Mehmet va-
rinize hücum edeceklermiş gibi söz söy- rum , sız o ursenız, enım diınya e o unç a ıgı paraya mu a ı an- • 1 • • .. .• d 'k' d b" 

h.iç bir alakam kalmaz. Bırakınız da kaya İpotek eylediği İzmirde Kes- rıa ebnnhe aıt 
1
ustüdn ~k~ hı 0 a dır 

lUyorsuııuz . • • . mut a ve a tın a ı ı ayvan a-
- Hücum mu? Sevgili Hoketinı. Ya- söyliyeyim ... Ben sizin için bir hiçim. ~ellı mahallesınn~ Ba~tur~ soka- mı ve mikdarı kafi avluıu bulu-

rım saat sonra otelinizde sağlam birşey Fakat siz benim için her şeysiniz! Eğer gında 12316 yem, 1.5~. taJ •ayılı nan bir bap hane Kuşadası sulh 
kalmıyacak. Otelinizin bir defa daha be- size, sizi seviyorum diyecek olsam, Ma- haneye kapıdan gırılıoce aagda hukuk mahkemesinin 14/7 /1937 
nim yüzümden harap olacağını düşüne- dam Luizin hatırasına, hatta kendi ne{- bir koridor üzerinde iki oda, kar- tarih ve (94) numaralı ilamiyle 
rek çok müteessirim. sime hakaret etmiş olurum. Ben sizin tıda iki oda, küçük bir aralık mer- açık arttırma suretiyle satılığa çı-

- Otelimin ehemmiyeti yok... Ya için her şeyi kaybetmiş, dünyada yal- divenle afağıda bir oda, bir mut- karılmıştır. Birinci arttırma 20/9/ 
siz ne olacaksınız? nız bir kardeşi kalmış bir hemşireyim ... hah ve bir az bahçe var, bahçede 937 pazartesi günü saat on beşte 

-Oh ... Ben mi? ... Sıkılrnayınız Ho- Daha iyisi bir anayım. Bu kelime beni hela ve kumpanya suyu mevcut- Kutadası mahkeme kaleminde ic
ketciğim. Bu dünyaya kazık kakacak ihtiyarlatıyor değil mi? Ne zararı var, tur. 1300 lira kıymetinde olan lıu ra edilecektir. 
kimse yoktur. Herkes ölecektir. Benim bir genç kız değilim ya!. .. Bir ananın gayri menkulün mülkiyeti açık Hanei mezkure dört yüz elli li-
memnun olduğum bir cihet varsa o da, if . 1• arttırma suretı'yle ve 844 numara- ra kıymet takdir edilmiş olduğun· vaz esı ev adının yanında ölme..... . d b" • d hayatımın en tatlı ve en neşeli zaman- lı Emla·k ve Eytam Bankası kanu- an ırınci arttırma a işbu tah-

Zavallı kadın sözünü bitiremedi. 
!arını geçirdiğim bu otelde son nefesimi k ıkl 'b' b' d f ah min edilen kıymetin yüzde yetmiş 
vermektir. Hınç ır ar boğazını tıkadı. nu mucı ın~e ır e aya m sus beti nisbetinde alıcı çıkmadığı 

Pardayan yavaş bir sesle dedi ki: olmak fartıyle arttırması 12/10/ t kd' d tt k d'I" "" d Hoket bir çılgın gibi hıçkıra hıçkıra a ır e ar ırma en ı ıgın en 
kendini bir iskemleye attı. Yüzünü ka- - Hoket, artık yetişir! Siz benim için, 937 salı günü saat 11 de icra dai- on be~ gÜn müddetle uzatılarak 
payarak ağlıyordu. Pardayan odanın n~ bir hemşi_ı:e ve ne de bir anasınız. j r~~iz i~inde yapılm~ üzere otuz bu suretle ikinci arttırma 5/10/ 
içinde bir aşağı bir yukarı geziniyor, Sız, kaybettigım melekten sonra sevmiş gun muddetle satılıga konuldu. 937 salı günü ayni saat ve yerde 
ma:;aları, sandalyeleri , sıraları, birbir olduğum biricik kadınsınız. Siz ölmiye- Bu arttırma n eticesinde satış be- icra edilecek ve bu arttırmada ev 
üstüne yıkarak manialar vücuda getir!- ceksiniz, ben de ölmiyeceğiın! ... Haydi deli her ne olursa olsun borcun en çok arttırana ihale edilecektir. 
yordu. bakalım şu güzel gözlerinizin yaşlarını I ödenmesi tarihi 2280 numaralı ka- Arttırmaya girmek için tahmin 

Aldığı tedbirleri bir defa daha göz- siliniz. Eğer şu delice hareketten sağ nunun mer' iyete girdiği tarihten edilen kıymetin yüzde yed i buçU• 
den geçirdikten, her şeyin yolunda ol- kurtulur veya hapishaneden yakamı sı ·· sonra ya müsadif olması hasebiy- ğu n isbetinde pey akçesi yatırıl
duğuna kanaat getirdikten sonra, Hoke- yırabilirsem, yukarıdaki odamı hazırla!. le kıymetine bakılmıyarak en çok ması şarttır. Binde yarım ihale pul 
te dönerek: Burada beraber ihtiyarlıyacağız. arttıranın üzerine ihalesi yapıla- bedeli ile yüzde iki buçuk della-

- Hoketciğim! Her şey yolunda, de- Şövalye hiç telilş eseri göstermiyerek caktır. Satış 844 numaralı Emlak liye müşteriye aittir. Arttırma 
di. Ben bu siperin gerisinde aptalları d · · · d · · k E 
epeyce oyalayabilirim. Son nefesimi ve
rirken mutlaka beraberimde bir çok 
kimseleri de götüreceğim . Ağlama yav-
ruın . ölümümün senin için derin bir 
acı olacağını hiç hatırıma getirmemiş
tim. Ne beyinsiz herifmişim. Merak et-
n1e ben işi biraz büyüttüm. Onlar bu 
maniaları geçinceye kadar bir saat uğ
raşacaklardır ... Bu müddet zarfında biz 
kaçmanın kolayına bakarız. 

Hakikatte ise Pardayan için kaçacak 
hiç bir yol yoktu. Otelin dört tarafı 
çevrilmişti. Mutfaktan Sen Deniz so
kağına çıkan kapının önünde bile as
kerler yığılı idi. Otelin bu cephesinde 
de bir sürü halk ortalığı bağırısmalari
le çınlatıyordu. 

Pardayan otelcinin ellerini tutarr.k 
ayağa kaldıımak istedi. Hoketin güzel 
yiizünü sel gibi akan yaşlar ıslatmıştı. 

Kadına derhal mahzene inerek saklan
masını tavsiye etti. Hoket bunu kabul 
etmek istemedi. Yalvarıyordu: 

- Pardayan! Liltfet, benim de senin
le beraber ölrnekliğim için yanıııda kal
ınakJığıma izin ver. Çünkü ben sen.sh: 
yaşayamam. Zavallı kalbim yıllardan 

beri senin hayalinle çarpıyor, sevginiz
den bir gün ümidimi kesmedim. Kalbi-
nizi başka birisine bağladığınızı biliyor
dum. Yalmz buraya geldikçe yüzünüze 
bakıyor, bu bakışla teselli buluyordum. 
Gerçi benim için bu, bir saadet değildi. 
Muvakkat da olsa kalbinı sizin yüzü
nüzle aydınlanıyordu. Sizin burada bu
lunmadığınız günler sizi bekliyor, kal
bimin heyecanı ile saadet duymağa çalı
şıyordum. 

Pardayan sararmıştı. Yüzüne çöken 
bu sarılık, kendisini öldürmek için dı
şarıda alınan tertibattan değil, çoktan 
beri kendine ınalUın olan bir a'.'}kın gö~ 

yaşları ile ilan edilmesi idi. 
Hoket artık kalbini dinlemekle meş

gul olmuyor, pervasızca kalbindeki as
kı ve sevgiyi anlatıyordu: .. 

- İşte Pardayan görüyorsunuz ki, 
sizin hayatınız benim hayatın\ demek
th·. Eğer yapacağınız mücadele sizin bir 
kaç günlük hapis olmanız neticesini ver
miş olsa idi, müteessir olrnaz ve sizl 
kurtarmanın çarelerine bakardım. Sağ 
kaldıktan sonra Baslil hapishanesinde 
olsanız dahi bir gün kurtulacağınızı 

ümit ederek yine yaşardın1 . 1 
- Uoket, aziz Hokctçiğiın, emin ol k; 

böyle olacak. 
- Hayır. hayıı· Pardayan ... Siz öl

mek istiyorsunuz. Aldığınız tertibat bu
nu göstcrjyor. 

- Yalnız kendimi müdafaaya karar 
verdim. Bu tertibat da onun içindir. 
Ba.stile girmek daha mı iyi zannediyor-
ınınuz? 

o anın ıçerısın e gezıruyor, endi ken- ve ytam bankası kanunu hüküm- mahkeme kaleminde her kese 
eline Hokete karşı eski borçlarının öde- !erine göre yapılacağından ikinci açıktır. İşbu satılığa çıkarılan ev
mek zamanının geldiğini düşünüyordu. arttırma yoktur.. Satıf peşin de bir hak iddia edenlerin evrakı 
Yan gözle Hokete baktı. Artık o, ağla- para ile olup müşteriden yalnız müsbiteleriyle son saate kadar baş 
mıyordu. Ellerini kavuşturmuş, ruhun- yüzde iki buçuk dellaliye masrafı sekretere müracaatle kaydettir
dan yükselen şu temennilere devam edi- alınır. meleri ve aksi takdirde tapu sici
yordu: ipotek sahibi alacaklılarla di- lince kaydı bulunmıyan hiç bir 

- ölme Pardayan, uzun zamandan ğer alakadarların ve irtifak hak hakk d' 1 · • · b"ld" ·1· b · k Ih" d k ·ı· kt • ın ın enmıyecegı ı ırı ır .• 
erı a un e yanan aş ı ı an cl>tıe en kı sahiplerinin gayri menkul üze- 1 b 1 - k · 

k k ., . . . . . ş u satı ıga çı arılan hanede mı-
-or tum. uınıtsız hır sevgının yıllarca rindeki haklarını hususiyle faiz 

k d k k rasçılardan Ayşenin kocası Rifat ar asın an oştum. Artı bu ümitsiz f d • ) 'dd' 1 
ve masra a aır 0 an ı ıa arını gaip bulunduğundan i~bu ilan hu

sevgi sona ersin. Ölme! Eğer öleceksen işbu ilan tarihinden itibaren yirmi 
b ak b d b d .. 1 · kuk usulünün 142, 143 ve 144 u""n· ır • en e yanı aşın a o eyım. ·· • • d ak ·· b' 1 • l gun ıçın e evr ı mus ıte erıy e .. d I 

Pardayan çok derin düşüncelere dal- b" l'kt • • • b"ld" cu ma de erine göre Rifata teb-
.. .. .. .. . ır ı e memurıyetımıze ı ırme- ı· • 

mıstı. Babasını gozunun onüne getır- I • • d ıg Yerinedir. • erı ıcap e er. F 
di. Babası kendisine nasıl çarpışılaca- Ak . h ld h ki t •. 

1
• azla tafsilat almak ve şartna-

• .. • . • . . . • sı a e a arı apu sıcı ın- me · • •· k • t' ) · 104/ gını ve nasıl olmek lazım geldigını og- • sını gorme ıs ıyen erın 

t . t· F k t . di .. 1 ··1rn • ce malum olmadıkça paylaşma- 937 numara ile mahkem e ba• ki-re mış ı. a a şun şova ye o ege • Y 

değil, teslim olrnağa karar veriyordu. d~n har_ı~ kalırlar. 2/10/937 tari- tabetine müracaat etmeler i ilan 
hınden ıtıbaren şartname herkese olunur. 

Bir saniye içinde kılıcını çekti. Dizine 
dayayarak kırdı. açıktır. Talip olanların yüzde ye-

di buçuk teminat akçesi veya m il- •-"""l!ll!!:!!!!!!f!!!!!!'!"!'!!l!!!!!!!!!5""!!!!!!!!!!!11!!!!!!1 

3074 (1666) 

Hoket yüreği çarparak sordu: 
- Ne yapıyorsun? 
Şövalye cevap yerine haçnerini belin

den çıkararak salonun bir köşesine fır

latıp attı. Uzun kahkahalar s~lıverdi. 
Kadın hayretle yine bağırdı: 
- Pardayan! Ne yapıyorswı? 

-BtTMEDt-

li bir banka itibar mektubu ve 
37 /8013 dosya numarasiyle İzmir 

Birinci İcra memurluğuna müra
caatler i ilan olunur . 823 

EMLAK VE EYTAM BAN
KASINDAN: 

37 /8013 icra dosya numarasiy-

le satılan, yukarıda evsafı yazılı 
gayri menkulün alıcısı isterse, 
bankamızca bu gayri menkule ko
nulacak kıymetin yüzde ellisine 
kadar umumi şartlarımız dahilin
de ikraz yapılabilir. 

3036 (1644) 

Bütün ıztırapların panzehiri 

GRiP N • 
1 

Eillt'ZZ7/7.LZ.ZXZLJ'!A!T~77ZZZXZZZZT"~~ 
En küçük bir kırıklık koruduğunuz gibi dit, haf, 

anında bir kll.fe Gripin romatizma, sinir ve adale 
almakla kendinizi soğuk al- ağrılarını da sür'atle teskin 
gınlığı, nezle, grip, bron - etmit olursunuz. 
tit ve emsali hastalıklardan Günde iki kafe alınabilir. 

G ripini tercih ediniz 
12:z:a:z777Z?ZZT_cczzzzzrr>z:zzzzzrrrJ..Zrrrzz.u:».mUZLZ'ZZrrTl!TJ 

Otel SADIK AKSEKi 
Tilkilikte Telefon 3206 

Sabık T evfikt>Ma Oteli 

Yeni temiz 

mefruşat 

Banyo 

Bol hava 

Ucuz fiat 
lzmirin en haııadar yerinde ııe denize karşı fevkalade latif man• 

zaralı çok temiz ııe emniyetli yegane oteldir. 

lzmir vakıflar direktörlüğünden: 
Mezarlıkbaşında kain 396 sayılı Vakıflar gaz inosunun müste

ciri kanuni müddeti içinde kat'i teminatı vermediğinden yapılan 
ihale münfesih olmuştur. Bu gazino eski ilan ve müzayede kai
mesindeki bedel ve şerait dairesinde on be' gün müddetle yeni
den açık artırmaya çıkarılmı,tır. ihalesi 16/9/937 pertembe gü
nü saat on bettedir. 

Vakıflar idaresine taliplerin müracaatleri. 
3, 7, 10 3073 ( 1668) , 

Umum Pamuk 
Nazarı 

Fabrikatörlerinin 
dikkatine 

PLATT 
Fabrikasının Namdar 

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

ADRES: 

G. O. GIRAS 
Pettemalcılar, Evren sokak No. 3/1 

Singer dikiş makinaları kumpanyası karşısında 
Telefon: 2413 Posta kutusu : 234 1ZM1R 

' -Sağır Dilsiz ve Körler 
sesi nıüdürlüğünden : 

Demirci ve mobilya 

, 
muesse-•• 

ustası 
izmir Karşıyakada Sağır, Dilsiz ve Körler müessesesinde 75 

lira ücretli demircilik atölyesi fefliği ile 75 lira ücretli mobilya 
ve tahta İfleri şefliği için iki ustaya ihtiyaç vardır. 

1.- Tam tetkilatlı sanat mekteplerinden iyi derecede mezun 
olmak, 

il.- Askerliğini yapmış bulunmak, ve çalıştığı yerlerden iyi 
hizmet vesikası bulunması. 

ili.- Hariçte müstakil atölye işletmiş yahut resmi, hususi bü
yük sanat müesseseler inde şeflik, ustabaşılık yapmıf olanlar ter
cihan alınırlar. 

iV.- Talipler çok olduğu takdirde teknik ve genel bilgi üze
rinden bir müsabaka açılacaktır. 

V.- isteklilerin 20 eylule kadar müsbet vesikaları diploma, 
nüfus, bonservis, askeri vesika veya suretleriyle müessese mü
dürlüğüne müracaatleri. 


