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i mtiya z sahib i: ŞEV KET BI LGIN 
Bnşmuhurrir ve umumi neşriynt mücilri.ı : 

H Al(K/ OC AKOGLU 
Fu11rı 15 günde 

A B O N E- Ş E R A 1 T i 
DE_V_A-=f\'""7_,MCDDETl Türkiye için Hariç ıç n 

ı 251,131 
1 

Senelik . . • • • • • 1300 2800 
Altı aylık . • . . . . iOO 1300 kişi gezdi 

il T E L E F O N : 2697 
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Tehlike 
Çanları hiç 
durmadan çalıyor ___ ....... _......,,...._ 
Akdenizde «seyrüsefer» emniye

tinin tehlükeye düşmüş bulunması, 
bu denizde sahildar olan devletle'" 
başta olmak üzere, bütün Avrupayı, 
hatta dünyayı telaslandmın hadise-

vek·ı· 

lerin başına geçmiştir. 1 
Günlerden beridir, tehlüke çan- 1 

[ 

lan hiç durmadan çalıyor. «Meç~ul UYfU U Ş 
tahte1bahirler» -eğer hala bu traji - b 
komik tabiri kullanmak caizse- Ak- ı·amr.nda U n-
denizi baştanbaşa bir korsanlar ya- k 
tağı haline koymak için en çılgınca du f (JJ. s o re. r a 
saldırıslarda bulunuyorlar. Cümhu- .,,. r 7 
riye.tçi lspanyol gemilerini torpille- as ·amonz, t!!..On-
mekle başlayan korsanlık saha 1 ge- E .,.. / · 
ni lt"dikçe genişlerni.,tir. Şimdi fngi- i. e g 
liz, Fransız ve Sovyet bayrnf{ını ta- b °'J • _'8 
şıyan ticaret vapurlarına .. harp_ ge- o ge ere.nu.e fet-
milerine taarruzlar tevalı edıyor. k • l. h e. 
Asi bir generalin «muhariplik~ eıfa- 1~ Se ya !l<'..ll ya-
tını tanıtmak için basvurulan bu ta-1 l l ,. 
arruz sistemi böyle bir silahın ~~an: pacaı·? ati 
kocular elinde ne kadar tehlukelı 15 N • L 4 ( Y :ı: J .. 
olabileceğini gösteriyor. ispanya! B ŞV "' LI::'(IZ JC:. 'ST 
:ı il rine tahtelbahırlar vererek onla- b I h 
rı kor anlığa sevkedenler. Akdeniz .uUuln ö d r At t 

·ıı I . . d h !::ı u n 
ı:ıı et efrını1n. _veynl Akdeniz e ~va- n..i r htıma kadar g '=n k 

• 

o o 

z 

tı men aat erı top anmı~ olan mıllet- ıh t 
letin her taarruza boyun eoğecek ka- u url dıl r. At üı k r tının .........• , ......... , .... .................................•..•••.•.•..•...•......•..•....•. 
dar mücadele enerjisinden mahrum 
kaldıklarını mı sanıyorlar~ Avakibi 
tahmin ediJemiyecek kadar geniş 
olan böyle nazik bir vaziyet' ihdas 
edenler dünya sulhu için, insanlık 
ve m deniyet için ne kadar tehlike
li bir is gördüklerinin farkında de
ğil midirler? 

<i Meçhul tahtelbahırlar !> bütün es
rarengiz olan mahiyetlerine rağme ı 
hakiki hüvivetlerini meydana koy
;rnuslardır. Bu me,·zu etrafında şim
diye kadar en ihtiyatkar bir lisan 
)mllanan muhafazakfır İngiliz gaze
teleri bile tehlükenin azameti önün
de seslerini yükseltmeğe başladılar. 
Şimdi lngilterenin Akdenizdeki de
niz kuvvetlerini yeniden takviyeye 
~arar verdiğinden, F ransanın bir 
'.Akdeniz konferansını toplattırmak 
için te f'bbüslerinclen bahsedi1iyor. 

ltalya -lngiltere arasındaki < Cen
tilmen anlaşması ı> fngilt reye Ana • 
filosunu Akdenizden çekmek imka
nını vermişti. Şimdi «Hom Fleet» 
tekrar akdeniz sularına inecektir. 

o 

n 

Bundan anlaşılıyor ki taarruzlar, 
ınütearrızların kendı" ar"larınd:ı ha- ••••••11••••••11•••••••• .. ••••••••00 ••••••1111111••••••11•11•••""""""""""'""'' u •••ıaaıııııııııaıısaıı •••••••••••••••••••••••••••••• 
zırladıkları komplolar İngiliz hassa-
siyetini tekrar uyandırmıştır. Bü
yük Britanya imparatorluk yolu 
üzerinde ne zaman bir tehlüke baş· 
gösterse, en yüksek hassasiyeti gös
termeğeo alısmıstır. Zira Arap ülkele- Rumen ekibi dün 
rine, Hindistana giden deniz yolla
rını mutlak bir emniyet içinde tut
m k, Jngilter icin, hayati bir ehem· 
miyeti haizdir. Denebilir ki bu yol 
imparator]uğun sahd marıdır. 

iyi neticeler aldı Ku tayı sergisi 
l tanbu], 4 (A.A) - Jkinci Tı.iık 

Tarih kurulta) ı ile birlikte Dolmabahçe 
sara) ında açılac k Ti.irk Tarih aer i "nin 
hazırlık! n ha) li ilerJemi tir. Sergi ku
ı ul Y ır ındn m t l tctkı ı-

•••• 

Hah "st n mesele i kaybedilmiş 
bir dava haline geldikten sonra, ln
giltere, bütün gayreti~i Akd niz~e
ki mevkiini koruma a hasretmı , 
mütearrızı kendi yolu üz rinden 
'llzakla~tırmak irin tavizat tarikini 
iht"yar eder gibi g") ünmüştü. F~l
hakika g-eçcn nyın başında, ~en~ıl
rnen nnl .. ına ının çizdiği yol uzerın-ı 
- SONU oço ·co SAHiFEDE - --- y AZISI 5 1NC1 SAHJFE !::: --
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F # r( a 

he ·g .. n 

o-ittike • .. 
• ar n Jn· 

~ ' 'JT • 'f/Lt. Hava 
mu 

a ık va · Bütün lzmir halkuu 
de - bu sabah lıava şen-

liklerincle bulun
mağa davet ediyor 

- Y AZl~I 5 tNCI SAHi EDE - • 
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• 

lf! 
Dünyanın eşsiz dahisi büyük önderimize 

Frankoyu benzetmeğe kalkışmak 
affedilmez bir küstahlıktır 

a 
•• un akşaın geç vakit şe ri mize geldi 

ve ac~ce yarısı Fuarı ~ez i 
K 1 r B .. nı 

dun gc.ce saat 1 1, 2 O 
de şehrimize clmi 
tir .. Tren 1.5 s t ro-

. . . . . . . . 
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Sabite Z 

ahkem 
• Fuar gazı 

Şapka ile oturmuşlar, gars a 
kabuğu ısmarlamış ar 

Camını çerçevesini kıran 
börekçi dava etmiştir 

Dun b r pol 

Kayıt mua
onra, durusmaya 

nı ç ktın mı? 

n d rt m hkfuniye-

h p oldun n u? 

m ncviycsini 
ne yattın mı? 

v rdin mı? 
- Verdım ... 
Bu bıkalnrı 

() 

o 

on 

)ll ızl iç-

tun:ı k r r ve-
- Bır si.ıı il para ccz laı·ın · ri.ınüyor, 

Bi~ Haraç alırız 
"Para istersen benden, vücudunu 

l'El'n ASIK S EYLOL t'AZAR 1937 
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B. 

c kt'r 

•• 
• • 

•• 
• • .. . . 
• • 

eka etinde 
toplant! 

eo 

u 
uhtelitler 

maçı var 

rılmc i m vzuu 

---·---
l-lasip Akıncı 

_________________________ ,,,_ 

cat am • 
ıyor 

v rs e ondraya gönderiİen 
•• co 

solü nüz t ~ördü 

r, ·y 

1 ı ınc g' rılen alılka çol. gen~tır. Pı
Y anın onümuzd ki l fta ıçinde biınz 

d ha ink~ edcc ğı umıt edıliyor. 
Incir ı>ı.> ı da inkişaf etm c ha -

lamı tır. S lı 1 r i~ ıdır. AnvN e ve 
Lonclıayn s"vkedılen iyı ambalu11ı, yeni 

tip iı.ziımlcı ıniz çok b ... cnılm · tir. Alı

cılar yeni tip üzuınlerin tutulacağı kana
atındcdırl r. 

üzi.ım { atl rinde geçen senenin ayni 

m- haf tal rı j ınd ki f ati re n · betle 5-5.50 

kuru hır 'uks lm 
rnç h m m hn n fı 

dunya u iim \ ·olt ı r 
anhktandır. Cuma günü ak mına ka

d r I mır lınınnındun muht lif ecnebi 
ın ml k ll re 345,457 ton u um ihrag 
edılı ı tır. In ir ihr catı 693 523 tondur. 
Inh rlaı ıdar ı 1419 çuval, u um ku· 
rumu 672 çuv 1 uzum ınuba~ aa ctmış. 
tır. I<uruın, !.endi ortaklannd n Jdı· 

•ı ın 11 n ı 1 m kte ve ihraç ctm ktc
d" r. 

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

ğretmenler giinü yapılıyor 

urnunda arihi 
slar verilecek 

Çakal 
konfera 

Muallimler 
kadar 

13 
} r llllU> y 

hep bir arada akşama 
eğleneceklerdir 

f rans l kıp ed ccktir. 

zular üz rındc konuşu\ması için terti
bat alınını hır de pro ram hazır] nınış-

Muall mi rm mcsl ki mcvzulaı uzc
ı inde ders yılına gırılecegi şu günler
de konu mnlarını t ının edecek ol n 13 
cylıil gunil, aynı z manda bir gez.ıntı 
pro r mı da t tbık dıl ektir. Muallım
ler Çakalbumunda nçık hnvada gczıp 
<'gl nccekleı·, d nızc girerek ban~ oları
nı nlac l rdır. 

o alıah hükıiın t 1 Qna v 1 onünd n ha

reket cdec k otobüslerle Çakalburnu
na gıd lccck, akş m at yedide avdet 

r , c bw1- edılcc ktir. Bütün muallımlerin bu gc
~ ı ıa et- intiyc i t klt>ri içın t rtıbaı ahnmış

i bır kon- tır. 

Yüzme birinciliklerine doğru 

·de Bay efik 
iyon olacak mı? 

C~lllll"-ıır.TJ~~l'llii~Sl'll:Jnl~~~ 

Kurtuluş 
Bayramımız için 

Şehir bir gelin 
gibi süsleniyor 

lev zımı si-

H ee uzum incir ve 
kutuları fiatleri 

ucuzladı 
p ra v rmeyiz, h raç alırız .. Seni nasıl ki ~lıra c Zingal şirketi üzüm 

kutularını 16 kuruşa 
satıyor 

evvel c ycdı yerinden yaralamı lar a, ı de son hazırlı 1 rmı 
1 n n ye ı yeri ıden delık de ik d rim 

~ ~ı~. ôz.b.ni.bir~.hidd. lendirdi. clıml 7 EYLÜL SALI GÜNÜ AKŞAMI 
ıl zıcık ıltırdıın, ıkı m kına ara ına yu-

••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
\ tırl nıvcrdi . G lıba makin 1 ra rp· F • d delik deşik ederjm tam 17 yerindeof, dahilinde s rfolunan 

Du ı.induz yeni Bıt p:ızannda l\1a- kalkmı v.e Munirın ark ını takip ede-
m .ol ~ki. su~atı bu kıyafete döndü uar gazınosun a 

tyalı Cem 1 adında bir koltukçunun sol r k lmd bulundurduwu hır kama ıle, Polı geldı.. Benı ötururken, Cem 1 
o nun p ti ması ve ' kn mm 

ı..iıuko w ır ve uratının sağ ve sol ci
} derinden hafif ve yni m h ide Mu
mr adında bir kahv inin de sol b ldı-

n ti-

rkamızdan gelerek haber izce baca w ım-

d ~m, ,~:~· •• ruıdu .. ıı·d•c••· bu w Kızılay garden partisi 
kild cer y n etmediğini ve bo -;,uşmn es· .......... " ...... • • .............. • ............ .. 

kaba trırafından 

n ınd il M ni in elinden aldı-;., bıç kla ve 
can ısı} le ynrnlndı ";.ını söyledi .. 

Ş hıtler dııılendi . Munirın bir yum
ta Cem li yere a rdı im ve ozunden 

Munır hakimin r v" c1·, ikı tdr fın sabıkalarının o-
rıldıl r.. A kt durı ı w rulma ına. 'Kony.ılı l la an ve Nığdeli Ta

l 
eml y hirın celplcriyl , mevzuub his olan ant 

1 kl~ınd n lum tlnrınm nlı ma ına ve 
u u m ve-ut d lıllere göre iki su !unun da 

t n nr 'n'r ot rd u y r n l • d'- ı tevkiflerine ve C m im yu undeki fıili 

ı ı u tle nl tma w b l dı : I mue irin bıçakla oldu w unu iddia etme-
- S ılm k ti r m bir t ine göre, hukum t doktoruna gönd ri-

ı 
m' tım .. Bu a ti altı lır ya attıwı !erek 2 9/937 tarihlı rapordaki fıili mü-

halde b na :>uz yirmi be kuru a sattı-! essırin bıçakla yapılıp yapılmadığının ve 
v mı .Oyl di, halbuki, Cem l saati satmış ayrıca yüzünde bir eser kalabılip kalamı
ve aldığı paralan rakıya vernıiı.. (>-acağının ve gözlerinde bir imza tevlit 

Ben guzelJikle bu paralan vermeeini tedip etmedığinin eorulmuına.. 
teklif ettiaı. Aldijmı CMrAIP fU elclu : 1 Durupbaya on eylülde devam edile-

lzmirin 
Türk 

tanınmış 

Ecnebi 
mümtaz 
aileleri ve 

tarafından hazırlanmıştır 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Bu gecenin fevkalade neş 'eli geçirilmesi 
icin bütün tertibat alınm tır , ~ 

Tanınmış 
varyete 

•••••••••••••••••••••••• 
aileler tarafından büyük 
numaraları yapılacaktır 
····~··················· . 

Duhuliye iki liradır. iki hanım 
bu bilete ı>ef akat edebilir 

Biletler Fuar kişelerinde satılıyor 
•••••••••••••••••• 

Bu müstesna geceden behemehal istifade 
ediniz. Elbi•e mecburiyeti yoktur. 

lodn ~ ınni paı ya y kın bır masraf faz
ı lı ı meydana getirdığıni gören Zingal 

rk tının Ay n ık f brik mda imal et
ı kutuları harç hnliude pıyasamıza 
d rak ihracat kutu fıntleri gıbi 16 

a h ladı mı ıneınnunl-

ttık . 

,, Halk 
~~opereti 

Bu alqam Fuar tiyatroaunda 
ZOZO DALMAS'ın iştirakiyle 

Ennailer 
Yann Alqam 

Eski hamam Eski t 
OUESTltA BAIE. 
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DEU'I'~: L~~·LIN1E UOYALE NEERLANDAIS a Uf acent Si ~ ul a KUMP.ıu'\IYASI BlR.NCl KQRDON REES 
G. m. b. H. BINAS 
HAMBURG IIERMES ' pum 31 /8 /9 3 7 te e- 1 TEL. 24. 43 

C l O mo~ö ü 6 eyi lde beki n"yor. 
12 eylule kadar Rotterdnm, Hamburg 
ve Breınen limanları için yiik alacaktır 

ANKARA motöri.i 2 1 eylı1lde bekle-

·p B - V rna ve Köstence lim nları Lller O L. es Ltd. 
iç· y·· • l caktır. LQNDRA H TTf 

ME.ROPE ''npuru S /9 /9 3 7 de Hot- BORODINO vapuru 28 ağustosa lm-
terdam - Amsterdam. ve Hambıng li- dar Londra ve Hull içın yük alacaktır. 
manlarına hareket edecektir. ADJUTANif vapuru 28 ıı vust'osta gc-

HERMES Vapunı 20/9 / 037 de P.ot- lip 17 cylule kadar Lo dra için yük ala-
t ın - Am t rdam ve 1 ml.ıut'"' 1'- cakt . 

burg ve Bremen limanları i in yük ala- manian · in y"k 1 c ktır. MJ\LVEN.N AN vapuru 1 O ey'Ulde 
caktır. SVENSKA ORtENT LiNtEN gdıp 1 7 eylUle kadar Londra ve •Hull 

niyor. 28 eylule kadar Rott " , l { m· 

AMERlCAN EXPORFf J INES GDYNIA motöriı 2 9/ 937 et Rol· içi yiık alac ktır. 
terd m - H mb rg - Da tz', - Gd. · -1 f\AARONJAN vaı:)l u cvlUl ip•:...ı--ı11 

The Export Stenm h p Corporation D k d L d " -UA:S ~ Baltık ve nimnr · liın }arına h" kc. a o rn, Hull ve Anver t n e ·~ yük 
« EXPRESS» v :.ı u 2 eylUlde bek- dcc kt'r. çık • 

/eniyor. New York i i y··k Jacaktır. VASALAl\JD motörü 1 7 9 937 d L VERPOO HAn·ı 
« LXMOuTH:. vapu~u 2 l eylUlde Rotterdam - Hamb:.ırg - Danlzig - G<lv- . O ORTO v puru ~ l o nda 

bekleniyor. New Yorl· ~ 'n y .. k alacakt r. nia - Norv ç - B lt k ve Danimark li-, Lıverpool ve Svanseadnn• gelip > iık c;ı-
cF.XIRlA:. vapuru 28 eylule doğru manlarına hareket edecektir. ka OPO~TO K d . 

· , · · ·· · BıRKALAND motörü 2/ 1 O 9 3 7 de vapuru a enız ve İ'>-
bekle ıyor. New ): ork ıçın yuk alacak- R d H b O . G lnnbuld. n v · B 1' t Liv r 1 ottcr am - ur - , tz: - v- GI . . . , • poo 
lır. nia - Danimark limanlarına hareket ede- ve no •.at 1°vL . ln Y N c hır. 

PIRF. AKTARMASI cektir. .urı o ' l ve ev ııstelc batlı • 
Thc Export Steam bip Corporation SERViCE MARtTiME ROUMAiN '3 JOI !ANNE vapuru cylul 

0 
t •nda do;' ru r i tQl . iı vük 1 . t r. l 

SERi SEFERLER SUÇI:AVA \ puru 1 O 9 937 ele M 1- ARBIAN PHINCr. 

H AÇSU 
Hastalarını Birinci Beyler 

sokak 36 numarda kabul eder. 
Sabah 9 - 12 
öğleden ııonrı:ı 3,SO - 6 
Rand vü i in t 1 fon cdin''7. 

TELEFON: 2946 

tel için yük 

tarihleri, va
purların isimleri ve navlun üc
ret'er 'nin dev i,şildiklcr"nden me
&uliyet 1 bul edilmez. 

«EXCHORDA:t vapuru 1 O eylulde 
Pireden Boston ve New Y ork için hare
ket edecektir. 

ta - Marsilyaya harekeL edecektir. · ~ vapuru bi inci tc-~-
ZEGLUGA POLSKA S. A. oa::::::::::::::r:;ı.:=:z:z::z:::ı:::c:llfIJ!'A:zs:;::a:ı::!:ll!!:::ıı::;:~~s~r;;s:::fıi'.:::~::::;:~~~~~ll'!'! 

«EXCALIBUR:t vapuru 24 eylulde 
Pireden Boston ve Ncw York için hare
ket edecektir. 

«EXETER> vapuru 8 birinci teşrinde 
Pireden Bo ton ve Ncw Y ork için hare

ket edecekti . 
SEYAHAT MODDETI 

Pi e - Bo ton 16 gün 
Pi e - New York 18 gün 
SERVICE MARITIME ROUMAIN 

BUCAREST 
DUROSTOR» Vapuru 27 eyllılde 

) ı 1 niyor, Kö tence, Sulina, Galatz ve 
C 1 tz aktarması TUNA lim lan için 
yük alac kt1ıo. 

STE ROYALE HONGROISE 
DANUBE MARITlME 

DUNA> vapuru 6 eyrlde bekleni
yo · Belgrad, Novisad. Comarno, Buda
P e, Bratisbva, Viyana ve Linz için 
yi.ık alacaktı . 

SZECED> vapuru 16 eyl-0.lde bekle
n 'yor"' Bel racl. Novisad, Comarno, 13u
dap te. Bratisl C\Va, Viyana ve Linz için 
) uk alacaktır. 

JOHNSON WARREN LINES L TD. 
LIVERPOOL 

«AVIEMORE:t vapuru 26 f"v.lulde 
b kleniyor, Liverpool ve Anvers liman
larından yiık çıkaracak ve Burga:z, Var
na, Köstence, Suliruı, Calatz ve lbrail 

li nları için yük al caktır. 
ARMEMENT OEPPE 

ANVERS 
«LYSı. vapuru 28 eyhilde bekleniyor, 

I .EVANT motörü 8 9/ 937 de An~ 
vers - Dantzi ve Gdynia Ii 1anlarına hn-
rcket edecektir. 

1lfındal..i har k t tarihleriyle navlun
lard ki d ği ikler<lcn accnta mesuliyct 

kabul etmez. 
Daha fazla tafsW l için !kinci Kordon

da FRATELLI S ERCO vapur accnta-

Paris fakiiltcsinden diplonıah 
iş tabip~eri 

Af fllılrkd hastal!rsı d:ş talnbı 

J\ılıur.ıaUer .Eroğul 
VE 

l\.eınal Çetin ağ 
Hasta'arım her rrün sabah 

saat dokuzdan baş!ıyarak 
Beyler - Numan zade S. 21 
numaralı muayenehanelerinde 
1 abu) eder'er. 

Telefon : 3921 

Anvers i İn yük n! caktır. 
DEN NORSKI:". MIDDELHAVSLINJE 

OSLO 
«BAALBEK» motörü 23 eylulde bek

leniyor, Di ppc, Oünkerk ve Norveç 
i_in y .. I: al c ktır. 

BOSPHORUS ı:ı örü 2 4 biı i ci 
.ı iyor, o:eppe. !).. • rk ve 

ldTl · ·n y··ı. al caktır. 

Türkiye 
1 ızday JKw·unıu 

Böbrek, karaciğer rahatsızlık arı
na, haz!msız ığa karşı en jyi ve 

şifalı maden suyudu 

• 
zmır 

emekte biri 
Bardaki 

yeni Izmir eczanesi 

o 

ı 
o 

Vilayeti Defterdarlığından: 

zmir inhisarlar Baş miidürl ·· ğün
den: 

Bat müdürlüğümüz yanındaki depoda mev.:ut 1280 kilo tütün 
pazarlıkla satılacaktır. 

isteklilerin 16/9/937 günü saat 15 te ba, müdürlüğümüzde.ki 

) 

t 

:ınaııııcaıı••••••••••••••••••••••••••••&•••ııa •• 
1 

•a•11• ı nısııı•ıııaı. . .. . . . ~ . .. .. . . .. .. .. . .. . . . . 
•• uz et 

. . .. . -.. 
u . . . .. -.. .. .. • 

~ ı hat ecz n · ~ . ı . . . . . 
E Başlurak Biiyük Salepçioğlu hanı ~ 
~ Karş1sında ~ . . 
• • 
·······-······~····~····················-·····g··· : ····~················ 

en 

' 
.. 

cazEp 

2 
pavyonun 

T .. k ça
ziy retçi 

m ır. 

22 fı U/JIARALI PAVl'O 'DA, T .. 1 'ye ve A ... upad r. .. hret 
I ~z n <Ha m> cczeı d o"un ·n l .. t''n m·· hz atı ıtr'yah 
i k 

w• t 1 

ot n e me ı v:c mal· t:nal rı, z yt ny caircc:"ni de lıu!a-
caksınız. 

22 NUMARALI PAVYONDA. «Filba rn «Türk çama.ur çi
vidi» fobı·ik sının 9 Eylul eceiİ için tertip etf w i hediyeli kart
larını ç buk isteyiniz. Çividin sarılı ol n kağıdmdan 10 t"ne ge
tirmek kAfidir. Tecrübe için çivit ve kitapları meccanen halka 
verilmektedir. 

Gerek kitaplar ve gerek hediye kartlarım fabrikanın Izmir 
ve havaliıi umum acentesi olan BAlc•lar Caddeıinde 9 E_ylul Ba .. 
barat deP01una mür~t etmek kilidir. Telefea 3882 dir. 

... : Çünki · : .. o sızin hem dişlerinizi hastalıklardan hem ~ 
: paranızı yabancılara "t k k E ~ .............................. u.... gı me ten urtarmıştır : 

····················~·~·······'i.::·i·~···.: 

Müstesna bir formülle ve 
lıami itina ile yapıldığı ve re

t kabul etmez bir fiallo 
atıldığı iç"n j urdda Pcncbf 

mlatmm 1 ~ dmiyetini ol.'
'ad n kaldırmıştır. Kazanclı

. ı hu ra ~bet s bebiyle elde hig 
tok bulundurmadığından da 

Y n taze ihzar olu-

iN 

KANZUK 

o<tor 

ElACI 

ki na ır rı 1 i e pek l ı a bir zamnnda tamamen vo 
ı.-k .. nden çıkarır. 

Umumi deposu: lngiliz I' nnzuk eczanesi her eczanede bulunur. 

Ciddi ve müessir bir na111ır il~ cıdır. 

Her işte kullanılan 

ZONGULDAK 
Maden kömürü 

Her cins kömür peralrnnde suretile rekabet kabul et
mez fiatJer dahilinde satılmaktadır. 

Adres:. Kestane Bardal·çılar sokak numara 12 

En Parlak 

Daimon Elektrik 
pili kullanan hiç 

Umum deposu : 

Ödemişli. 

PERPINYAN 

• 
Kudreti 

piUcri dünyada tanınmış pillerdir. Daimoa 

başka pil kullanmaz. 

Sulu han civarında 28 - 9 llüsnü Uz 

komisyona geln:eleri. 5 - 8 3091 (1688) 
---...-non-~ 



Çin Tayyarelerinin . Cesurane Hareketleri 

Fuş azakiye saldırdılar 
'*M*fi M BE$z fS@e 1 

Japon şehirlerine bu hava taarruzları büyük heyecan uyandırdı 

Şanghay cephesinde 
Japon Çin mukavemet" 

lar Çinliler Kaotungu 

• 
ı 

za 
ıramadı
tett• er 

Japonya yeni hava üsleri 
mıntaka yakınlarına 

kuruyor. Şanghayda beynelmilel 
Japon bombaları düşüyor 

.... 
•••••••••••••••••••••••••••••••• •••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••ııııır 

Berline gidiyor Musso.ini 
• - t @&ir.z'rf& .., 

Haberin 
Berlinde 

resmen te , · di 'Roma ve 
büyük uyandırdı 

Büyük harpten beri ilk defa olarak hava, deniz ve kara 
l ıvvetlerinin iştirakiyle büyük Alman manevraları yapılacak 

Berlin, 4 (ö.R) - O. N. B. ajanşı 1geç kalmasına gelince, Viyanadaki N~- ı ·~----~--~---~-----~~----~·-·-
tarafından neşredilen bir tebliğ B. Mus-1 zistler taraf ındnn şansölye Dolfussun 

solini tnrnfından yakında Almanyaya ya-I kn~li.üze~ne Al_m~n - ltaly~n m~n~~~bet-1 
pılacak ziyareti tnntnnalı bir şekilde ilan lerının hır gergınlık devrcsı geçırdı ı hn- 1 

t kt d. s·· l b · t 1 kk tırlatılmaktadır. Fakat Habeş seferi es-\ e me c ır. oy ece u zıynre 1a ın- ı 

d · d" k d k l · 1 nasında Romn 'e Berlin nrasınd-ı ye İ· a şım ıyc a ar çı mış o an rıvayet er 
• . . . 1 den sıkı bir mukarenet tesis edilm olup 

resmı olnrak teyıt edılmış bulunmakta- b . b"" .. k d l v • l 

1 
u zıyaret uyu ost ugun te) •. 

dır. Fakat nnl • ılım ecyahat tarihi hak· k ca ·tır. · 
kında henüz muayyen . bir gün tespit 1 B 1. 4 (ö R) 8 ... ı. ı . . er ın, . - uyu • 

rı ı : e n o nrn nrn, enı '\ 
1 
edilmemi tir. Diıçcnın Berştesgaden ve . ·ıı d f l k k d · 

1 
li hlnnnm iııtirakiylc büyü1• l 
nevraları ynpılncaktır. Bu ı 

Dıiny:ı ıın iki b ·,, k emdi esi b ·r Ispa yol t•e Lir japon askeri 

lstanbul, 4 (Hususi muhabiri• ihracına te ebbüs etmislerse de harp edilec '~tir. 
AMERiKA VE ÇiN mizden) - Bir Çin tayyare filosu- gemileri Çin bataryalarının bombar

nun japon denizini geçerek Japon- dıman ateşi altına almdı~mdan ü
yanın F uşima limanını bombardı- rat ·~ u kla~ma • a mecbur kalmı -
rnan ettiği, burada büyük müesse- lardır. Bu münas"'b ti japon askeri 
satın, dokların tahrip olunduğu Lon- mahfill r"nd"' söylendiğinA $lÖre ja
dradan bildiriliyor. F usimaya ile oon k ndanlığının ha tı hareke
T okyo arasındaki telgraf ve telefon tini d w i tirm,,si ve Çin kuvvetleri 
muhaberatı kesilmiştir. Hadise Ja- üzerİ'le ern<"bi harp gemilerinin yn
ponyadn büyük heyecan uyandır- kınında ol .. 1 r bile ate etmeğe mec-
mı tır. bur ı· Ima ı müml·ündür. 

Vnc;"ngton, 4 (Ö. R) - Hariciye 
nazırı B. Cordel Hull Çinde bulunan : 
Amerikan tebaalarının memleketle
rine dönmek üzere kendilerine gös- I 
tcril<"n kolaylıklardan istifade ed,.bi
leceklerini bildirmistir. B. Hu11 ay-

1 ni zC'manda Amerika hükumetinin 
hare et istiklalini muhafaza ettiğini 

1 
de bey n etmi tir. 

biye ne.znrcti erkanından bir -r. 

dan şu izahat verilmc1ctedır . : 
- Kumand birliği '\e Ü ıl hı 

l'"rek hareketi b kımındnn bö} le b "r mtı· 
nevra yapılma ına lüzum görülmti tür ... 
Böylece mare:oı l Blomberg nezdinde ha
' a, deniı: ve kanı orduları için mü te· 
r 1: hu usi bir c ı.:ınıharbiye olacağı gi
bi her üç ordu da ayrı ayrı erkanıharbi
yd rinı muhaf :m edeceklerdir. Bilhassa 
motörlü ve zırhlı teşekkülleri ihtiva et
mek üzere bir çok kara ordusu fırkala
riylc kuvvetli hava ve deniz müfrezele
ri manevralara i tirak edeceklerdir. 

Manevralar için intihap edilen sah.l 
bu iiç eiliihı birlikte tecrübe etmek z.: - ı 
ruretine göre intihap edilmiştir. Mnn,.., - B. HtTLER 
rnl.ır Pomerrnn:ı. nrun Meklcnburg ey ı' 1 • 1 c mnıyctli faydalar çıkacağını yaz· 
!etiyle Baltık sahillerinde yapılacal:n:.. mabadırl r. Yarı resmi Macar ajansı 

1 Roma, 4 (ö.R) - B. Mussolınmın Berlin - Roma mihverine hasım olan 
yakında B. Hitleri ziyaret edeceği habe- mnhfellcrin bu mihverin cayesi hakkın· 
rinin resmen teyidi her t:ırnfta büyük hır da hakikate aykırı tefsirler yaptıklarını, 
alukn uyandırmıştır. Alman gazeteleri Mussolini • Hitler mülakatının bunları 

1 dünyanın bütün k1S1m!anndnki Bolşevik tekzip edeceğini yazarak Bolşevizmin 
tahrikatiyle ispanya ve Uzak Şarkta har- dünyayı tehdit ettiği bir sırada bu mü

~~~~J! 1 bin devam ettiği sırada Alman - İtalyan lukntın son derecede ehemmiyeti olac • 
~ j-:~ 1 birliğinin en kuvvetli sulh teminatı ol- ğını kaydetmektedir. 

Mncar gazeteleri l litler - Mussolini tin bu sırada Berlin üzerine dikilmiş ola· 

ii!l duğunu ve yapılacak ziyaretin Alman - Paris siyasi mahfelleri ve gazeteleri ele 
1 halynn ba arıcılığınm bir tezahürü ola- Mussolininin l litleri ziyaretine büyük bir 
'ı cağını kaydetmektedirler. ehemmiyet vermektedirler. Bütün dikk • 

' 

-C----~~ 
1 
mülukatındn iki memleket arasındaki te- cağını gö .. tercn ağ cenah gazeteleri bu 

B. MUSSOLtNt sanüdtin en sağlnm tezahürünü ı:;örmek- ziyarette Roma • Berlin mihverinin sn y • 

1 Berline gelme inin. 19 34 sene inde Füh- te ve Macurıstanın harıci mün3 ebet- fomlığınn bir delil görmektedirler. Hnlk 
rer t.ıraf ından B. Mussoliniye ynpılnn lerinin Berlin ve Roma ile dostluğa da- cephesi gazeteleri ise hayali tefsirlerde 

b: 1m aa 

CESSUR \NE HAREKETLER HONGKONKT A 
Pari. 4 (Hususi) - 1tmk"n ha- ZI PTF.TTil ER Londr--, 4 (Ö. R) - Çin sahille-

berleri Cin l yyarecilt'r.nin ço': Cl"l- Şan h y, 4 (Ö.R)-Çinlilcr Kco- r"nd Hon...,'·ongta tahribat y.ıp~n 

ziyarete bir mukabele olduğu bildiril-ı yandığını kaydederek iki hükümet rei:si· bulunuyorlar. Resmi mahfellerde de biı 
mektedir. Mukabil ziyaretin bu kadar nin mülakatından Macar harici vaziyeti derece §l!Şkınlık al: imi görülmektedir. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

JSPANY A JC HARBi 
' 

yanlar ispanyaya yeni kuvvet 
azırlan erm e o uş 

~_... ..... ____ __, ______ =--__,-..__, ____ ___ 

Hükürnetciler Belate 
' 

sehrini 
' 

zaptettiler 

.,~rc:n7 b"r h mi, leriı i bi~r:liriyorl"r., Tungu z rtc."tt"l ı r·ni bild"rme'·te- t ~fu un .... b .. p o:duğu ~a:=ırn~ t ~
Bır Çın bomlc r ıman fı o u 'an- dir, r. J .., nhr Tien'"İn k :ı:ı'ı bo- mınd n pe!' fozlaoır. l·elaketın bı
kinde ve C::an,,.hnydı vuku bulan h _ I yunca ı rlemekt dirJ,..r. Cinliler ı·nço u hPni.:z mnlurn değildir. Yal
va taarru .. l •mın intıkamı ı a m k • '·1• •· !. ri t 1 viye kuvve~leri ge- nız. kar~dn yılafan evlerin altınd::ı 
için japonl rın Fu-.imn " 'ır"ne t ar- "r g lrr japon mevzilerine knrcı kahıra'~ öleni r 100 den fazladır. -
ruz etmi lı">rdir. l lenüz bu bombı.r-I Ü\ J, b"r t::ı<ırruz r,irmek niyetini Tayfun .-.. hirdc müthiş bir karı ık-ı P (ö.R) - Ispanyadan bildiri!- ya manevralarına iştirak ctm;ş olan ıh- m murlarının nezarc 
d~m~n h~kl:ın~a tafs ·ı.;t ).~ :tu:. Bu "ü ü ·orl r. . lık do :urmu t:-1. _Lima~dn demir at-

1 
diw, ~l' g re hükumctçilcr dı.in Belçite tiynt zabitleri terhis edilmemişlerdir ve tinden kurtarılaral, açık denize kaçırıl· 

hadıse Çınlılerın dah"l cu .. ._tl·arane NAGAZAKIYI BO!\.~BARDI- mıs olan gemıl rın ugradıkları ha- sehr ni zaptctmişlcrdir. Diğer taraftan Ispanyayn gönderileceklerdir. mıştır. Gemi sımdi Bilbaoya do[,'nl ha· 
h~~lelere de g~rİc;t-bilecekleri kana- f\~ f"N EIT~~ER. sarat çok mühimdir. «Obzi» adlı Çin Po.~blanko cephesinde Penaroyanın Roma, 4 (ö.R) - Montevideodan bil- rcket ctmekted ı. 
a~~n~. uyandır?ıgından pa.vı.tahtın ve Şang 1ay, 4 (O. R) - Bir Çin vapuru palamarlarını kopararak lr.- gnrp ınıntakn ındaki kısımda cümhuri- dirildiğine göre ancak Valensiyayı meş- """ 
buyuk .s~nayı .. rne:kezlerını:' m:-ıh~- b?~~ardıman tayyareşinin Çin de- giliz Surpol kruvazörü üzerine atı! • yetçıl r h.sım siperlerine htıkim olduğu ru lspanyol hüküıncti olarak kabul et-

1~JŞy~~~[J'ritg~~~U 
fozası ıçın muda aa tedbırlerı bır nız nı g c rek Nagazakinin cenu- mırtır Müsademe 0 l·adar şiddetli ı ı"ç"ın ··h· 1 .. 1 h . ti 1 miş olan Meksikanın hilAfına olarak ge- h 1 4 (ÖR '- d 1 k . ·r . · · 'ıl • • mu ım sev m ccyş e emrnıye o an Stok o m, . ) - Isveç hükı'.imctı 
tmt a l8 ·uvvet1 ndırı rru tır. bunda miıhim bir japon mevkiini olmu tur ki vapurun bütün tayfası d .1 . . . . neral Franko hüküınetinin tasdiki için harp filosunun mühim mikyasta bk\i· 
AZAMETLi BiR. MCKA \/il\1ET omb ..... dımc.n ettVii bildirilmekte- havn,,,·a fırlıy' arak kruvazöru··n güver- a' m \Z' erını zaptetmıslcrdır. . Uruguay tarnfmdan yapılan teklifi Bo-

ş t• J Lo d 4 (ÖR) N Ch 1 yesi için Rksdag meclisine bir kanun la· 
anghay, 4 ( Ö. R) - Hadisele- dir. Cin tayyareleri jnponyanın tesi üzerine dü müslerdir. Bir dig~ er n rı, · - u cvs ronıc e> livya hüküıneti kabul etmiştir. 

r·ın C'"r ... ,_ anınd"n nl"~ıld - ·· · t - k ff k . b" İ ·ı· d • . ga?: t i muhnbıı inin bildirdig·ine nöre yihası vermiştir. lsveç filosu biri Bal· 
._ 'J .... • u~ ı ına p-orf', aı ':> ,ına ar ı muv.a a ıyet- gemı ır ngı ız ""Stroverıne çarpa- a Aınsterdam, 4 (Ö.R) - Tayf"sından k d · · · 

Ç ı 1 
.... J .. tı enızı ıçin, diğeri de şimal denizi ı;a-

in mvvet eri t .... fır-l n japon kıt'- p l rı bu hücumdan sonra ha- rak plcıj i.izerinc atılmıştı. Mürette- ltalyanl r lspanyndn cümhuriyetçilcrc bir kısmının general Franko tarafını is- hilleri için olmak ÜZC're ikiye ayrılacak· 
alanna kar ı p;ô eril""n mu~z "ll • t Ü lt'rİn avdet edcbilmislerdir. bat kurtanlmı tır. « Ar~ena Maru » karsı ka 'i bir zafer ka7.anmak için om- tilzam etmesi üzerine mürattebatı ara- tır. Beheri sekiz bin tonluk dört kru• 
?1uk?" m t j::ıp~nların büt"" n prQ- T okvo, 4 ( Ö. R) - Domei njan- j~pon vapuriyle « Monteverdi » ital- ya ~mı kuvvetler göndcrmeğe hazırlan- sında ihtilaf çıkarak Rotterdam limanın- vazörle dört torpito, üç sahil muhafızı. 
!elcrı~e engel olm ktadır. Dün d... J t ra ndan ne redilen bir tels;p-afa yan vapuru ve daha yirmi kadar va- nuıkt dırlar. Ayni muhabirin mevsuk da tevkif edilen Jspanyol hükümctçileri- on iki motorbot ve müteaddit tahtelba· 
apon ar Şangh · •. "mon - iapon paktı takviye pur hasarata duçar olmuslardır. olar, k ı;(sterdıği bir habere göre Sicil- ne ait bir vapur nasyonalist tayfa Uıra- hir yapılacaktır. 



• 

Tehlike 
Çanları hiç 
dUTmadan çalıyor 

---•·----BAŞT ARAFI BEŞiNCi SAHiFEDE--

O/m ••••••••••••••••• r arın ................ .. 
•••••••••••••••••• ................. Dilekleri 

Bayrafımızı lıerıey
den üstün tutalım •• de yürüyerek daha samimi, daha 

reel bir anlaşmaya vasıl olmak için Akdenı· z Devletler. Konferansına 30 ağuatoı zafer günümüzde Güzel. yapılan müzakereler lngilterenin yal.ya kadar gitmek için Konak c>nün-
Garbi Akdenizde müvazeneyi yeni- den tram .. ya bindik. 
den kurmağa, ltalyanları Balear ada- Tramvay Halkevi önlerine gelmitti. 
)arından uzakla!';tırmağa ne kadar Bu civarda bulunan bir aile evinde uç· 

~~ ~~:'.7:.i~~~;;,,~~~;~i~·::r; 1 lngiltere mühim le kliflerde bulnnmagv a kar ar verdi :~;1:~d::f~:ı~:·.:.~m~V)~,i~·:a;::~ ~:: 
yet karşısındayız. Bır muddet Garbı zarı dikkatimi celbf'tti Ondan sonra ge· 

Ak.denizde temerküz eder gibi gö- Al k f A • k b • h A d • len evlerde ve kahvelerde asılı bulunan 
rünen tehlike şimdi Şarki Akdenize manya on eransa merı a Jr a ıse bayraklan sözden areçndik. 
Ege sularına kadar yayılmıştır. ' Her ev ve dükkinda bir, iki, Uç. ~ 

Vaktiyle lngiliz bayrağına yapı: • d•ı•k t •• 1 t e k k • t k ve ilah bayrak uılı idi. Bu binlerce bay· 

t~i: k~f!~:~,:.~· :;.:~'. şım ı ı emayu e mıyor çı arma ıs ememe te ::~~::::·::ı-::.r.: ... ..:r~ 
ğe kafi gelirdi. Şimdi zaman degıştı; R d b f k k •hf d• • IS t R d h K d • yirmi beş bayrak mevcuttu.. Mütebaki 
nazikleşti. lngiliz ti~r~t gemileri onıa a u 1 re arşı 1 ıraz e ıcı ovye usyıı a eyecan var. ara t•nız luamının gÜnet ve yağmurun teüri al-

batırılıyor, harp ge?1ılerıne ~ldır.ıs- bir hava estig"' i anlaaılıyor filosu vazife baaına çag"' ırıldı tında o güzel rengini kaybedip aolup bir 
)ar yapılıyor da lngıltere tedbırlerın· ~ ~ penbe renk aldığını görc!ük. Buıılar İçin· 
de ağır olmaktan vazgeçmiyor. hi- c _J E _J c • H ıı • • l k ? de, yağmurdan veya her hangi bir te· 

rsaulhf eutnmuelaidteirşlekmi ebkuteanğıkrloıkrtuam:~nrs~, enevreae aen - ıano goruşmesı mı o aca . bir.ilde ıslanıp ayyıldızı kırmızı zeminin 
oyası ile karışmlf olanlar, uçlan kim 

teyen şuurlu bir endişe, insani b~r Londra, 4 (A.A) - Press AssosyaS) on si gönderilmesine büyük ehemmiyet at- Jngihz siyast mahafilleri Akdeniz dev- rılması dolayısiyle umumi teheyyüce bilir kaç senelik rüzgar teıiri ile yıpra· 
hassasiyet vardır. Fakat bu hassası- bildiriyor : Ingıltere, Cenevrede topla- fetmektedir. Zira Italyan iş birliği baz.ı Jetler~ müzakerelerinden bu denizde terceman olmaktadırlar. narak keaile keaıle artık maku yıldıu 
yete ayni suretle iştiriık etmiyenler nacak Akdeniz konferansına çok mühim fena şayiaları bertaraf etmeğc yardım seyrüsefer emniyetini korumak için bir Bu arada Karadenız filosu murttte- dayandığından keaılmeye imkan kalma· 
bulundukça mütearnzların bugün- tekliflerde bulunacaktır. Teklifler hari- edecektir. anlaŞma çıkacağını ummaktadırlar. bat ve zabitleri vazifelerini yapmağa mıt olanlar, cleniz kenannda balık av· 
ltü vaziyetten cesaret almaları da ciye nezareti tarafından haurlanmıştır.. Cenevreye giden Ingiliz heyetine ri- AJ~yada İle bu fikir pek az tevec- buır old~kları _hakkında mukarrerat it- l~rken alelacele koşup eline geçirdiğı 
pek muhtemeldir. tngüız ~uksek ınahafili bu tekliflere çok yaset eden bay Eden Akdeniz konferan- _!!.Lt L" ..1''-ek.ted" tibaz etmişlerdir. bır bayrağı hemen hazır .bulunan oltaaa· 

kad la 1 tf kedi B ~e tePır eU1UU ır. Am rikan . . lin Am ı_ 
Şimdiye ar yapı n taarruz ar, büyük ehemmiy t a etme t r. u b" t . t" k ed kti Eğ Ital .._,uı:ı.ı. iht" aıJ da ----'-ta e ın vazıyetıne ge ce e- nın 11;amııına geçirmif olanlar evinin ta· 

• •• •w. kdircl il- . . .. .. sına ızza ış ıra ece r. er - Boma uu- ır ı Vn:wnMIA • • • • 
hır h~ bq~~ten:l~ı ta e m tekliflerin. ltonfe~an~a. ıştıra~ ede.n ~~tu~ ya da bu konferansa kont Cianoyu gön- ve tefsirlerden sakınarak konferans lçln rika ispanya meselesm~e a~adar .olına- mm esnuı~dan kalm11 ve üzerindeki ki· 
letlerın ne gıbı tehlukelerle karııla- devletlerın kendı mılli seyrusefaınını hı- . . . . .. •1 • • • makla beraber Akdenizdeki torpılleme r~ veya bır baf]ta boya olduğu beliniJ 

h 
. . . . ed k b" . b" derırse ıkı devlet adamı arasında hır go- yap1açak daveuerın gelmesını bekle- hA~'--' . d il . ı tehlik . b" b wd d" ~ pcaklarını mütearrızların angı ma~ e ctmesını ıntaç ece ır nevı ır- .. . . .~ ~erm en erı ge en e vazı- ır ag a ı ~neiine asılanlar, nihayet 

• l . . 1_ "f . . ... 1 . ür ruşme ve bınnetıce lngılız - ltalyan mil-~. ti t.A- da mil · '-l!ıdise k • h L .__,_1 yollar üezrinde faaliyet ennı te .. sı pikte calısma ıstemı tesısını en s - . . . ye ... 9ısm ge enne wa ma- anunı u~unuerden çok uzak olarak 
edeceklerini, hangi üslerden istifadelmesi pek muhtemeldir. Diplomatik mah- nase~tlerının doğrudan doiruya mUza- Jloskavaya telince, So\Pyet gazetele- halleriıiden uzak bulunmağı emretmiş- dört dJ'ı birbirine müaavi tam murabba 
edebileceklerini göstermiştir. Bü-

1 
feller bu konferansa bir Italyan delege- keresı fırsatı doğmuş olacaktır. ri yeniden bir Sovyet vapurunun batı- tir. şeklinde bulunanlar ıöze batmaktadır. 

yük Britanya bu tehditlerin bilhassa 1 ................................................................................................................................ •••••••••••••••••n••••n•nnunun............ 29 5 936 tarihinde kabul ve S 6 36 

imparatorluğa müteveccih olduğu- 8 •• k• k f d M k d tarihinde nqrolunan 2294 sayılı bnu· 
nu anlayor. Bunun içindir ki h.er u ıeş on eransın a OS ova a nun neşredildiği ıün duyduğumuz sevin«; 
korsanlık hadisesi en dehşetli ak ıs- 'e gurur ne kadar yüksekti. 
)erini Jngilterede yapıyor. İngiliz B • l •ı • l Ll Bu kanun tatbik sahasına girdıw nden 
umumi efkarı letarjik bir vaziyetten Af . . k. .. h. f ır ngı iZ casus UR a bugüne kadar iıç ay geçtıği halde hentia 

u~an~ış gi~idir. Çok şiddetli, çok Bn etın 1 1 mu ım kon eransı itham edildi bu aaywgıyı öğr~nemiyen~eri g&rdükçe 
koklu tedbırler alınmasını, korsan· • duydugumuz acvınç teeuure kalbolmak· 
bğa nihayet verilmesini isteyor. Aşa- Roma, 4 (ö.R) - cDaily Telegraph> tadır. 

!~~u;;; t~:!~:n~~;:~~a~ev~~~~ GÜNEŞ -DiL teorisi de kongrede bil.yiik alaka gördü ::z;~~~i::ne~:~k~:~d~:n~:~~:r~:~,:.~: hc?;:y~:: §:~::~ aa~~~n ;:::ek 
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;: 

yet sarihtir: Bi.ıkr , 4 (A.A) - Anadolu ajansı- ini bıldırdi. Sö 1 rı derın bir dikkatle f Huuı Retit Tankut söz almıı ve Ten· telefon fabrikalanndan birind~ çall§~ak- zımdır. Dilegımizi yerınde bulup gereği. 
Akdeniz milletleri ya korsanlığa nm hususi muhabiri bildiriyor : Dün 1 dini ndı ve çok büyük muvaffakıyet ka- k ti ıle prehıstuvarın bilgislnl teba- ta iken geçen temmuzda Ingılız milıye- ni ifa ettireceğinden enun olduğumuz 

ölüm darbesini indirmek için elele Bayan Afet, antropoloji seksiyonunda zandı. Profesör Pittard, heyeti umumi- rU.ı etfrdikten sonra yeni bir Tilrk eko- tinde olmaaından dolayı itten çıkanlaD kıymetli tlbayunız Fazh Cüleçe ve mem
verecekler, enerjik hareket edece~- 200 Tü k kadını kafa tasları hakkındaki yeye lfr takr r vererek bayan Afetin Iu tesis etmekte olan Güneş dil teori- Ro~rt B~ imninde. 28 Yatında bir Jn- leketin aJakadar buyuklerine imdiden 
)erdir. Yahut ta «seyrüsefer» emnı· tetkikatını izah etti. Bu izahat, bu) tık kongrece tebıık ve takdırinı ve heyeti sbıha pa. hatlarını lzah etmiftir. Pro- lngiliz 1efın bu genem tıerbest bırakılma tefekkürlerimızi bildiririz. 
yetine veda edeceklerdir. Hülasa alaka "e talcdir uyandırdı. Bayan Afet umumiyenin teşekkürlerının kendl.slne feli>rün izah ve dağıttığı broşürler pek ·~.iz efiri b~ senciıa aer'beat haralul~- lzmır Deniz Sporları Yurdu izala-
lspanyol harbi mevzileştiri1mezse bu bugün de Ark oloji seksiyonunda Türk tebligıni teklif etti. Bu teklif, tek bir ili- al.Aka uyandırmıştır. Ve seksiyon ko- 81 ~n te~b~e ~u1unmuttur. Ça)lfbiı rmdan bir grup adına Kürek kap. 
yangın bütün Avrupayı ateşe vere- tarıh kurumunun rkeolojık faaliyctı ve raz olmaksızın alkışlara kabul edilc1i. mUnikasyonun tab ve nqrine mUttefı- fabrika dırektorl~dcn .on kadarı ge- •anı ve yun Poraunu 
bilir. Jnsanlık tarihinin bugüne ka- elde cttı ı ınüh. neticel r hakkında Bi.ıkreş, 4 (A.A) - Anadolu ajansı- kan karar vennl,tir. BUJ tanbtietlerin .ıinlerde ~ueluk ~th~yle y.ablannuı M. Yeclekçioilu 
dar bir eşini daha kaydetmediği fa- mufas al malümat 'Yerdi. Pl'OJeksiyon ile nm hususı muhabirı bildiriyor : sualleri tatmin uyandırdığı .ııa,Jardan ve hemen idam edilmiftiler. Ul--

cialar başgösterebilir. Hadiselerin .resim! r gosterdı. Son hafnyat neticesi- Beşincı seksiyonda bu sabah profesör anla§ılıyordu. lspan a 
mantıki bir neticesi vardır: O da • • • • • • Misal ir Jngi/iz y 
•ulhun ihtirazla, tereddütle muhafa- B e ç e k d A 'V 1 
za edilemiyeceğidir. Sulhu isteyen- ır ID a iDi ga f iıosu feref ine ...,. 
ler enerjilerini birleştirmeğe mec- ıatanbul," (Hususi muhabırımızden) Ve Akdeniz 
burdurlar. Bir Akdeniz konferansı - tligiliz amirali şerefıne akşam lngıliz 
ancak böyle azımkar bir ruhla top- han 'ın .taretbanesinde bir ziyafet verildi. Ya- konfer8D51 
~nacak olursa fayda verebilir. Ak- Biz zat idare ettiği sandalın ic. inde rın Yavuzda bir ziyafet verilecektir. 
sı takdirde karışmazlık komitesinin _. Roma, 4 ( ö.R) - Salamankadan 

kupkuru bir fanteziden ibaret olan 12 killi ;ıe Japon amiraı Vatan"ıler bıldirıldiğıne göre nasyonalist resmi ma-
aahneleri tekrar edilecekse bu kon· T 1'" bafilleri Valensiya hukümetinin 'beynel 
ferans ancak hayal kınktıkları doğu- • • hücum ettı· Milletler Cemiyeti miıeı manevralarına dikkati celbeder k 
rur. insanlığın selameti için bu gemısıne D ·ı l bır Akden d vleti olan naS)ionalıst ! 
nıüphenıiyet, bu tereddüt ve emni- asamblesine reislik IJrzı er e nyol hukuın tinın i tıraki olm ksız r 
Yetsizlik havasının devamından da· Şanshay. 3 (AA) - Bir kadın ta- nize atılmıtlar kadın da aandalı Pounto- edece)(,İ söyleniyor l l Akdcnız hakkında ittihaz edilecek it 
ha kötü bir şey tasavvur olunamaz. rafından idare edılmekte olan ve içinde ung sahiline götürmiiftür. 5 an aşmış ar rarların hiç bır kıymeti olamıyacaiı 

Bı"z l" b" k ·· terı"hiz b dal ldzumonun bir aandalı Poutounga bir Londra, .f (A.A) - D....,li Herald u] t uh b' . . d kaydetmektedirler. Bunlar yapJacak mü· 

E 
e ge ınce, ız ço mus d · 12 kadar sivil kimse bulunan ir san d"" . k d b h . 1. ·'- B . • . . _,, .. 1.. Istanb , 4 (Husu m a ırımız en) 

· · · · k ff l ed uzıne a ar a rıye ı Ç11'Unufhr. wı· gazeteaının haber verdığuıe aore, 'T tanll . d"-'' 1 nl k1ar zakerelere Franko hükumetinin mia ·, 

nımzdnıyetımızfıl t~ e. ~ h""t~n toerhluu.: bu aabah Jdzumo japon amiral gemisine lar Ç"nlil :_ı d" J - Va erın ~ere a aştı ı, 
u an, şe erımızın u un - • . .• ~re atq etm191er ır. apon ıe- cyl(i)de toplanacak Milletler Cemiyeti Cebeli Düruzdaki karışıklıkların hıtam bir tekilde mudahaleıine lüzum gormek 

keleri önlemeg~ e muktedir olan az- yaklaşmı~tır. Sandaldakiler genuye ateş milerı muteak.iben bu mıntakayı bom· hl • wı b !L • al Ar%.-'- • le ve Akdenizdeki kararaızlıöın aeneral 1 d b d tn d k. -L----1 d umn eaıne ag e i uıtım "IJanan n· bulduğu Şamdan bıldirılıyor. • .. 
müceearetlerinden eminiz. Bunun- açmışlardır. Bundan sonra erkek. er e- ar 1 an e ete yangın Ç•-0111•ar ır. --t d k J--ıl d d-'-" 1 Franko hükumetinin taııdik edilmelin• ;;;,:;;~~-"!'ml-.... --!!!!!~"!"!!!"'.....,!-"!omtl!!!"""'!!!!!'""'"!!!'!!~""!!!!'!~!!"!"~!!!!'!!!'!'!~'!!!!!!!!!'!!!l!!oiiiiiiiiiôi ,~ e ece tır. ...utete e 111111 o• + 
la beraber Ak.deniz havzasında müş- 1 T-u·· ~rk2S ~ .. lizere bir çok memleketler bu nam- Ô'Amlü kazanın den, Valenaiyanın Jıpanyol mılli hului-
terek aulh ve emniyetin istikrar bul- lngı• 

1
• z zetliie taraftardular. UI metı olarak t likki edilmesınden ve ad 

maaını candan isteyoruz. • o muhakemesi mi müdahale ıiyasetine ön ayak olmut 
ŞEVKET BiLGiN p ariS ~ uJ:ık el~iM Oto bilin fazl 1 almak U olan F ranaanın aonradan bu siyaseti ih-

UUJ.. T mo e 8 yo cu . . _sure • lAI elmiş olmasından il rı geldıgmı bil· 
Fransız 'laaricive na- le vukua gelen kazada 1 mailin omallUmU- dirmektedirler. Yunus bey duymasın 

Fuar tiyatrOM1nda takrak temsillerine 
devam eden H A.LK OPERETi repertu

varlarına ilave ettikleri ( YUNUS BEY 
DUYMASIN ) operetini pek yalında 

oynıyacaklardır. izmirin kadi11inaa hal-

kından fevkalade teveccüh 1röreQ Halk 
Opereti her gece hıncahınç denecek ka
dar kalabalık olmaktadır. Turk "yatro-

aunun en zevkli. en neşeli bir branşı olan 
operetçilikte aan · atkarlarımız cidden 
muvaffak olmaktadır. (YUNUS BEY 
DUYMASIN) ilk defa lzmirde oynana: 
caktır. Bütün lzmirliler bu yeni operetı 
beklemektedirler. 

Kardeşini 
öldüren genç 

Çeşmenin Çif tlık köyünde kard şi 
Ömeri öldürmekle suçlu Haşimin muha
kemesine dün Agır cezada devam edıl
miştir. Şahit sıfatıyle ifadesine müra
Qat edılen hapishane gardiyanı Ziya, 
hAdiseden sonra suçlu Haşimi hapisha
neye getirdiklerini, yaralı olduğunu, 

gömleginde kan lekeleri bulunduğunu, 
bu kan lekelerinin sebebini suçlu Ha
§imden sorduğunu ckardeşım beni döv
dü, ben de kendisini oldurdum dedigi
ııi söylemiştir. 

Muhakeme, diğer §ahitlerin celbı içm 
talik edilmJttir. 

Bahn•yelı•ıerı• arasında .,, n~~bep olmakla suçlu toför Ce ile AMERlKANIN KARARI 
%irini ~İyaref eftİ kamyon sahipleri Muharrem ve Kema-

lin 
__ ,__,__ ,_ . d"" ele Nevyork, -4 ( ö.R) - Birl-k dev-

p · A mU1M11LCmeacrıne un vam l . -y· •na. 14 ( .A) - Hariciye nazın . .. . • . . etler bahrıye nezareti lapanya ve Çin 

1 3 B. Delho T"' Ls.. • n • B"" ""k El •• tır. Ağır ceza muddeıwnwnısı dünkü ıulanndaki Amerika h mil . 
• • 

1 ur...,-enın raru uyu çı celsede iddiasını serdetmiş ve suçlu §0- • • arp ge erıne 
11 B. Suat Davuı kabul etmittir. C .ı 

465 
. . bakaız her h&n&ı hir taarruz halinde mu-Dün Istanbulda yapılan maça 

Türk Bahriyelileri kazandılar 
lıtanbul. 4 (Husuai muhabirimizden) ı~u, Oraeneral Fahrettin Altay ve Jaı. 

- latanbula gelen mİ9afir lnsiliz filoau ailiz filoau Amirali hazır b~ 
bahriJ elileri ile T urk bahriyelileri arasın· Maç 3 • 1 Türk bahriyelilerin aaıliWJeai 
da yapılan futbol maçı çok heyecanlı ol· ile neticelendi. 
du Maçta Adliye Vekili B. Şükrü Saraç-

•• 
Ozel Yu•ul Riza ANA ve 

İLK okulu direktörliJ.ğiJnden : 
ANA ve iLK kısımlar için talebe kaydma bir E:rlilden 

itibaren batlanacaktır. 
Müracaat aaatleti: Her sün aahah doliasdan on yediye 

kadardır. 

Kestelli caddesi: No. 76. Telefon: 2914 

Not: Uzak aemtlerclen çoculdarİ mektebe PtiriiP setir• 

mek için huauai otobüsleri vardll' • 
ı 15 

• förün Türk eıa J\.allununun ıncı kabelede bulunmak ermini · t' 
- ,;ı • l madclell mucibınce tecziyesini istemif- verm1t ır · 
uenua tı ~uhakeme karar lçba talik edil- Trakya ehli lıayvan 

Karadenisde tllral- ·-~~---~--
Meçhul 

• • 

4111ü 'laaberi t•yyijt -R • .-ıiP Gece•i . 
t, __ ,J• .............. önGmiWeld per-

e nıeaı ..-. .......... ,... cm. ..-
ı.tanbuı, 4 (Hususi mıılaahirimftden) ceR olKePu S.~ ulma bildiririm. 

- Karadenizde gtirU)düğü bildirilen bmir Miiftü.ü 

sergııı 

Edirne (Hususi muhahirimizden) -
Bütün Trakyaya .-mil olmak üzere heı 
yıl Lülebursaz merkezinde açdpaakta 

olan cEhli hayvanlar aer1riai> bu Yıl yİ· 
ne Lüleburaazda 29 8/937 pazaT su· 

meçhul tahtelbahir haberi teeyy\lt et- RAHMEruU..AH 
memiştir. -

nü açılm11tır. Sergiye diğer aenelere na· 
zaran pek çok hayvan iıtirak ettlrildiii 

----·J~-~---·Di-·.-------·ı~--.-·d------~k~~ak.et~~~~~ 
apon yet mec ısın e kw. gerek.ae Beti itibariyle faikiyet ka-

l 
• ı zandıkJarı ıibtilmiiftiır. ~ca bır ıa.• 

mparatorun söz eri ~-::.:~~.::::;.! 
Meclisin içtimaı dört gün sürecek "';:.:;~; :r:::~or 
Tokyo, <f (Husuai) - Diyet mecli.i- dolayı derin bir teeuür duymak.tayız. 

nin içtimamda imparator ukert ünifor· imparator bundan aonra do""rt ... in de- Doktor Ba:r Sadık Alune-
mumı siYmif olarak okuduiu emima- vam -;decek ve Çindeki m~mabn din Sıhhat EYi için butane-

ede bilh •~ • 1 · ti" • l lerde umn ••man ... la•-•• m a ... tun .. n eoy emıt r: ıel\Jf emesi yüzünden alınmaaı muktezi - .- -
Çinin, Japonyanın hakiki mabatları-~-tianai mali ve ik.tıadi tedbirleri taeclik diplomalı • .,. pratik lrir 
.......,.nk .,.... h&cl...,e ...,._edecek olan~'' mecl._. .._..... laıvtiııe aram..ktadar. 

ı.et v.._ tahril ...,.. WrAtiDclin ~~bin~.......... 1 1 
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Ehemmiyetsiz bir kadın olsa müreccahtır. 
O vakit bir mülahaza yürütmekte 

daha az güçlük çekeriz 

. - '; -
• • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Cevap veriyor 

7 

Neden Lisans vermiyorlar? 

Vahabın profesyonel 
olmasından 

şü.phe mi ediyorlar? 
BtRtNCt KISIM kadınla münasebetini ima etti. Onunla Dünyanın eşsiz dahisi büyük önderimize 

Frankoyu benzetmeğe kalkışmak 
affedilmez bir küstahlıktır 

Vahap 1stanbul kulüplerine gitse .• 
Profesyonelliği, amatörlüğü tetkik edilmeden 

kendisine lisans verilir, • 
XIII evlenecek olursa ne dersin ~ 

H'OLASA - Onun yaşında bir erkeğin evlen· 
,. . 
• . 

Barotı Danyel Villebon Frans~vaı: mesi bir delilik. olur. . 
ve NiJcol adlı kızlariyle birlikte yaşı· - Bu görüşe bağlıdır. Belki de alc.i· 

• • • Türkiye futbolunda, ayağına \'e kafa
sına ayni derecede meharetle hak.im 
olan Vahap, bir çok maddi fedakarlıklar 
mukabilinde Fransayı terkederek ara
mıza karıştı. Onun gelişi, spor sahasın
da hakikaten bir şey yapmamızı temen
ni eden halkımızı ne kadar sevindirmiş
se ,onunla bilfiil meşgul olması icap 
eden makamları harekete getiremedi. 

eder. 

Izmire gelen Vahap doğrudan doğru. 
ya Istanbula gitmiş olsaydı; profesyone~ 
amatör kelimeleri üzerinde imali zihin 
edilmiyerek şimdiye kadar bir kaçınc~ 
defa lisansı kendisine verilecek ve Is· 
tanbula mal edilecekti. 

van bir duldur. Nikol yiizbaşı Jerar iane bir proje olabilir. 
Danıit ile ni§anlannıak üzere iken bu - Fakat .. Ya biz? 
zabit Laoıta bir sefere gönderilmiş- ~ İşte hotbinlik ifa.de eden bir mü-
tir. Baronun metresi Ftavi de Marey laha:za .. 

onunla evlenmek emelindedir. Ve Ni- - Hotbinlik mi~ insan her şeyden 
kol'a göz dikmif olan Mark Sastrasla evvel çocuklannı düşünmeğe mecbur de
birlikte genç kızıı karıı bir dolap ha- ğil midir? Ana baba çocuklariyle hep 
zırlamıştır. Mark, oda hizmetçisi Odet bir vücuttur. ikinci zevce ise bir yama 
vasıtasiyle bir uyku ildcı içirtilen Ni~ olur. 

kolin yatak odasına gizlice giriyOf'. F ransuvaz sözü ileri etmedi : 
Nikoli-n doktor olan abla.n Fransıwaz - Her neyse .. Dedi, yakında bir §ey-
bir miiddet sonrıı kum gebe olduğu- ler olacak. Tetikte bulunalım. 
nu farkediyO'T. Bu .sırada Jerarı-n da tki kız kardeş kol kola evi dolaşblar. 
-vahim &urette yaralandığı hal:ıeri ge- Zaten yavaş yavaş onun mutad çehre
liyor. Flavi mabadıruı nail olacağına. sini tekrar buluyorlardı. Mobilyalara gös
artık emindir. terilen itinada biraz daha iazla bakım. 

Nikol Overnya eyaletinde Pont - sızlık vardı. Birinci kat buduvarında toz 
Vergel' köyiine çekilmiştir. Mark O'IL• her şeyi kaplamıştı. Fransuvaz hizmet
rada ona mülıiki oluyor. Onun ve çilerin idaresini tekrar ele almak niye· 
Fran.sıı.vazın haberi olmaksızın, Niko- tinde olduğundan babasının odasına da 
luıı doğurduğu ve Serj adını verdiği bir göz atmağa merak etti. Burada inti
çocuğu kendi oğlu olarak nü.fusa kay- zam yerinde idi. Fakat odada eskisinden 
dettiriyor. Nikol bu ha'l"ekclin. asild.. daha az kalınc;lığını hissettiren bir bal 
ne bir jest olduğunu far.zederek Mark- vardı. Anlaşılan Baron her akşam bu
la evlcıımeğe rıu:ı oluyor. Mark bu i}i 1 raya gelmiyordu. lld hem9ire birden 
bece1·diğin.i Flaviye anlatıyor ve çocu· bire yatağın baş ucunda duvarı aiiaJİyen 
ğun Paris civımnda Lankride bir siit· I yeni bir resim gördüler. Fransuvaz hay-
nineye tevdiine 1~rar veriliyor. retle : : 

- O halde ne vakit ~ - Vay .• dedi, i,te senin yama dedi-
- Belki bu akşam .. Fakat muhakkak ğin kadın bu olacak.. Resmin altında 

<leğil.. Beni pek zorlama. Henüz gel· I Piyer Lehort imzaıtı var. Ne hayasız bir 
. Öiniz. Kardeşine iyi sıhhatle döndüğü- çehre .. 
nü öğrenmekle bahtiyar olduğumu söy- Nikol da ilave etti : : 

le ve benim için onu kucakla.. - Eğer babamızın buraya sokmak 
iki hemşire bağajlariyle evlerine ge- İslediği kadın şu İse, endişelerim yerin

lerek dairelerine yerleştiler. Hiç bir de- de imi~. O vakit biz buradan gitmeğe 
ifüiklik yapılmamıştı. Bununla beraber mecbur olacağı;r_ 
Nikol kendini yabancı bir yerde gibi sa- Bu resim filhakika Flaviyi on sekizin
nıyordu. Vaktiyle o kadar sevdiği Ma- ci asır kıyafetinde tasvir ediyordu. Gü
ri - Antuvanet üslubu güzel odasında ize! aşufte nihayet baronun mukaveme
<Iekor solmuşa benziyordu. Kendisini an- ı tini kırmağa muvaffak olmuştu. Kendi 
<lıran hiç bir şeyi orada bulamadı. ;ı;ira şahsından evvel reşmi aile içine girmiıti. 
bütün kendisi çocuğunda idi ve onun fNikol sordu : 
olmadığı her yerde kendini yalnız sanı- - Bu kadın kim olabilir } 

yordu. - Bir fahişeye benziyor. 
Orada kalamadı ve Fran~uvazın ya- - O, babamızın· vakanıu bu dere~eye 

hına gitti .. Sordu ! kadar unutmasına imkan var mı ? 

- Ev değişıni~ gibi .gelmiyor mu sa- - Ehemmiyetsiz bir kadın olsa rnü-

ila? reccahtır. O vakit bir mülahaza yürüt-
- Hayır, değişen sen kendinsin. mekte daha az güçlük çekeriz. 

1 - Burada çok kalamıyacağtmızı his- fki kardeş daha o akşam her fCYİ öğ-
19eder gibi oluyorurn. rendiJer. Baron akşam yemeği için er-

- Sen şüphesiz kalamazııın, çünkü ken. gelmitti. Aşk saatine dalmış bir er-
'v1enİyorsun.. Fakat ben> ' 1 keğin kaygısız hali vardı. Arkasından bir 

ı 1 - Sen de ka!mıyacaksın. kadın kokusunu etrafa yayıyordu. Sof-
f - Acaip. yolı:sa heni de evlendirmek raya geçtiler. tik önce, etrafta hizmetçi-
8'iyetinde misin ~ ler olduğundan, muhavere iki kızın 

- Neden gülüyorsun } Overnyada nasıl valtit geçirdikleri etra-
f - Sen neden ağlamak istiyorsun? fında cereyan etti. Manzaralardan, aha· 
' Niltol odadaki biblolan ilk defa gö- linin adetlerinden bahsedildi. Bu taham
ıüyormuş gibi tetkik ederken F ransuvaz 1 mül edilmez bir İntizar görüşmesiydi ... 
onun söylediklerini babasının ikinci 1 Nikol ve Fransuvaz sırlarını ifşa etme
.rençliğini teshir eden büyük aşk hakkın- mek ve küçük Serjden bahsetmemek için 
~· söyledilderiyle birlettiriyordu. Aca- çok gayret sarfetmeğe mecbur kaldılar. 
~ evlenecek te daha fazla serbest kal- Bir çok defa çocuğun ismi dudaklanrun 
Jlla.k için kızlarının konakta kalmamala- ucunda sö~üverdi, 
J'İnı mı istiyecektif Kendi kendine : Nihayet hizmetçi meyvalan "vererek 
!tHayır, dedi, huna cesaret edemez. Bu· çekildi. Ciddi muhavere kapısuıı açan 
ti.unla beraber henüz hayal sahasında bir Fransuvaz oldu. 

Le Levant refikimize garip bir tehdit I tirham olunarak sonradan bqlaDllf ol
mektubu gönderilmiJ.. Da mektubun duğu aöylenebilir sanıyoruz, öyle değil 
muhtevİyab ile refikim.izin cevabım ay- mi? Şu halde Türk milli hareketiyle Ak
nen iktibas ediyoruz : denizin öteki ucunda ayni «kutsi» un

MEÇHUL •• BiR MınfABtREW CEV ~ I vanı takınan hareket .uas~da b~ mu
Meçhul tabtelbahirler oldugu gıbt, kayese yapmak kutsıyel§iken bır hal 

heyhat, adsız muhabirler de vardır. Bun• 1 olur .. 
fardan «halyan kariler• İmzasını almak J Şimdi aözü adsız muhabirimize bıra
üzere kendini lütfen teaddüt ettiren bi- luyonu, zira mektubu çaşnısu değildir .. 
risi -bu küçük hile de metinde foyasını ' Burada mahut «Ademi müdahale,, na
meydana çıkarmaktan geri kalmıyor ya,• 1 zariyesinin yeni bir safhası keıfedilmek
B. Frankoya ~~ gayri müsait ~ t~-l ted~ •• Buyurunuz, kariler kendiniz bük· 
airleri naklettiğimizden dolayı bu:e Si· medınız .. 

Dün kulağımıza kadaı· gelen cümle şu 
oldu: 

«-Vahap, Fransada maaşla oyun oy
nadığı için profesyonel olmuştur. Ken
disine amatör kulüplerimizde oyun oy· 
namak için müsaade edilmiyor.• 

Kaldı ki Vahap, hakikaten bir profes
yonel değildir. Profesyonel, tahriri an· 
gajmana giren, angajmanı ınucibincı 

girdiği lik mevsimini bitiren bir oyuncu 
demektir. Vahap Fransanın hiç bir ye-

rinde lik mevsimini, tahriri bir angaj· 
ınanla geçirmediğine göre, bizim sözde 
amatör sporcularımızdan bir kaç defa 
erken amatördür . 

tem etmek ve bunu da ••• ltalyan diif- *** 
manlığma atfebnek üzere bize Lir mek- BAY MUHARRiR .• 
~p göndermeğe lüzum görmÜf.. Doğ- ispanya İ§leri hakkındaki mütalialan-
ru::u pek garip zamanlarda l'&§ıyonız ••• İ ruz ideallerine doğru yürüyen bir millet 
Fransız sol cenah gazeteleri tarafından için daima caktüaliteı. hükmünde olan 
bir lspanyol generalma hücum edilince 

1 
tarihi hadiseleri bize hatırlatıyor. 

bu bir... ttalyanın gücüne gidiyor ve İf· I Yunan hakimiyeti zamanında Türkle
tt.ı bu tuhaf hadisedir ki «Ademi miida· rin dostu olmakta yalnız kalmı§ olan ea· 
hale. yalancı tabiri altında gösterilmek. 1 ki lzmirli . ve katolik İtalyan sıfat~12la~ 
tedir, 11920 - 22 de Mustafa Kemalin ıdaresı 

Fakat kariimiz müsterih olsun. a:Le Le- altındaki Türk milli hareketini daima 
vanb İspanyol kavgasında iki taraftan 

1 uyanık bir alaka ile takip ediyorduk. 
birini iltizam etrİıek mevkiinde değildir j O zaman Fransız ve İngilizlerin şam
ve etmemiıtir. O ne geneJ"Bl Frankonqn piyonu olan Venizelos tarafmdan müşa
lehindedir, ne de aleyhinde. .. Ve bunun 

1 
rünileyhe «Haydutlar reisi» sıfah veril· 

1 
sebebi pek basittir. Çünkü sadece bir melde idi ve müst~kbel kurtancı yalnız 
Türk gazetesidir. Burada «Ademi müda-

1 
Yunanlılara kartı değil, ayni zamanda 

bale» hila bütün hukukunu muhafaza İstanbul sultanının ordularına karıı da 
1 

etmektedir. ispanyadaki feci hadiselerde mücadele mecburiyetinde kalıyordu . 
general Franko ister galebe çalsın, İs· I Dikkate fayan azmü sebatı, zabit ve 
ter bu hadiseler tarafından silip süpürül- askerlerine telkin etmeğe muvaffak ol
ıün, bundan bize ne? İspanyollar be- ' duğu vatanperverane ruh sayesinde Mus
ğendikleri amirleri keııdi kendilerine ta- ' tafa Ke~l kat'i zaferi kazandığı vakit, 
yin edebilirler. Bu hususta onları serbest bütün dünya onun Türkiyeyi ihya ede
bırakmağa başkalarının razi olacağt far- 'cek büyük bir adam olduğWıu kabul etti. 
:zedilmek prtiyle.. l O zamandan beri Atatürk ihtilale de
- 'Anlatılan hu hattı hareket ltalyan dü§• hasmın izini basmaktan bir in bile fa

ı 
maolığı imiş. Her şey mümkündür ve rii olmadı. 
yqadığuruz fqkınlık arasında iddia edil· ! Türkiye nıilliyetperverlerinin zaferine 
mcmit hiç bir !fey kalmıyacaktır. Fakat,§Üıit olan ayni sene zarfında, 1922 de, 
saınim.iyetle soruyonm : Biz neden ltal- 'Mussolini 1talyada Bolşevizmin yarıma
yan düşmanı olalım? Biz Türküz ve be- 1 da içine ekilmeğe çalışJan muzır ın.ik
meo hemen komşumuz sayılan büyük 

1 roplannı tardetti ve bugün aleme yük-
1 

Akdeniz memleketine karşı hissiyatımız , sek vatanperverlik, disiplin ve namus-
aynen onun bize karşı beslediği temayii- · karlık hisleriyle metbu bir millet takdim 
lata tekabül eder. Bir çok defalar Ro~ 1 etmektedir. 

mada it batında olanlar bize bu tema-I Halen de İspanyada milliyet.perver 
yülabn samimiyeti ve batta dostluğu bak~ 1 unsurların ~aşına geçen ve anarşik, ba
kında teminat vermeğe lüzum bissetmİ§· tin ve hunriz bolşevizimle mÜcBdele eden 

' lerdir. Bu teminatı samimi zannediyor Franko vardır. 

ve onlardan ıüpbe etmek için hiç Lir se- Tuhaf değil mi, ttalya Franko tarafın-
bebe malik bulunrnıyo.:UZ. dan olduğu halde tngilizler ve Fransız-

Gerçi ıu ıon .zamanlarda A vnıpanın lar 1920 - 22 de Mustafa Kenutle ol· 
aiyaai bavaamı zebirliyen. ideoloji mÜ· ı' duğu kadar timdi ona da hasımdı.rlar. 
nakaşalan vardır. BunwJ,. beraber ıu Büyük İspanyol hakkında, on bet se
bakkunız teslim edilece1dir ki Türkiye ne evvel kahraman Türk vatanperverle
biç bir zaman bu miinakaıalara aürük-: rine karı• kullanmakta bazılannm zevk 
lenmeie rui olmamqtır. O rejim mese-

1 
duydukları tabirleri kullanınaruza saik 

lelerinin münlıaaran ali.kadar milletlerin olan hialeri bilmiyoruz. Fak.at, vaktiyle 

aalahiyet:i dahilinde kalan dahili mesele-: mağrur Sicambre'un yapbğı gibi bugün 
ler olduiu lutnaatindedir. tıte bu ınüta- 1 yakbğınıza yann lapuunafa mecbur ola
liadll' ki daima Türlr matLuabnda ve cakamız. 
dolayıai,.le cı:Levatıt» ·ta .nıü:es bulmut- CülünçlülderW ölçmeden mütal&ala-

tUT. rmı nakletmekten haz duyduğunuz Fran-

• • • 
Vahap profesyonel. 
Kulüplerimiz amatör. 
Kendisine lisans verilemezm.i.ş ..• 
Bunlar kulağa tabii gelen cilmleleı· 

haline geliyor. 
.... 

Hakikat şu ki, Vahaba tatbik edilmek 
istenilen muamelenin altında bir taraf, 
bir kulüp. bir mmtakacılık zihniyeti 
vardır. Sırf memleket !utboluna nafi 
olmak ar2usiyle. Izmire dönen Vahap, 
şüphe edilemez ki bu güzel hareketiyle 
şahsı için fedakarlık. etmiştir. Federas
yonun, Vahabm lisansını Yermekten ka
çınışının bizce bir manası olmak icap 

Esasen amatör adını ve.rdiğimiz spor· ,. 
cularımızın ekserisi, kulübünün temin 
ettiği askerlik bedeli~i. kulüplerimizin 

verdiği maaşı, işi, ve diğerleri amatör
ce kabul ettiklerine göre Vahabın hare

ketine ciddi bir renk vermeğe ne lüzunı 
vardı?. 

Çok korkuyoruz ki ınıntakanuzın bu 
hareketiyle Vahap, bu defa Parise de
ğil, Istanbula gidecek ve lisansını cebi· 
ne koyarak karşunızda oynıyacakhr. 
Alakadar makamların bu hususta yapa
cakları müessir teşebbüslere infü:ar el· 
ınckteylz. 

Edirnede imar faaliyeti 

Anaf artalarda pamuk 
ziraati yapılacaktır 

Trakya, 3 (Hususi muhabirimizden)- ret ve mürak.abesi altında vilayet fidan 
Edirnede ima; faaliyeti gi

0

ttikçe artmak-ılığının bir kısmında ze~·~n ~ic;lanı yetişti· 
tadır. Belediye bahçesi önünden hasta- rilmeğe ve dağlarda tab~i şekilde bul~ 
ne bayırına kadar olan sahi) kordon nan delicelcrin aşılanmasına üç koldan 
kısmı yeniden parke ile döşenmiştir. başlanmıstır. Fabrikaların mevaddı İpLİ· 

Yeni yapılmakta olan memleket has- daiyesini temin ve zürram yeni yeni gelii 
tanesinin kalorifer ve soğuk hava tesisa· bulması gayesiyle pamuk denemeleri 
tı müteahhide ihale edilmiş olup bir aya ziraat müdürlüğünün nezareti altındı 
kadar ikmali kuvvei karibeye gelmiştir. Biganın Dimitoka nahiyesiyle merkl!'I 
Hastanenin Cümhuriyet bayramında açıl- kazasında yapılmakta ve deneme' İyi ne· 
masına çalışılmaktadır. Çanakkalede zi- ticeler vermektedir. 

rai kalkınma programı harfiyen tatbik Türkün schamet ve ceaarctine sahne 
edilmekte ve bu sayede bir çok eserler olan Şibi cezirenin, büyük Anafarta. Kü· 
meydana gelmektedir. çük Anafarta ve Eceabat ovalarının pa-

Merkez vilayet fidanlığında arıcılık, mukçuluğa çok müsait olduğu yapılaıı 
tavukçuluk, tavşan istasyonları tesis tecrübelerle anlaşılmıştır. 
edildiği gibi, Biga, Bayramiç, Ezine, Ay· Zirai kalkınma için hazırlanan bet 
vacık, Gelibolu, Eceabat kazalarına bağ- senelik. programın daha az zamanda ta

lı nahiyelerde de birer an istasyonları hallulr.u için faaliyet artmıştır. 
açılmı,tır. Trakya umumi müfetti~i general Ka-

Vilayet fidanlığ& tev11i edilerelr yüz zım Oirik bu faaliyete hız ve mesai ar· 
bini mütecaviz fidan tevzi edilecek §e- kadaılarına yeni kudret ve ilham ver· 
kildtt tertibat alınm11tır. mele: üzere sıkı tefti, ve mürakabede hu· 

Tohum ıslahı gayesiyle viJi.yet mer'lr:e- lunmaktadır. 
zi ile hububat zira.atinin mütekia.if bu- Halkımızın bedii zevklerini ok~amak 
lunduğu Biga, Ezine, Gelibolu, Bayra-. için Halkevi ve Belediyenin müıterek 
miçte (Selektör) makinalariy]e zürraın mesaisiyle bir ıehir bandosu tesisi her 
tohumlan meccanen temizlenmek için ne kadar şayanı arzu ise de bugün bu 
tohum temizleme evleri açılmış ve faa- zevki (Ordu Evi) bahçesinde buluna11 
liyete geçmiıtir. jandarma muzikası her akşam muayy" faraziyeye benziyen bu mesele hakkın- - Caybubetimiz esnasında, dedi. Ni-

Cfa Nikolun fikrini öğrenmek istedi. kol çok düşündü. 
Fransuvaz sordu : - Ne hakkında } 

Hayır, doğrusu, bb:iin « ltalofoL • • sız sol cenah gazetelerini okuya okuya 
-ttalyan dÜfmuu- olmamn için hiç bir belki de dar bir ltalyan düımanlığı his· 
sebep yoktur. Nasıl · ki bu memleketin siyle hareket ediyonunın. Bir bç misal 
tıpanya veya bafka yerlerdeki kavgala- İster misiniz 7 ZEYT1NC1LiK saatlerde güzel parçalar çalmaktadır. 

Marmara ve f.ge i.ldimi arasında bu- SPOR iŞLERi 

' - Tefefonla babam ile görüştüğiim - izdivaç hakkında .. 
nna yardakçı olnu.k ~ de biç bir ıe- Santanderin sukutunu büyük harflerle 
bebimiz yok.. Bu nokta prenaip olarak fu tekilde bildiriyorsunuz : cSantanderin 
vaı:edilince hpanyol faciasmm bhr•· zapta» ve bu zapt 'bi.diaeai ttalyan gay· 
manian lıaldanda _ili~ lüaum &"örmedi· r-et.inin bir eseri olduiu için bunu aiilünç 
ğimiz, fakat mahakkak mrette besledi· KÖstennek üzere cTmıakıt içinde göste
ğimiz tahıi hissiyat ne oluna olsun,bu p- rihnittir. Bilikia ertesi nüahumda San
zetede günün bütün ha"berlerini vermek tanderin 20 ıün aüren müth.if muhare
ıuretiyle haberci vazifemizi dürüat bir belerden aonra aon derece tiddetli bir 
tekilde yerine retirmelde iktifa ediyo-- m'!Lavemeti müteakip dü§tÜğünü nakle

lunan Kalenin sahil kısmında zeytincili- Vilayet spor teşkilatım~ azami yaz 

uman kendisini çok meşgul eden bir - BITMEDl -

Manisa kız enstitüsü 

ii ihya ve ıslah maksadiyle güzel bir dım ve gençliği himaye ile ihtiyaçlarut 
teşkilat meydana getirilmiı ve ltalyada temin gayesiyle bu sene . bütçesine 1500 
ihtuasım bitiren bir Türk gencinin neza· lira tahsisat koymuvtur. 

ilk teşrin ayında 
faaliyete geçecektir 

ruz. Belki bu haberlerden bazdarı on- eliyorsunuz. 

lan münltuıraa cMilliıt bir noktai na- Ayni zamanda mahut e:Korsan ,. tah. 
zarla okumaia allfDUI karileri tatmin telbahirden bahsebnekten zevk duyuyor 
4!lmek bahtiyadıima nail olamıyor. Fa- f ve bu tahtelbabirin İtalyan olduğunu ıöy
kat onlar bile bize danlmamahdırlar, zi. liyen aı.iz sol cenah Fransız gueteleri
ra peh iyi bilirler ki elleri aramıdaki ıa- nizin mütalialannı naklediyorsunuz. 

Tarih kongresi 
U1 

Eyh1lün yinninci pazartesi günü saat 
14 de, Islanbulda Dolmabahçe sarayın
da toplanacak olan, bil)»Ük Türk Tarih 
kurultayına ait müzakereler münasebe-

tiyle o gün Halkevinde bir toplantı ola-

Kız enstitüsü muallimi olacak
lara imtihan vardır 

caktır. Istiyen vatandaşlar bu müzake
releri Halkevi radyosundan hoparlörleı·
le takip edebileceklerdir. zete bir Türlıc gazetesidir, yoksa bir ec- 1914 te Göben ve Breslavin Türk 

neb , •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
i ideoloji propaganda nrakas1 de-, amiralbğına teslimi &O'a.lmda daha, mu- ceğini daima duymuıumdur. 

ğı1. hatip bir memleketin bile diğer bir mem- Siz anlqılan hususi bir lügate istinat Kültür Bakanlığından şehrimiz kül
tür direktörlüğüne gönderilen bir bildi
riğde, Ankara Ismetpaşa kız enstitüsü
nün kız .sanat ö~retmen okulu kısmına 
parasız yatılı otuz lalebe nlmacağı bildi
rilmiştir. Parasız yatılı talebenin kabu
]ü için bir müsabaka imtihanı açılmış
tır. 

Imtihanlar Türkçe, riyaziye, biçki - di
kiş, moda, resim derslerinden olacaktır. 
lzmir kız eruıtitüsünüıı imtihanları ken
dl okulunda bir imtihan heyeti önünde 
yapılacak, Vekaletin göndereceği sual
ler bu heyetin önünde açılacak talebeye 
Yerilecek tir. • 

14 eyllil salı günü riyaziye ve tiirkçe, 

çarşamba günil resim, tezy.int resim, biç- Burası tasrih edildikten solll'a kam· lekete harp malzemesi satması meşru 
k. diki da imtihan] -'-cak ediyorsunuz. Çünkü korsanlıO.. karaya da ı- ş ve mo an yapııa • m.iz, Atatürkün yapbit ile B. Frankonun addedilmitti ... 
tır. Bu imtihanlara ancak 936-937 yıh lspanyada yapmağa çalqbğı feY arasın- Eğer vaktiyle İtalyan olan bir tahtel- naklederek Pariste bir Fransız moda 

1 l b 1 d l kt. mu"esse.sesinin bir "apkasını taklit eden mezun aı·ı <a u e i ece ır. da tesisine çalııtığı mii§abehet hakkında bahir Frankoya salllmıtsa bunda fevkal- " 
Bu yıl Izmll' kız enstitüsilnden me- lusa bir mü!ihazada bulunmamıza mü- ade bir mahiyet yoktur ve bu vapur bir İtalyana bile moda korsanı unvanını 

zun olan tnlcbelerden 12 kişi bu 1mü- sude etsin. Atatürk, her halda çiğniye- J f rankonun düşmanlarına satılmış topla- veriyorsunuz. Bayanml%, kız kardeşiniz 
hanlara girecektir. Bursadakl kız ens- rek memleketim.izi istila etmif olan ha- j rı nakleden hpanyol vapurlarını torpil· ı bir dostlarının Fransada yapılm11 rohu
titüsüııcle <ıyni şekilde imtihanlar yapı- nci düşmanlara ve ayni zamanda bun-;lerse, bunu hoş görmekten ba,ka yapı- nu kopya edecek olsalar, onlar da kor-
Iacaktır. larm dahildeki -vatan haini müttefikleri- lacak bir şey yoktur. Eğer bu hadiseler 1 san mı olurlardı? 

Öğrendiğimiı.e göre, l\Ianisacla, Mani- o.e karıı bir lcurtulut aavqı yaptı. Hal-ITürk kara sularında olursa Türkiyenin 1 Şunu da kaydediniz ki, bay, her ne 
sa valisinin himmetiyle meydana ge tiril- buki İspanyada mahut İsyan hareketinin · ıikayet ve protestoda hakkı olur. Fakat kadar grevler ve boykotajlar yasak edi
mekte olan Manisa kız enstitüsünün in- patlak verdjği güne kadar bu memleket-,! bunun için Franko bir korsan olmaz. ..• ' lebilirse de biç bir kanun c:Levantıı ga
şaatı tamamlanmak üzeredir. Bu ensti- te bir ecnebi istilası olduğunu bilmiyor- Korsan diye ancak yağma ve talan mak· 1 zetesini, bize muhasım olmakta devam 
til ilk teşrin ayının başında faaliyete ge- duk. Hatti, ecnebi iatiliaı mevzuubahis 

1 
sadiyle denizlerde dolaşanlara deru1di· 1 ederse, satın almağa bizi mecbur ede

çecektir. Kadrosu ela Vekaletçe hazır- olurıa, bunun fU zavallı dahili harpten lğini, yokıa bir düşman vapurunu batı-' me. Teessüflenmizle, lütfen .. 

lanınaktad1r. _bilistifade tahrik edilerek, yahut ta i.- . ran vatanpervere bu llfabn verilemiye-: clTALYAN KARiLER» 

Tayyare yolcularını 
taşımak üzere otobüs 

satın alınacak 
Hava seferleri pek yakmda başlıya· 

cağı için sivil hava seferleri sahasın<U 

iniş yerleri tanzim edilmiştir. Seferlerin 
15 eylOl tarihinde başlamasına intlı-.at 
ediliyor. ı 

Yolcu tayyareleri Cumaovası mey<la· 
nına ineceği için, halkı hava meydanına 
taşımak üzere bir otobüs servisi mey
dana getirilecektir. Devlet Hava Yolla· 
rı idaresinden şehdmiz Ticaret odasına 
gelen bir telgrafta, bıı işte kullanılmak 
üzere lımir fuarına getirilen olobiisle
rin lelkiki istenilrni~Lir. Lüks otol>ii.t 
sekiz kişiyi taşıyacak ,·ayizette, konfor· 
lu, sarsıntısız ol~caki..ır. 

~ 

lJir izah-
Di.in ne~reltigiın iz bit· şikayet mektu· 

buna ek olal'tık Bay Ahmet Şenaydan 
aldığımız bir mektupta otobüs işinde Şi· 
kaycti i.izerine 62 sayılı belediye menıu
nınun alaka göstererek vazifesini ~ıaptı
ğını tasriha lüzum görmüştür. Biz de 
bu tashihi verine getiriyoruz. 



K~i~si~~ göklere 'yükseliş DeniZlerde Emniyet 
................................................... 

Türk kızı, Türk kadını şimdi sema- Son on günde Akdenizde 
lar krallığını fethe çalışıyor gemi taarruza 

• 
yır ... ı~nı • 

Şakir Zümre 
Tük •• h-...ı...:- ve M~ fabft· lallaJU .........,.... , • libnl 

timclWea vaki talepler U..me ama • 
. • letaaiftir. H• mjlrder hemen • teaU.. ~
il'. 8-u. ı.w._ klmiir kovw " ıaır teferruat 
~ ....... 

iz mir 

uğramışhr 
Pari.a. 4 (A.A) - r"etit J ournal ga· hakkak surette red cevabı ile kariılaşaca selı.eple bütün faraziy•r ıneşUm. .... 

zeteti ,...,._ : ~ takdir etmİftir. Fakat halya hükü- best buldulu lit>i eberiJıa wı'hlm l>lr,,. 
Deoi:llerin eerbeetiaini temine ...... meti bundan başka koaieıaua iftiırak n-- toaunu .... webil itLamlar ~ 

malt zam-•~ sclmiftir. Çirakü 27 tub olarak Frankoya muhariplik hallı- vukubulmaktacfır. Fraw hült~ 
t~ beri Akdeniade taarruza ui- ma t.mnmaaını iatiyecektir. lnil.iltere ı.. teldifiyle b.r ..... bnl .. AlcdeUI clnl9" 
rıyan gemileria •ym yirmiden ekailt ncİJ'e nezareti böyle bir tartı kat'iyyen leri konferansının kat'l tarihi henüz ıe.
değildd'. Frama ile lnailterenin AkdeDiz kabul etmiyeeekti.r. pit edılmemıpe ele ha ict' •m gel~ 

1

, konferama buzunma çıkmalarını temeo- Her balde Cenevrede söylendiğine hafta sonundan enoel ~ a~ 
rü etnıekW:dir· Bu muva~ baolt- göre Akdeniz konferansı bu ayan l S ve laplmaktadar. Fnw. M ko.feram hak-
ca şartıdır. ltal)'l' konferansa akamete on allmnda toplanacaktır. landaki davetlen ~ WunmaktadlJ'. 

1 uir"tm.k için her teYt yapacaktır. Fa- EMNtYET KALMADI Diler taraftaa lnailiz 1.iik.jmetie• Ak-
ı kat Franea ile lngiltere arumdaki poli- Parie. 4 (ö.R) -Akdeni.zde Çanak- de.iz filoeunu takYİ)"e kararma hemen 
t ka birliii tamam olunca diier bütiin kaleden Balear adalarına kadar eeJTii tatbik mevküne koJIUll lqiliz umumi 

1 devletl~r onlara iltihak edeceklerdir. eefain artık emni)rette a.öriilemeıeliiinden efkUı tarafmdan pek iyi ~o: 
1 Madam T abouis gazetesinde §Öyle bu vaziyete nihayet vermek uzere a!'. T U.min edilcfiiine IÖM Akdeniz konfe.. 
yazıyor : kadar devletlerin icap eden tedbidere te- ranamda muh.tellf dmetler kendi ..ı.. 

V alensi)-a hükümeti Akdeniz konfe- vessül etmeleri lüzumu Fransız mahafi- nnda seyrüseferlerin emniyeti ve açık 
ransma ~JDl1acaimdan haberdar linde kaydedilmektedir. denizlerde meçhul her mütecavize bqİ 
edarniştir. lnciltere bültiameti Valensiya· Mabut cHayalet> tabtelbabirlerin lıü- ,.apllacak mukabil taamralar !.Jcln.la; 

1 yı davet ettiii takdirde halyanın mq.. viyeti beni.az tayin edilememitbr Ye bu_ taahl.ütler kabul ecleceklerdir • 
..................................................................................................................................... 

Bronz diş fırçaları 

BRONZ LOICS - BRONZ Mft.OKS. BRONZ tn ...._, 

tCşlıir edilmektedir 
....... ı 2l T<merum. 
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Kalın bel.. Geniş kalça 
GüzeJliğe hiç de zarar veren 

kusurlar değildir Marlen Dietrich diyor ki: Bugüniio modası, bel ve kalça· 
dan ziyade göğiis 

hatlarının iizerinde 

Greta Garbo 

ve OIDUZ 

toplan•yor 

Gcrma.ne Aussey 

"Güzel olmak Allah vergisi, güzelliği 
korumak da san'at bilgisidir,, 

r····· .. ··y·A:··z··A··N········~ 
~Herbert MarshalE . . 
•ıııııı••••••••••••••••c•••••••••••••••••••• 

Marlen Dictı ıch il ' birlikte çok filim 
çevirmiş olrn me<:hur sinema ~ ı1dızı 
Herbcrt Marshal, onun güzellik telak
kisi \"e gıizellerme samıtı hakkında bir 
makale y::ızmıstır. Artist bu makalede 
~öyle demektcdır: 

- Marlen Holivucb ilk geldigi zaman 
zannederim tahmin n yedi sene evvel
di, çevirdiği ftlimlerdc-n birinde, (Sarı

şın vcnü'>) de onunla beraber rol almak 
bahtiyarlığınn eriştim. Tali beni rnn çe
virdiği c:Anjcl fılmmde de onunla be-

raber bulundurdu. Y cdi ı;ene fasılalı 
bu iki filimde ben Madenin kocası ro1ü

nü yapıyordum. 

Bana çok defo sordular: Yedi sene 
içinde Marlende hır değişiklik gördiin 

.. ? mu. 
Evet... Beraber çcvirdıgimiz iki falın 

ar:ısında geçc:n yedi sene Marlcni bir 
hayli dcğiştirmıştir. Geçen seneler fa-

ni insanlnr üzerınde hiç te merhametli 
v j • v • • • b 1 · · O .· davranmazlar. Biz ins::ınlar, günler, ny-

Bugün bir çok kadınlar bel kalınlıgı- buhınmac..ıı;ı ıçın Ka u etmıştır.. e" ın-ı . . k b 
' - • · h · ki° s lar yılJar geçtikC'c daıma bu:şcy ay e-

nı güzcllıkleri için bir kusur telakkı ct-
1 
de daıma afıf, uzun ıpe 1 ge)i et · o- ' k d v. • • M l d d 

mektedirler .. Bu telakki, son senelerde 1 ka~a çıkarken <le ekseriya sade bir tay-ı<l~rc ~·aşFarıkz, rgıdşırkı~.d v~riklc~k tcb_e-t 
k · 'h d ğışmiştır • a at on a ı egış ı a ıa 

güzel kadın tipinin dar b el, uzun alça yör ve cıpor mantosunu tcrcı e er. · . .. . . . 
( k -v·· · · ·· · d 1 ·s ıı· ·Lr 1 H C kanunlarının fanılt•r uzenndekı tesırlc-ve u a gogus nazarıyesı uzerın c top- O u ıvnn, r:ıe en ayes, ermen . . v• 

·ı · 1 k d' b ı · k 1 d B" J ld rinin aksı 01ıı1u"'tur. O tcrsıne dcgış-lanma~ından ı en ge me te ır. Oseyin de el en a ın ır. O)' e 0 u- " ' d . k' 
v 1 b d · · ı miştir Sizi şerefimle temin c er.ım ı 

Halbuki mesdii. uzun boylu bir kadın. gu halde on ar cyaz per enın ~uze ve · . d v• fil d 'Ik f] . 
bacakları da uzun olursa kalçanın uzun- ~e ... ilmiş yıldızlarıdırlar. l\farlen, ~~ çcvır ıgı . ırnı· deahı ıkmın-

. ~ d h Fv k 1 1 · . 1 kalın den çok guzcl, çok scvım ı, a ço çe- Marlen Dietrich 
luğundan zıyade yuvarlaklıgı ona n a oer a ça arınız gemş, ) a nız . . . olmak bir tabiat vergisidir. GüzeJliği ko- rak kendine yakışmıyacak, yüz hatları-
)·akışır.. ise hiç üzülmeyiniz.. Elbiselerinizi bede- kıcıdı!'. .. . . . 

• .. .. • . •. •. k . d Geçen gun <munla bırlıkte ılk ve son rumak ta bir sanattır. Benim güzelliği- na uymıyacak bir tuvalet değildir. Böy-. 
Beyaz perdenın oy le parlak şohretle-1 nınıze ı.:ore uyduru~uz .. Bugun .u ~o a lilimlerimizdcki resimleri tetkik ediyor- mi nasıl muhafaza ettiğime, makiyajları 1c makiyajlar belki ilk anlarda hoş olu:r-

ri vardır ki, dolgun ve etli belleri güzd-ı tam sizlere uygun hır modadır. Genış ve 1 d k B ·ı ·1 d g" elliğini mu ba<:kalarına yaptırdığıma dair birçok ya- lar. Fakat tabii güzelliği yavaş yavaş 
)iklerine bir üstünlük bah~etmektedir. uzun mantolar, üst tarafı dar alh bol ' u · u vesı e 

1 
e on ~n uz .. - " 

. . . , hafaza ve hatt.l\ daha z.ıyade guzellcşıne- zılar çıktı. Bunlar hep yanlış .. Ben ma- söndürürler. 
Biliyor mwıunuz ki Grctanın bel ge- 1 roplar. bedenınızın bel ve kalça) a temna d kı'vaı'ımı kendim yaparım. Nasıl yapa- Marlenin bu sözleri birçok güzel ka· sindeki sırrı sor um. ,, 

ni•ligvi tam 99 santimetredir. Bazıları eden kalınlık ve genioliklerini tliriıamen d d k d' · rım?. Bu benı·m sırrımdır Kendime, en dınlarımıza iyi yol gösterebüir. Onlaı 
y 1 - Ben, dedi, beyaz per e e en ırn.ı 

onun beyaz perdede hep kostümlü rol- gözden kaybe~erler. Bugiinkü ~~~8• be) dalına bana yakışacak en iyi halimle gös- fazla yakışan şekli bulduğum için güzel- da Marlen gibi hareket ederlerse sene-
ler almasının hikmetini bu bel kıılınlığı-ı ve kalçadan zıyade omuz ve gogus hat- "1 .~ S t b lig~imi korumanın da sırrını elde ettim. lerin merhametsiz ve tahrip edici tesir• 

. .. h · · termeğe ç<LLlitım. ana ımın sırrı u-
na atfediyorlar .. Hiç te Ö> le değil . lannın tebarüzunc e emmıyct verıyor.. v ]' 1 b . b 1 Yalnız kirpiklerimin tuvaletini başkası- }erinden kendilerini kurtarabilirler. Bu 

Greta (Anna Karenin), (Ladam O Bu hatları güzel olanlar için bel ve kal- rada ... Ve eg~r ~~.1 sene< e~ e.n ukyo - onlar irin iyi olduğu kadar biz erkekle.ı ' ı . - · 1 da biraz teraKkı gostermemış ısem en- na yaptırtır.ırn o kadar... 3 

Kamelya) gibi kostümlü rolleri, bunla- ça hatlarının eski tdakkıye uygun ° -ı . . d 1 l"kki d . G" 1 Yu··z tuvaleti, herkesin yaptıg~ ına baka- için de çok temenni edilecek.bir şeydir, • 1 dımı çok bu a a te a e erım. uze 
rı onun kadar kudretli temsil edecek mamaıoı bır kutıur eayı mıyor. • ••••••••nnanu••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

----···························································· . •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ayırıyordu. ' 

iş -Macera -Aşk Yalnız, Holivudu terkederken kalbine 
de ufak, ufacık bir hatıra götUrUyordu. 
Ona burada iken bir gün genç bir kı2 
tanıtmışlardı: Katharin .. . 

Hovard Hughes'in hayatı 
Holivudun en yüksek filim yapıcıla

rından birinin karşısında her hangi bir 
yıldızın alması )azım gelen vaziyeti bu 
genç Kntharin almamış, hatta Hovardııı 
sorgularına lnkayıt cevaplar vermişti. 

Hovard, onu makyajsız yüzü, boyasıı 

100 milyonluk 
topuksuz pabuçlu 

delikanlı 
yaramaz 

saçları, topuksuz pabuçları ile koşaı 

gördükçe hoşuna gidiyordu. 
Iştc Holivuddan ayrıl.ırken onu bu

raya ait hatıralar içinde yegane meşgul 

eden nokta bu idi. Holivud gibi onu da 
çabuk unuttu. 

.. 

Katharin Hepburn Los Anjelosa gitti. Burada küçük bir 
atölye kurdu. Mühendisler, ameleler bu 
atölyede meçhul ve esrarengiz bir işe 
başladılar. Kimse ne yapıldığını bilmi
yordu. 

.r ile nasıl 

ve 
Amerikada yalnız sinema alemi değil, 

havacılık ve sanayi filemi de Hovard 
Hughes'un Katerin Hepburn ile yakın
da yapılacak dilğünilnden hararetle ve 
biraz da hayretle bahsetmektedirler. 

Hakikaten bu düğün haberi Holivud 
üzerinde olduğu kadar Şikagoda da 
bomba gibi patlamıştır. 

HOVARD HUGHES'UN HAYATI 
Hovard Hughes, 1908 yılında, Los An

gelos civarında bir çiftHkte ooğmuştur. 
Babası, Şikagoda zamanının en büyük 
fabrikatöril idi. Fabrikasında on bin
lerce amele çalıştırırdı. Milyonları var
dı. 

Küçük Hovarda daima babasını örnek 
olarak gösterirler, onun gibi olmasını 
tavsiye ederlerdi. 

Hovard, kendi çalışması ile babası gi
bi bir sanayi kralı olmayı kaafsına yer
leştirdi. 13 yaşında iken bizzat yaptığı 
bir radyo ile Paris, Bedin ve Londrayı 
dinlemeğe başladı. On beş yaşında yi
ne bizzat bir motörbot yaptı. Bu mo
törbotun içinde ve bütün güniinü su 
üstünde son süratle kayarak geçinneğe 
başladı. 

Bundan da çabuk bıktı. Gençlik, de
likanlılık çağı onun ruhunda bam baş
ka ve yeni bir heyecan uy'!ndırmıştı. 

sevişti, 

neler 
nasıl ııisanlandı 

Nihayet 1935 yılında yapılan iş mey
dana çıktı. Hovard, dünyanın en sert 
tayyaresini yaptırmıştı. Bununla sürat 
rekorunu kıracaktı. Kendi yaptırdığı 

.. 
yapacak? · 

Bütün sinema mecmua ve gazetelerine 
abone oldu. Los Anjelosun hiç bir sine
masını, hiç bir filmi kaçırmadı. Senar
yo yazdı. Sinema mecmualarına muha
birlik etti. 

lşte tam bu esnada idi ki büyük bir 
lelaketle karşılaştı. Çok sevdiği babası 
Şikagoda öldü. Bu ölüm felaketi Ho
vard Hughes'u hakikaten çok sarstı. 

Bir an kadar bu acının matemi için
de kaldı. 

18 yaşında bir delikanlı iken 100 mil
yon dolarlık bir mirasla öksüz kalmıştı. 
Şimdi ne yapacaktı? 

100 M1L YONLUK DELIKANLl 
Şikagoya gitmek ... Babasından kalan 

fabrikanın başına geçmek ve idare et
mek ... 

Giizel amma... Delikanlının macera 
zevki He bu hayat uygun duşmüyordu. 
Bunun içindir ki, onu bir gün, bir ça
maşır valizi ve bir kitap bavulu ile Los 
Anjelostan kalkmış ve Holivuda &itmiş 

• 
görüyoruz. 
Hovardın Holivudda bir amcası var

dır. Bu amca da burada büyilk bir 
stüdyo işletiyordu. Hovard ona gitti. 
Odasına girdi, kendisini prezante ett: 

- Amca, de<li, ben sizin yeğeniniziın. 
Senaryo ya:unağa, filimcilik yapmaia, 

stüdyo açrnağa geldim. Dağarcığımda sözlü sinemanın icadı zamanına rastla- vard dostlarına şöyle bir hitabede bu- tayyarenin tecrübesini başkasına bırak-
istediğiniz. kadar mevzu, s~naryo, plan dı ve tabiaüyle beklenen muvaffakıyeü lundu: madı. Bin beygir kuvvetinde olan bu 
var... vermedi. - Bu ziyafeti niçin verdim, biliyor tayyare ile 12 eylöl 1935 te saatte 56'1 

Hovardm Holivuda bu suretle gelişi Fakat Hovard bu muvaff~kıyeuizlik- !flUSunuz? ... Bu ziyafet sizlere ve Holi- kilometre katetmek suretiyle 505 kilo-
beklenmedik bir hAdise oldu. Bir çok ten yılmadı. vuda bir vedA ziyafetidir. StUdyolarımı metre olan dünya sürat~rekorunu kır-
esltiler onun bu çılgın hareketine gül- - Filmin muvaffaloyetsidiği mevzu - Sinema 2 mağa muvaffak oldu. 
düler. Macera seve:rler, para koparmak ve yapılışında değil, .sessiz· olmasında- lcapamaia bt'i kararımı verdim. Siz.le- DÜNYANIN EN IDZLI 
için etrafını halkaladılar. dır. Onu seslendireceğim... ri ve burasını artık terkediyorum. , UÇAN ADAMI 

Fakat ne de olsa Holivuda gelen bu Dedi. Bir sene daha uğraştı. Bir Bu sözler umumi bir hayret uyandır- Bu rekordan sonra 13 klnunusanı 
aceminin 100 milyonu vardı. milyon daha sarfetti ve bu eefer yeni dı. Nasıl olurdu? 1936 da Los Anjelosla Nevyork arasm-

100 miJyon .. Neler yapmazdı ki.. He- filmin gösterilmesi tam ve ımuauam bir Zaferin... Şerefin en yüksek mevki- dakl mesafeyi 9 saat 27 dakikada ve ev-
le Hovard Hugbes gibi zeki ve ateşli muvaffakıyetle neticelendi. inde iken böyle birden bire terkedip velki relrordan yarım saat farkla kate-
bir gencin elinde... Hovard HughesJ bir in içinde biltün gitmek ... Bu görülmemiş bir şeydi. Ev- derek yeni bir rekor kurdu. 

iLK ZAFER Holivudun en büyük adamlarından biri velA inanmadılar. Fakat Hovard Hug- Artık o bütün hava sürat rekorlarını 
Hovard, havada tayyarelerin çarpış- oluvermişti. hes kararının kat't olduğunu söylüyor- kıran adam olmuştu. Ayni senenin 21 

masını gösteren bü~ük bir senaryc> ha- ELVEDA HOLIVUD... du. nisanında Nevyork - Miyami arasında· 
zırladı. Bu senaryonun mühim bir kıs- Hovard, hakikaten takdir değer bir Davetlileri gittikten ve villasında yal- ki mesafenin 5 saat olan rekorunu .f 
mı stüdyoda değil, dışarıda çevrilecekti. faaliyetle işe koyuldu. ilk ve büyük nız kaldıktan sonra balkona çıktı. Şeh- saat 21 dakikada kırdı. 
Bu, oldukça güç bir işti. zaferin tesiri altında ve bir sene içinde rİJ\, yıldızsız bir gök altında ve elektrik Artık kendini tamamen havacılığa 

Hava vaziyetini kollamak, kAh güz.el üst -üste beş filim daha yaptı; Bunların ışıkları içinde yanan panoramasına uzun vermişti. Ne Katharini, ne de Holivu· 
hava, kah fırtına beklemek lazım geli- hepsi de birbirinden üstün ve baskın uzun baktıktan sonra mırıldandı: du düşündüğü yoktu. Fakat bu çabulı 
yordu. Öyle zaman oldu ki, delikanlı, muvaffakıyetler kazanmışlardı. - ElvedA.. . Holivud.. . usanan delikanlı havacılık lleminde nı 
her gün gündeliklerini verdiği artist eki- Delikanlı, istedij.ini elde etti~i bu ha- K'OÇ'OK KATHARIN zamana kadar bıkmadan kalacaktı?:·• 
bi ile havanın açılmasını altı ay bekle- yattan da çabuk bıkmıştı. Bir gün vil- Tabiat güz.elliği içinde büyümüş, ru- AŞKIN ZAFERi 
diği iıllar oldu. !asının büyük salonunda bütün Holivud bundaki serbestliğe çoculµuk ve gençli- Bir giin, Şikagoda bir lokantada otu-

Nihayet film üç senede ve Uç milyon Alemine muauam bir :ıiyafet verdi.· Bu- ğinde gen.iş bir yer vermiş olan Hovar- nırken karşısında genç bir kız belirdi. 
sarfiyle meydana geldi. rada meşhur yıldızlardan, meflıur sine- dı Holivudun sun'i muhiti, sun'i güzel- Bu, Katharin Hepburn'du ... TesadU. 

1929 yılında idi. ilk defa halka göa- ma ve stüdyo ustalarına varıncaya b- likleri, hatıl sun'i kadın güzelliklerin- len karşılaşmışlardı. Oturdular.. Tatlı 

terilecek olan bu çok masraf ve emekli dar hepsi, her kee vudı. den çabuk bıktırmıştı. Tabiatin vahşi tatlı konuştular. Katharin: 
filim, bir ta)i}WaliJr ueri olarak 8el1I, Ziyafetin en parlak blr Aamda, Do- eazlbesine kartı olan aşkı oau buradan - Ne iyi, dedi.. Havalarda uçmals 



• 

Safıife 

1~!.~.~~u1ub~.~~~r!_I Bir. kadı;ın · 
maçları domi finali, dün bilyük bir ata- cınaye ı 
ka ile takip edilmiştir. Seyirciler ara- -BAŞT ARAFI BEŞiNCi SAHIFEDE
sında Izmir salonlarında tesadüf et~ği- gin bir adamın metresi idi. Bir gün bu 
miz seçkin çehreler de bulunmakta ıd1. adam ağır surette hastalandı. Altmışlık 
Dünkü karşılaşmalar cidden zevkli ve bir adamın hastalanmasında anormal 
hararetli olmuştur. . . . bir ıey olamaz ya .. Zavallı §efkat ve ih-

Şimdi, karşılaşmaları yazabılırız : timamla tedavi edildi. ölümünde bütün 
Singil (Kadınlar arasında) servetini küçük dostuna bıraktı. Zabıta 
Bn. Gorodesky, Bn, Rcsmoya, 6 - O, tahkikatına iıte buradan baıladı. Ve 

6 - O galip.. hayretle görüldü ki Martha, anası Lo-
Bn. E. D. Jiro - Bn. Fahireye 3.6, 6.2. wenıtein tarafından Friçe aatılmıştır.ilk 

6.1 galip, önce genç kız müreffah bir hayat sürü-
Singil (Erkekler arasında) yordu. Harpten sonra paralar çabuk ııu· 
Juo.n (Romen) - H. Jiroya S-2 ve 6.3 yunu çekti. Avuııturya kuronlan kıymet-

galip. ten düımüştü. Martha teshir edici gÜ· 
Boteıı (Romen} E. Lchoner ( lzmire) zelliğinden istifade ederek kendisine çıl-

7.5 ve 6.3 galip. gıncaaına aıık olan Emil Marek adında 
Dobıl (Çift erkekler) bir genç zabitle evlendi. Yalnız bu izdi· 
Botes - Juan çifti, Alioü - Anguis çif- vacın ilk ,artı genç zabitin mcııleğinde:ı 

line 6.2 ve 6.4 galip. istifo ederek iı hayatına atılmaııı idi ... 
J . Jiro ve H. Jiro çüti - E. Lohncr ve Bundan ııonra yeni evlileri ııervet peşin· 

Reccio'ya 2.6, 6 3 ve 6.3 galip. de bin öır maceraya atılırken görüyoruz. 
5/ 9 937 de yapılacak maçlar: Genç evlilerin talileri yoktu. Ellerini 

FINAL suya koysalar taş kesiliyordu. Şeamet 
TEK KADIN 
Bayan Gorodeski (Istanbul) 
Bayan Edmont Jiro (b.mır) 
KADIN - ERKEK 
Bayan Godorcvsky - Suat (Istanbul) 
Bayan Fahire - Hanrl Jiro (Izmir) 
TEK ERKEK 
Yuvan (Romanyalı) 
Lonej (Romanyalı) 
ÇiFT ERKEK 
Lonej \ e Yuvan (Romanyalı) 

bu kadarla kalmıyordu. 1925 haziranın• 
da Emil Marek bahçesinde çalışırken 
balta ıle ağır yaralandı. Hayatını kut· 
tarmak için bacağını kesmeğc lüzum 
görüldiı. . Tesadüfe bakınız ki bu kaza· 
dan bir kaç gün evvel Emil Marek Ang• 
lo Oanubicn Lloyd sigorta kumpanyasına 
kendisini sigorta ettirmiş bulunuyordu ... 
Poliçe mucibince Marckin sakat kaim ı· 
ııını icap ettiren vahim bir kaza halinde 
400 bin dolarlık sigorta bedelini alaca• 

G. Jiro ve Hanri Jiro (lı:mir) ğı tasrih edilmitti. Hadıse o kadar ~aşır· 
------------ - tıcı oldu ki Anglo Danubien Lloyd kum· 

Cine Asliye Hukuk Mahke- panyası bu vak"adan şüphelenerek bir 
meıinden : dava açtı. ltte on ııene evvel Viyana)"! 

937 /296 heyecanlandırdığını söylediğimiz dava 
Çinenin Umur köyünden lımail da budur. Martha ve kocası beraet etti· 

kızı Hasibenin vekili Sadık Vural ler. Kumpanya d:!!. 400 hin doları öde
tarafından o köyden olup ikamet- meğe mecbur kaldı. . . 
gihını terkettiği anlatılan Ahmet Bu hadiseden o:ı •c:-kız ay sonra Emil 

wl Durm d""' · Ah et Marek bacağının kl"rilmesini icap ettiren 
Ol( u Uf nam ıgen m 1 .. .. d olmuştur Martha te· 
aleyhindeki botanma davasında yara ar yuzun en . :. .. .. d 
yeri bulunmadığından tayin olu- selli.siz bir acı} a dti muş gorun~yo_r bu:. 
nan 22./10/937 .. .. t Fakat matemi çok sürmedi. Oçu.~cu ır 

da asil v c~İa l &'U:k k s:;. adam hayatına knrıııtı. Bu üçüncu adam 
o~. temsı"leeytta.ve d.~.ar takde~dl· Jenoıı Neumandır. Şimdi Martha ile bir
sını ırme ıgı ır e k 'h t" ı mev 
mahkemenin gıyabında yapılaca- likte ve dolnndırıcılı . to me ıy e • 

w karar verilmit olduiundan kuf bulunuyor. 
gına M h ·· ·· ·· k a~ı ınuhte .. em d f ve gıyap kararı yerine art a ve uçuncu oc "' " 
. 1~ve ıyehı· w J 2/9/1937 bir villada oturuyor, villanın bazl oda-
ı anen te ıg o unur. d l d (1679) larmı ayrı nyrı kiralıyorlardı . ~ a ar n 

_ ------------ birinin müııtcciri olan gene; hır kadın 
Öd · A )' H kuk HaAk"ımli münzevi bir hayat yaşıyordu. Teşhis 

emış s ıye u - . . .. .. 
... · d edilmemış hır ha talaktan oldu. Kadının 
gın en : . 

Öd • · T kke mahallesinden j\1artha Mnrek lehınde olar k hayatmı 
e~ııın e b 1 d w h 1 ·· · ı 

Ahmet kızı Nezibe tarafıl\~an iz- sigorta etmiş u un ugu ayrct e goru • 

mir Karfıyaka hamam mahallesi dü. · d k 1 . 
d 

Mnrtha sual karşısın a a ınca . 
Hatem sokak 10 numaralı ev e _Bunda şaıılacak ne var~ Benken-
Mehmet çavuf oğlu Mustafa aley- c;lisine mühim mikdarda para ikraz et· 
hine açılan botanm• da•as~nın miştim. o da her ihtimale karşı h~yatt· 
durutmasında Mustaf anın ıka· nı benim lehime olarak sigorta etmıt bu· 
metgi.hı meçhul olması hasebiyle lunuyordu. 
ili.nen tebliiat yapıldığı halde Bir rpüddet sonra bayan halanın •;ra· 
gelmediği gibi bir vekil dahi gön· aı geldi. O da teşhisi konulmamış ~ ~n 
der d•W• d b d d bir hutalıktan öldü. Vasiyetnamcsuı e 

me ıgın en aıya ın .a Ul'Uf- M rtha Marekin birjcik varisi olduiunu 
ma Yapılmasına karar verılerek 6/ a. _ _ı· d 
9/937 t • ..:ı-·· tona ta• tasnh eoıyor u. .. . 
1· Pazar eaı •unu aaa ... Niha t b .. t"" bu cinayetler uzenne 

1

1
k olduiu ilanen kendisine teblatr .•. ı. ye dul und rıcılık yapıldı. Martha 

o unur. 3099 (1681) .,.. .erpen o ~n ı. . . -
uydurma bir aırkatı vesile ederek aıgor 

ne tatlı şey... ta bedelini almaia tqebbüs etti. HerteY 
Ve aralarında çok samimi bir arka- anlaııldL Adliyeciler onun cinayetlerini 

daşlık hasıl oldu. Bu arkada§lık hudu- tetkikle me.~guldurlar. Halanın ve ilk 
1 kiracmın cesetleri mezarlarından çıkart· 

dunu nnsıl genişletti? ... Iki genç nu.ı 
1 

k . ıldı Thallum <lerulen 
anla~tılar? Bu onlar için bir sır, tatlı hır ara otopsı yap · ki . b. d"l 
sır olarak kalacak.. müthiı bir zehirle öldü e-rı tcs at e ı . 

di. İtte Marthanın .güzel çehresi arkasın· 
Fakat Katharin Şikagodan ayrıldık- ki l böylece meydana 

H r da .. anan yı an 
tan ve Holivuda geldikten sonra o ı- d E .1 M k hidiııeııi hakkmdaki . kon u. mı are 
vud ıle Şikago arasında dalına ve karşı- tahkikat ta Emilin bacağına baltanın 
lıklı telefon muhaveresi hiç kesilmedi. M~rtha tarafından indirildiğini, Martha· 
Ve bir gUn Hovardm tekrar Hollvuda nan güzelliğiyle aisorta kumpanyasının 
döndüğii görUldil. doktorlarını elde ettiğini tesbit etti. 

Iki gencin nipnlandıkları bir hafta HALA GOZELDIR 
evvel resmen bildirildi. Düğüleri de Martha hali güzddir. Fakat cinayet-

pek Yakın. . . 1 • · korkunç ıtıiı altmcla çehresi ar· 
enn1D L •• 

.Hovard: tık insana korku veriyor. Bir ar.aç gune 
- Ha\•a rdmrları kırmak, hava ~- kadar Viyana cinayet mahkemeainde 

!erleri kazanmak, Katharin ıibl ~ muhakemesi bq)ıyacaktır. Martha yalnız 
bir kızın kalbini ye aşkını kazanmaktan biT dolandırıcılık, bir şantaj su~u~ ce
çok daha kolay... · Yap vermekle kalmıyacak, z~~ırliyerek 

D. . cn·ı çevireceği filimler için öldürdüğü daha dört insan ıçın l.eaap 
ıycıı ve Y M ek iki 

de şöyle söylüyor: verecektir. Martha ar • .~n Y•· 
K th · ·ı beraber olduktan son- ıında cani olan bu kadın gulen 'Sözle-- a arm ı e • 1 1 v k r 

ra bu is ~rtık bam başka bir şekil a a- rine, kız.ıl dalgalı saç arına ragmen o • 
cak. .. kunç bir canidir. 

. . 
Kokusuz, dumansız, tul!'mbcuız, aeas~z 

mavi alevli ve hararetı pek kuvoetlı 

HEiDENiA 
Mazot ocak ve sobaları 
gaz soba ve ocakları 

21 Na. Pavyonda tethir 
perakende aahlır 

ve 

• 
1 ZM • 

1 R-.. 
Beynelmilel Sergisinde 

s. s. c. • 
ı. 

Sanayi istihsaldtı 
Sovyet pavyonunu ziyaret ediniz 

Sovyet Pavyonunda, S. S. C. 1. fab
rikalarında imal olunan muhtelif zira. 
at makineleri, traktör ,otomobil, yol ma

kineleri, telefon, elektrik lambaları, fen 
ni elektrik malzemesi ıJesair fenni insa-

~ 

at gösterilmektedir. 
Sergide teşhir edilen mallar, Sovyet

lerin sanayiin bazı kısmında ne kadar 
ileri gittikleri hakkında bir fikir ver
mektedir. 

Sergide gösterilen mallar hakkında malumat almak istiyenler arzu ettikleri malumatı mahaUinde "l•Lilitler. 
Fenni malzemenin mübayauı hakkında mDlumat almak üzere, lstanbul, Beyoğlu, İstiklal caddesi 443 Nu. da S. S . 
C. 1. Türkiye Ticaret Mümeuilliğine mür~car.t edileb.lir. 

S. S. C. /. Türkiye Ticaret Mümenil/iği 

ARAZI SA Ti Ş 1 
T. C. Ziraat Bankası lzmir şubesinden: 

Senet 
No. Köyü 

6 Balçova 

18 lt 

39 

57 

1&8 • 
. 

46 Kartıyaka So
iukkuyu 

260 Naldöken ~ 

62 Buca 

Tapuda yaz ıh 
Teminatın 

Borçlunun adı ve sanı nev'i 
Abdi karısı ve Meh- Tarla 
met kızı Senet 

Mevkii 
Ada burnu 

(Hacı) Oıman kızı 
Hatice 

Kadı öldüren 

Tireli Hüeyin O. Ce- Boıtan tarlası Ilıca 
mal 

3oatan tarlası Ilıca 

Arnavut Mehmet kızı Bahçe 
Ayte 

Çayır 

lhralüm Er- laza 
Hatice . 

Kavaf z. Mehmet oi
Ju Hakkı 
Menemenli oilu Ali O. 
Hüeyin Mahdmnu 
Cuma 
Piri~tine mµhacİl'lerin
den Ali O. Abdurr.ah. 
r.:ıan kardefi bmail 
alll)eai GüJıüm karde
ti Sadtk heiıNire.i 
Sabriye 

lt 

• 

Tarla 

Jt 

• 

• 

Bai ye kule 

Bai 

Yanakhk 

()çkuyular 

lnciraltı 

• 
• 

Cakırcwlu 

Pınar batı 
Na:lıkahve 

• Uçlwyular 
(içinde .30 zeytin ağacı ve) 
(2 odalt bai kuleai -.ardır) 

Tarla Oçkuyular 

HUDUDU Miktan Mi f aiı 
dekar borcv 

Şarkan Fatma Zafer sarben yol timalen Yu-
tŞacıkHaaHan cenuben Münevver 4,595 t 153 

ar an üseyin ıarben Binnaz timalen ve 
cenuben y~I. •. w • ı 1,488 1285 
Şa~k~n Gumut .oalu ~erımeai Hatice ıarben 
Gümut O. lımaıl kerımesi Emine timalen Yu-
murtacı H. Hüseyin cenuben Sivri Hacı Meh
met boatan tarlaları. 
Şarkan H. İbrahim O. Alinin ıarben H. Ah- 0,3S8 
met kerimesi Aytenin cenuben Ferhat verese-
sinin hıyar tarlaları, Şm. yol. 0,459 
Şarkan Hacı Ahmet oğlu Ali bahçeıi ıarben 
tarik timalen Hacı Ahmet kerimesi Atiye bah-
çesi cenuben Hacı Ahmet O. Mehmedin balı-

485 

çeıi. 2,160 1289 
Şarkan Keçeci Ali karısı Emine bahçeleri sar-
ben Hacı Ahmet veresesi tarlası timalen ta-
riki bu cenuben Köse ojlu Oımamn bahçesi. 3, 770 
Şarkan Ayfe rarben Emine cenuben Hamide 
Molla timalen tariki im. 1,149 
Şarkan Ayte garben Emine cenuben Malak 
Ali timalen tariki &ın. S,054 
Şarkan Hacı Hüseyin oğlu Mehmet garben 
mukaddema Nikolaki elyenn Felemenkli ldi-
diyone timalen Emine cenuben Etem çavuf. 2,022 1410 
Şark&n Ay,.e ıarben Etem Ç&YUf cenuben 
Emine timalen deniz. o 344 
Şarkan Baladur garben ve cenuben Alaç.ka ' 
Ahmet ve Balabanlı İbrahim f imal en tarik ve 
Ay,e. 7,512 
Şarbn Samiye sarben Hafız Abdullah tima-
len Hacı ~ustaf a baiları cenuben tariki im. ı t,028 ego 
Şarkan Di~ Ahmet garben Dibek Ahmet ve 
Nalban~ O. !•malen Hüıeyin veresesi cenuben 
kahvecı Halıl ve Nalbant oilu. (yarı hissesi) 7,581 
Ş...kan ve cemaben kendi tarlası carben yol 
timalen Kilise yolu. 12,888 

86 

Şarkan ve garben ve ccnuben yol timalen 
kendi bağı. 0,919 

» » ,. » Şarkan yol 1rarben ve cenuben kendi baiı fİ· 
53 

malen kiliıe harabesi. 1,838 
Bankamıza borçlarını üde~y~ yukarıda .-cllan -yazılı müstahsillerin hizalarında söıterilen mallan 3202 No. h kanun hü

kümleri dahilinde açık artarniaya konulmuttur. tik ihale 21 birinci tefrin 937 pertembe günü saat JS de bankamız binasında ya
pılacakbr. Alıcı ~ıkmadıiı veya ~lan pey borcu tamamen kapatmadıiı takdirde artuma müddeti 15 sün uzablacaktır. Arbt
ma ~el~ b~tunı~ck •öriilebilir. Batka ipotek aahibi alacaklılar. diier alikadarlann bu sayri mcmlaaller tizerlerindeki 
baklarmı " lnuuıiy\e faiz ye llUW.tlara dair olan iddialarını, evrakı müıbiteleriyle 20 ıün ~nde bankamıza bildirmeleri lazım
dır. Abi takdirde haklan Tapu ıicilliyle ..bit olmadıkça satıt bedelinin yaplatınuından hariç kalacaklardır. (3098) 

- b1JNU SEK!ZlN 
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lzmir enternasyonal 
ser~isinde -

Vatandaşlar! alaka ·uyandırıcı bir 
tecrübeye davet ediyoruz! 

Serginin 209 numaralı pavyonunda, Miele markalı krema 
makinelerinin binlerce kisi huzurunda tecrübeleri yapılacaktır. 

Sütlerinizi beraberinizde getirin, bu tecrübeye siz de İftİrak 
edebilirsiniz. 

Dünyanın her tarafında '• çiftlik ve süthane sahiplerinin büyük 
rağbetini kazanan Miele krema makineleri, memleketimizde de 
görülmemi, bir alaka ile karşılanmıftır. 

lzmir Enternasyoal Sergisinde Miele pavyonunu mutlaka 
ziyaret ederek, krema makinelerimizin harikalı 

randımanını gözlerinizle görünüz! 
Ayni pavyonda: 

Miele Bisikletleri. 
Miele Hafif motosikletleri. 
Miele Elektrik Süpürgeleri. 
Raleich Bisikletleri. 
HASAG Lüks lambaları, 100 - 500 Mu. 

» Gemici Feneri. 
» Gaz ocakları .. 

Manisa Vilayeti Daimi encümenin-
• 

den: 
1 - Yeni infa edilmekte olan Memleket hastanesi için nümu

nesi mevcut bezden muhtelif boyda 800 parça don ve gömlek 
300 adet nevresim , 300 adet çarşaf, 96 adet ~ömlek yaptırılacak 
ve 100 adet mufamba bezi 200 metre sargılık ve 96 metre kom
reslik bez alınacaktır. 7054 metre bezden imal edilecek olan 
levazımın imaliyesi ile birlikte muhammen kıymeti iki bin alt
mıt dört liradır. 

2 - Bez nümunesi ve İmal şartları Vilayet Daimi Encüme
ninde görülebilir ve öğrenilebilir. 

ihalesi 16/9/937 perşembe günü saat on buçukta Vilayet Da
imi Encümeni önünde yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminat 154 lira 80 kurustur. 
ilan olunur. 3047' (1683) 

.... 
Nafıa Teknik okulu müdürlüğün

den: 
1 - Kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulan İf: lstanbul Be

tiktaş Yıldızda bulunan Teknik okulu tedrisat binasında tartna
mesine göre yapılacak hedmiyat, çatı İnfası, betonarme döfe
meler, su ve elektrik tesisatı ve teferruatıdır. 

2 - Ke,if bedeli 47485 lira 43 kuruftur. Eksiltmeden iki saat 
evveline kadar mektebimizden alınacak irsaliye ile yüksek mü" 
hendis mektebi muhasebesine yatırılacak olan ilk teminat 7122 
lira 82 kuruştur. 

3- Eksiltme şartnamesi ve teferrüatı yüksek mühendis mek
tebi muhasebesine yatırılacak olan 237 kuruş bedel mukabilinde 
alınacak makbuzun ibrazı fartiyle mektebimizce verilir. 

4 - Eksiltme 20/9/937 tarihine rastlıyan Pazartesi günü saat 
15 de Gümüş suyunda yüksek mühendis mektebi muhasebecili
ğinde toplanacak olan eksiltme komisyonunda yapılacaktır. 

5 - isteklilerin teklif mektuplarını eksiltme saatinden bir sa
at evveli yüktek mühendis mektebi muhasebesinde toplanan ko· 
misyon başkanlığına makbuz mukabili vermeleri lazımdır. Pos
tada vaki olacak gecikmeler kabul edilmez. 

6 - Eksiltmeye girebilmek İçin nafıa vekaletinden alınmış ve 
en az 30.000 lira tutarında betonarme bina inşaatı yaptığına dair 
müteahhitlik vesikası ve cari sene ticaret odası belgeleri bulun .. 
mak l&zımdır. 

(5616) 3012 (1631) 29--5--10--15 

Izmir Sahil Sıhhiye merkezi baş 
tabib)iğinden: 

Kefif bedeli 1653 lira 35 kurut olan lzmir Sahil Sıhhiye mer .. 
kezi binasında yapılacak kalorifer tesisatı attırma ve eksiltme 
kanununa tevfikan 29/8/937 tarihinden itibaren 15 gün müd
detle münakasaya konulmuftur. isteklilerin ketif planları ile 
fenni 4artnameyi görmek üzere Pasaportta sahil sıhhiye merke· 
zine müracaatleri. Eksiltmeye ittirak edeceklerin yüzde 7.5 te
minat parası olan 124 lirayı merkezimiz veznesine yatırmaları. 
Münakasa günü olan 15 Eyliil 937 çartamba günü saat 15 de da· 
iremizde toplanacak komisyonda bu İti yapscaklarına dair eh· 
liyetname ve diğer vesaikle birlikte hazır bulunmaları. 

29--2--6--10 3035 (1636) 
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BRISTOL 
Bey oğlunda 

~..ıit2'2"ZZZl 

• 
1 OSMAN 

Sirkecide 
CZ7.Z7..T.LUJJ!llJ 

Bu her iki otelin müateciri Türkiyenin en eski otelciıi IlA Y 
MER LOTFO'dür. 43 aenelik tecrübeli idaresiyle bütün Eg 

halkına kendisini sevdirmittir. 
Otellerinde misafir kalanlar, kendi evlerindeki rahatı bu 

lurlar. 
Birçok hususiyetlerine ilaveten fiatler müthiş ucuzdur . 
lstanbulda bütün Ege ve lzmirliler bu otellerde buluturlar. 

• 1 - " 
Ziraatçılara, Çiflik sahiplerine ınüjde?? 

Hükümeti Cümhuriyemiz gaz ve "benzin rüsumunu indirdi. Ar
tık bundan sonra ucuz olan bu maddeleri kullanmağı düfÜnmeğe 
mahal kalmadı. Pek az kullanılmıt 1925 - 1927 modellerinden 
(FORDSON) markalı traktörlerimiz vardır. Bunlar ehven fiat 
ile satılacaktır. iki adet nümune mevcuttur. Geliniz, görünüz ... 
Fırsatı kaçırmayınız? 

ADRES : lzmir - Fevzi paşa bulvarı No. 41 Hurda Demirci 
OSMAN MALKOÇ 

1 - 10 (1689) 

awq• ,. ·-•·+:; 
m~~·=~~. ~-~ua~·-·•ı~x~-~~~~·Um~m2•~AD•m·~~~~·--~~v~·~-~B Ticaret lisesi ~irektürliiğiinden: 

Manisa 
ninden: 

Vilayeti Daimi Encüme- . "iKiNCi KORDON MALTIZLAR,, 

1 - Yeni İnşa edilmekte olan Memleket hastanesi için kılıflı 
ile birlikte beheri 13 lira 95 kuruş kıymetinde 100 adet yün 
yatak ile yine kılıflı ile birlikte beheri 204 kuru' kıymetinde 200 
adet yün yastık açık eksiltme suretiyle satın alınacaktır. 

2 - Kılıf nümunesi ve diğer fartları Daimi Encümen kale
minde görülebilir ve öğrenilebilir. 

3 - ihalesi 16/9/937 perfembe günü saat on buçukta Vilayet 
Daimi Encümeninde yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminat 135 lira 08 kuruftur. 
3046 (1684) 
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Manisa Vilayeti 
ninden: 

daimi Encüme-

Yeni inta edilmekte olan Memleket hastanesi için 895 lira 
muhammen kıymette on altı kalem tabak, ki.se, fincan, sürahi, 
su bardağı, tuzluk, tepsi, çatal, katık, bıçak, kepçe gibi mutbah 
malzemesi açık eksiltme sur'etiyle satın alınacaktır. 

2 - Bu malzemenin nümuneleri ve evsafına ait tartları Dai
mi encümeninden görülebilir ve öğrenilebilir. 

3 - ihale 16/9/937 perşembe günü saat on buçukta Vilayet 
Daimi encümeni önünde yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminat 67 lira 13 kurustur. 
Jlan olunur. ' 304J (1685) 

il Daimi Encümeninden: 
7627 lira 09 kurut açık tutarlı Bergama - Soma yolunun 

2 -t 500 - 19 -r 900 üncü kilometreleri arasındaki köprülerin 
onarılması iti 15 gün müddetle açık eksiltmeye konulduğundan 
isteklilerin 2490 sayılı yasa hükümlerine göre hazırlıyacakları 
temin~t ve tiaret odası Belgeleriyle birlikte 16 eylfıl 937 pertem
be günü saat 11 de U Daimi encümenine bat vurmaları. 

3061 (1687) 

Eski talebeler kayıtlarını 15 eylule kadar tecdit ettirmelidir· 
ler. 

KA YiT VE KABU~ 
Atağıdaki kısımlara her gün 9 dan 12 ye kadar kayıt ve kabul 

yapılmaktadır. 
1 - ORTA KISMA : Kız ve erkek ilk okul mezunları. 
2 - LiSE KISMINA : Kız ve erkek Orta okul mezunları. 
3 - TiCARET KURSLARINA : 

A - Kısmı 2 sınıflıdır. Tedrisat sabahtan öğleye kadardır. 
ilk okul mezun kız ve erkekler .. 

B - Kısmı iki sınıftır. Tedrisat sabahtan öğleye öadardır. En 
az orta okul ikinci sınıfına geçmit kız ve erkekler. 

C - Ak,am kurs kısmı Devlet ve Ticaret evleri memurlarına 
aktam tedrisatı • 

Fazla malumat almak için okul direktörlüğüne müracaat 
edilmesi. 

- 5 - 7 - 9 3086 (1680) 
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lzmir Tayyare alay! komutanlığın
dan: 

iz mir TAYYARE alayi f abrikaaına atağı da gösterilen san' at
karlar alınacaktır. Müracaat eylulün son gününe kadardır. Gir
mek ve izahat almak istiyenler her gün Re,adiyede Tamir fahri· 
kası müdüriyetine müracaat etmeleri. 

1- Kontrol ustabatısı .• 
1 - Motörcü ustabatısı .• 
1 - Haruri muamele atelyesi ustaba,ıaı .. 
1 - Yıkama postası ustabatıaı .• 
1 - o~montaj atelyesi ustaba,ısi .. 
1 - Tesviye ustabatısı .• 
1 - Kazancı ustabatısı .• 
1 - Tahta itleri ustabat11ı .. 
1 - Laborant .. 
1 - Ressam .. 
1 - Fen memuru .• 
1 - Keti f memuru. ~ 

1 13 • 3082 (1682). /'\ 

BE 1937 
L l'kZAR 1937 • -Bütün ızt1rapJarın panzehiri 

G R iP N • • 1 
• 

WZ.rz.7/Z7Z!, /(.L7JrLT7.Z/Z//7ZZZZL77!7.7.77.T/J27J..Z777.T...LT.7.7...77ZZJ 
A En ku~uk hır kırı~l~k koruduğunuz gibi di,, haf, 
anında hır kafe Grıpm romatizma, sinir ve adale 
almakla kendinizi soğuk al- ağrılarını da sür'atle teskin 
gınlığı, nezle, grip, bron - etmİf olursunuz. 
fİt ve emsali hastalıklardan Günde iki kafe alınabilir. 

Gripini tercih ediniz -
CZZ*7.2ZZZ7T77Z/TZ"CZTzrzzT..JZJ'ZZiiCZTJZY~ua&.U7.ZZ/.YJ.ZZZZJ 

Otel SADIK AKSEKi 
Tllkilikte Telefon 3206 

Sabık T evf ikoas:ı Oteli 

Yeni temiz 

mefruşat 

Banyo 

Bol hava 

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

:zaralı çok temiz ve emniyetli yegane oteldir. 

,.---------.--~---, 
Umum Pamuk Fabrikatörlerinin 

Nazarı dikkatine 

PLATT 
F abrikasımn Namdar 

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

ADRES: 

Go D. GIRAS 
Pettemalcılar, Evren .sokak No. 3/1 

Singer dikit makinaları kumpanyası kartısında 
Telefon: 2413 Posta kutusu : 234 IZMIR ' , 

CI 
Doy ç e O r i y ant bank 

l)RESDNER BANK ŞUBESi 
IZMiB 

.MEHICEZI : BEIUJ.N 
Almangada J7fJ Şubesi Me11cuıiıır 

~tH maye ve ihtıyat ak~esi 
165,000,000 Hnybsmnı k 

'l'iirkiye<lo Şnbeleri: l~TAXBUL vo IZMIH 
1'lıı!ırtfa Şubeleri: I\AlllHE ve ISI<ENDEHIYE 

Her tiirlii hanka mnaıoeh'Hnı ifa ve kalrnl eder 
• AI.ıMANYAHA ıeyabat, ikanıer, ttthsil ve 

t:eraitle REOISTEHl\lAHK satılır. , 

DENtZYOLLARI iŞLETME MODORLOGONDEN 
lzmir Fuarı münasebetiyle ANKARA vapuru 

Eylulün ikisinden itibaren Fuarın açık bulunduğu müddetçe 
otel olarak lzmirde kalacaktır. 

Bir gecelik yatak ücreti 
Birinci mevki lüks kamara hariç 125 - 150 Ku. 
ikinci mevkide 90 Ku. 
Oçüncü mevkide 70 Ku. 
Yemek ve içkiler nefis ve ucuzdur .. 
Gemide yatmıyanlar da lokanta ve gazinodan istifade edebi

lirler .. 
BU MOSTESNA FIRSATI KAÇIRMAYINIZ 

1 - 3- 5 3056 .0650) 
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