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11 SON TEŞRlN PERŞEMBE 937,~~---

S(l)i, ~ ı imtiyaz sahibi: ŞEVKET BiLGiN 
Başmuharrir ve ı •-r.t:mi neşriynt nıüc!üril: 

HAKKI OCAKOCLU 1 

_ı 

ABONE ŞERAiTi 1 
-;::D~E::::-V::-A,...,M,..,,-M~O=n--o"""'E='T=1,_..~T'"""u-· r..,...k"'""i:ıı-·e_i,_ç.,....in--=H=a-r-iç-lç-ın 

1 Senelik . . . • . . 1300 280() ı 
1 Altı aylık . • . • • • 700 1300 

c.-- Fiati (5) kuruttur 
~--...;;;;;;.;..._ 

• 
Cumhuriyetin Ve Cumhuriyet Eserininin Bekçisi, Sabahlan Çıkaı: Siyasi GazetediT 

:Mareşal Fevzi Çakmak: 

i
l Ankara, to (Yeni A\1ır - Tele- 1 
fonla)- Mareşal Fevzi Çakmak 

1 bugUn 1\ U trenle lstanbula git
mı,ur. 

ı __ 
YENi ASIR Mı.tbaaunda baulnufhl'. 

Yılbaşında Halayda intihap var 
••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Hatayda kurulacak yeni hükümet Iran hazinesinde 
--~~!lmz::--İlıllllll ________ ._. ____________ .... __ _..~ ·--.ııı .......................... .. 

Intihabattan sonra teşekkül edeceğinden o güne Şa~inşah mücevheratın 
kadar vaziyette değişiklik olmıyacak bir kısmını iran M. 

---T--k-.t-1- ~-~ ~ ~ ta~::,:!.~!~:~:~r~;-m!!:: Bankasına hediye etti en ı er lanmıt olan anlqmaya göre bu ayın 

Belediyenin muvaffa
kıyet yoluna ışık 

serpebilir 

yirmi dokuzunda mer'iyete gire
cektir. Ana yasaya göre kurulacak 
olan yeni hükümet ancak Hatay in
tiha.babndan aonra teıekkül ede
ceğinden o zamana kadar Hatay 
idaresini bugünkü mahalli hükümet 
memurları vekaleten idare edecek
lerdir. Hatay intihababna ikinci 
kfnunun ilk günü baflanacaktır. 21 
YMmda olan ve Halayda doğmU§ 
bulunan her Türk intihabata ittirak 
edecelitir. Hatay seçimine Türkiye
den 1'tinJt edecek 2500 Hatayb 
vardU'. Milletler cemiyeti konb'ol 
- SONU DöRDONCO SAHIFED~ 

Tahrandan bir manzara 
Tahran, 10 (Hususi) - Iran saltanat Iran milli bankasının sermayesini ar._ 

hazinesinde mevcut mücevheratın bir tırmak için S. M. Şahinşah tarafmrum 
kısmı tarihi kıymeti haiz. oldUk1arından mezkur bankaya hediye edilmiştir. Bun
muhafaza edilecektir. Ve diğer kısmı - SONU DöRDUNCO SAHtFEDE-



SAYFA :2 

.................................................. • • 

~Anketlerimiz~ . . 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Şehir işleri 

f'ENt ASIP. 

ŞEHİR HABERLERİ 
• 

Şikayet kutuları 
Rekoltenin yarısı tükendi Dairelere 

··················-----------------
lzmir nasıl en mamur 

bir şehir olabilir ? 
~·······································~ 

g Kadastro i 
Amerikan kumpanyaları Cumartesi ..:;:·:.::~~~~;:,::~;:-~ 

tu··ıu··n bedellerı·nı· o··deyecek terinin aksamadan cereyanını temin içİll yeniden bazı usuller ihduıru muY•fık 
görmüştür. Vilayetin emriyle lıer daire• 

. . . . . . 
•• gunu •• 

s Müıaviri B. Halid: 
• 
E Ziya bu mevzu üze . 
i rinde çok enlere-
• 
i aan fikirler serd-

Tütün piyaaaa dün de normal §artlar 
nltında in.kip( ederek ve muhtelif mın
takalarda ufaklı büyüklü satış yapılmı~
tır. Ku:adasında (iatlerin düpncai ve aa
tışhuın durgun gitmesi üzerine dün Ku
pda11 müstahsilleri alakadar makamla
ra başvurarak te<lbir alınm-sını dilemİf· , 
ierdir. 

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

inhisar 
•••••••••••• 

Bütün mıntakalar 
. da . .,atışlara iştirak 
ediyor Müstahsilin 
şikayetleri tetkik 
ediliyor 

bun faaliyete geçtiği haklundaki haber- nin önüne birer şikayet kutusu konul• 

l~ri ~kik etmişler ve a.'lı olmadığı ne-1 ~~ur. Şik.&,y~tleri volanlar, işlerinin t~· 
tıccsıne varmışlardır. Alakadar kumpan-1 kıbınde zor1uga ugrayanlar, usulsuz: •1 

yalar, bu kombinezona girenlerin adla-ı yapıldığım görenler şikayet ve tcınerı· 
rının tasrih edilmesini istemektedirler. nilerini birer mektupla vilayete bildirt

Öte taraftan inhisar idaresi her mın- 1 ceklerdir. Mektuplar bu kutulara •td•• 
takada faaliyete geçerek satıolanna de- cak ve kutular vitayetin kontrolü a1tınclt i ediyor 1 
vam etmektedir. Türk limited de dü.- "'çılacak.tır. 

••••••••••••••••••••• 
Peştt .. nin Marge -

Gary tobacco kumpanyası. muvııltkat 
bir znm:m i;in dünden itib- :n mübaya
atı "'csmi~ ve satın ıildığr tütünlerin mik
tannı lstanbulda bulunmakta olan umu-

mühim miktarda tütün mübayaa etmiş- ı Dün sekiz.inci iıletrne, emniyet, kartt' 
tir. Dünkü satı~arla birlikte rekoltenin 

1 
biyo ve tütün fabrikası önüne bu kutu• 

rit adasını Macar-
yarısı tükenmi§. daha doğrusu miistahail lar konulmu~tur. 
elinden çıkmışbr. 

TOTON PARALARC hır nası} bir 1~u- mi müdürüne bildirmiştir. Gelecek ye- luk parti. Seferihisar tütün rekoltesinın 
, ni talimata cöre bu kumpanyanın piya- yüzde yirmi beşidir. Ve 65 - 70 kuru;la Alakadar Amerikan l::umpanyalarının 1 Kiicük Haber/er 

rİzm merkezi saya yeniden i :1tırakt mevzuu bahis ola- sablmıştu. Geri kalan kısım için bir Ame- satın aldlklan tütünler lzmire gelmeğe t 

bilecektir. nkalı kumpanya taliptir. Ancak bir az başlamı~tır. Dün Garry Tobacco kum-l!7Y;Z7.ZZZZ7'.ZZ.l!ZZZ7...7.27.T.LV-P?Jl'J 

l ? 1 K .. h h" k" d k b Bııkl 
Yaptı ar • 1'.adast . . . b H n z· 1 SffiERIHISARDA tr nzilat yapılmasını teklif etmi~tir. panyasının mubayaa ettiği tütünlerden . uta. :a .u umet o .to~u • ay •••• 

ro mU§tıvın cıy cı t ıyıı D" S I rih' u1 b' . . t t"' ı::?L rl h .. l k . d b mu"hım' bı'r k••mı rrelm:a ve n1uamelesı' lzmır vılayctı sıhhat ve ıç.tımaı mua•." ••••••••••••••••• .... h' I . d t.u nlar l . un e e ı r m ıa ırımız u un ea- ı.:.KSpe er en uz "'1za mer ezm e u- ... ., .,. 
şe ır erm e o ra ve ora an ıyıce . -'-k , b . t "d "' · )""' t · d'I ·.ur· "LJer küçük mı·sal- b·ı l lılmd k' 1 rd . ~ tıJan ve pıyas durumu hııK ·ınaa m lunuyorlar. Eksperler. müstahsili arka- yapılmı~tır. Tütünlerin paracı hafta so· ne mu ur mnavın ıgıne ayın e ı mıv 

cı~ ı en erce ma ur ı ora a a mnvı . . k .. 1 § 1\1 d 1... kk ı M h d' ba• .. k b-'LU l kt 1 tenvar edecek durumda bır me tup gon- ından koşturarak iskonto işi hakkında nu olan cumartesi günü tamamen müs- enemen e, 'Da a e me ın 
• J bü ük J l semayı gornıc un yar ı ır. . . .1 • " d .. l v d u1 .... b• : aen y aers er y . b da h .. .. d .. ... .. dermıştır. Bu mektupta ven en ızah~t. cevap btiyorlar. Bence ortada bir fev· tahsile verilecektir. Garry Tobacco kum- gın an uç metre uzun ugun a t u ... 
• anı ura er gun gor ugunuz • . d-"-· . b ı k 1 bd d' b·k· : l /ı k b •1 • · la d kt G" . 1 l>dki de dığer mantakı:Jar ı=ı vazıyeti kaladelik yoktur. ilk parti satışlar bit- panyıısı bu sene üç milyon kilo tütün sa· orusunu ça ma tan suç u . e ıye " • a ma a l ıyeft.nı· mavı sema ora r a yo ur. uneş ısc . M h ·ı · d Al' r-k k dl' -ril· : · b' ka ahs l S bile aydınlatacak vaz.iyettedır. u abiri- tikten sonra. kumpanynlann hızlı satıı· tın almıştır. çı erın en 1 ":.'° ma a ıyeye v ... z l senerun ır ç ayına m us ur. ene- d ,._. k d h mi.,tir. : aöatere im nin dıg'"er ayları güne"";.,~;r. lnsanlar miz iyor .ci: • . lara girişmemeleri kendi lehlerine olmak- Şu daki a a müsta aili düliindüren ve s 
• O' .,.-..- cŞ' d.i •--d Sef h d 70 000 1 b b eh h ı b aı~t- d d k 1 d b. · Al § Tirenin Eğridere köyünde Ay,e i~ .. •••••••••••••••••••••••••••-••••••••.. ve hemen biraz YJ>"lanmıc fakat V!lkit ım ye ~ ar en ısar a . I a era er, b eme a ir an önce para- ô.&a ar e en no ta ar an ırı man-

A-1..-- .:ı- L--· t lkild k ~ " •-·ı _ı_ • ı B '- d'I k .. l l d minde bir luzı karıran Salih ve ark.adat' ~tı uo.u e er yapma ve hali müsait olanlar orada _ a.ı oya y~m tütün satı mıştu. u ıene ya kavuşmak isteyenler için satış rnccbu- yaya tev"-e ı ece tulün er mese esi ir. " 
'"--- .Aı.-· • lm' 1 d ne yapar h ·1· ı ._ M h t k 1 l d lk' 1u d• &UAae ~~e ge 1J o an Ka astro 1 b"l' . · · , üzüm mahsulünün müata sı ı memnun et- riyeti de vardır.:. 1-fenüz bu mem e"'ete sevk.edilmek üze· e me ya a anını!,! ar ar. 1 suç 

.. iri b Ha • 1 ar ı ır mısınız . dl' ·ı . . 
1llll§ClV ay ht Ziya Şehir işleri I<ı b l d d' meyi,i. bemen herkesin tütün ekmesine ALAKADARLARA GöRE. re piyasadan tütün satın alınmış değil- a ıyeye verı mıştır. 
.. . d ki k . . şın azı ay arın n na ıren aru § S f h H d 1 • deli uzerın e an elimızc aşağıdaki cevabı .. t d ·· · d h . ve ümidini tütün mahsulüne bağlaması- Alakadar makamlar. fiatleri dü..iir- dir. Fakat yalanda satın alma muamele- e eri isarın 1 ır mahal CStn 

. • B b bilhassa . vucu e en guneşın nere e, angı şe- ,... H k tı el 
venn~tır. U oeva ın Turızme h' d b l • h ' ı· d .. na sebep teşkil etmiştir. Bu 70.000 kilo- mek irin tÜtlİn mıntakalarında bir gru- ine girişileceği söylenmektedir. üsnünün dük Ôn camını kıran Me rt1 

11.fı.k ed k k ır e u unacagı u .ısa nere e gune- ... 
taa u en ısmı ço enleresandır. . a ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• adliyeye vcrami.§tir. ı . il h k ,_. b' . şın hayal veren şuaatını bulmak kabı! Sabıkalı d • • e § M E p h ıı · d• - zmır ş p e yo :ıu la ıatm en enemenin ·sat §. ma a esın . . · ı olacağını telgraflarla soruştururlar. e e re s d• müstesna şeraıt dnhllınde yarattığı şı- 0 .. ld • l b'nl k e ıy 1 1 Lir hadise olmuştur. Yirmi bir yaşın 

, uneş o ugu yer ere r erce mar: v [ k . . . d ·1 
rin bir şehirdir. Çalışmak ve hele fen sarfiylc sefer ederler. n..aran l fflOZlSlnl e olan Mustafa Atalay, Bn. Fevziyen

1

1 
kuvvetine istinat ederek muayyen sart-ı Ş h ld [ . d 1 ılma evine gece vakti girerek kadma taarru 

• u a e zmır e ne er }'ap z, ne- öğr k ı·ste • ' 
lar dahilinde plAna .istinaden çalışmak ler yapılmaz? Bu güzel şehre gidip enme mlŞ etmek istemi§ ve yakalanarak adliye)' 

§artiyle Iun~ çok güzel eserler vere- gelme kolaylaştm1ınalıdır. Gümrük Geçen günkü sayımızda. istanbu1. iz- ukarı mahalla"" tın tanzı• • verilmiştir. ,,,,,,,,, 
cek bir yerdir. muamelesi kabil olabildiği kadar koiay- mir, Manisada birçok hırsızlıklar ya- ,;i.amİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİ9ii 

Uzun süren bir işgal devresinden son- laştırılınalıdır. Hatta bu kabil seyyah .. pan ve lstanbulda bay Tuliit adında bir R 
ra yaralı olarak ele aldığımız bu oclılr lar için katdınlmalıdır. zatı öldüren ve ağuccza mahkemesin- mı· ı·şı·yıe ug"" raşıy or amazan 
dünyanın geçirdiği iktısadl buhranlara Çünkü her kesi gümrük ve mal ka- ce mahkUın olaralc afdan istifade ede-
rajJmen muhakkak ki Türk ırkına has çakçıst addetmek hem doğru, hem de rek ceza evinden salıverilen fstanbullu D ı 
olan kudret ve tahammül kuvvetleriy- lıi ık d · ·ıdir. Zinetullah adındaki bir sabıkalının sor- avu u 
le bugün Şarkın incisidir. içinde otu- ~icari~mtcanın muamelesi ve mua- gu lıakimi tarafından tevkifine karar ve- Dün nizam ve bütçe encümenleri. gul olacaktır. 
ranlar belki alıştıkları için bu güzelli- . !bette h rd k h' k , ri1dıgı" .. nı' YA ... mıatık. muhtelit Lir encümen halinde belediye- Değirmendağında Halit bey Mektebi 

yene ı e er ye e sı ı ır .on"" -·..... • 
ğin farkında değild1r. Ben hazan fırsat\ role tabidir. Dün Zinetullahın birinci sulh ceza de içtima ederek ıehir meclisine verile- önünden Halil Rif atpaşa caddesine ka-

b~lup senede bir ilci def~ gel~ğlim bu 1 Memlekete gelen )'abancı yolcu l.emiz mahkemesinde duru§ması yapılmıştır. cek evrak üzerinde L:arartar almışbr... dar uzayan ana kanalizasyon ikmal edil-
guzel şehir, evvel! hiç hır şehır. e ~u-ı oda, güzel yemek, mükemmel banyo, Hakimin sorduğu suallere karşı suçlu Kız enstitüsü için şehir meclisince geçen miştir. lkiçeşmelik caddesinde olan la· 
ikayese edilemiyeoek kadar temızdır... { hl · kl' · lika tal d Zinetullah kaçamaklı sözler aöylemiş sene Maarif vekiı.leti emrine verilen ar· ğun Litmek üzeredir. Cümhuriyet mey-

Bu itibarla lzmir belediyesi şark şe- 1 era ı. çıçc 1 genış n ar a v.eya 

h 1 
• 

1 
cak bir f 

11 
1 bahçelerde yemek yemek ko1ayhgını ve sabıkası olup olmadığı sualine kaf§1 snnın ortasından geçen yolun ka· danından ı\raı bulvarına kadar uzayan 

lr enne nilmune 0 a aa yet 1 bulmalıdır. da: patılması işi de meclisin bugünkü içti- lağımın yaptırılmasına Laşlanmıttır. 
göstermiş ve bunda muvaffak olmuştur. S 1 .. x. Ağ A 1 • s· 1 d d .. " ı ek k Eski gülUnç kordon tramvaylarına e Çuoa - •. ~memnuna - yasu uga - ır ~ya a ım ve satımı mes e· mrun a goru§ii ec ve arara bağlana- Katip oğlundaki yolla Karantinada 

kabil b 
•. insan! ki h ı Bergamaya hulusa her tarafa hem çok sinden ağırceza mahkemesince beş se· caktır. Bu yolun kapatılmak suretiyle Madenci Kadri sokağında yı:.ptmlmak-

mu ugun arın zev e er 1 • • • • 1 
ki 

.r ,, if t b" l .• 1 kolay hem de pek ucuz gıdebılmelıclır. ne hapse karar verilmi~ti. Bir müddet Kültürparka giden yol üzerinde fzmirin ta olan yollar 1·Lmal edı·tmı'•tı'r. l\1esudı'· va t seıer yapaC861 zar: o o us erınız: v .. .. . • .. y 

rd B kadar k 1 . 1. 1 İşte bunun oldugu gundur ki lzmır lu- yattım. Afda ~ıktımf Demiştir. en modern müesseselerinden birinin yük- ye caddesinin Fransız hastanesinden iti-
~- ıbr: uok A §1 ve h~ vle~dı otod- f ı·istler celbeder ve bu s:ıyede mil)•on1a Halbuki alelade bir e•ya alım ve sıı· aelecegvi ümit cdı'lebı'lı'r, ı ,~ ır ç vnıpa §e ır erın e e 

1
. k " baren başlıyan yol da tamamlanmıştır .. 

· " 1 l . l ıra azanır. tımı meselesinden ı, ..... sene agv ır hapis ce• B 1 d' d auur. .ı. a nız yo cunun geçıp oturacağı s· b' 'k' . t .. 
1
. . ~.. e e ıye aimi encümeni. reisin be- Basmanede 9 E.ylut meydanının döşen· 

kadar IZC tr 1 1 mısa soy ıyeyım : USI verilemiycceği kendisine ihtar edıl· f d' [ h yere geçmesi için lhım gelen yer • e ıye en eyctine verdiği talimat \ize- mesine devam edilmektedir. 
dard Ik• w"· . d .. 

1 
d Mesela Peştede hır (Sen Gellerte) miş, fakat Zinetullah ifadesinde ısrar et- . h 

ır. ı ~ının otur ugu yer er e ı d ' 1 h _, b' l d rme azırlanmakta olan Vezir ve Os-
b h 

. • k' 
1 

ıye banyo u avuuu ır ote var ı:-.. mlşıir. ~~C<.T.B'~~ 
e erının se ızer santim sağdan ve so - man suları İşini tetlcik etmeğe M~lanu~-

dan azaltılıp bu geçit yerine (lG) saa-I Banyoya hem has. ta.lnr gider hem de eğ.•- 1-fddisenin mnhiyeti nazara nlınetrak v LJ Jk • k ıı • 
1 k 1 ld tır. 1 eni tesisat yapdmak suretiyle yu- n ıa evı oşesı 

tim bir geniclik ililvesi kabildir. Eski at-, enmek gezme ısliy.en er ... Bura.da bır ait o uğu mahkemede duru~ııııı yapıl- k 
,. h f t k L 1 , k k .. k dd arı mahalliitın su ihtiyacı temin edile- ı 

lı tramvaylarla ondan sonraki kaptı a ta o urma Ştl' ıy e yemcı~ ıçmc , ma uzere evrn ın i in makamına tev- cektir. 0'.:7"././.7~LT~LXııtxr7..T.LZ"~~,J 1 
kaçlıları göz önline getirecek olursak ı r,nlm.ak dahil günde .ccman yek~~ üç diine karar verilmi~tir. 1 _ Kayıtları evimiz tarafından ya-1 
bugUn bizi lene: gibi uçuran bu va:nta ı ıra ıle en modem bır hayat surmek --o- REiSiN TETKiKlERI 1 d l' k 14 1 1 9 3 1 

--1-
Kara koyun kuz.uludur 
Dizlerim ıızılıdı.r 
Bekletmeyin a elendim 
Arkadaşım aç gö:diidiir 

Sürme çamlar ıüriiliiyor 
Çil paralar ıaçılıyor 
Arkadaşın keldir baii 
Hiç durmadan kafınıyor 

işte geldim koşa kofll 
Ayağımı vurdum lafa 
A elemlim a ıultanun 
Dünyalar durdukça ~a 

ize geldim, ıiu geldim 
İnci mercan diu gelelim 
A elendim a nıltanrm 
Arzuladım ıiu geldim 

.,. LJ .. • [ pı an man o ın ursu - - 7 tarihi- , 
elbette bilyu"k bir muvaffakıyet ~yı-ı.kabn olduğunu gören i~sanlar, ihtiyar, nQfJQl VlnÇ er D 1 d' _ c e ıye reisi dün sabah miıhendisler ne tesadüf eden pazar günü sa.at 1 O da $ekerim var ezilecek 
lır.. 1 genç. kadın, erkek, b~k.ır, dul. Bu ve tthalat gumrüğünde havai vinç tesisa· ile birlikten yukarı maballatı gezerek başlıyacaktır. Tu··1b ..... tlerden •üziileceh 

Her alınan c:euin hüsnü muhafazası ernsal_i y. erlerdedirle·r·. Otellerde y.e. r bui- 1 k d d 1__ ..... . ~ 1 

1 tı yapı ma ta ır Vinç tesisatı çalışma a noKBanlan tespit etmiştir. Yulı..arı ma- 2 - Bugün saat 1 7 de kütüphane ve Bekl .. tm .. yı'n a elendim 
için tamiratı mUtemadiyeyc son derece mak ıçın on beş gun evve muraca:\l le. 1 1 k f 1 h ~ ~ 
dikkat edilmesi lhımdır. Bunun ıçın etmek lazımdır. 0 a! 1 ve az a iı çıkmasını temin ede· 1 a~l~l~rin oturulacak Lir hale getirilme-

1 
ne,riyat komitesinin haftalık toplantısı Çok yerim var gezilecek 

cektır. len ıçan reiı Lu mevzula yakından meş· vardır. j a..._~..,".2~B!'9Ali. B6Flllm~~~ 
her türlü vesaite malik bir tamirhane· Peşle üç senedir çalışıyor. ~_.....A 
nin derhal meydana getirilmesi zaruri- •runanın içindeki Margerit adasına •I 
dır, cidden modern olan bu arabaların milyonlar döktüler. Şairleri imrendir~ 
hüsnü halde tutulması isteniyor. Bcb- cek bnhçeler, seyyahları rahate ka\ruş· 
diye, memleket evladından dört genci turacak oteller yaptılar. Şimdi adaya 
-San'at mektebinde okuyanlar tercih akm başladı. Dün milyonlar akıtmışlar
edilmek şartiyle - bu arabaların yapıl- dı. Bugün milyonlar toplıyorlar. 
dığı fabrikaya göndermeli, talebeler Halbuki orada ne Izmirin bardacıfı, 
orada allı ay çalışarak arabaların bu- ne de çekirdeksiz. üzümü var. I~te .si.Le 
lün hususiyetlerini ve ruısıl tamir edi- bır saha ki her kes üzerinde tevakkuf
leceğini öğrenmelidirler. la et.üt yapabılir, projeler hazırlıyabilir. 

- iz.mirin en çok neye ihtiyacı var
dır ? 

- Bu sualinizin cevabı çok geniştir. 
Hemen diyebilirim ki her güzel şey 
rapılmalıdır. lzmir buna her suretle 
layıktır. Fakat bu ltadıır uınum1 bir 
mülfilıazadan evvel düşünmek lazımdır 
ki Izmir garbi Anadolunun yani bu 
münbit ve mahsuldar toprakların nıah
recidir, nğzıdır. 
Mahsulatı iptidaiye burndan gönde

rilir. Anadoluya lüzumlu her şey hu 
kapıdan girer. O halde evvelemirde bu 
iki mühim ihtiyaca tekabül edecek su-
rette limanın, tahmil vl' tahli)'e işlerinin 
t<-tktki icap cc11."r. 

GONF,Ş ŞEHRI 

Is dairesi 
~ 

--0---

Bölga Amiri Manisaya 
gitti 

1ı dairesi dördüncü bölge amiri B. Fa-
ris dün sabah Manisaya citmi~tir. Mani
sa iı dairesini teftiş edecektir. (ı dairesi. 
Cümhuriyet Lay.ramında kanun muci
bince işçilere verilecek yevmiyelerin ta· 
mamen verilmesine neuıret etmi!J ve bu 
sahada ufak bir şikayete bite ra~tlanma-

mı tır. 

- =--
Monologcu İsmail 

Hakkı 
Izmir sıcak ve gi.in" Ti şehirdir. 
Anadolunun sıca· ı az yerleri ic;in kı- , 

~ın en şiddetli zamanında yaşlıların 

-ı.enginleıin ~k rah:ıt )0aşı)raca~ı yer
dir. Bumt şunu il iv t'tmt>k · tcnnr 

lstanbullu sanatkar bay İsmail Hak
kının şehrimize gelerek Basmahanede J 
Müveddet etılonunda monoloğlar ver-

Almanynda, Felem ııkte bülün imal meğe bailadığı haber alanmııtır. 1 

HAFTANIN Değil ... SENENiN Daha 
doğrusu Mevsimin 

••••••••• 

Filim 
1 

••••••••• 

ç 
•••••••••• 

Ayrıca s 
•••••••••• 

EN GOZEL 2 FiLMiNi GlJRMEK OZERE BOTtJN IZMIR HALKI 

TAYYAREDE 
TOPLANACAKTIR 

ÇılRLIK DEVRiNiN IHTIŞAMINI •.. KAFKAS HALKININ ISYANINI ... MEŞHUR ŞEYH ŞAMiL 
VAK'ASINI MUSAVVER 

HACI MURAT 
TIJRKÇE SiJZLt.J 
MUHTEŞEM BiR.ESER 

Oynayan: iV AN MOSJOUKIN 

iKi BOYOK SANATKAR 

HENRİ GARAT LILIAN HARVEY 
TARAFINDAN TEMSiL EDiLEN FRANSIZCA SöZLO - ŞARKILI 

iFTE KUMRULAR 
KATILDINCA YA KADAR GOLDOROCO KOMEDi 

••••••••• 

FiliJJJ 
2 

•••••••••• 
P ARAMOUNT JOURNAL - TALEBEYE DERS MISIR - EHRAMLAR VE SAiRE ... 

Pı·ograma ilaveten : Ankarada Cümhuriyct bayramında yapdan bii;yiik geçit resmi mer.,simi, Tüı:kçe söz.lii·· 
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Fransız hariciye nazırı 
Şubat ayı içinde Ankarayı, sonra da 
Atinayı ziyaret kararını bildirdi 

l BAŞT ARAFI BiRiNCi SAHiFEDE - l rnr de alması Almanyanın hoşunn gi· başvekili B. Daranyi Üe hariciye nazırı 
ında §arki Avrupa payitahtlannı ziya· demiyccek sniklcrdir. Fransız hariciye I bay de Kanynyı yirmi son teşrinde ka

tet edeceği resmen tebliğ edilmiştir. 1 nazırı Var.,ovnda Versay munhedesinin 1 bule hazırlanmaktadır. Fakat Macar 

dk Fransız hariciye nazırı on ve yirmi beş 1 sallanan son sütunlarını korumağa ,.c krnllık naibi amiral Hortinin Berfin sc-
kanun arasında V arşova, Prag, Bük- diğer trıraftnn Lehistan la Çekoslovakya- 1 yahnti projesi şimdilik kat'i olarak ter

ıcş Ve Belgrnda gidecektir. Bu ilk se- nın arasını bulmağa çalışacaktır. B. Del-1 kedilmiştir. Fransız gazetelerine göre bu 
Yahati tamamlamak lizere daha sonra, bos Fransanın dost ve peykleri zümre-, Berlin ve Budapeşte arasında münase
:;.nnedildiKine göre subat a} ı içinde ııini km vetlendirıneğe çalışacaktır. Bu hetlerin pek o kndnr yolunda olmadığı
k ınci bir scy .. hnt yaparak Atiııa ve An· mnksatln Frnnsn 1 ehistann ve Küçük 1 nı gÖstermektcdır. Nitekim Macar ha
~rayı da ziyar<'t edecektir. Bu suretle Antant devletlerine harp maLlemesi 'er- 1 riciyc na.ıırı B. De Kanyn tarafındnn 
. histnn ve küçük Anla§mn hiıkümetle· mek, ikr,ızlaıda bulunmak, alacaklımnı 1 dün diyet meclisinde yapılan beyanat 

tı . . 
k nı 2'.ıyarcttcn sonra hariciye nnLırı Bal- tecil etmek gibi kolaylıklarda bulunmak- !I Beri inde dikkat uyandınnnktan geri kal-.:n anlaşması hükümcl merkezlerini de tan geri kalmamaktadır. mamı tır. B. De Kanya bu beyanatında 

1
Ynret etmiş olacaktır. Fakat Alınart gazetelerinin fikrince j lngilterenin umumi olarak Tuna mese-
Paris, 10 (ö.R) - B. Delbosun Var- Frnnsnnın a ıl korkusu Roma anti - ko· lesine ve hususi olarak Macar meselesi

l<>va, Prag, l1dgrad. Bükre... Ankara ınünist pnktiyle kurulan Roma - Bcrlin ne gösterdiği alakanın Macnristanda çok 
'c Atina} ı ziyaret edeceği haberi Alman Tokyo müsellesinin bu devletler üze- iyi karşılandığını söylemiştir. l\1acarista
t:aı:etderi tarafından hosnutsuzlukla tef- rinde b:r cazibesi olmıı.~n ihtimıı.lidir 'e nın küçük Antant devletleriyle uzlaş-
•ır cd·1· ı k d B D ı ıyor. bunun önüne geçmcğe çnlısacnktır. Bu maya çalıştığı göze çarpma ta ır. . e 

cUntrnnsigeant> gazetesinin Berlin gazeteler Varşo\ a ve Bclgrn<l hükümct- Kanyanın ve başvckilinni Berlinde mü

'tıuhabiri tarafından bildirildiğine göre lerinin Fransnnın lınıitlerini teb:ip ede- zakerc edecekleri meselelerin kolay bir 
:~ltiyJe Barthou tarafından yapılmrnj ceklerine itımat göstcriyorlnr. anlaşmayn varacağı bu sebeple tnhmin 

an bu seynhnt serisini B. Delbosun tek- Bıına mukabil Almanya da Macar edilememektedir. 

'··································································································································· 

Başvekil Kamutayda d~nkü müzakereler 

Beş kişi hakk i ölüm ... 

Bir 

cezası 
4 ~ 1•ıdı• Ankara, 10 (Yeni Asır - telefonla) '1.aS ı e Başvekil Bay Celal Bayar, icra Vekilleri 

ziyafet verdi 

--------.. .. • 1 heyetine ?u aksam k~skleri.nde bir ziya-
l3 J\ııkara 10 (Yen: Asır - Telefonla)- B. Em"nc cevap vererek tcklifın ecza 

1 
fet vermıstır. Ataturk zıyafcte §ere! 

1 
UYiık mıllet meclı i bugün s at onb - kanununun tndılı mahiyetinde o!duğunu vermi !erdir. 

e llefet Canıtezin b, c;kanlığındn toplan- !:.tiylcmı.tır. --=-
~§~inenin Demire dere köyünden So- Adlıj vekili E. Şükrü Saraeoğlu da Tunceli sucluları 
•. ~glu Ahmet ve Salih oğlu Osmanın B. Emin n 1eklifini temenni ııınhivetinde ' •(.' "· " lstnnbul, 1 O (Husu:;i muhabirimizden) 

•t:zincanın SıJbis köyünden Mahmut telakki ettigiın • adliye siyasetimizin ogJ · E.luziz<len bildidliyor : T unccli suçlula-
\! Muhittinin ve Kılisin Arzap ko- mu""mku"n oldugu kadar o" lt'"ıınlerı' azalt- 1 ~Und arı hakkındaki kanır pazartesi günü 

U en Mustafa oglu Çmk Osmanm mak g, ~ s.nc n1<1tuf oldugunu, maks, - verilecektir. 
akın Hamidi) e mahallesind n Mazak da varabılmek ıc.n kanunların tekamül 

~ll.:ırından Mustafa oğlu Mehmcdin safhasını ikmal etmesi zaruri bulundu-
u.rn cezalarına çarpılmaları ve Manisa 

<ıyl ğunu SÖ) !emiş ve ölüm cezalarının tns-
t 

avı Sabri Toprakın vekaletler müs-
l'ş ] dikind 'il ha.'ika c rt> göremediğini ılfwe 

t ar arının B. M. Meclisi azasından ın-
ihapları hakkındaki teklifinin müzakc

t . 
{Jk ınc mahal olmadığına dn r mazbat.ı 

etmıştır. 

Trabzon suylm·ı Mimt Aydın ve arka
cla-;larının Reisicumhurun plbaşı nutku Unarak kabul <..>dilmiştir. 

Si;z alan Eski§ehir mcbusu B. Emin ile lıükli net pro.c:ramının bastırılarak 
~bıkalı olmıyan a 1ır suç mahkumları- bütün memlekete dnğılmasına dair vcr-
4;: idam yoluna gıtmeden hallerinin ıs- diği takrirde kabul edilmiştir. 

Çtırcleri aranıuasinı ve bu gibilcrin Bundnıı sonra Kütahya saylavlığına 

llJıbt'ş yirmi scneycı mnhklıın edilmek seçilen Vcdit Uzgören ile Bayazit say
~ıretile hnllerini ıslah etmelerine vesile lavlıgına scçılcn doktor Hüsamettin Ku-
0 ~nnıası daha dogru olncnğını söyle- ral ancl ıçmişleı dır. 
?tıtşt.ir. Mcelb pauırtec;i günü saat 15 de top-

Adliyc encümeni mazbata muharriri lanncakttr. 
~~----~-~--~~~~~~~~~~--~---~~--~~------

Elen Başvekili ~öylüyor 

Ordumuz, ariçte 
itibarımızı ar rdı 

Atinıı, 9 (A.A) - Atinıı Ajansı bildiriyor : 
Başvekil bay Metaksas Patrasta söylcdıği bir nutukta demiştir ki 
Ordu km" etlerinin tnnzım ve tensiki netice inde hugun bütün E.lcnler ken

Aılerini tnm emniyette telakki edebilirlN. Bu cbcptn dolayı Yunıınistanın 
iıctriçtki şerefı de çok yük elmistir Bunu anlamak içın yabancı memleketler 
tl~etderinı okumak kafıdir. 
b B. Metaksas bundan sonra :>eni reıimin ikinci senesi ba~n programından 

nh etmiş 'e u esasları bildinni tir : 
1 -- Zaten artık me\ cut olmı) an siynsi p rtilerin tnmamiylc haricinde 

<ıdernı merkeziyet esasına dayanan bir dahili ıdare teskilütı kurmak. 
3 - Korpord yonlnr vücuda getirmek '\ e ınılli gençlığe verilecek terbi> e 
2 - Maarifin cııasen bnşlanmış tanzim 'e takviyesini tamamlamak. 

"1ten-ııni tcşkilatland ırmak. 

iZ IR PALAS 
On nydnn beri devam etmekte olan otelin ilavei inşaatı bitmiş, 

otel kısmı elli oda ve 22 banyo ve duslu odaya iblağ edilmiştir. 
. Gazino kısmı ise yeniden ilave edilen bir snlonda hem hususi 

)!ı~~fetlere hem de ni~an ve evlenme gibi düğünlere tahsis edile
b~gı gibi meşhur profesör bay Sternadın idaresindeki beş kişilik 
~r Ç~k orkestrası bütün kış için angaje edilerek 13/1 J /937 cu
g·~resı gününden itibaren konserlere ve her cumartesi ve pazar 
t Unleri de snat 11 den itibaren tedansanlara başlıyacaij-ı muhte-
ern müşterilerimize ilan etmekle kesbi şeref eyler. 

~:;-..... llmlilam ... .__.i8Z•M9i1R_,.P•AmL~AmSmMMOmD•ORIYETi 
~a.kineleri dile getiren... ölümleri hiçe indiren... İnsanları 

hayretten şaşkına çeviren 

ÇETİN· DENiZAL Ti HAMİSİ 
15 kısım ve 500 metre 

TlJRKÇE SöZLlJ 

ALİ BABA 
Paramunt dünya haberleri 

Sinemasında Bugün LALE .. _ . , .............................. . 

--=--
Ticaret Muahedesi 

müzakereleri 
Ankarn, 1 O (Yeni Asır - telefonla) 

Danimarka - Türkiye, Litvanyn - Tür
kiye arasında akdolunacnk ticaret mua
hedeleri için bugün hariciye vekaletin
de iki tara( heyetleri arasında. müzakere
ler bnı:lamıştır. 

-=--
S1hhat vekaleti 
Siyasi müsteşarlığı 
Ankara, 1 O (Yeni Asır - telefonla) 

Sıhhat vekaleti siyasi müsteşarlığına Ba
yezit sayla\ ı bay Hüsamettinin tayini 
muhtemeldir. - ----
Haf ta sonunda 
Bir heyetimiz Bük
reşe hareket edecek 
Ist::ınbul 10 (Hususi) - Iklısal vek:'ı

kti müsteşarı B. Faık Kurdoğlunun 

riyasetinde bir tıcoret heyeti hafta so
nunda Bükrcse hareket edecektir. B. 
Kurdoğlu Türkiye - Romanya ticaret 
konuşmalarındo Türk . e) i temsil ede
cektir. 

-=-
B. Şevki Behmenin 
kardeşi dün Saray

ovada vefat etti 
Bclgrod 10 (Hususi muhabirimizden) 

Mülga müslümanpartisi erkanından Dr. 
Mahmut Behmen bugün Sarayovad::ı vc
Cot etmiştir. Mahmut Behmen, geçenler
de Ankarayı ziyaret eden Yugoslav ka
bine n::ızırı B. Şevki Behmcn'in kardeşi
dir. Hukuk mezunudur. ölümü teessür 
U) andırmıştır. 

--=-
Gazete kağıtları yandı 

BE lgrad 1 O (Radyo) - Belgrad civa
rında çıkan bir yangından yirmi vagon 
gaz te kagıdı yanmıştır. Zarar hır mil
yon dinardır. 

---
Edirnede arıcılık 

kursunda 
Edirne, 1 O (A.A) - Edirnede arİ· 

cılık ve fidancılık kurslarında derslere 
başlanmıııtır. Trnkyanın dört viliıyetin
den seçilerek gönderilen kırk köy çocu
ğunun devam etmekte olduğu bu kura
lar bir buçuk yıl sürecek ve bu gençler 
arıcılık ve fidnncılıktan bn§kn hayvan
cılık, tavukçuluk n peynircilik dersleri 
de göreceklerdu. 

Tenkitler 
Belediyenin muvaffa

kıyet yoluna ışık 
serpebilir 
---0-

- -BAŞT ARAFI BIRıNCI SAHIFEDE.-

S .ON ~ABER 
... . - . 

Alman zabitleri geldi 

Ordumuz ve askeri 
tırılmasına ihtiyaç vnrdır. Başvekil kt 1 • • · 
pro.grnmını izah eden nutku da be- nı e ep erımız 
ledıyelerc: «Knlkınma savaşında ha-1 hakkında 

tetkikat yapacaklar 
şarı hasılasını arttıracak ve hususile 
hayat ucuzluğunu temin edecek va
zifeler> verileceğini bildirmiştir. Bu 
vazifeler verilirken onlan tahakkuk 
ettirme imkanlarının da göz öniin
de tutulacağı, belediyelerin salahi
yetleri ihtiyaç nishetinde genişleti
leceği şüphesizdir. 

Herşeyi ycnibaştan yaratmak 

Istanbul 10 (Yeni Asır - Telefonla)
Alrnan ordusu erkanı harp zabitlerinden 
Albay Prcdvoy ve binbaşı Mutad bugün 
şehrimize gelmişler, Taksim abidesine 
çelenk koymuşlardır. Alman :zabitleri 
nkşam trenilc Ankaraya hareket etmiş
lerdir. Subaylar, kendilerile görüşen ga
zetecilere, ordumuz ve askeri mektepler 
hakkında tetkikatın bulunacaklarını 

hükümetiınizin daveti üzerine geldiklc-

rini ve gördükleri hüsnü kabulden mU· 
teşekkir olduklarım söyledikten sonra 
şunları ilfıve etmişlerdir: 

- Türk - Alman orduları arasında 
umumi harpten beri sil~h arkadaşlı!ı 
vardır. Türk ordusunun askeri tallın ve 
terbiye sahasında terakki ve .inkişafJa .. 
ıile ynkından nlfıkadar oluyoruz. 

Alman subayları Ankarada bir ka9 
gün kalacaklardır. 

mevkiinde oluşumuz halkın dilekle
rinde, temennilerinde bir kanaatkar
lık ruhu doğurmamıştır. Bilakis 
görüş ufkumuzu geni~leten ha
diselerin çokluğu ihtiyaçların her ~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

gün daha şiddetle, daha geniş- B. Menemencioğlu Müslimiyede 
likle hissedilmesini icap e~tirmiş-
tir.Bu şuur ifadesi kadar cesarethah§ Hataylılar tarafından karşılandı 
bir mi.işahede düşünülemez. ihtiya
cını hakkile bilen bir millet anlan 
karşılama çarelerini de bulur. An
cak duyulmamış olan medeni ih
tiyaçlardır ki ebediyen gömülü kal
mağa, tahakkuk etmemeğe mah
kumdurlar. Bu bakımdan şehrimizin 
ihtiyaçlarını ifadede hazan sert olu
şunu hoş görmek lazımdır. Çalı~
kan, enerjik bir belediye reisi hu 
kabil tenkitlerden yılmaz. Bilakis 
kendi icraat yolunu aydınlatması 
bakımından uluorta yapılmış bir 
methiyeye ışık veren samimi bir 
tenkidi, elbette ki tercih eder. 

Bir gün, hadiseleri tahlilde 
kuvvetli bir görüşe malik olan bir 
zatla görüşüyordum. Belediye işle
rini kondanse bir sckilde mütalaa 
ediyordu. cBen medeni bir şehir
de yaşadığımı hissetmeliyim. Her 
Ş"'yd"n evvel şehrin rıhhati üzerine 
musallat olan $e) ler ortadan kalk
malıdır. Jzmir halkı, serin havalar
da bile, cibinliksiz uyumak saadeti
ne kavuşmadıkça yapılan diğer işler 
bana vız gelir.l> diyordu. Bu sert 
hükymde sağlığı herseyin fevkinde 
tutan bir endi~e saklı bulunmakta 
idi. Kendisine sordum : 

- Şehrin mukadderabnı ellerin
de tutanlar ayni endişeyi beslemi
yorlar mı ? 

- Onn şüphe yok, dedi. 
Şu halde yapılan ve yapılmas"ı 

lazımgelen işler üzerindeki bu gö
rüş ayrılığı nereden geliyordu ? 

lzmirin sivrisinek afetinden kur
tulması muhakkak ki en büyük iş
lerden biri olacaktır. Bu afet sadece 
şehirdeki bataklıkları kurutmakla 
önüne geçileecek şey oJsaydı beie
diyenin on binlerce metre kare ba
taklık kurutması, halka ucuz ucuz 
mazot dağıtması neticesini verirdi. 
İstenen netice alınmamıssa bunun 
daha mühim bazı sebepl~ri var, de
mektir. Bunları biz her şeyden ev· 
vel şehirde ijyen terbiyesinin he
nüz yerleşmemiş bulunmasında ara
mak taraftarıyız. 

Bir baı:ıka yazımızda iyzah etti
ğimiz gibi hel<lları, muslukları çok 
iptidai olan mahalleler başta oldu
ğu halde su birikintilerine ehemmi
yet vermedikleri, çöpleri açık kap
larda bıraktıkları için sineklere fu
vaye teşkil eden binlerce ev var
dır. Jjyen terbiyesinin ihata ettiği 
bir çok esaslı tedbirlere l1alkın büyük 
bir kısmını alıştırmak lazımdır. Bu 
kabil ahvalde yine belediyelerin sa
lahiyetlerini genişletme işi ilk pla
na geçiyor; umumi sıhhat şartları
na karşı liıübalilik gösterenler hak
kında verilen cezaları derhal tatbike 
imkan verecek müeyyidelere ihti
yaç olduğu görülüyor. 

Trabluı Şam, 10 (A.A) - Türkiye hariciye vekaleti siya.si 
müalefUı bay Numan Menemencioğlu bugün hududda ali komi· 
ıer namına Trablua Şam delegesi tarafından karşılanmıt ve yol
da Suriye namına Kurtdağı ve Azez kaymakamlariyle jandarma 
kumandanları ve Müalimiyede Hataylılar namına selamlan-
mıftır. . 

Siyasi müstetar Hablebe muvasalatmda Manda hükümeti na· 
mına timal ordusu kumandanı ile askeri heyet ve vilayet. erkanı 
dan resmi selam ifa edilmittir. 
kartılamış, muvasalat ve hareketinde bir müfreze polis tarafın. 

Heyet bu sabah Trablusşama varmış ve orada da askeri me
rasimle istikbal edilmittir. 

Delege evinde istirahatten sonra heyet Beyruta hareket et-
mitlir. 

Bu devre içinde 
----------

Vergilerin tevhidi layi-
hası meclisten geçecek 

Ankara, 10 (Hususi) - Vergilerin tevhit '\e tenziline ait li:ıyihaların, bu 
toplantı devresinin sonundan evvel meclise sevkP.dilcceği anlaşılmaktadır. 

Maliye vekaleti, diğer istihkakları ile birlikte 150 lirn:> ı dolduran mütc• 
kait, dul ve yetim maaşlanndnn buhran vergisi kesilmemesine ve ııimdiye ka
dar alınan buhran vergilerinin kendilerine iadesine knrnr verdi. 

Kral 
Tataresco 
istifasını 

Kar ol 
kabinesinin 
kabul etti 

Viyana, 10 (ö.R) - Bükreşten bildirildiğine göre kral Karol 
Tataresko kabinesinin istifasını kabul ederek yeni kabineyi te•
kil için istitarelerine başlamıştır. Sanıldığına göre bir muamele 
kabinesi kurulacaktır. 

Sovyetlerin Lehistan nezdinde res
mi teşebbüsatı doğru değildir 
Varşova, 1 O ( ö.R) - Lehislanın üçiizlü Alman - Jnpon - ltnlynn anti· 

komünist anlaşmasına iltihakını Mosko' a hükümetiniıı ga) rı dostane bir ha· 
ıeket olarak telakki edeceğini bildirmek üzere Sovyet scfarctfanesinin Leh 
hariciye nezareti nezdinde bir teşebbüste bulunduğu haberini Paıt ajansı tek· 
zip etmiştir. 

Belgrad Komutanı 
Orgeneral T oniç tabanca kurşunile 

kalbinden yaralandı bunun 
bir cinayet olduğu sanılıyor 

Belgrad, 10 (Husus muhabirimizden) - Esrarengiz bir hôdi
ae, bugün Belgradda dedikodu mevzuu olmuştur. Hadise şudur: 

Belgrad askeri komutanı or general T oniç dün akşam erken
Filhakika bir şehrin umumi man- den evine girmiş, fakat bir silah sesi evinin alt katında bulunan

zarası, yollarının asfalt ve temiz ları heyecanla yukarıya sürüklemiştir. Or gencralın ailesi efradı 
oluşu, her köşede ciddi bir bakıma odaya girince general T oniçi kalbinden tabancayla ağır suret.le 
delalet eden alakanın mevcudiyeti yaralanmış olarak bulmuşlardır. Göğsünden mütemadiyen kan 
kadar halkın ijyen terbiyesine, mc- lııkırıyor, kendisi yerde bihuş bir halde yatıyordu. 
deni şehir itiyatlarına hizmet eden Son zamanlarda sinir buhranına uğradığı şayia kabilinden 
birşey tasavvur edilemez. Ankara söylenilen or general T oniçin bir cinayete kurban gitmesi miim
bunun en güzel Örneğidir. Fakat kün olduğundan adliye tahkikat yapıyor.Fakat caninin nasıl eve 
Ankara şehri bugünkü mucizeli gö- girdiği, cinayeti işledikten sonra nasıl evden çıkmağa muvaffak 
rünüşü yüzlerce milyon lira sar- olduğu da merak edilmektedir. Ağır yaralı olan general hasta
fedilmesi sa~esi?de el?e et~i~t~r. nede tedavi altına alınmıştır. Henüz hayatından kat'ı ümit edi/
Devlet bu vazıyetı, beledıyelerımızın miş değildir. 

~i~e kwran~kkn zmuretkri ~r~------------~-~~----------~~~~ 
kesten iyi bildiği içindir ki Turistik 1 nın bu mesai devresinde kanuniyl't 
bakımdan ehemmiyet taşıyan büyük kesbctmesini isteriz. 
şehirlerimizin sıra ile ve devlet büt- •o 

çesinden yardımlarla imarını karar Yukarıda verdığimiz iyzahattan 
a~.tınn almışt~r .. Jzmir bu geniş gö- I anlaşılıyor ki şehre ait olan ihtiyaç
r~şte~ tam .ı~tıfade edecek mev- 1 lardnn hiç birini mücerred olarak 
~ı~edır. izmırın y~llarını asfaltlamak 1 tedkike imkan yoktur. Bir sivrisinek 
ıçın hazırlanan hır: kanun layihası mücadelesi bile şehir yollarının tan
Kamutayda bulunuyor. Bu layiha-' zimini, bataklık yerlerin a2açlanma-

sını, parkların çoğalmasını, ijyen 
kaidelerinin yayılmasını, tanzifat i~ 
!erine azami itina gösterilmesi ıi, 
kanalizasyon derdine care bulunrr a
sını bir kelime ile şehircilik b a
mından belediye makanizmasın ı il
gilendiren işlerden çoğunun re \1 z.c 
edilmesini istiyen bir mücadeledır . 

ŞEVKET BiLGi~ 



uvadan ••• ,s 

içtimai 
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Röportajı yapan 
Luc Valti Ag ... ırcezaya ·················· ••• ~ ······:::::::::::::::::: Peşi Sıra 

Jakı tatlı sohbet/erile neş' elendiren kadın komşusu - MIJCADELE VE 1~ACERA ROMANı 
bayan Hegondan bcışkası değildi.. Bu ailenin Beni Ekreme söyleyin. 

h A h k • b • • J Onbir karısından sonra kendisinin on ikinc• 
USUSl ayatı ÇQ garip iT manzara VerıyoraU karısı olmağı kabul ediyorum.Fakat bir şartla 

Jlecon llersıye alleai iıte bu halde
•• Koca biraz alır olmL1ına rağmen 

ili kalpli bir adam, zevcesiru seven bir 
...... tefkatll bir babadır. ttç ~mda
ld Ji11yet bir bebek gıbidir. Anne tu
,.&etlerlyle meşguldiir. Baba akşamlan 

..,...un argın gelir. Bu kiıçilk bebeğin 
tı...mıiğine bakacak kimse yoktur. Po-

ı.flll adını tafryan altı yqmdaki çapkı-
• plj.nce o annHlnln zail taraflarıJU 
..._tmif gıbid.ir. Ana asrilik buhranla
_. kapıldı mı Popol arkasını bırak

__.. Onu adım adını takip eder. Kapı
a.a telefonla neler konuştuğunu din
~- Sonra çok §eyler bgrenmiş gıbi 
a..auuu çatar .. 

- KUçOk anne, çikulata vermez.sen 
lmmtumuz M. Jaka cBenim biricik S"V-

ma'l'DIUW 

Fen:rm• al 7ÜMa 
Tenler ..... nwk .. 
Kolu dihindea kopa7 
Al hançeri "" ı,.,,.n_,. 
S..t üçte ııir kot-numa 

Fencemi ~ 
Ne olduium- bilemedan 
Munıdama eremedim 

AJ hançeri •• •••••·•· 

F eracemı al iaterim 
Yenlerini dar ieterim 
On bet y.,lı )uz iMrim 
Al hançeri . .•• .... •. • • ••• 

BiR MERAK 

- Bay hakim. avukabuı gelmedi ••• 

Muhakemenin talikini isteyecek tim. 

- Siz adameaim öfdüriirlı:en eliniz· 
de biçak euç n.tü yakaJanm..-nız. Avu· 

bluıız celine sizİ hu 'YUİJet ltaq.m
• ....ı müdafaa edec,k1 

- itle ..ı J,e. de bunu m•ak edi-

-BAŞTARAFI BtRfNCt SAHIFEDE
lar icap ettikçe satılarak bedeliyle kül-
çe altın alınacak ve bu suretle istüadc 
olunacaktır. 

SAADABAT PAKTI ETRAFINDA 

H erg ün 
flergün bir karikatür 

- AlledePelnlz.. 8llzel bir luzı olan 
misiniz? 

- Hayır efendim... Annenllllr. 

BtR MANl 

Giı:leıim roka yolca 
Çİplkler ıaorca morca 

IUR ATA SöZV 

b. yan afz 

-- o PuUiiin ~ •• Masaınat .•• 

BiR ÇEK HESABI 

tll'J1' ve ayni gün bankaya iki milyon do· 

larlık bir çelı: ırönderir. Banka çeki lı:a 

bul ile hydini yapar. Bir dolar lr.ar

§tlwa mukabil 2 milyon dol.rldt bir çe· 

ki banka naaı) kabul eUi diye hayrete 

difm.,.in.. ÇiiMi 2-42 7 een.-de tc 

diye ,.nJICbr. Ve banka Mftede yiizde 

.3 faizle bir dolenn bet ...e. ve mürek· 

kep faiE l.fJMbiylc 2.900.000 dolar tu-

tacaiuu heeaplamıttır. 

B&R ATA SöZU 

Baktın yarin yar dejil 

Hemen terldemek ar deiil 

BOl BiLMECE 

Etten kantar 

Ahın tartar 

(Cenbı: y.,.) 

tercümanlık ediyordu. 
Terceman, genç kıza hitap etti: 
- Beni Ekremin. dedi, on bir k.

var. On ikinci ve en sevgili kansa ol'1f 
olmak iatemediiinizi sizden sormai• &r 
ni memur etti. 

T ercemanın bu aözlerini çad&nn ~ 
bir ölü ıükutu takip etti. 

An . .• Sapsan kuilmifti. 
Dantröy. kazınan ne cevap ve karar .., 

receğini anlamak için onun cözlen
balı:tJ ••• 

Hakkın küçüğü olmaz 

Avukat 1. Etem Limaıı 
şirketinden dava etti 

- Hakhaınız ama. bir gün aonra mü· 
nıc:aat ettiiinız için fazla allftaD yüzde 
otuzun iadeeine imkiıı yoktur. 

Dediler. 8ea ba cenba ha,,nt ettim. 
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Bir lngiliz gazetesi zirai plin hazır
ılğından takdirle bahsediyor 

Başvekil, hatta imparator olursun • BAŞT ARAFl BtRINCt SAHiFEDE • Türkiye timeodiferleri 7500 kilo- ı bulundurmamakla •e zirai hayatm p 
har olacağı bütün inkipflar daha ev• metreyi bulacaktlr. ri bulunduiQ bir memlekette endüstri
velden teapit edil.mit bulunmaldacLr. Birinci bet yıllık plinm en büyük nin İnkİfaf edemiyeceğiai ciddiyetle ..,.... 

Halen faaliyette bulunan üç plan emeli memlekette' lawved.i bir tekstil zan itibara almakt.ad.ar. Banan içindir ld 
Fakat dikkat et .. lntrikaya intrika .• fesada fesatla mukabele etmek 
lazım. Zekisin. ldarelisin. Bunları yapacağına ve intikamımı 

alacağına eminim. Sana güveniyorum Vasi/. Yalnız sana .. 

vardar : 1 endüstrisi lmrmaldlr. Ba endüstri için 1937 de tatböJône t,.11end.n zirai plu 
1 - 1934 • 1938 e kadar olan kundan büyük ve moclera fabriblar, bu- için hiikümet bütçesine ,m milyoa Tift 

ve .. .endüatriyel mamu!ab t~imle güa Türkiye balkmm pamulda measucat liraa lab.lia edilmitt.ir. Bu taluisatb 
muk~llef bulun.an plandır kı, kı- ibtiyac:ının yüzde M"loenini brplamak- memJekete modem ziraat makinalan ~ 
sa hır zaman sonra müddeti bi- t.dır. Bu fabrikalar Kayseri. Ereğli, Na- min edilecek. sulama ..-e ağ~ dikme q· 

n ..... ekiJ SokolaıU. heyecan içinde Bardum istediği sadece bqvekil olmak diklerimi iyi kavramamq&ın... Bardasm tam bulacakbr. . Mala l • L--· __ ._ ... ~ed bir 
""9i' • zilli ve tyada ltmul.ınuftar. Buna- ft1De --..anaÇIUl.br. ı ....... ,,. e nu-

sarfettiği bu aözlerden aonra dinlenmek deiiJ, İmparatorun yerine geçmektir. Bu- ne kadar yaman bır adam oldoğunu sa- Z - 1~37 - 1941 e kadar olanr . . . . fus kesafeti olmachğmdan, ani t rala 
utes- gibi bir an sustu. na mani olacak tek bir kişi varsa o da na zaman göıterecfk.. Benim için üzül- ve 1937 ıptidasından beri tatbik daki mermos fabrikut senede b1r mil- 7 op 

kulalı k .:ı-:. d" me .. Kader yerini bulacakbr. Şimdiye edilmekle bulunan plandır ki, zi- yon kilogram yünlü lmmaı imal etmek- mevcut nufuta g~ fazla bulunduğun. 
Vasil, tamamen es~, m- semin.. Kızını Teosyaya gelince .. Onu • 1 ... h 

1
_ d" S ,~ .pek düstrisi d L_2._ b. dan memleket ~ bayat bakanından. 

liyocdu. da sana emanet ediyorum. Vakıa ara- kadar mücadele eltun. Bundan sonra raı ma ıu atn endüstriletlirilme- te ır. ~ ı ı . . en e _.._ il' • .. • • 

Sokolariı söze ağır ağır tekrar hat- nızda bir geçmiı var. Fakat bu ıreçmiş uğraşmağo. ne kuvvetim kaldı ve ne de 1 si, maden davasının iokitafı, kim· surette ilerlemqtir. diğe~ uraat me~eketl~ ~ ~ 
tadı: hadise birbirinizi tanımamq olmaktan an.uın.. Haydi.. Beni yalnız bırak.. Ci- ya,f demir ve çelik endüstrisinin Türkiyenin endüatriyel teraldüai. fab- bahtiyard1r. Bugun Tiirlüyede İ.btiyal 

- Oğlum .• Sözlerimi çok iyi dinle •• ileri aelm~tir. Teosya çok zekidir. o derken de hizmetçiye söyle, yemeğimi 1 organize edilmeai ve limanlarla ..&. mamulatmdeJ? da sarih bir surette olarak yirmi mil7~ hekbarlık bir arad 
Bizansta burulan sonra bana bayat de- tam m.inasiyle bir Biuıns kıztdrr. Hizan- getirsinler •. Bu alqam yalnız kalmak ve eletrik ıantrallarınm insası ile ali- anlafdma.L:t.dar. 1927 senesi zarfındaki mevcuttur. Bu vazıyet brpsmda büyiik 
ğil, ölüm var •• Fakat yine bo Bizans sa- sın bütün karakteri onda mevcuttm. o kendimi biraz dinlemek İstiyorwn. kadardır. . fabrika mamulatı 140 milyon Türk li- çiftlik sahiplerinden ve evkaftan dev-

na büyük bir bayat ve istikbal b.azula- senin iyi bir yardımcın olabilir. Senin Vıuil, hab~5mın elini Öptü. 3 - 1937 de baılıyarak 1940 rau değerinde &ken bu ye.kim 1936 5e- lete intikal eden toprak.la.nn köylüye 
yabilir. imparatonm yanındasın .• impa- sezemcdiğin entn1mlan 0 sezer •• Senin Baıvekilin mesai odasından çıktı. ta bitecek olan dö-rt yıllık zirai nesi 216 milyon lirayı bulmıqtar. Bu, tevzii gibi radikal bir mlnliba ihtiy~ 
morun teveccüh ve muhabbetini kazan- yaparruyncnğın ·teri 0 becerir. Onunla Kapının önünde kadm biunetçilerden plandtr iti, bu, zirat mahsulatın Türkiyede Avnıpa örneklerinde ve tam vardır. Bundan maada mevcut sulardan 
mqsın •• Bunlar çok mühim feylerdir. Va- beraber ve clcle yururseniz Bardasın l>m bekliyordu. teknik raııyonelliğini, sulama ve modem bir tekilde kurulan yeni fahri- sulama İJlerinde rasyonel bir sıuette 
lua bugtİn İmparatorun idarede, siya.sette bütün hile fırıldaklaı'UU fuu-i'ı koyabilir- - ~vekil hurctleri Yemeklerini ls· ağaç dikme işlerini ihtiva eyle- kalar sayesinde clde edilen parlak bir istifade edilm~i ve bu husus için yeni 
bir rolü yoktw-.. Fakat ondan herkes .. siniz. tiyorlar .. Odıısma götürecekıina. mektedir. neticedir. kaynaklar ihdas olunması limndır. Bu 
Bardas bile çekinir. Çünkü halk .. Bizan- Sokolııri sustu.. Dedikten sonra büyük aalondan geç- Bu planlarla birlikte Türkiye- Bununla beraber bükümet, Türlüye iki noktn zirai plimn ilk maddelerini teı-
sm cahil halk sürüsü üçüncü Mlşele bir Dalgın gözleı uü bir noktaya di.kmi_şti. ti. Dairesinde olan :ı:..a ~inin yanma git- nin muazzam demiryolu inşı:;ata nufu1U11un yüzde seksenini çiftçi oldu- kil etmektedir ki, buıllann tatbiki Tür· 
Allah gibi taparlar. Senin yolun pek _ Bu kadar .• Dedi. Bütün söyliye- ti. Burada d beı d ·lika kadlll" kaldık- planı da tatbik edilmektedir. Bu ğunu ve devlet varidahnrn yüzde larl1:1- kiyede mai mahsulatı bariz bir surett• 
parlaktır. Zekanı İfletirsen başvekil bile ceklerim bu kadar. Benim sizlerden baı- tan sonra ltonnktan çıkh. plana göre 1940 senesine kadar nın çil'tçilerdcn toplandığını gözden uzak arttıracaktır. 
olursun ve o zaman b~n mezarımda ra- k« hiç kimsem yok.. öleceğimi. öl.dürüle- Uykusu yoktu. .. ............ p••••••••••••••••••ı••••••••••••••••;••••n•ı•••••••••••••;•••••••••••••••••••e•••••••••••••••••••••••••••••••d•••••••••• 

intikamum almağı unutma.. konağanı servelimi her ıeyimi 5ana ve ..,.~·~ bat ederim. Fakat unutma •. Barda.atan ceğimi de biliyotıun. Vasiyetnamemde v~~~~:e.:d~.mı::::.: .. ~anı.'.'"'"' n.~~ ::. os a ış erı urnava a 
Vuil, blıbuına Bizanaa aa.d geldiği- lazıma bı~aktım. v.'ına kilisenin içinden ne yalJ.aşm!f ıken gen dondu • 

• Edimed çektiii sefalet felak tl KaEaımda hala bafvekilin sözlerinin Fırka faaıı·yetı• ~ e • ve e e- çıL:ılm.u: kanun ve Uıkima ile çalışmama-
n anlattıktan sonra Sen Dıyomed manas~ • • "nur b} ld v gib" be tesiri vardı. p t t 1 f • d t 
tın papuman garip sözlerini de söyle- ~lu:d""açktan fi ıycd carbabo ugu Jd ~ n Kardqi ile •• Teoıya ile görüpnek is-- os a ve e gra varı a 1 B HaIL ~-k ... ~ 
di. o u en sonra a anız o ugumu tedi. Teosyanın maruf sekiz haydut uşa- urnava Cumhuriyet a:. ur .... 

di.~olaris bu sözlere hiç hayret etme-~=-~::-~t·~:~min~~": :.:,:~ ~:::.:d~~ar"~-;ı:~!~ artmıva başladı :t~jl~r~:~·e::7~;!zalanna. aşağıdaki ta-

- Papaam hakla var •• Dedi. Şu hal- tescil edilmemit çocuklaruna bıraka- arasında bir barı~a basd clduğunu öğ- .. cC.H.P. Bumıwa mahalle ocaktan 

de ru""yası muL-•c•-•- -~•·acaL fakat de- mam .• Bu sebepten ben öldükten son- renrniclerdi. Fakat hu barıcnu·-m ea"'sı- •un••••u••••••••••••••••••••••••••u.• d L yönkurullannı te~kil eden genç aıkad* ıu11u1.- ~ .., d • --L" d L--- aban •-•- :r -........... ""' lahanesı, üııynnın oüliın posta ve tel· 
ra a yıne Z«DU' e uaruıı Y cı Kauıı• 1 rd • • lanm ceçen sene vazifelerine seçilir se-dimırn gibi çok diWı:atli davramnalum.. • nı bilmiyor a •• IZMJR .. r kczicnylc da· • u k 

--·· k B ğu 1 d &izin gra mer · ımı sure e mc - çilmeT, nahiye merkezindeki dairelerinin Bilhaua.. Bilhaaaa valde imparatoriçe ca anın:. u, tutaca 11% yo a mu- Vasil.. Palasp lı.ras Teosyıımn dai- E Lup ve karL mübadelesi yapmaktat.lıı. 
Teodoradan kendini sakın.. Bu kadm vaffak olmıı.nız için daha hayırlıdır. Te. reaine doğrıı çıkmak üzere met'divene ............ • kuvveden fiile aetirmeği tasavvur ettik· 
ibtiyart.ğuta rajnıen ha.la •İyuetten eli~ osyaya vaziyeti •en istedjğin gibi aoıat. teveccüh etti. Dünyanın en uzak mnabi ızmir posı:ıncsinin en başt.a mu- ıeri lt".şebbüaleri pek dar geleceğini dü-

s · · ld v ib" da · hahcrc ettiği merkez fstanbuldur. SOnı-a şünerek ve büyul' fedak..arlıklara kal.la-
ni çelancmiftir. Oğlunu, sarf evlach ol- ana vasıyet.im o ugu g 'oruı vası- JaşBb.u sıro.d utılklardan biri Yanına yak- : ko··şeferı·yıe muha Ankara ve dığer şehirlerımiz gelmclc-
dutn• i.r:n ··-"'r. F-'--t .;... ...... t L-- bu yetim, ben öldükten sonra intikammu _ narak, cesim bir bina kiralamışlar, bin 

.. - -y· ........ -- •• ,._.. IHQ• tooir. I!Amcbi merkezlerin ve Av.rupa 
kadında evlat muhabbetinden üstündür. Bardasta bttakmamanızdır. - Teosya yalmz değil.. : bere ediyor şehirlerinin hepsıyle mUhabere mcv- lira kadar sarfederek buraauu bqtan ap· 
icap edene bu hll'I i,.n,. ogvlanu da fe.. Vaail, heyecanla cevap verdi: Dedi. Vasil sordu: : f il dır ~,yen& ve mükellef mobilyalarla ve den 

-r- • cuttur ve a a • ·ı· d · ı f · L~_ ...... •••••••••••••••••••••••••••••-•- • •• 
1 
a. at ve e evatıy e te nş ve teçniz etmiı-

dadan çekinme.z. Teodora ile Barda» - Hayır baba.. Sen ölmiyeeeksin.. • - Yalmz değil mi? Yapılan tet.kik.lcrc güre 929 yılı Izmir I Asıl şayanı dikkat bı.r nokta da dun- l k ral _,_ b il . 
arasında da sıkı bir miimısebet se:ıiyo- Seni öldüremiyccekler .. Ve mademki ıe-- HaJ'll'.. uzak fak 1erine l ·ı er, gece u an açarcu. cmter erme 

posta ve telgru{ hasılatiyle 934 yılı hası- ya~ en . ~e u yer . He okuma ve yazma, tarih. coğraf(ya ve ha-
rum. Mife1in amcası, nasılsa Teodot'ftJ'l nin ne azla düımarun Bardnstır.. Ona Yanında kim var? lalı arasında yarı yarıya bir noksanlık Iımur postanesınm muhabere vesikılsı L"I .. d s1 • . 

1 
• • 

elde etmİftİr. Fakat bir kere iktidar me'Y- kartı acni ben koruyacağım" İcap eder- imparator Oçüncü Mi,el hazretle- vardır. Bilhassa bu azalma 931 ve 932 kabulüdür. Beynclınilel posta ve ıel- yat k 1 C'; 1 der en -~~muş ~~~-~n~_bı ~· 

senelerinde kuvvetle lW;sedilmiştir. gra( ınübadelesini wnun eden bir ğe arkadaşlarına f ranaızca, lngilizce ve Al-
küne geçti mi yola ÜZer"İnden sadece se herifin vücudunu ortadan kaldaraca· ı rinin muhterem amcnlan ualetLi Bardas 1ı san urs an a açaraa:. orta lAflnı gormuı 

İmparatonı, seni değil, Teodorayı da ğun. hazretleri var. b vl d ğ · · 1 rde bi 
Fılhakık.1 929 seue.9inde Izmir po.sf.a ag an 1 muz ıçuı son sene e ecne manca ög" retmeğc gayret etmiRlerdir. uzaklqbnnak isteyecefi muhakkaktır. - Bunu yapamazun. Va .. iL. Söyle- - Bitmedi - ka kt "d" liş" art " 

ve lelgra( bas no.üdiMügun~"' Un telg:--r rt ve me up gı ıp ge 1 mış ve Muaı._ı.nı"n, halkın "•vı"yeı· ı'çti"m~:.,eftı· :~.~ ··········••lleaa••·······························••aaeaaıa•••aaae••a•••••••••W•••••••••••eaa•a•••a•aaaea•aaae••aaeeaaıı•aa•ae•eaıe• • 66' ~(U il, °"" --~ n w.&.o~-

1 b ' ı· ıı· • ve Posta pulları husı18.tı 1,100,000 inlizamına gi.rm~tır. rinde oynadığı mühim rolü takdir eden Spanya aş e egrln lira iken 034 de 450,000 liraya kadar Izmir başınüdürliiğüne bağlı posf.a- bu arkadaşlar, musikiye ae layık olduğu 
diişnıüşlür Bu yokun hu sene 600,000 hane Linalartnın tamırine ve bazı yer- ehemmiyeti vermi~ler ve 40 mandolin sa
lirayı geçtiğıne göre va~İY.el.ı.n, buhr.ın lcrdeki postanelerin yeniden .inşasına tın alarak heveskir genç arkadaşlarına 
}'tllar ından -Ovvel olduğu gıhi normale ihtiyaç vardır. Bazılarının k~ifleri lıa- tevzi elmi ler ve bir kurs açmı~laTdlr. 
doX.-u g"lt v· 1 ıl zıl"narak un1uın müdürlüğe gönder·il-ı:;• 1 ıgı an aş ır. n Cümh . t h "' l. 0 • • • • l-'-. unye ua.umetunızın mem ~e-Y ıne yapılnn t.elkıklcre göre Iwıır pos- miştir. 

I.~a.mıa ha-rbı.rıa 

Kardeşler 
Arasında bir ge
çimsizlik davası 
Dün ikinci. sullı ceza mahkemesinde 

karde~ler nrasında çıkan biT ihtilafın du
ruşm;uıı yopılımştır. Bu davanın müşte
kisi bulunan hah fikri, öz kardeşleri bay 
Musa, lbralıiın ve Ziya taraflarından fo

na hnlde dövüldüğünü iddia etmek
te ve ceznyn çarptır.ılmalarını istemekte
dir. 

Karde !er arasında çıkan alelade hir 
davanın kanuni ~Licesi ne olursa ol-

sun, ııile hukuku ve şerefi üzerinde iyi 
Lir leair bırakmayacağını nazara alan ha
kiın Naci Erel, taraflara barışmaları için 
bir teklifte bulunaTak: 

- Bizim karşımıza. gelenlerin yüzde Rom , 1 O ( ö.R) Pariılten gelen · zurunda B. Thorez tarafından B. Negci.o dirle anmak İçin bu fırsattan i-ıtifade edi-

l 
doksan dokuzu yabanca kimselerdir. Biz haberlere göre sosyalist partisi idare aleyhinde hücumlar yapılmış olmasıdır yorum. 

k L d 1 O (ö R) B _L!I s· [ f • • • 1 ak onları bile burııtmnz. Siz ki öz kardeş omiteıinin içtimaında B. Blum ispanya on ra. . - aıve&ll ır "'arıcı eıyaset ı !undaki bu beyana· 
Vl LI tl'd ·· b" · k bulunuyorsunuz v.e söylediklerinize gö-başveltili B. Ncgrinden gelen bir mek- , Nevılle Chamberlain ıite ,- a e soy- tı ıtırme üzere başvekil Milletler ce-

1 b l • · d re ihtiyar bir de valdeniz bulunuyor. Bir-tubu okumuştur. Bu mektupta Kata: lcdiği nutuk.ta şu beyanatta u unm.uştur ~ mıyetın en _şu sur~tle bahsetmiştir .: . 
Ioıı· a d .. - · d · t la Bir buçuk ııcne evvel tepanyada dahılt 1 c Bazı kım.c;elerın nulleller ceıruyetı- birinizin kalbini incitmekte ne mana var? y nuı ı .... .,:sın en anarşı.s unsur ruı · 

1 
B 

harp başladığı 7.aman bu muhasamaluı ne ınan arı o kadar zaiftir kı bu mues- antmanızı hayırla buluyorum.. Demiş~ 
tamamiyle çık rıldığı ve h~ümct mer- •v • • • •• •• ~ --' • • 

k . • V 1 . d dıger ırulletler ıçm bunca guçiük dolu :se;: P.nuı ...... , onların karşısında daıma tır. 
ezının a nıııya an Rarselona nakli- meseleleri ortayıt. çıkaracağını pek. az yuksek sesle t<?krar edilmese onu unut- Hakim çok uğraıtı. Suçlular, banşma-

nin tam l•ir niz:am içinde cere}•an ettiği kimseler tahmin edebilm.i lerdi. Bu feci nıağa muktedirler. Ingiliz hü.küınetinin ğa mütemayil günindü. Fakat müştelü 
ve daha fazla bir istikrar tem.in edeceği hadıııentn tarihtnde memnuniyeti mucip Milleller ceıııiyetıne inam hundan daha kat"iyyen barışnuy cağmı söyJiyeTCk: 
hildmlmekıcdir. Mektuba göre şimdi olan biricik nokta lngiltere ve Fransa sağlamdır. MilleUer cemiyeti bizim için - Bunların elinden neler çektiğimi 
Barselon ve Katalonyada lam bir ni- arasında daima mevcut olan sıkı iJ bir- bir lefli.ş değıklir. Kıymetı müessirlik siz bilmezsiniz. Valdcm bile benden 
7 

•n hüküm sürmekte olup Madrid ve liğidir. lki hi.ıkümC"t daim<ı ademi müda- dereccsilc mütenasip olan bir alettir. Bu nafakll alınak üzere bir ıürii ilamlar çı
V al nsiy rıın hu şehirden tec::Tit edil- h ~ıe siyasetim mÜe;1sİr kılmağıı ve sivil- and:ı, en büyük devletlerden bazxlart- kanyor. Geçen gün Tepecikte beni öl
mesi tehlikesinin önune geçmek üzeTe terin ıstıraplarını t.ıhfıf etmeğe çalışmış- nm ona iştirak etmemeleri ve diğer ba- düresiye döverleıkcn. ailemin attığı iki 
~ır ta rnız hnzırlana~aktır. B. Negrin f<Ardır. Htıla d., gayeleri Jspanyadaki ih- zılarınm da i.§lirakten vazgeçmeleri s~ el ııil"h üz:erine yeti;ıenler tarafından 
I· ransı;c k hinesındeki sosyalist naztrlar- tılafın bu memleketin hudutları haricine hl!hile hu ınüc.<ısirlık ciddi derecede güçlükle kurtıuıldım . Ban mam .. 
dan cuınlmriyetçi ispanya lehinde yar- tatmasına mani olmağa çalışmaktır. az:-ılmışlır. Fakat bu halinde bite Mil- H&lı.im bu işi biraz dah.ı inceledi .. 
dırnlanna devam etmelerine rica etmek- F ranaa son sene iç;nde c&ddi mali ve lcUer cemiyeti faydalı iş görebilir. Bi- Kardeşler ve kardeşlerin aıleleri ve bu 
tedir ekonomik m~küller karşısında kalınq- zim gayemiz bu müesseseyi t.eşkilinde müşteki ile valdeai arasında lcarşdıkla 

Bu nıektup komünıst ip&rtİ&i genel Lır. Bunlara daima cesaret ve azimle ıstihdaf edılen gnyeye gore vazifesini olarak sulhceT.a mahkemelerinde tam on 
aekr<"leıligın gunderılmi t.ir. Bunun se-- karşı koymuıtur. Başlangı<:ındaki bazı yapabüecek bir hale sok.ın.ak için onun 

1 

bir türlü davanıB mevcut bulunduğu an-
l>eh, de: k . . . b " ""çl"'-• v p . 1---- et a 1 ..,.;ı.J~ ' k t to . 1 -·ıd 1 ı;c ·omunıst partisımo sr gu uuere ragmen ana .,çyo m e m .. U1.ll ve manevl ve uvve uıı ve o n- aıu 1. 

1 ">ol komuni.ılerinin hu- sergiıMnin kazandtKC muvaffa1cıyeti ttt- tesını artırmakbr. Bu i,.n aulhan düzdmeaine imki.n ol-

Polonya 
Pakta girerse Sou yet
i er düşmanlık telakki 

edeceklermiş 
VarŞO\'ll. 10 (A.A) - Havas mu

habirinin öğrendiğine göre, Sovyet mas· 
lahatgüzarı Vinogradov ~on günlerde 
haıiciye nnzm bay Bek nezdinde bir te
şebbüste bulunıırak eğer Polonya hukü
meti Almanya - Japonya - İtalya ara
sında akdedilen anti - komünist paktı· 
na iltihak ederse Sovyet hükümetinin 
bu h reketi Sovyetler birliği aleyhine 
hasmane bir hareket tıdakki eyled&ğin
den Var~ova hükümetini haberdar ey
lemi tir. 

Kudüs 10 (A.A.) - Yahudiler tedhiş 
hareketınin son h~ kurbanını merasııu
le gömmüşlerdir. IIiç bir hadise olma
mıştır. 

~/,Z~ 

Randevu alınız 
Uzun senelerin tecrübeleri ve bil

hassa Avrupa mecmualannı tetkik 
ve fennin en son usullerle tehlikesiz 
ve Jzmirde emsali bulunmıyan son 
sistem yeni makinamtzla alb ayltk 
ondülelerimizin ııaçl ra ywnuşakhk 
ve tabii halinde bırakman sayan ba
yanla nmızı memnun etmktedir. 

Her ııaç üzerinde gösterilen itinaya 
nazarı dikkate alarak sayın miişte

rilerimizin vak.itleıini kaybetmemek 
için ~aç1arının tanzimi için Namazgah 
lı.arakolunun karşmndaki salonumu:.r:
dan randevu almJ.1annı tavsiye ede-
ri:z:. 

/.ZQiJ 1 D M .,. 
madı~ını ani yan hakim, müştekinin mu
ayenesinin icrasına ıuçluların sabık.alan• 
nın sorulmasına v~ Manisada olduğu bıl
dirilcn diğer suçlu 7Jyıanın oraca sorı;u
aunun yapdmaaına lcu:ar verilerek duıu~
ma batla bir güne talik ediJdi. 

tin teşc.irine verdiği ehemmiyeti de göı 
önünde bulunduran arkada~lar, Bomo· 
vnda her ilene Lir ağaç dikme bayra.mİ 
ihdas ctmitler ve ük bayramlanm Ha
tay zaferinin temin edildiği gÜn tesit ede
rek bu hayırlı .ıresile ile. diktikleri çam 
lcoruluijuna, Hatay Korusu, ismini ver• 
mi;;lerdir. Sayın ılbayamaz Fazlı Cüle
çin himaye ve sahabctine ve daimi teş• 
viklerinc mazhar olan bu a.rkadaşlanmız 
bu sayede muvaffakıyetle başardıkları 
bunc eserlere zamimelen, halkın her ta• 
bakasıııı eğlendirmek, neşelendirmek 
için müteaddit vesüelcrle, garden-parti• 
ler. müsamere ve temsiller teTtİp ettıkle
ri gibi şehirli ile köylüyü tanıştırmak. 
kayna~tırmak vesilesiyle Bornova civa
rındaki köylere toplu geziler tertip etmiş· 
ler ve bu isabetli gayenin tahaklcuku için 
c.idden takdire değen bir gayret göster
mişlerdir. Son zamıınllll'da 1 00 den ~.i

yade fıılir ve bıkes yavruyu sünnet et
tlkleri gibi. ocaklımru her gün açtk. bu· 
lundurarak vücuda getirmiş oldukl.-ri 
fcütüphancden isteyenlerin tefeyyüz et• 
mesine yarclım etmişler, ocaklannı mü
kemmel bir radyo cihaxı Ue teçb.iz ede
rek partili arkadaşlarının boş ve istifa
deli vakitler geçirmesine gayret etmi~er· 
dir. 

Bundan hir ay evvel de. tesis ettik· 
lcri avcılar cemiyeti azalarının haJe.a 
şhirli ve köylü olarak 5 O yi buldu
ğu ve her ün artmakta buluotıluğu mem
nuniyetle haber almmtıtır. 

Bu ıwetle hu kıymetli. arkad~lanmız 
mesai yıllannm başlangıcında neşrelmiı 

olduklan beyannamede maddeleri 
-fevkalade maddi vesaite mütevakkıf 
bazı maddeler müstesna- hemen kimilen 
ve kemali muvaffakıyetle tahakkuk et
tirınişlerdir. 

ÖnümÜzdeki intihabatı müteakip, daha 
fazla bir evle ve gayretle i~e sa.nlacak· 
lanna şüphe olrruyan bu kıymetli ve 
genç. arkadaılanmwn, Kemalizm rejimi· 
nin bütün icabat ve vecaibini kavramıc 
olt'!lln bir varlıkla mell.ur mesailerine 
devam edeceklerine eminiz.• 



SAYFA 6 

Çin bugün k nlı bir istilanın 
korkunç ahneleri içinde. daha 
korkunç akıbetlerden kendini ko
rumak ve kurtarmak için çabah-

or. 
Bugünkü medeniyet dünyası, 

dört bin senelik eıki bir medeni
yet aleminin acılarını uzaktan 
paylatmakta, bu kanlı hoiutma
nm bir an evvel ıona ermeıini di
lemektedir. Harp sanayıınm en 
yüksek tekniği ve :politikanın en 
ince dalavereleri ile Çine aaldıran 
Japon emperyalizminin ittiha hu
dudu nerelere k dar uzanacak? 
Bunu ,imdiden kestirmek müm
kün olmadığı gibi neticeyi evvel
den tahmin etmek ıiyaıilere ve 
harpçılara düşer. Biz burada, bu
gün hallaç pamuğu gibi atılan bu 
memleketin insanlarım daha ya
kından tanıtmak istiyoruz. Bu aa
hrlar İtte bunun için yer buldu. 

* Çin h kkında bugunc kadar ne söy-
lcnıni~ ise do\;rudur ve yine bugüne ka

dnr Çtn hakkınd söylenmi~ sözlerin nk
Fini iddi edenler de haklıdırlar. Çünkü 

Başka 

' 
'Di yo 
liyet,, y 

"" • li r en l 
• can verı 

Memleketlerde 

• • 
ıçın 

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

' Şehirde kamyon-
. farın, makinaları.n · 

beygirlerin vazife
sini" görür Canı 
burnundan cıkın-, 
caya kadar çalışır 
ve bütün bu isleri .. 
şarkı söyliyerek 

. yapar 
-0--

••• •••• • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••-=•••••• bulur8 unuz. Günde on snnt çal~tr. Ay 

CİNLİ ç 
• 

Hasistir Fakat eli açıktır ·~ığı olan gecelerde ise snbaha kadar ça-
lıştığı vakidir. 

Sabırlıdır Fakat asabidir Ba~ka ırklara nnznran fizik Lakımın- ' T ariada cift ökü-I dnn düşiık olan, az gıda alan, salgın has· 

·:N Zalimdir Fakat merhametlidir talıklar içinde yüzen. hayatı. sıhhnti ve 
ku" \'eti bozuk 'c intiznm!lız olan bu in-

~. Temizdir Fakat evi pistir annlar. Çinlıler. şehirlerinde kam)onla-

' 
zünün yerini tatar 
Çünkü orada insan 

T" rın, makinelerin, beygirlerin '\'<lzifelerini 

La......ı Hilekar Fakat sözünde durur görürler. Canlan burunlanndan çıkınca-
ya kadar çalışırlar ve butün bu i~leri şar· 

ucuz ve 
halıdır 

öküz ba-

• 
I Ten beldir Fakat mütehammildir. kı ııöyli)erek yaparlar. ş_a~kı ... Dört bin 

• senenin ıstırnplannın tcsırı altında ıstıra-

Onu 
ve 

kimse anlamamış 
an yamıyacaktır 

• bın bütün hüviyetinin. bü tün ruhunun 
temposunu taşıyan bir şarkı •.. Bir inil

ti şarkısı . .• Tünel mi kazılmak lazım ..• 
Çinli hunu di ıle kazar •.. Köprü ku
rar ... Kanallar açar... Tarlada kl"ndi
ni ınpana koşar ve çift öküzünün yerini 
tutnr ... Çünkü orada insan ucuz ve öküz 

• . . 
• . 

-0--

CİNLİ 
' Yeni Çini, modern 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• h 1 d ç· ı· y . ç· .. "'" d l 
pa a ı ır. ın ı. .. enı ını . .. ıno cm 

Çini vasıtasız, ken
di başına kendi 
imkanları icinde 

Çin bnşt. n baş bir başka fıl m .•• Bir te· 

zıullar elemidir. 
Bize imkfınsız görünen birçok hidi

Ecler Çindc tnbit umurdan m11.duddur. 
T abiot, Çin topraklarında en çetin 

müşküllerini, cıı güç mc8elelerini büyük 

bir haşinlik ve tahrip aşkı içinde halle

der. 
insanların ahlak ve ya,,nyış sahaların· 

daki taadlanna tabiat ta iltihak etmi~
tir. Ayni bölgede kaıup kavuran bir ku
r'llklığı yıkıp mahveden eu bukmlan ko-

valar. \'e binlerce değil, yüz binle1ce, 
milyonl ren kurban bu uğurda ha1ca

nır. 

~ehirler •• , Dnğlatdan süıukledikleri 

kaya parçnları ile kendi önlerini kapatır
Itır . Etrafı tufana çevirdikten ~oma ya

taklarını ve istikametlerini değiştirirler .. 
Buradn (belfı) nın eh\ en şerri ctufan>· 
dır. Hastalığın en tabii, en &lışılmış ve 
ch,·en ıekli csnlgın> dır. 

Soğuk ve sıcak ••• Rutubet ve kurak-

lık .•• Don ve buhar Çin ıkliminde bir
birlerinin peşleri ır kovalamaca oyna· 

yan tabiat cilveleridir. 

Çinliler bu müthiş ve korkunç t.nbint 
unsurlarının aman vermez savletleri kar-

ıısında, dört bin scncdcnberi artık nlı~- ğındn hir kayaya yazdığı va iyetnamc- Çini vasıtasız ve kendi ba!!tna ..• Kendi 
tıklan bu fel.ketlcrin teselsül eden ağır- sinde cGök yüzü bizden memnun ol~n- imkunl n içinde kurmnktadır. kurmaktadır 

' 

lığı altında, onl T göğüs ''crmcğe .. Ta- dı:t derken hep ayni mefkureye ••• Sa
hammül ctmeğe uğr şırlar ••• Çal~ırlar. de '\"C y lnız {Çin) mcfkW-cainc saplan· 

Çabalarlar Ye ... Bıkmazlar •.• Fütur ge- m11l rdı, 
tirmcz.ler ... Zamanın... Mesafenin ve Çinliler hakkında bugün müsbct, mcn
hayntın orıı.d • bizde olan, bizim verdi- fi kimıc birtey öyliyemez. Çünkü on
ğimi7. kıy:mt::ti yoktur. laıa dair yürütülecek muhakemelerin ak.

Bugün beyaz ırklar yüzluce millet ısi olan cihetleri de ayni kuvvet ve ge-
ve hükümetlere, yiızlercc fikir ve içti- ni,likte mevcuttur. Çinli hasistir, fakat 

hatlara tak.im edilmiş dağınık bir man· eli açıktır. 
zara an.ederken Çin vilayetleri ve bu Çinli ıabırlıdn, fakat asabidir. 
vilayetleri dolduran milyonlarca iman- Çinli zalimdir, fakat kalbi yufkadu. 
lar, urntlarının benzersizliğine, di] ve Çinli temizdir fakat evi pistir. 
lehçelerinin ayrılığa ve aykmlıitna rağ- Çinli hilekardır, fakat sözü namus tc-

men tek bir kitle ve mevcudiyet gibi da
ima ayni fikrin, tek bir fikrin etrafında 

kalmı~lnrdn. 

Birçok eski dünya ülkeleri yeni yeni 
mü tevlilcrin yağması olur •.• Her taraf
ta yeni yeni hükümetler türerken ecda-

dından kalmn toprak üzerinde ve mütte
hit yaıınynn tek millet olarak' yalnız Çin 

kalmı~tır. Çinde din yoktur. Çinde mil
li)·ct yoktur. Çimle ~ilah yoktur. Buna 
rağmen Çinli cÇin> i ölünceye kadar 

müdnfoa eder. 

Çünkü Çin bir ülke ••• Bir din ... Bir 
nk değil. .. Bir mcfkUıedir. 

Toprnklaıını sel bnsan bir vilayetin 

v li i intih r ederken, Çinin son impara
toru {Ming) ölmezden evvel kömür da-

l8kki eder. 
Çinli haaaaıtır, fakat merhamet .. izdir. 
Çinli tcnbeldir, fakat insanın taham

mül edcmiycceği ağır işleri görür. 
Çinli, ölüm ve ıstırap karşısında ka

yıtsızdır, fakat askeri cesareti çoktur. 
Çinli fen ve ilim vadisindeki yenilik

lere meraklıdır, fokat onların pratik tat· 
biklerinden nefret eder. 

Çin ve Çinli bir muammadır. 

Onu kiın11c anlnmnmıştır ve anlayamı

yacnktır. 

ÇINLILER TENOE.LDIR. FAKAT ..• 
Snntlcrcc oturduğu yerde kımıldanma

dan kalır. Fak t Çinde mağazalar sabah 
§llfakla beraber nçılır ve gt"ce geç vak
te kadnr nçık k lır. Çinli çok uyur. Uyulc
lnmnkla beraber onu daima her yerde 

ÇINLI HASiSTiR •.. 7.ALIMDlR 
••.•.••........•......•..•.•••.•.••..•. : 

yaınv. n nşar&t> ta ırını JLU anır ar. FAKAT. .. 1 h b" . . , ~ il 1 

Miskin bir kulübede oturur. Alış n- Çinliler akşamlan pirinç bataklıklarında 
rişte meteliğe varıncaya kadar pazarlık • karın üstüne yatnrak yıkanırlar. Dükka

cder. Fakat misafir geldiği zaman en nında, ıokakta, Üstü başı tertemizdir. 

mükl'mmelinden olmak ıartiyle otuz kap Fakirdir. Çalııır .. Terler .. Fakat yırtık 
yemekten aşağı yemek çıkarmaz. Çinli, pırtık elbisesi altından kar gibi temiz ÇA· 

çocuklannı ııevcr ••• Çinli karısını sever maıırları gözükür. Fakat evinde pis bir 
ve eşeğini sürmek vazifesini karısına gör- hayat yaıar ... Lağımları tıkabaaa dolu• 

<lürür. Hnva güzel olduğu zamanlar kuş. dur. Her tarftha gübre koluısu vardır. 
)arını kırlara çıkarır. Fakat güzel ötsün Pekinin lağımları 1-440 scne.sindenberi 

diye göz.lerini oymağı ihmal etmez. Çin- bir kere temizlenme ve boşaltma amdi· 
li, daha itnatlı olsun diye merkebinin yC!'İ görmcrni~lerdir. Kang-Tsi ırmağına 

de gözlerini çıkarır. Çinli, sevdiği karısı schrin bütün çöpleri ve pi!likleri atılır 
ihtiyarlndığı zaman yenisini ve gencini al- ve Çinliler bu suyu içerler. Bu pislik mu· 
makta tereddüt etmez ve borçlannı ödc-

mek için kız.mı satar ••• 

idam anhnelcrindcn hoı:larur ve bu 
sahneleri eyretmek için çocuklarını da 

beraber götürür. 

Çin çocukları idam !tlhnelerine bayı
lırlar. Tsinanda bir gün i9 haydut id •• m 
ediliyordu. Siyaset meydanının etrafını 
alnn ı:e el çırpnn çucukların sa)JSI Av 
ıupnda çocuk bnyrnmlarındakinden çok 

faz.la idi. 

OSTO BAŞI TE.MIZDlR. FAKAT . . • 

Çinliler için ekseriya cGübıe ~tünde 

hiıi içinde Çinli temiz kalmağa çaba• 

IBT •• ................................. _ ......., 

Tavuk hırsızı 
-<>--

Çingen Ali aranıyor 
Dünkü sayımıl:dn Karantinada yapı· 

lan bir tavuk hıraı:tlığına ait duru~ma)'I 

yaz.mııtık. Bu muhitte fazla tavuk hır· 

sızlığına ra tlanmaktadır. Dün de ikind 
sulhceza mahkemesinde bir tavuk. hır· 
sızlığının duruşmnsı daha ) apılmı .. tır. 

~~'J41'. Şoföre Bi nkanın e'\İnin ~rc~;:ı-- Yıır-bbi ..• Bu kabil mi) Bu resim 
di. ; t bizim bay Döveyron ... Zavallı adama ne 

art1k gün gibi aşikiırdı. 
F kat bu hadisenin faili, dün yazdığı

mız hudiscnin faili olan Alı değil, Çin· 

gen Ali adında bir sabıkalıdır. - Sakallı Gazete ile gideceği yer arasındaki me-
1 
o)mu böyle ... 

ıaf c o kadar uzak değildi. Birkaç daki· ı -öldü.•• 

- Bitmka... Bir baba katili . .. Ne 

müthi, şey yarabbi ..• Karantinada Tepe ısokağında oturan 
bayan ikbalin de tavukları çalınmağa -

1 ' 
ka sonra otomobil Biank&run oturduğu - öldü mü} 
evin knpısı önünde durdu. ı - Evet.·· 1-fani evvelki gün bir ga-

Rene otomobilden atladı.. 1 :.ıetecinin odaııında bir ölü adam bulun-
Kapı)'I çaldı. 1 duğunu gazeteler yazmışlardı ya .•. işte ADAM 

Diye mırıl<landı. 
Tahkikatın aon neticesini öğrenmek 

üzere polis müfettişi Pilonu görmeğc git
ti. Bianka hakkındaki şüphelerinden ve 
onu Andriko ile beraber gördüğün<len 

hiç bahsetmedi. 

başlamış ve aldığı tertibat sayeııinde bv 

a<lamı yakalatmıotır. 

Surntı tüylü şişman bir kapıcı kadın o ölü ndıım bay Dövcyron .•• 

'-rx/J../../.7.ZZL.71..7.Z; ••••••••.-•••• (/_/;.Y'J..;.JZL7~J k pıyı nr lıkladı : ı -Vah Yah vnh .•• Vakıa gazeteler 
ZABITA ROMANI - Ne '\ar) Ne İstiyorsunuz) re mini koydul r ama yüzü ısilik çıkmıştı. 

Gnzeteci, biiyük 'bir nezaketle: Tanınmıyordu. Burada ap a~ikiır beili ... 
- 8 - - Affeder iniz m dam, dedi, sizi ra- Zavallı B. Dövcyron ••• Kız.ı bu felaketi 

Delikanlı, sevdiği kız.ın mücrimiyctini 
muh kkak görmekle beraber onu kur
tarmak nrzusundnn dn kendini menede· 
miyordu. Gözü önünde onun tevkif edil
me i, iki jandarma arasında cinayet 
mnhkemcsine cvki, mahkumiyeti, ,üzcl 
saçlarının kesilmeııi geliyordu. 

Tavuk ve horosların toplu g~indiğ~ 
mahallerde dolaJıyor ve bir duvann ke· 

narına çekilerek horoz gibi ötüyor. ta· 
'\'Uk ve horozlar, esin geldiği yere gidi· 

yor ve Ali tarafından yakalanıyorlar· 

Evet .. Bu h kk k 
hatsız ettim. Sizden çok mühim bir rica- haber aldı mı) 

m U a a ti ldıı. bulunacağım. Bir malümnt isteyece- ' - H yır .. • Dnhn bilmiyor ve cimdi-
e • "' " .. h · D .. ı ·k L'I • ı· B k h' gım. ":l'up ~ız oveyronu tanı) orsunuz ı ı memesı uL1m. u ususta ona ıç 

değil mi) Lir ey eöylemc.7..&eniz minnettarınız olu-

F akat genç kız bu cinayette neden suc ortak- Kapıcı kadın yumruklarını ukarak ka-
1 

rum .. 

l 
• • O d b • b b ·ı · ı' ? ınklarına )i erleştirdi. 1 Kap~cı kndın hat· söyleniyordu: 

tğı etmıştı ne en ır a a katı ı o muştu. 1 - Onu görmek istiyorsanız peşınen - Zaval!ı aclamc:ağıT . .)unun ~ura!'llll • 
Her halde bunun mühim bir sebebi ve sırrı vardı haber vereyim ki burada deiildir. da hiç kimı.eye ıararı olmadan kendi ha-

Birden kafnsında y eni ,.c müthiş bir 
üphe pe) da oldu. Pilon, kırmızı sakallı 

damın katili olarak Andrikodan şüp
hclcnmi ti. Bianka Andrikoyu tanıyor· 

du. Biankanın babası ayni gece kaybol-

mu .. tu. O <in ö)ü gibi kırmızı Ykallı idi. 
Şu halde k til Andriko ~e makful dt! 

bay Dövcyrondu W! Bianlrn da katilin 
ımç ortağı ... 

Rene: 

- Biliyorum .• • Hatta kızı da yol< de- lind~ yaşıyordu. Böyle birdenbire ölü-
- Bunu muhakkak anlamalıyını... ğil mD {versin. insanın inanmıyacaE;ı geliyor. 
Dedi. Yerinden fırladı. içtiği npcr- _ E, et.. . Sonra asıl feliıket biçnrc k12ının başına 

tifın parasını vererek lokantadan çıktı. - Onl rın iki ini de görmek için gel-
1 
geldi. Biankanın hayatta ondan b~kn 

Bir tııkaiyc atladı . Matbaaya cd di. Şo- mcdim. Maksadım başka .. • Siz şimdi u kimsesi yoktu. Şimdi ne yapacak zn-

före: fotogmfa bakınız... Bu re .. mi tanıyor' vallı . .. 
- Bekle . . . Şimdi gc)i.)orum. .. musunuz) J önli.ı-ünün kirli ucunu çnpaldı gözle-

Diyerck merdivenleri dörder dörder Kapıcı kadın merakla fotografa doğru rine ötürcrek y glarını sildi. 

~ıktı. Fotogr f dnireaine girdi. Oda.,ında eğildi ... Daha iyi eörmck içın eline al-ı Rene bur da fazla durmndı. 
ölü bulun. n adamın i~ı ç01kn?ı rc~imlcrin-1 dı. Gözlerine yaklaştırdı .• Ve birdcnbi- Yapacak i leri vardı. 
den hırını altırak n~ngı ındı. re bir feryat kopardı. Biank nın bu cinayette auç ortal<lıl(ı 

- F.ğer bu cinayette suç ortaklığı 
yapmı ise ht"r halde bunun çok mühim 
5ebepleri ve belki de mazeretleri oln

cak . .• 

Diye düşündü. 
-· Muhakkak onu bulmalıyım .. Bu

nu anlamalıyım .. 
Dedi. Müfetti Pilona sadece odasın

da bulunan ölünün hüYi) etini teııbit et

tiğini bildirdi. 
Pilon : 
- Aferin .. Dedi. iyi bir polis hah) e

si olmak istidadın var. Ben de fU bcnım 
§Üphelcndiğim iki herifin işleri ·üz~rinde 
)-Ünidüm. Netice ıu... Bunların iki~nin 
de sürdükleri }1\l~ nt tarz.ı ço'k ıüpheli . . • 

mi§ ... 

Dün müşteki bayan ikbal dur~mcya 
geldi. Davasını &nlnttı. H&kımden bir ri· 

cadn bulunarak: 
~ · ·· orau· - Kucağımd çocugu goruY w• 

nuz, tavuklarım gıtti. Bir dahıı gcleccgı 
1 0Jınaz ) ok. Ben hır dahn gc mezsem 

mı ) 

d w anlafll· 
Dcdı Suçlunun bulunma ıgı 

dı ti kım 'u k rnrı tefhim ettı : 
1 k ikamet S ıçlunun ıddetle ranı arn 

gnhn bagl nm ına, sabıkasının aorulm 

sına... . b n 
Hiı ım ı Erel muştckiye hıtıı e ' 

. · biz dev· 
- iz ıster eniz. gelmc.zsınız. w • 

let namına davaya de" m edeeegız · 1 
1 k sa)ondan ıı)'f1 

Kadın memnun o rn Jik 
dı ,.e duruşmft <l b ,ka bir güne tıı 
edildi. 
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Kral, Kaf ebı:r ile Sent Mal.in Ye Mont mek? 
Seriye altışar allın verdi .• Boru sesleri Burada olman Çingene... Onu 

altında parlak Lir süvari alayı refakatin- pek iyi bilir.!liniz? 
de kral ve maıycti Şarterden çıktılar... - Evet. faknt o gitti. Çok şükür ma· 
liarelcetlerinin üçüncü günü hiçbir muş- f nastır o adamdan kurtuldu. 
kulata uğramadan Belovaya vardılar. Kroas büsbiitün sevinmİf ve bağıra· 

Buğday piyasası normaldir. Arpa 
satışlarında sıcaklık devam ediyor 

BEREKETLi M~MLEKET rak (Gitti ha!) diyerek Filomene sa-
l<roas ile Pil:v:ik Monmartcr sırtlann- nlmış, FilomencİKim diye onu öpmeğe 

dal;j pulamutlıula kannlannı doyuruyor, başlamıştı. Filomen kendini müdafaaya 
dornuz gibi bir hayat geçiriyorlardı. Ni· vak.it bulamildı. l layatında ilk defa nail 
haYet açlık canlarına tak etti. Kroas olduğu şu puselerin tesiriyle alıklaşmış, 
Montmarter manastmnda karşıla~tığı ra• heyecandan iki tarafa sallanm:-ğa b~la-

Pamuk f iatlerinde mahsüs bir tenezzül vardır. Zeytinyağı üzerine 
henüz kuvvetli muameleler yoktur. incir piyasası durgundur .. 

Uzümde tedrici bir sukut vardır 
lube Filomenin üzerinde yaptığı tesiri mıştı. Filomen kırk yaşını asnuş bir kız- Son hafta içinde borsada aşağıda cins i SUSAM 
hatırlnmış Pikvike bu hikayeyi anlatarak dı. Hayatı 'bakir olarak geçmi~. dünya ve mikdarları yazılı eşyanın karşıların- Susam piyasası bu lutfta geçen haf
F'iloınenin kendilerine yardım edebile- iolerinden elini çek mi.' bir zavallıcıktı. da işaretli fiatlerle muamele gördüğü lakinden daha hararclli görülmüştür ... 
~iini ve besliyeceğini ııöylemişti. Pikvik Pjkvik bu manzarayı görünce aldan- ıınlaşılinıştır Geçen hafta 15.75 - 16 kuruş arasında 
bun" ihtimal vermiyor, Kroaaın bir lu- dığını anlamış hakikaten Kroası sevebile- Cinsi Mikdan Az çok dolBşın~ olan fiatler bu hafta 16,25-17 
~ıra kalbinde se\·gi yaratabilecek kabili- cek bir kadının bulunduğuna inanmışh. çuval kuruşa kad:ır fırlamıştır. 
Yet ınevcut bulunduğuna aala inanmıyor· Mari Anj bu vaziyetten çok büyük bir 1L Buğday 5407 5.2375 6.9375 Gösterilen talep karşısında fiatlerin 

süzme mallar !l - 16, ellemeler 6 - 10.75 
paçal mallar 6 - 6.5 ve hurda incirler 
ise 4 kuruştan muamele görmi.iştür. 

İncir piyasasında giinden güne wzil
yüt eden bir durgunluk vardır. Alıcı 

azlığı hasebiyle fiatlerde de tedricen 
tenev.ülJcr hissedilmektedir. 

Saat 

tSTANBUL RADYOSU 
. öğle nC§riyatı 

12. 30 Plakla Türk musıkisi 
1'2.50 Hovadiıı 
1 3 05 Muhtelif plak neşriyatı 

Akpm neşriyab 
Saat 

18. 30 Plakla dans musikisi 
l 9. O O Türkçe fan: Bayan inci tarafın

dan Piyano ve keman refa1'.atiyle 
19.30 Spor nıüsnhabeleri: Eşref Şefılc 

tarafından 

20.00 Cemal Kamil ve arkadaşları tııra
fından Türk musikisi ve halk pr
kılan 

20.3-0 Ömer Rıza tarafından Arapça söy

lev 
20.45 Fasıl sa.z heyeti 1brahim ve Kü

çük Safiye refakatiyle (Saat ayan) 

2 l. 1 5 Orkestra 
22.15 Ajans ve hona haberleri 
22.30 PiSie.la sololar, opera ve operet 

parçalan 

ANKARA RADYOSU 
Öğlen nqı-İyab d11. Hatta bu düşüncesini Kroaııa açık· teeasÜT duymui;i ve heriflere ha)•kırmıştl. M. Arpa 1308 3.3125 4.25 biraz daha yükselmesi ihtimali kuvvct-

713 4 00 4 75 l af da ÇEK.tRDEKSlZ üZüM 
Ça ifade dti ve dedi ki: - Haydi bakalım buradan çıkıntzf. M. Bakla . -.. idir. Geçen senenin bu h tasın su- Saat 

- Senin bu kadına öyle dediğin gi- Sefil haydutlar. haydi manaatmn mukad- Mı..sırdarı 18 4.50 4.50 saın iiatleri 12.5 - 13.75 kunı.~ arasında Borsa gündelik ne .. riyatının tetkikin- 12.30 _ 12.50 Muhtelif plak. neşriyatı 
lıi, ıiddetli bir aşk verebil mit olmak.lığı- dea topraklarım kirletmeyin f Çıkın di- Kumdarı 374 5.5o B.OO bulunmuştu. den anlaşıldığına göre son hafta için~dc 1 2. SO - 13. 15 Plak: Türk mu.ikisi ve 
rıın irnkanı yoktur. yorum. Fasulya 83 8.25 8.375 PAMUK borsada gilndelik itibariyle yapılan halk şarkıları 

_ Neden) Filomen yavaş5a arkadaşını teskine Nohut 41 5.25 5.50 Son hafta içinde borsada saiıldığı bor- üzUm satışları mikdar ve fiat üzerinden 1..3.1 s _ 13.30 Dahili ve harici haberler 
Çünkü sorı derece çirkinsin. çalıştı: Susam 227 16.25 17.00 sa bültenlerinde gorülmilş olan pamuk- şu suretle hesııplannuşlır : 19.00 - 19.30 Türk musikiııi ve halk ıar-

- lşte bunun içindir ki 0 beni sevi- _ Oh aziz hcm~ireml Mö.9)'Ö Kroas Muh. Pamuk (Ba.) 3796 34.50 42.00 lar, nevi, sat!§ satış şekli mikdar ve fiat Satış tarihi mikdar çuval az çok ltılan 
~or. haydut dC'ğildir ••. Gayet güzel bir se!!i Pamuk çek. (to) 1276 2·80 2·85 noktalarmdan berveçhl ali .surette tas- 3 - 11 - 937 545 11.50 21.00 Servet Adnan ve ıukadq-

llı;j arkada~ böylece görüoc göriişetvar... jMuh. Palamut (ke) 782 390 510. nif edilmiştir·: 4 < c 211 13.50 17.00 lan) 
~onttnaTt~r manııatırının duvarlarına Yavaş yavaş hiddetioi. yenmeğt- ça- Zeytinyağı ton 9o 29·00 30·50 Nevi Balya Az Çok 5 < « 421 12.00 21.00

1

19.30- 19.45 Saat ayan ve Arapça net· 
hklaştılar .. Yıkık duvarlardan İçeriye at· Jışan Mari Anj heriflere flOrdu: Muhtelif incir 3793 4.00 16·00 Pamuk Akala 1 ha. 6l4 40.00 42·0Q 6 « « 821 11.00 17.00 riyat 
ladılar. Hava çok güzel ve güne,li idi. - Söyleyin bakalım, burada ne işi· Çekirdeksiz üzüm 3869 lO.OO. ~L~O 1 c « < va. 581 4ı.oo 42·00 8 < < 771 10.00 11.00 19.45 - 20. l S Türk muıwiltiai ve halk tar-
~hibeler bahçede geziniyorlardL Kro- niz vat> Haftalık borsa satt§larını_ cınsı uze. Pamuk yerli hnzır 490 34.50 37.50 ~ c c 1100 l0.00 19.00 kılan 
''büyük bir heyecan içinde bunların Pikvik heFnıen şapkasını çıkarıp Par· Tinden b• sureUe icmal e~ıklen sonra « « « va. 2031 M.SO JG.:>O YekUn 3869 (Bayan Muzaffer ve ar-
iltnııından r:"ilomeni aeçmeğe çalJJıyor- dayandan öğrendiği şekilde kadınlan l b~ eşyanın. ne~i. üzerin e~;ua~~le « c c eski satış 80 37.oo 37.5o Işbu son h3.fta satışlariyle beraber kadaşları) 
du Daha doirusu sevgisini değil midesi- I selamladıktan sonra Mari Anja hitap 

1 

ınıkdar ve {ıatll•rını ve son ~ar:ın- Yekun 3796 mevsim başından son tarihe kadar bor- 20. l 5 - 20. 30 Kazım Nanıi Duru: Ter· 
l\i tatmin edecek kadını anyordu. Böy- elli: deki piyasa durumlarını ~eçen v~ Son hafta piyasasında satış noktasın· sada salılmı olan 1;ek.irdeksiz üzil:n j · biye 

lcc iki aat geçti. Filomeni göremedi· - Müsande ederseniz madam şimdi 
1 

geçen senenin bu haftası .~le m.ı.;;ay~elı dan bir hafta .. evvelkine ~is~tle fazla- mikdarı 129J72 çuval ve 196 torba ola- 20. 30 - 21.00 Plakla dans musikisi 
lcr Hayal sukutu ile karııılaştılar. Bah- sebebini anlatnçağız.. olarak tahkikahmıza muslenı en er- ca hararc~ muşahede ~dıl~ olmak~_a rak hesaplanmaktadır. l 2 l .00 - 2 l .1 S Ajan.; haberleri 
c _, l .. .. k k b' d B d d . . 5.. M · veçhi ati arzcyliyonız. : beraber fıallerde mahsus bır tenezzu.l I . 1 1 1 5 ouvar arının ustune ça ara ıraz a- - ana ma am emeyımz. or arı k d 'lm' . Al 1 h.:ı d" • 1936 rckollcsınden geçen sencnın lU - . 1 • 2 l. 5 5 Stüdyo salon orkestrası 
ha b kl k k d'l A . d . . BUôDA Y ay edı ı~tır. ıcı arın ma uu ıyctL ili k d . 3, 648i) 1 1 .. 97 A . 

e eme ararını ver ı er. nJ eyınt7~ kal·>nldc hafta sa'.•.sı l _ l r· I d 1 • ıl l b 1 tar ine a ar ısc - çuva ve 1 vrupa ıstıuyonlarından bu alqam 
« • • · d d" An 1 b' ıf Yukarıda bir - • ıasebıy e ıat er c ıas o an u te:ıeı.- . . . . • 1 r,roas derin bir meyusıyet ıçan e u- - Sör Mari j, ne güze ır vas • . 07 l b v v 1 torba çckirdeksız uzum sa.ı mışlı. dinlenebilecek seçme program 

l\İnceye daldı. Birdenbire hatırına tahta mutlaka siz bir fazilet meleği olacakaı- olarak ka~d~.yle~i~mız 54 f (~~ -~~- zül ün muvakk~~ 01.a:agı ku~eUe. umul- Son haftanın 3869 çuval cekirdeks:Z SENFONiLER. 
ı>cr<Jc irindeki \'iyolettamn hapa kal· dayın nevı uzcrın en ve ıa ı ı arıy.c I maktadır. Bugun ıçın pamu • pıyasa3ı k l ar' · 

q "" nız. sa tıs muamelelerinin su sckilde cereyan hakkında kuvvetli bir fikir dermeyan üzüm satışına arşı geçen 1 ta boı·.:a- 16. 30 Paria kısa dalgaaı: Senfonik 
1ih hina hatırını. geldi. ArkadllflJla ora.· - ~az_rebti Meryem ~ahidim:d elti~i anlaşılmı.şlır: • · edilememektedir. nın iki gün kapalı bu~unmasma rağ:rwn konser (Beethoven. Magnarcl, Faure) 

)a Yakta~mnk teklifinde bulundu. Krou - em uraya getıren ar aşım Ç 1 Az rok PAl\"UK ÇEKtRDEôl 364.5 ve geçen sencnın hu hafl<tsim.la 2 ı. 15 Ri.ıkr-: Senfonik konser. 
bu ki"" ki b h B l d K O b · kad · • el Nevi uva " '1 

...,, le ın yapma a era er ego er- roasd tır.k" - enıml ob' - ~kr. skamdımı os· I Yumuşak mallar I4tl 6.00 6.1875 llazır ve vndeli olarak kuvvetli mu- ıse 88;}3 çuval mal satıldığı hesnphın-ı HAFiF KONSERLER: 
den yediği dayağı da hatırlııyara.k kor- tum ur ı goren er ızı ı ı ar eş zan~ S ll :1ô07 5.875 6.9375 ] l l kt-.'I· So it"!- mı.ştır 
ku .. d d ç -L- v· l d A k d b ı::.ı:~ - "Ik crt ma ar ame c er cereyan e me t.-ulr. n .. . 6 45 Paris L:ı d 1 Pl"k k • •çın e titriyor u. ÜTlK.u ıyo ettanın ne er. r a nşım uraya ge uı~ı ı ahl" ll 5 - 0 Üz.Um fmtkri son ha!ıa içinde yınc · . sa a gası: a ·onsen 
Orada hapsedildiğini Şövalyeye haber gündenberi yemekten kesildi. Uyk\I uyu-1 M ut ma a.r 359 • .237:> 6.0 ta satışlarının bin iki yüz tonu }ın1..ır, tedrici sukutl:u· gCı..~ll!.l'.lllişt1r. Sukut 7. l O Berlın kısa dalgası: Orkestra {8.15: 
' • . • - 1 v~kfın 5·107 76 tonu vadeli olarak satılmışlrr. Hazır I 

ermişti. Şövalyenin kızı oradan kaçut• ma.z oldu. Bir gölge halını aldı. Eger bu I So h f .. d bo d ı1 b - ll b t: k"l ? SO k ruşta mikdarı ha'kkmda erkama müstenit bir Devamı) 9.20 Pari!I Kolonyal: Plak. 9. 
tığını muhalckak savıyordu. Viyolettanın 1 ld d d ··ı d d n 3 ta ıçın e rsa a yap an uı.:- rna ann cuer ı osu .... ·u n va- l 45 K 1 O 30 K 11 50 K ,, ın e evam e erse. o go ge en e eser 1 da • 1 . al b" . t .. t • ,_ı 1 I . . '> 85 k t 1 •fikir edinilmeo;;ini teınincn .,,...e_n ve ş:m : ezn. . .: eza. . : eza. 
bı.ıt d d h . B 

1 
d . k 

1 
d _ b- .. k b 1 y ış erı norm ır vazıyc gos ermı'>- I ut>- ı cnn ı e ~- uruş an muame e ~-:s 113 8 1. 1" d , . . • 

unma ığı yer c şüp eaız ego enn a Hııyacak orta an bus utun ay o a· • F' l d h ita . b ti .. .. . 'haftanın en son «ünleri olan '2 ve !l 11 er ın .&tsa ıugas1: Hafif mu.'!tkı ( 14. 
<!~ • · ı - h 1 d D d"" ·- k B .. 1 . l h . h ı tır. ıat er e geçen a ya nıs " e 1 gormiiş'lur. ., • ışı o mıyaC".agını atır a ı. u u~un- ca .. u soz erım e emşırem, sayın em- f k I d b" ..l ğ' 'kl k .... 1 . 

1 
k. d k •_Jı . d I t .. .ı 937 ihl . . bo r· tl · · • 15: Devamı) 1 3. 1 O Bükreş: Kıütal or-c~ı l k d . . . . .. 

1 
k . 1 ev a a e ır ue ışı ı goru memL~. an- Ce ır e • 1;: erın c 1arare gun,,.cn , lar er-ınc a.ıt rsa ıa ermı ı1:ar-

~r a tında korka orka tahtapcr eye •ffem Mart AnJ t!lZC "llnU SOY eme ıs- . v l k h l . ~ • . . v d d' ke t r 4 15 p . '- d 1 K ". . d "1.. d · el" d"'- cak pıyasa daha saglam o ara ka u gi.tne fazlalaşmakta ıse de fıatlerde kuv- şılıkh ol.1.rak aşagıya erce ıyoruz : s ruı. · ans ... ısa a ga!lı: on· 
>'akfaştıJar_ Eğer Belgoderin gö)g~ini byorum kı arka n ım ..,ura an on ~- edil . . ll b' • -k •. hed dil k• r 9 l .. - kl' IS K 16 15 R 1'. 
!:urs.eler hemen tabanJ .. n k-.ldırıp ka.-a- k d b" h . b k mıştır. · vet ır ıstı rar• muşa e e me .e- No. :! 11 /9. ı . ı 9.., 1 ser na ı. : eza. . oma ısa 

,,. .. ~ ten ııonra ar a a ır azınc ıra ·mıştı. ARPA d' p· -1 md ' dalgası: Kıw,.ık musiki. 17.0S Vivana 
C<ık d 1 K b M . A . .. l . 1 k ır. lyasa sat: a ır. Az çok A7. <.-ok .., , 

Va7,İyelle i i er. roaı gözünü ta ta an . nhJ g.o;r: ehrı par ayar~ : Son harta içinde borsada satıldlğını PALAMUT 7 12.75 1~.25 12.00. 12.50 kısa dall:{ası: Karllfık musiki. 1 7.05 Vi-
P~rdenin yanklanna yerleştirerek içeri~ - Bır azıne al ... Dcdı. Kroasın k k d Ied·-· · 1308 1 So 1-r · · d ı..: da t 1 ~ b .. . .... d.. P'k . .. .. 1 yu arıya ay ey ıgımız çuva n ıwta ıçın e. •.1orsa · cereyan e - 8 ı:ı.50 14.00 12.75 1;LOO yana kısa dalgası J lafif pak musikisi. 17 

tı aktı. Pikvik onunla hlli. alay ediyor go~lert huyu u, 1 vık aozune devu.rn 1 arpanın 1158 çuvalı beyaz mallardan ve I ıniş olan ·palamut nuameleleriııin ne- !) ı ı.25 14. 75 ı:t25 ] 3. 75 4S Be:rlin knıa dalgaııı: E.ğlcnceli musiki 
"c Söruyordu: ettı· _ E . 

1 
F"I d b-ı. · E t b" h . ı.. 

1
. ırıütebakisi çakır·arpalardandır. BeyP~; vj, ınikdar ve !iat noktalarından D'""r- 10 l6,2:i 16.75 ı:i.50 rn.oo 18.)0 Berlin 1ma dalgası: Hafif musilti. 

1 ·Y· guzc 1 omen nere e a.A.a· -. · ,.e · ır azı_ne, _en ıu.ymet 1 en 

1 

mallar 4,125 - 4.25 çakır malların ic:ı~ vechi f\tİ surette oldug·u borsa bülten- 11 19.00 17.00 18 eo ıın~ D h il d b h 18.0U .. • 19.20 Bükre~:: Plakla Leh musikisi 20. 
oııtum uya er en vazgeç.·· zengm ve gayet temız ır azıne. · · 3.3125 kurl},!ilan muamele gördüğü bnr· 'ı }erinden nnlaşılmı~lır ·: 12 ~O.Oô 21.00 19.00 20.00 

k - Hayal değil lıt'iyyen hakikat bu - N~s~l bir .. h~.zineden bahsediyor· sa karıllarından anlaşılmıştır. , Nevi Kental Az Çok 1 . d 1 S Prag: ltalyan musikisi. 20. 30 Peşte: 
40 •nuı bana kartı derin bir aevgisi var. uz azızım mosy 1 , Şu vazi) ete göre iizüm fiat erm e •e- Verdinin eserlerinden plaklar 20.45 

K b d b d V •un K lb" E 0 Piyasada mevcut hararet cl'an dc\·,:ımı. Tırnak mallar 197 510 510 çt-n haftanın n son !iallcrine nazaran V 
~· roas ir en ire titre i. e Keri çe- - a ı 1 • vet su güzel Filomenin ediyor. Alıcılar ~tihalı lıareket etmek- 'l Kaba mallar 585 390 41- a.rşova: Bahriye bando-<u. 2 1. 1 O Uiyp-
tldi B "z . ı. d• .. y· 11 r" ar~·ında b ._ ld - k lb"I ı..!>.~11 "'lm"s tene .... ·u·ı mikdarı 7 nuına- ~· O '- S B . . d · unun u cnnj" arıı~a -... ıne sor· e e ı '"" ıra~mış o u~u a ı .. te olduklarından fiall<'rİn bugünkü ,.3 _ Yekün 782 ws,:o v ...,, '"'" ,,_ı,s: r.:eııtra, opran, anton vesaıre 
tt: Mari Anj bağırdı: ziyeti muhafaza edeceği ve talebin faz- ZEYTINYACI rada 0.75, sekiı.de o.75 - 1· 9 numarada 21.,30 Peşte: Çigan orkestra:.ı 21.40 

- Ne var~ orada mı) - Ne kadar alçaklılc.I laJaşması halinde fiatlerin derhal yük- ~Tafta içinde börs:ıda cereyan etmiş 1, 10 numarada 0,75 on bir nwnarada Prag kıaa dalguı: Hafif musi.k.i. 21.5> 
- Baki... Filomen titreyerek hemşireyi teskine selcceği tahmin edilmektedir. Piya<ıa olan zeytinyağı muamele:;i yukarıda 0.50 - l ve on iki numarada bir kııruş- Prag: halyan musiki:.i 22 VatJ!ova: Kü-

l· Bu aefer Pikvik gözünü tahtanın ara- uğraşırken birdenbire karıdan dışarı fıT- sıcak fiatler tereffüc meyyaldir. işaretlendiği gibi sıra mallardan vaıi,.lı tur. çük orkestra. 22 Milftno. Florans: ltal-
1"1rıa uydurdu. Birkaç saniye bak.tık.tan larnakta olan iki kızı ~orÜn<'e lakırdıyı BAKLA k:ıydiyle kilosu 29 _ 31.5 kuruş ı>ra- Yukarıda 9 11 937 tarihine ait ola- yan mwııkisi. ı2.05 Pra.-. kısa dalgası: 

' 011ra dedı" '-ı" •• ı. · K k 1 · ı . • k k !) .. "' " ıs;estı. açma ta o an ııı.ı ızın aT uın- Bor5a nl'.'şriyulından Loplıyarak h.ı!ta sıncla fiallel'le !lOOOO kilodnn ibaretti:-. rak goslerdıgını.iz piynsa fiati 5/11 3 ı 
d - Ben bınadun clışan çıkan iki kız-

a.il b L k" • •· d' aı,ıı.:a ımscyı goreme un .. 
[) - E.vet, ama bunları tamyoT musun} 

aha doğrusu onlnrdan birini tanıdın 
ltıı) 

... - Dur. Bnna arkalarını döndüler, ge4 

<ı • 
l l'tiyorlar .. Çok ıhtiyatlı yürüyor etraf-

t'11rı. bakıyorlar. Vıı;tİyctleri kaçmak is
;:cn rnahbuslara benziyor... Bunlar 
tıılaka ınanastırın sörlerine benziyorlar. 
~ Rllnlnrı aöyliyen Pikvik iıni bir hayret 
I dqı çıkararak geri geri çekildi. Kız-
irqllıı b" • . . v· J tı mnı, ) anı ıyo ettayı tanımış-

~· Kroas Viyolr:ttanm bulunduğu yerde 

d.~laka. Belgoderin de olacağını düşüo-
\t .. 

d 
l!:tınden nrkad ıına kaçmak teklHin-

c b 1 la '' undu. Zirn sopa yemektense pa· 

d k Orkestra (Suk) (22.25: ŞaTkılı muailı:i) 
.:._oııtu. satışı knydiyle yukarıya dercettiğimi:t Hazır mallar üzerin~ borsada lı<"nüı larihindo tespit t'dillt'liş ve fiatler !l 11 22.40 Viynna k.ısa dalgası: Opera ha· 

713 çuval haklanın lnrk çuvalı tohumluk kuvvetli muameleler olınamakfadır. 937 ak.,"ramına kadar ayni ''ariyeti 5ak-
va1arı. 2 3 Peşte: Radyo orkestrası. 2 3. 

ve ınütebaki<>i sıra malı bakla!arından Vadt?li i"lerde •-e fı"atler<le tenenül lanuştır. 
" :us 30 Varşova: Leh tnu .. ;kisi 

ibarettir. mt•yilleri görülmektedir. Bu halin :ıu Piyas:ı& alıcı mevkıindc bulunanla-
T h ıuk 11 4 7- k ta OPE.RALAR. OPERETLE.R: 

~BORSA) 
ÜZÜM 

8-tı Esna! bankası 
225 T. Erman 
224 Inhisar 

o um ma ar · <> uruş n sıra sıralarda alıcı fıkdanından ileri geldiği rıo a7J1ğına karsı satıcıların fazlalığı ve 
10.75 17. malları ise 4 • 4·25 kuruş arasında fi- söylenmekte ise de henüz kuvvetli ih- şu sıralarda gelen ;upa fiallerinin :ııü- 2 1.JO Bertin losa dal.ısı : Musikili 

10.50 17.50 atlerle satılmıştır. racatçılar işe başlamadığından fiatlerin sait olmaması gerek iş ve gerek fiat Radyofonik temsil 
Bakla piyasası geçen haftaki vazire- ODA MUSlKtSl 12. 75 16.50 iktisap edeceği vaziyet henüz tahmini üzerinde oldukça tesir icrasından lı:ıli : 

tini bu hafta dl\ olduğu gibi saklamlştlr. , 193 Paterson 12.75 16. olsn da muayyen d~ildir. Piyas:ıda sii- kalmamakladır. 13.15 Roma, Bari: Kuartet konseri. 
187 Alyoti biraderler 12. 14.62 Fiatlerde şimdilik kuvvetli bir istik:-ar ı.u• ııel vardır. 16.30 Pe•te: Peste kadınlar od or-

p . ak A - _1. • r> ihracat niznınnamcsinin bu ayın on " -
140 A. R. "Üzümcü 13. 15.50 mevcuttur. ıyasa sıc hr. ~ ıs- 1NC1R kestra heyeti 

13.50 13.75 
tihlak piyasalarının vaziyeti bakla -fi- beşinden itıbnren mevkii iatbika kor.u-

50K. Taner 
47 M. j. Franko 

39 j. Kohen 
37 tr. Kurumu 
27 Ş. Riz.a 
19 Vitel 

Borsa neşriyatına göre son hafta ıçin- k d RF.StT ALLER · 
13. 14-75 

al.inin terakkisine müsait olmadığınd~n lacağına mebni islerin o 7.amana ·a <ır • 
de borsada her gün yapılan incir satış- 9 05 p k dal "-- · ali 

Şimdilik fiatlcrdı• tereffU ümit edilm~- bugünkü vaziyeti muhafaza e-deceği an- . rag ısa sası~ """ re~ıt 
ıs. U.25 tarının mikdar ve Iialleri söyledir : ( r _ı_ • ç k l ") 9 30 ç~._ L-J'-mekledir. • laşılmaktadır. ı:.ı;aı;,ı e eıer en · : ıı:.a .... "' p.r-
13,25 14,40 SIRDARl Sutış larihi Mikdar Az çok 
13,62 13,62 MI :l - 11 - 93'7 S.10 4.00 13.!lO 

Piyasada stok az olmakla beraber ış-
4 

_ 11 _ 937 1021 6.00 15.00 

Piyasaya bugün ic:in gevşek gözüyıe kılan 9.55: Şarkılı musiki. 18.20 Prag 
bakılmaktadır. orta dalgaııı: Şarkılar. 1S.30 Berlın kısa 

UMUMi VAZtYET dalgllSI Brahm."'ın eserlerinden pİyımo 19 S, Erkın ~i:!~ !~:~~ tihalı alıcı da yoktur. Mevrudat zahi- 5 - 11 - 937 lOtIB 6.00 12.00 
l • 10 j. Taranto ma. 11. 11,~5 reci esnbaiı tar~!~nl dank dda.hıli ihtiyaçlBr 6 - 11 - 937 99 6.00 12.00 
"' için mü ayaa euı me tc ır. ı. •çrnağ hazırlanırlarken kalın bir liC3 10 Konyalı Şükrü 11, 16, RI 8 - 11 - 937 434 5.75 12.50 

d:Utla karın doyurmağı tercih ediyor- Zehair, hububat vesnir ticaret cşy - varyö,yanları ( D • Dur) 2 3. 1 O Mıluno, 
sının piyasa vaziyetinde geçen hafta.ya Florans: Şarkı re!Iİtali, 

ıtildi: KUMDA 2074 Yckün f haf 9 - 11 - 937 341 6.75 16.00 n.isbctle şayanı kayıt biı· tebeddül yok• --=--
lur. Kiralık ev ......._ 0 d l'!

9748 
ı. Geçen ha Laya nisbetle bu la pi- y ... ku·n 3793 ra n ne i~niz vnT} - 2 oc Jicr·n yasada biraz hararet hissedilnüş bil-

Qıla ı er bu ıhtnr karşısındll dona kal- 131822 ! hassa beyaz ve temiz mallar aranmış- Bu suretle mevsim başından i;:bu 
l\t r. Y ,..rlcrinden kımıldayamadılar. 1NC1R neşriyat tari.hine kadar borsada alını? 0ıta B tır. Bı·r cocuk 'itın ~ clgodcrin dayağına sırtını çe- 35 B. Alazraki 5.75 6 Bu nevi ınaltaruı talibi lazlaca oldu- satılm~ olan incir mikdarı 108602 çu- , 
ru ege hazırlanırken birdenbire gözüne 100265 ğundan fiatlerinin yükselmesi ihtimali vaıa baüğ olmuş olup bunun 1S92 c~- Ai? cın albnda can verdi 
~ır;ll'ıerı ıli ti Derin bir sevinç içinde 108300 vardır. valının hurda malları teşkil eyledigi Bayındırda mÜeS!Iİf ;biT kaza olduğu 
Cldın~l ordu Esasen işittikleri seste Bel- ZEYTINY Aô( FASULYA borsa ncşriyat..ında görülmüştür. vilayete bildirilmiştir. Bayındırın Kurd 

.ı ~ıra ı . b - d ,....F'l LOOOO M M"k 1 f 29 29 G 93 b t~ı: 1( l":;ınc cn.ccnııyor u. ı omen · 1 a e · Mevsim dolayısjyl"" fazlaca talep var- eçen rekolteden, 1. & senesinin u mahallesinde oturan lsmail oğlu Yeli, 
t tuası tanıdı. Kızlara mahsus bir 10/11/937 üzüm fiat.leri sa da piyasada mal aroır. Bu it.ibarla tarihine kadar lse borsada satılmış o!nn Turan köyü civarında sebze bahçeainde 
< n: =~ıkla yüzü kazardı. Filomen yal- Çek. Üz No. 'l 12,25 12,i5 mevrudat müsait fiatforle dahili ihti- incir mlkdarının 3965 çuvalı hurda ol- bir ağacın üzerine çıkmış ve ağacı kes-
~>'lı.ı c~ıldi. Yanında fena giyinmiş biı < < 8 13,00 13,25 yaçlar için mübayaa ediliyor. Piyasa sı- mak üı.erc 169868 çuval olduğu anlaşıl- meğe başlama tır. 
'rd •Hf tinde çatltık sesli bir ihtiyat c c 9 13,50 14.00 caktır. Iyi mallar 11 - 12 kuruşa kadar nuştır. Bir aralık ağacın fazlaca lt.eailmis ol· ı 

l\nJ~ Sa.ğıran lıu kadındı. Yani Mar < < 10 15,50 16.00 fiat bulmaktadır. Son haftanın 3793 çuvalına kar 1 gc- duğunu farketmiyen \ eli, kesilen kuı· 
d , ı, Kroaıı kadınlara yaldaıarak sor· < c 11 17,00 18,50 NOHUT çen hafta 4655 ve geçen :senenin bu hRf- mın büyük bir eukutla) ere dü,tüğünü ve 

ABDI SOKULLU 

Göztepe Cümhuriyet Kl% e~stİ· 
tüsü yanında gayet havadar bü
yük bahçeli bütün konforu '1iıiz 

bir ev kiralıktır. Müracaat de' ~or 
Hulusi caddesi 64 numara .. Ve 
Göztepede bakkal Haıan, 

Telefon : 2256 
S.7 1 - 10 (1958) 

rZ"'#."/.'/.Y.r~X.DIV7.A11YJ., 

Satıhk ev 

......._ « < 12 19,00 20,00 Piyasa vaziyeti haftalardan beri ay- tasında da 8803 çuval muhtelif inc!r ağacın altında bulunan bir çocuğu da 
t~ı~ ~~ dostumuz Belgoderi görmeğr ZAHIRE ni seviyededir. Piyasada yemeklik mal muamelesinin borsada cereyan et:niş yere düfiirduğünü gönnüıttir. Veli der-" 
~''~k. Naıaıl sıhhati yerinde mi} ;Jl çuval Bakla ~ 4,125 azdır. Muamelenin ekseriyeti leblebici- olduğu hesaplanmış'hr. hal Tarhan ismindeki kız çocuiunun İm• 

Giizclyalıda. tTam\·ay cadde İ'1-
dc 102 7 numaralı ve altı odalı, de· 
nize lr.ar~ı. bütün konforlu ev IJ8tı· 

lıktır. isteklilerin rnezlür rve mtı 
racaatleri ilan olunur. ~Anı ert bir lısanl" cevap verdi .!00 ton Bakla ler taraCından yapılmakta olup ihn~L Yine borsa neıriyatma göre 80ll haf- dadına kotmupa da zavallı çocuk ve-
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1ZM1R BiRiNCi 1CRA ME EKREM MURLUôUNDAN 
Hanife, Vehbi, irfan ve F erhun

denin Emlak ve Eytam bankasm
~an ödünç aldığı paraya mukabil 1 
bankaya ipotek eylediği lzmirde 
Dolaplıkuyu l.ayaba§ı sokağında 5 
kapı 1 taj numaralı haneye kapıdan 
girilince bir ufak koridor, solda 
bir oda, arkada mutbak ve yukarı
da hela ve tahta merdivenle yuk:ı
nya çıkılınca iki oda bir koridor bir 
uf ak bahçe ve nezareti fevkalide
ıi olan iki bin lira kıymetli bu evin 
geçen sene yapılan aatı§ı 2280 
numaralı kanuna göre geri bırakıl
dığı halde birinci sene taksit borcu 
ödenmediğinden bu hüküm ortadan 
kalkarak evin yeniden mülkiyeti 
açık arttırma suretiyle ve 844 nu
maralı Emlak ve Eytam banka~ı 
kanunu mucibice bir defaya mah
ıus olmak §artİyle arttırması 13-12 

Yazın insan 
kolaylıkla 

Nezle 
Başağrısı 
Kırıklık 

Dikkat 
Ediniz 

kendini 
üşütür! 

daha 

937 pazartesi günü saat 14 te icra 
dairemiz içinde yapılmak üzere B 
bir ay müddetle satılığa konı!ldu. U ilk tehlike alametlerini görür görmez derhal 

Bu arttırma neticesinde satış be
deli her ne olursa olsun borcun 
ödenmesi tarihi 2280 numaralı ka
nunun mer'iyete girdiği tarihten 
sonraya müsadif olması hasebiyle 
kıymetine bakılmıyarak en çok art
branm üzerine ih lesi yapılacaktır .. 
Satl§ 844 numaralı Emlak ve Ey

NEVROZiN 
almak lazımdır 

NEVROZIN Soğuk algınlığının fena akıbetler doğurmasına 
mani olmakla beraber bütün ıstırapları da dindirir. 

icabında günde 3 kafe alınabilir 
tam bankası J'anunu hükümler!ne ... 
göre yapılacağından ikinci arttırma W 

• l . • ... ..... . .. ' . . 

yoktur. Satı§ peşin para ile olup K h• 
mü~t~riden yalnız yüzde iki buçuk ara ısar 
dellalıye masrafı alınır. 

İpotek sahibi alacaklılarla di~er 
alakadarlann ve irtifak' hakkı 
aahiplerinin gayri menkul üzerin
deki haklarım hususiyle faiz ve 
masrafa dair olan iddialarım işbu 
ilin tarihinden itibaren yirmi gÜn 

içinde evrakı müsb"teleriyle birlik
le memuriyetimize b:l&i:me!eri 0CRp 
eder. 

Aksi halde h lc.ları l pu sicilincc 
malum olmad kc'l pnvl maclan ha
ric kalırlar. 22-11-1937 tar"hinden 
itibaren §art me hPr ke "' I"' kllr. 
Talip olanhınn yüzde yedi buı;u t 
teminat akcesi veya mi 1i bi,. b n
ka itibar mektubu ve 37 /1117 do~
ya numara.siyle lzm'r birİ!lcİ 
memurluğuna müracaatleri 

Kuruınu 

olunur. 235 

Emlak ve Eytam 
bankasından: 
937/1117 icra dosya numara.siyle 

satılan, yukarıda evsafı yazılan gay
ri menkulün alıcısına istersek, ban
kamızca bu gayri menl<ule konula
cak kıymetin yüzde ellisine kadar 

Böbrek, karaciğer rahatsızlıkları
na, hazımsızlığa karşı en jyi. ve 

şifalı maden suyudu 

Her yemekte bir iki 
umumi '8-rtlarımız dahilinde 
yapılabilir. 73 

3970 (1996) 
Bardak içiniz 

Tilkilik yenı lımir eczanesi TELEFON : 2067 • 
Zavi 

UŞAK ASLIYE HUKUK MAH
KEMESiNDEN : 

•• • .. • ft.l: .......... .' •• ~-~~ ... _, ,.r • .. • __ , 1 

IZMIR BELEDiYESiNDEN 
Uşakın Hacı Hasan mahallesin- 1 - Bin yedi yüz otuz bir lira 

lzmir ithalat gü~rüğünden aldı
ğun 156047 numaralı ve 30/1/936 
tarihli depozito makbuzu zayi et
tik. Yenisini alacağımızdan eskisi
nin hükmü olmadığını ilan ederiz. 

Y. IZMIRU TALAT KOP. 
10~11~12 3943 (1991) 

den kuyucu oğlu Hasan kızı ve Da- bedeli k<!§ifli Değirmen dağında 
rendeli kömüş oğullanndan Mevlfıt ikinci Mahmudiye mahallesi Ni
oğlu Mehmet karısı Zehra tarafın- zamiye ve Sofyah sokaklarında ya
dan, kocası Hacı Hasan mahalle- pılacak lağım i§i ba§ mühendislik
ıinde mukim Kömüş oğullarından teki keşif ve §artnamesi veçhile 
Mevlfıt oğlu Mehmet aleyhine U ak 26/11 /937 cuma günü saat on al
aıliye hukuk mahkemesine açıhn tıda nçık eksiltme ile ihale edi1ecck
bo nnma davasında : Elyevm otur- tir. l§tirnk için yüz otuz liralık mu
duğu yer belli olmıynn müddeialeyh vakkat teminat makbuzu veya ban- 1!112ml-ıni--D•R!lE'2alD 
Mehmedin ilanen davet olunmasına ka teminat mektubu ile söylenen 
karar verildilinden mahkemenin gün ve snatte encümene gelinir. 
muallak bulunduğu 23/11 I 1937 2 - Senelik kirası yüz yirmi li
sah günü ıaat on dörtte U§al; as-

1 
ra bedeli muhnmmeneli Asmabmcs

liye hukuk mahkemesinde hazır 

1 

çille 197 sayılı binanın bir senelil< 
bulunması lüzumu ilan olunur. kirası başkatiplikteki !arlname veç-

3962 (1998) hile 26/11 /937 cuma günü saat on 

altıda açık arttırma ile ihale edi
lecelı:tir. iştirak için dokuz liralık 
muval;kat teminat makbuzu ile söy
lenen gün ve saatte encümene ge
linir. 
11 -16-20- 23 (2000) 3968 

öKSORENLERE VE 
Cöt;OS NEZU:LERJNE. KATRAN HAKKI 

MEVSiMLiK HAVADiS: 

DiKKAT ' • ' • ' • 
Önümüzde kı~ mevsimi var, dü,üncemiz nedir? •. Yağmurdan ve güne,ten forması bozulmaz ve 

rengi aolmıyacak bir fapka almalcdeğil mi? Evet.. 
Hep bu aranılan teminatı ancak JOHN B. STETSON COMPANY, PHILADELPHIA fabrikatıının 

meydana getirdiği, .-. 

STETSON 
PENN-GRAFT 
KENSINGTON 

VALRIDGE 

RITTENHOUSE 

Markalı şapkalar size bunları temin eder. 
SATIŞ MAHALLERi : başhca tuhafiye mağazalarında araymız ••. ... ............................ ~~~------------------------··' 

Kulak, Boğaz, Burun hastalık
ları mütehauııı 

Doktor Operatör 

Sami Kulatçı 
Muayenehane: Birinci Beyler 

No: 36 Telefon 2310 

Evi: Gözlepe tramvay cadde-
si 992. T clefon: 3668 

1--26 (481) - -
1ZMIR BtRtNCt iCRA ME· 

MURLUöUNDAN : 
Hacı Kerimin Emlak ve Eytam 

bankasından ödünç aldığı paraya 
mUkabil Banknya ipotek eylediği 
tzmirde Değirmendağı Fatih ma-
hallesinde tabur katibi sokağında 
eski 64 taj 56 numaralı haneye 
kapıdan içeri girilince geni§ bir aofa, 
solda bir oda, kar§ıda camekanlı bir 
mutbak ve solunda heli, merdiven 
ile üıt kata çıkılınca geni§ bir sofa 
ve iki oda ve bir tara~ mevcut olan 
ve pınar ıuyu bulunan bin lira kıy
metli bu evin geçen ıene yapılan sa
lıtı 2280 No.lı kanuna göre geri 
bırakıldığı halde birinci sene taksit 
borcu ödenmediğinden bu hüküm 
ortadan kalkarak evin yen:den 
Mülkiyeli açlk arttırma suretiyle ve 
844 numaralı Emlak ve Eytam ban
kası kanunu mucibince bir defaya 
mahsus olmak §artiyle artbrması 13 
12/37 pazartesi günü saat 14.30 da 
icra dairemiz içinde yapılmak 
üzere bir ay müddetle satılığa ko
nuldu. 

Bu arttırma neticesinde salı§ be
deli her ne olursa olsun borcun 
ödenmesi tarihi 2280 numaralı ka
nunun mer'iyete girdiği tarihten 
sonraya müsadif olması hasebiyle 
kıymetine bakılmıyarak en çok art
tırnnın üzerine ihalesi yapılacaktır .. 
Satı 844 numaralı Enı'ak ve Ey
tam bankası kanunu tıükümlerine 
göre yapılacağından ikinci arttır
ma yoldur. Satıı peşin para ile olup 
müşteriden yalnız yüzde iki buçuk 
dellaliye masrafı alınır. 

tpotelt sahibi alacaklılarla diğer 
alakadarlann ve irtifak hakkı sahip
lerinin gayri menkul üzerindeki 
haklarım husu iyle faiz ve masrafa 
dair olan iddin.laruu işbu ilan tari
hinden itibaren yirmi gün içinde ev
J'akı müsbiteleriyle birlikte memuri
yetimize bildirmeleri icap eder. 

Aksi halde haldan tapu sicilincc 
mallıın olmadıkça paylaşmadan ha-

, riç kalırlar. 22 / ll / 937 tarihinden 
itibaren §Srtname her kese açıktır .. 
Talip olanların yüzde yedi buçuk 
teminat akçesi veya milli bir banka 
itibar mektubu ve 37/1 l Ol dosya 
numarasiyle İzmir birinci icra me
murluğuna müracaatleri ilan olu
olunur. 218. 

Emlak ve Eytam 
bankasından: 

937/11 Ol icra dosya numarasiy
le iatılan, yukarıda evsafı yazılan 
gayri menkulün alıcısına istersek, 
bankamızca bu gayri menkule ko
nulacak kıymetin yüzde ellisine ka
dar umumi ıartlarımız dahilinde 
ikraz yapılabilir. 70. 

3971 (1997) 

Sıhhat ve güzellik 

Sağlam ve güzel 
Sağlam ve güzel 

dişlerle 
dişler de 

RADYOLiN ileteminedilir 
llişlerioize çok dikkat ediniz 

Bazan en üstad doktorların bile ıebep men,eini bula
madıkları bir haıtalığın, di' iltihabından ileri geldiği pek çok 

tecrübelerle anlatılmı,tır. 
Günde üç defa Jişlerini:r.i lırçalıyarak ve daima 

RADYOLiN 
Kullanarak di~lerinizi koruyabilirsiniz 

Daimon Daim on 

~o. 8038/40 V No. 8038/40 
DAiMON markalı bu fenerler küçüklüğü ve hafifliği itibarile 

pe fazla rağbet bulmuştur. Ayarlı ve altmı~ metreliktir. Daiın°11 

fenerlerinin yüksek meziyeti pilleri az snrfctmesindcdir. 
UMUM DEPOLARI : lzmirde Sulu han civarı No. 28/9 Hüs 

nü Öz Ödemişli. lstanbulda : Tahtakalede Jak Dekalo ve Şsı. 

.E:s!Kmıc:.'!3Z••----------... ----_..:..._..-ıı--.• 
lzmir Yün Mensucatı 

Türk A. Şirketinin 
Halka-Pınar Kumaş Fabrikası 
Tarafından mevsbı dolayısiJc yeni çıkardı kumaşlar : 

Saglam Z ·il 
E ZDlR . 

YW?t.1.f MtSATIŞeler YERLERtf Y.Jr.l~' 
Birinci Kordonda 186 numarada 

ŞARK HALI T. A. Ş • ..... ___ I 
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DEUTSCHE LEVAN- Fratelli Sperco 
TE - LINIE Vapur Aceıitası 
G. m. b. H. ROYALE NEERLANDAis 

DEUTSCHE LEV ANTE - LINIE 
HAMBURG, A. G. 

HAMBURG 
ATLAS LEVANTE - LIN1E, A.G. 

BREMEN 

KUMPANYASI 

DUCALION vapuru 26/10/37 de 

Anvers, Rotterdam, Aınsterdam ve 

Hamburg limanlarına yük alarak ha-

ATHEN motörü 15 ikinci teşrinde reket edecektir. 
bekleniyor. Rolterdam, Hamhurg ve HERMES vapuru 21/10/937 de bek-

Bremen için yük alacakttr. !eniyor. Burgas Varna ve Köstence U-

MACEDONIA vapuru 29 ikinci teş- mantarına yUk alarak hareket ede<:ek
rinde be~eniyor. Rotlerdam, Hamburg tir 
ve Bre.men için yük alacaktır. · 

iLAN 
lzmir Vilayeti Defterdarlığından: 

10 Kur~uh Bronz ve 25 Karuıluk nikel paralar 
tedae1ülden kalkıyor 

Halen tedavülde bulunan on kurutluk bronz ve 25 kunttluk 
nikel paralar 2257 Nu. lı kanun mucibince 30 tetrini aani 937 ak
tamından sonra para olarak tedavül etmiyecektir. 

Bu cins paraları mezkUr gün aktamına kadar Cümhuriyet Mer
kez Banku ile Ziraat Bankası ve mal aandıkları yeni on ve Jir· 
mi bet kurutluk nikel ve gümüf paralarla değittirilecektir. elle
rinde eıki •bronz ve nikel on ve yirmi bet kurutluk cinılerden pa• 
ra bulunanların buna göre hareket etmeleri lüzumu ilan olunur. 

3969 (1999) 

MOREA vapuru bir birinci kanunda. SATURNUS vapuru 13/11/931 de 

bekleniyor. Anvers ve Hamburg li- Rotlerdam, Amst~rdam ve Hamburg ··-----•'&'!•------------mı:ı-•••••
1 

manların<:lan yUk çıkaracaktır. limanlarına yük alarak hareket ede- 8 R ı s T O L 
AMERICAN EXPORT LINFS cektir. 

The Export Steamship Corporation TRtTON vapuru 13/11/937 de bek~ 

EXTAVIA vapuru 12 ikincl teşrinde leniyor. Burgas, Varna ve Köstence u.: Beyog" )unda 
beki-eniyor. Nevyork için yük alacak- • 

mantarı lçin yUk alacaktır. 
tır. 

ExmBlTOR vapuru 18 iık.inci teşrin- SVENSKA ORlENT LtNtEN 
<k bekleniyor. Nevyork için yUk a1a- V1K1NGLAND motörü 2/11/1937 de 

caktır. Rotterdam, Hamburg, Gdynia, Dantzig 
EXPRESS vapuru 29 ikinci teşrin- ' Danimarka, İsveç ve Ballık limanlarına 

'de bekleniyor. Nevyork için yük ata- hareket edecektir. 

cakOLıGOr • .,.,....,.,,. 
28 

.ki . te . d NORDLAND motörü 16/11/937 de 
n J. LJ. vapuru ı ncı şrm e 

bcldenlyor. NcV1;ork için yük alacaktır. Rotterdam, Hamburg, Gdynia1 Dantzig 
EXMOUTH vapuru ·ıs birinci k!- Danimarka, İsveç ve Baltık limanlarına 

nundn bekleniyor. Nevyork için yük hareket edecektir. 
alacaktır. A A S N E vapuru 2/12/1937 de 

ARMEMENT H. SCULDT 
HAMBURG 

ELISE moWrU 15 ikinci teşrinde 
hcklenlyor. Rotterdam, llamburg ve 
Bremen için yUk alacaktır. 

SERVICE MARITIME ROUMAu'i 
BUCAREST 

Rotterdam, Hamburg, Gdynia1 Dantz.ig 

Danimarka, tsvC'ç ve Baltık limanlarımı 

hareket edecektir. 
SERVlCE MARlT1ME ROUMAIN 

SUCEA VA vapuru 4/11/937 de Mal

ta ve Marsilya limanlarına hareket edc
ARDEAL vapuru 26 .ikinci teşrinde cektir. 

Röstence, Sulin.a, Galatz ve Galatz ak- ZEGLUGA POLSKA S. A. 
tarması TUNA limanları için yük nla

LEV ANT motörii G/ 11/937 de An
cakt.ır. 
DEN NORSKE MIDELHA VSLINJE vers, Gdynia ve Dantzig llrnanlarıru 

OSLO harekat edecektir. 

BAALBEK motörii 12 ikinci. teşrin- Dandaki hareket tarihleriyle rıavlun-
de bcldcnlyor. Beyı:ı~· ~-yfa, Dieppe lardaki d v• ikliklerden acenta mesuliyet 
ve Norveç lhnanlnrı ıçın yuk alacaktır. egq •• 

SAN JOSE motöril 6 birinci kanun- kabul etmez. Daha fazla tafsilAt ıçın 
da bekfonlyor. Dieppe, Dünkerk ve ikinci Kordonda FRA TELU SPERCO 

Nor\feÇ limanları lçln yük alacaktır. vapur aeent.asına müracaat edilmesi tİ• 
Ilandald harekcl tarihlet'iyle navlun- ca olunu;r. 

lnrdaki değişikll'kler<len acenta mesull- TELEFON : 4142/4221/2663 
Yet kabul etmez. 

Dahn fada tafsilut almak için Birin- ..----.... ~~ZL~~U~>:!!J-•l!!lll!lll~ 
el kordonda W. F. Henry Van Der Zee DOKTOR 
& Co.n v. vapur acentalığına mliracaat DAHJUYE MOT AHASSISI 

edn.mesı rica olunur. Cela" I Yartın TELEFON No. : 2007/ 2008 

--- 1 www 

Olivi Ve Şiire. 
LıMİTET 

Vapur acentası 
RİRINCt KORDON REES 

BINASI TEL. ·2443 
Lllerman Lines Lld. 

LONDRA HATrt 
ALGE.RlAN vapuru 20 birinci tet· 

tinde gdip yük çıkaracak ayni zamanda 
londra ve Hull için yük alacaktır. 

CITY OF LANGASTER vapuru 1 S 

ikinci teşrinde gelip yük çıkaracak ayni 

Zamanda Londra ve HuU İçin yük ala

caktır. 

THE GENERAL STEAM 

İzmir Memleket butaneai Da
hili Haıtalddar Seririyab Şefi 
Pazardan maada her gün hula· 
lartm muayene ve tedavi eder. 
Muayenehane: 2 İnci Beyler 
sokağı No: 65. 
Telefon: 3956 
Evi: Götepe tramvay cadde
ıi No: 1018. Telefon: 2545 

Diş Hekimi 

A~~ulla~ Naci 
NAVlGATlON co. LTO. HOI>TAÇSU 

ADJUTANT vapuru 5 ikinci teşrin· ' 
İ:le gelip Londra için yük alacaktır. Hastalannı Birinci Beyler 

DEUTSCHE LEVANTE. LlNlf. sokak 36 numarda kabul eder. 
ITHAKA vapuru ikinci teşrin ipti- Sabah 9 - 12 

Claaında. Hnmburg Bremcn ve Anvers· Öğleden sonra 3,30 • 6 
ten gelip yük çıkaracakttt. Randevü için telefon ediniz. 

Tarih ve navlunlardaki değişiklikler- TELEFON: 2946 
den acenta mesuUyet kabul etmez. ~"2!!::~aa:ıım:11r:ıml!!'!lf~E:&tııımBBDI:.: ............................. n 
Umum Pamuk Fabrikatörlerinin 

Nazarı dikkatine 

Fabrike.ıının Namdar 
ÇIKRIKLARINI ve bilcümle YEDEK AKSAMINI 

UMUM ACENT ASINDAN bu ıene temin edebilirsiniz 
ADRES: 

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

~UBW*F* 

OSMANiYE 
Sirkecide 
a~ 

Bu her iki otelin müsteciri Türkiyenin en eski otelcisi BAY 
öMER LOTFO'dür. 43 senelik tecrübeli idaresiyle bütün Ege 
halkına kendisini sevdirmi•tir. 

Otellerinde misafir kalanlar, kendi evlerindeki rahab bu
lurlar. 

Birçok hususiyetlerine ilaveten fiatlcr müthiş ucuzdur. 
Jstanbulda bütün Ege ve lzınirliler bu otellerde buluşurlar. . ~ 

, 

. • . . Norveçyanın halis Morina balıkyağıdır. iki 
defa aüzülmüttür 

ŞERBET GiBi iÇiLEBiLiR 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat eczanesi 
Büyük Salepçioğlu Hanı karıumda Bafdurak - bmir . ...................................................................... . 

Her işte kullanılan 

ZONGULDAK 
Maden kömürü 

Her cins k6mür perakende suretile rekabet kabul et
mez fiatler dahilinde satılmaktadır. 

Adres: Kestane pazan Barda~çılar sokak numara 12 
F. PERPINY AN 

....... • • ' j 

' ,., . ~· .. ;;._ .. "':-· . . -,. 

Balıkyağıoın halisi 

Hilil Eczanesindedir 
1937 rekoltesinin bat mahıulü 

Kemal Kan1il Aktaş Balıkyağı 
Adıyle aatılmaktadır. tki defa timikman ıüzülmüt 

şaheser bir ıerbettir. 

TURAN Fabrikaları mamullbdar. Aynı zamanda Turan 
tuvalet aabunlarını, trq sabunu ve kremi ile gtııellik krem· 
lerini kullanımı. Her yerde ıahlmaktadır. Y aln11: toptan sa· 
btlar için lımlrde Gad Bulvarında 25 numarada umum acen· 
teJik Nef'i Akyazılı Ye j. C. Hemıiye müracaat ediniL 

Posta Kut. a24 Telefon e4s& 

) 

~w 

Saç Eksiri 
Saçlann d5külmesine ve kepeklenmesine mani olur. Komojen 

ıaçlar1a k6klerini kuvvr.tlendirir ve besler. Komojen saçlann 
gıdasıdır. Tabii renklerini bozmaz, latif bir rayihuı vardır, 
Komojen Kaazuk ıaç ekıiri maruf eczanelerle ıtriyat mağazala• 
nnda bulunur. 

Radyo Meraklılarına 
GRAETZOR 

Braun Hornyphon 

Mnrkalı Radyolarin 1938 modelleri görünüz. 
Zevk - ahenk - aada temizliği • zarafet evsafıni hep birden arze 

der. Radyo almadan -Bir defa görmek· dinlemek sonra karar ver 
mek menfaatiniz icabıdrr. 
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