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Başmuharrir ve u~un1f neşriyat nıUCilrü: 
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Altı aylık ..... . 

Türkiye için 
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Hariç ıçın 
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Sem,~, 
i Yeni Belçika kabinesi 
i ay sonunda kurulacak 1 

1

. Brüksel, 11 ( ö.R) - Yeni kabinenin !etkili 

1 

kralın Londra seyahatinden avdetinden sonra
ya, yani teırinisani. sonuna bırakılmıtlır. 

...:. Fiati (5) kuruftur ·----=- t:u11ıhuriyelın Ve Cuı; . huriyeı E•":_İninin Bekçisi, Sabahları Çıkar Siyasi Gazcteaır YENi ASIR Matbaaand• baııbmttır. 
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e· Davet Yaptı Başvekil 
• 

vın e 
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yalnız Vekiller ve çok yaktn ,arkadaşları 
hazır bulunuyorlardı. Çok şeyler klonuşuldu 

Tütün Piyasas~ 

Hayırlı başlangıç, 
fena· bir istikamete 

gidiyor 
~ 

Bu yıl tütün piyasası ümid ve tah
minlerin hilafına olarak çok hararet· 
li açıldı. Fiatler geçen seneye naza
ran biraz düşük olmakla beraber 
~ormal sayılabilecek bir hadde idi., 
Uç beş gün içinde onbeş milyon kilo 
tütün satıldı. Mübayaata bu kadar 1 
büyük bir hararetle başlanılması Ege J 

bölgesinde umumi sevinç uyandır· 
mıştı. Fakat aradan çok zaman geç
meden derin bir hayal sukutile kar
•ılaşıldı. Mübayaat birdenbire dur
muş gibi bir vaziyete düştü. 

Bunun hakiki sebeplerini kestire· 
miyenler şimdi ortaya bir çok dedi
kodular atıyorlar. Amerikan kum
Panyalarının planlı, birle ik hare
ketlerinden, mütavassıtların oyna
dıkları rollerden, zavallı tütüncüle

:······································· 

~Büyük Şef 
"Ben Atatürk ve 
Türk milleti Bas-

• 
vekili Celal 'Baya-

rın ve onun hükü-
metinin programr

takip ediyoruz 
fiili neticesini 

nı 

-Ve 
görmek istiyoruz,, 
buyurdular 

.----
ea,vekl!: "B· Meclis 
huzurunda aldığımız 
teahhütlcrı muvaffa
kıyetle yapacağımıza 
kanaatimiz vardır,. 
dedi. . 

r•a••••••••••••••••••••••ııııııı••••••••= 

ile karşılandı .. 
Istanbul, 11 (Hususi muhabirimiz-

den) - Hariciye v"kaletl müsteşarı bay 

Numan Menemenci oğlu Suriyede bü

yük tezahüratla karşılandı. Trablusşam

da etrafını alan gazetecilere beyanatın· 
da Türkiyenin bütün komşuları ile sıkı 

dostluklar tesis etmek istiyen slyasetinJ 
anlattı. Fransa ile Suriye ve Lübnan 

hakkında çok dostane sözler •Öyledi ... 
Suriye gazeteleri bu ılyaretln çok iyi 

neticeler doğuracağını ümit ediyorlar. 
Paris, 11 (Ö.R) - Türkiye hariciye 

müsteşarı bugün Beyrutta bekleniyor .. 

Kendisine parlak bir istikbal resmi 
yapılacaktır. Fransız yüksek komiseri 

Bay Martel Türk eümhuriyetlnin sayın 
hariciye müsteşarını karşılıyacaktır. 

Piyango 

B. Numan Menemenci oğlu 

Çekildi _ 

Büyük ikramiyeyi bir 

marangoz kazanmıştır 
rin feci vaziyetlerinden bahsediyor- Ankara, l 1 (A.A) - lkinciteş· 
lar. Bu iddiaların . onuncusu yani rinın onuncu günü ak'l"mı başve
tütüncülerin acınacak bir duruma kil Celal Bayar evinde küçük bir 
düştükl~ri doğrudur. Lakin daha ev- davet yaptı. A tutürkün yüce huzur
velkiler için, Amerikan kumpanya- lariyle şereflcndırdilileri lıu davet· 
!arının planlı ve birleşik hareketleri te. davetiiJer G<'nilehilır ki. yalnız lstanbul 11 (Hususi) - Tayya- 150 URA KAZANANLAR 
için, elimizde delilimiz voktur. Eoer vekillerden ve ~ok husmi V<' çok re piyangosunun bugün keşidesine 328 39863 11714 28870 24087, 
bu iddiaları ortaya ata~lar vesaika yakın arkadaşlardan ibaretti. Çok başlandı. Kazanan numaraları bil- 1999 15537 7783 20539 25251 
dayanarak yazıyor ve konuşuyorlar· şeyler konu~uldu. diriyorum : 14287 34611 7521 15073 6919 
sa derhal kendilerile beraberiz. Çift- - SONU UÇONCO SAHiFEDE - BOYOK IKRAMlYELER 28454 37555 24360 24562 10597 
çilerimizi üç beş Bermayedarın key- •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••• 1 •••
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11111
••••• ) 5346 J(K)()() Lira 14679 34208 26556 12172 3451.! 

fine esir edemeyiz. Fakat ortada de- ş he M ı· • d 33791 12000 Lira 23536 30464 1728 25977 2776 
lilyokda,mantıksilsilesivepiyasa· e ır ec ısın e 32932 I(K)()()Lira 15704 •415 10340 
nın sırrı itibarile bu netice çıkarılı- I I 60 I 2000 Lira Büyük ikramiye kazanan 15346 
Yhorsa ortada bir mantık ve görüş 

1368 2000 
Lira numaralı biletin son iki rakkamı ilıı 

atası var demektir. nihayet bulan onda bir biletler iki· 
Yanlış bir görü~le de memleketin D •• k •• •• k ı ld k •• 5265 1000 Lira §Cr lira kazanmışlardır. 

umumi iktisadiyatı üzerinde rolleri un U muza ere er 0 U ça muna- 500 URA KAZANANLAR 30 bin liralık büyük ikramiyeyi 
bulunan müesseselere ulu orta çat·' 6377 4913 35528 31261 3824 şehrimizde Alsancakta marangoz 8. 

::~n~n.:~~u~b~~:ıı!m:ı~~~':n:~·l~~ıkaşalı geçti ve faydalı kararlar verildi~:!~~ ~~:~ ~~~~; 31162 31564 t!:::ı~~ş~!~ı~~ ortağı bay Alfred 
ketın menfaatlerıne ve ne de ada· 

1 ,,......,..,..------------------------==""" 
letin iycaplarına uygun düşemez. Y t•ni varidat yoJlaı·ı - Hoparlörle reklam usulü - Havagazı tak

ısitleı·i - Mezbaha işi - Otobüsler ihtiyaca kati değil - Kız 
enstitüsü arsası - Kaldırım davası 

Bilhassa iktısadi işler bugün o 
kadar hassasiyet kesbeylemiştir ki 
her hangi bir vaziyet üzerinde söz 
~öylerken çok dikkatli bulunmağa 
ıhtiyaç '"ardır. 1 

Bize göre hadisenin iç yüzü ŞU· 1 
Dü.n a~am saat on yedide bu devrc· ı işaret buyuran Büyük Şef Atatürkc ve RiYASETiN TEKLIFLERI 

dur : : nin dördüncü toplantısını yapan Şehir yapılacak yardım şeklini izah eden baş· Belediye riyaseti meclise, cOrijinal, 
I ~g~ bölgesinin yetiştirdiği tütün- Meclisi bazı faydalı kararlar almış ve vekil bay Celal Bayara Şehir meclisi- varidat membaları hakkında• bazı tek
e~'.ıı ıhraç edilecek kısımlarının' muhtelif şehir işlerini tekrar incelemiş· nin teş<>kkür ve tazimlerinin arzı itti- lifler yapmıştır. Riyaset, şehirde reklfun 
muşterileri başta Amerikalılar ol-' tir. Dahiliye vekiliyle, vali bay Fazlı fak ve alkışlarla karşılanmıştır. ve afişaz işlerinin intizam altına alın-
llıak üzere Almanya ve merkezi Av-' Güleçin Şehir meclisinin tazimat ve tc- ŞEHIR IŞLERI ması için hoparlörlerle ilAn ve havadis 
rupa devletleriyl" biraz da Roman- 1 şekkürlerine telgrafla gönderdikleri cc· Dü.n bazı mühim tekliflerle azadan neşrinin belediyeye varidat membaı ola-
~~ Ve Mısırdır. Tütünl<'rimizin en 1 vaplar meclis heyeti umumiyesine ar· doktor bay Mitatın evvelce verdiği tak· cağı kaydiyle bir teklifte bulunmuştur. 
ıyı cinslerini Amerikalılar alır. Or- 1 zedilmiştir. rirlerin müzakeresi sırasında mecliste Reis doktor Behçet Uzun verdiği !za. k: ve adi ci?s.ler!ni de diğer memle- j Azadan eczacı bay Faikin teklifi üze- asabi bir hava esmiş ve buna mukabil hata göre Kemeraltı ve saat kulesi ön· 
,.:;_.er ~endı . .'htıy~~ ve paçallarının 

1 

rine, belediyelere saliıhiyetler verilmesi- şehır namına faydalı sayılacak kararlar !erinde iki yere hoparlör yerleştirilmek 
ıyetıne gore mubayaa ederler. ni ve belediye varidatının arttırılmasını alınmıştır. - SONU lKtNCI SAHiFEDE -

Ceçen sene en kuvvetli alıcılar/ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

o~aıı Amerikalılar ile Almanlar ay- Vugoslav hu .. ku''metı• 
~ı zamanda mübayaata başlamı. lar- J İ 

_ı. Hatta Amerikalıların aldıkları iyi 
~ı.nslere de Almanlar fiat vermişler-

1.J· B~ ;•kaJ:ete ilaveı:n inhirnrıar' Ası· franko hu··ku··metı·nı· aresının dogrudan dogruva ve biJ.1 
"kıta yaptığı rnurlu müdahaleler 1 

Ço faydalı oldu. 1 t k ? 
dık7atıtı .. h.?küm~t.' Aln:anların al- resmen anıy aca mı e 

arı tutunler ıçın. mılli hanbJar 
Vasıta•ivle kred;ler temin e"ledi. Bu 
~ayede lütünlerimiz tonıamen ve de-
l;er r· 1 1 B ıat elden ~ıkarıldı 
Ilı u •eneki duru:na ı:~lince, Ai
le an raza .. i~in en kücük bir hare
!> lt Yoktur. Bilakis Al;,,ar.yava ya
lı ?cak ihracatın finansman kredi-
~tı müth' 1 ki B· ıs zoru · ara maruzdur. 

ha ınaenaleyh Amerikalılar mii
tı ~aada yalnız kalmıslar ve kar•ıla
Bı~ a anca · inhisar idare•inin bilva· 
Ar':ı Y~Ptığı miıbayaatı bulmuşlardır. 
la. h erıkan kumpı:nyaları, Almanlar-

er hangi bir anla ma yapılması 
" - SONU ll<tNCI SAHlFFOP. _ ı 

HAKKI OCAKOGLU Yugo•lav ba~ı:ekili 1ıo11adinoııl~ 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••r 

MACARLAR 
• 

Kücük • Antantla 
yakınlık tesis ede-
cekler midir? 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Berlin, 1 1 ( ö.R) - Gazetelerin Bel· 

graddan aldıkları haberlere göre Yugo ... 

lav gazetelerinin neariyatı general F ran

lesi olan « V reme> general F ranko hak
kında çok senakir bir makale ncşrctmiı· 
tir. 

Budapeşte, 1 1 ( ö.R) - cMagyarl· 
sak> gazetesine göre komünist cnternaSe 

yonalı küçük anlaşma devletleriyle Ma· 
caristan arasında yakın1aoma tcıcbbüa

lerinc m3.ni olmağa çalışmaktadırlar. 

Prag komünist partisi bu hususta aarfe

dilccek gayretlere engel olmak için Mos
kovadan talimat almıştır. Diğer taraftan 
Sovyet hüklimeti doıt bir garp devleti 
nezdinde de Macaristanla KUçllk Anlat· 

ko hükümetinln Yugoalavya tarafından ma arasında mukarenet tetebbUalerine 
ta.dik edilmesi ihtimalini g8ıterrnakte- mllzaherette bulunmaması için te..,bbüa
d!r. B•ıvakn B. Stoyadlnovlçln ıaza· te bulunmuıtur. 

Çekoslovakya 
Hariciye nazırı mühim 

beyanatta bulunmuştur 

B. KTo/ta 

Prag, 11 (ö.R) - Çekoslovakya ha< 
riciye nazırı bay Krofta mebusan mec
lisi hariciye komisyonunda beynelmilel 
vaziyet hakkında uzun izahat verıııi;tir. 
lspanyol meselesinden hah.ederken d&
miştir ki : cŞiındiki halde en milhinl 
müşahede şudur ki Londra ademi mil• 

dahale komitesi bir inkıtaın önüna 
geçmiştir. Bu meselede sulhu korumak 

için Ingiltere ve Fransanın sarfettikle
rl gayretleri Çekoslovakya memnun!• 
yetle karşılar ve bunlara iltihak eder.> 

B. Krofta Almanyaya eski müstem• 
lekelerinin iadesi meselesinin Çekoslo
vakyayı alakadar etmediğini söylemit 
küçük anlaşma devletleriyle Macaristan 

arasında her gün fazlalaşan yakınlaşma 
ilıti,,,..Jinden memnuniyetle bahsetmiş· 
tir. Italya hakkında da bu memleketin 

orta Avrupada müna .. betleri normal 
bir şekle sokmak arzusunu göstermiş 
olduğunu ve bu mahatla yapılacak bir 
harekete i~tirake Çekoslovakyanın ha· 
zır olduğunu ve Italyanın Tuna mınta· 
kasındaki menfaatlerini de inkar etme· 
diğini bildirmiştir. 

~ 

Belgradda bir tayin 
Belgrad, 11 (A.A) - B. lvo An· 

dirtch haıiciye nazırlığı muavinliğine ta· 

yin edilmiftir. Mumaileyh bu vazifeyi 
ıimdiye kadar vek&leten ifa etmekte kil 
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0EUTSCffE LEVAN- Fratelli Sperco B R i S T O L .... + \ 
TE - LINIE Vapur Acentası 1 

G. m. b. H. ROYAL NEERLANDAISE Beyog" lunda 
DEUTSCHE LEV ANTE - LINIE KUMPANYASI 

HAMBURG, A. G. HERCULES vapuru 13/11/937 de 
A""' "... !IAJ4BURG Rotterdam, Amsterdam ve Hamburga 

.. ~ LEVANTE - LINIE, A.G. hareket edecektir. 

~ ~_REMEN . . . . STELLA vapuru 22/11/ 937 ~~ bek-
be THEN motörU 15 ıkmel teşrınde leniyor. Burgas, Varna ve Kostence 
Br klentyor, Rotterdaın, Hamburg ve için yük alacaktır. 

eınen için yük alacaktır. VULCANUS vapuru 27/11/937 de 
llACEDoNIA vapuru 29 ikinci teş- Rotterdam Amsterdam ve Hamburga 

tinde bekleniyor. Rotterdam, Hamburg hareket edecektir. 
\re Bremen için yUk alacaktır. STELLA vapuru 11/12/937 de Rot
b MOREA vapuru bir birinci kanunda terdam, Amsterdam ve Hamburga ha-

ekleniyor. Anvers ve Hamburg li- reket edecektir. 
Planlarından yUk çıkaracaktır. SVENSKA ORIENT LINIEN 

AMEluCAN EXPORT ~ NORDLAND motörü 16/11/937 de 
The Export Steamship Corporation Gdynia, Dantzlg, Stokholm, lsveç, Da-

L _EXTA VIA vapuru 12 ikinci teşrinde nimarka ve Balhk limanlarına hareket 
ueklenlyor. Nevyork için yük alacak- edecektir. 
tır. ARAGON motörü 20/11/937 de Rot
. ExlimITOR vapuru 18 ikinci teşrln- terdam ve Hamburga hareket edecek
~ bekleniyor. Nevyork için -yUk ala- tir. 

ktır. AASNE vapuru 2/12/ 937 de Rotter-
d l!!XPREss vapuru 29 ikinci teşrin- dam, Hamburg, Gdinia, Dantzig, Da

e bekleniyor. Nevyork için yUk ala- nimarka, ısveç, Norveç ve Baltık li-
caktır. maıllanna hareket edecektir. 

0GoNTZ vapuru 28 ikinci teşrlnde SERViCE MARITIME ROUMA1N 
bekıentyor. Nevyork için yUk alacakbr. ALBA JULYA vapuru 1/12/937 de 

l!:XMOUTH vapuru 15 birinci kl- Malta ve Marsilyaya hareket edecek
nunda bekleniyor. Nevyork için yük tir. 
alacaktır. ZEGLUGA POLSKA S. A. 

ARMEMENT H. SCULDT LEWANT motörü 11/11/937 de An-
HAMBURG vers, Gdynia ve Dantzige hareket" ede-

l:LISE motörU 15 ikinci teşrinde cektir. 
bekleniyor. Rotterdam, Hamburg ve tlunlardaki hareket tarihleriyle nav-
Bremen için yUk alacaktır. tunlardaki değıŞikliklcrdcn acenla me-
~ SERViCE MARITIME ROUMAIN suliyet kabul etmez. 

. - BUCAREST Daha fazla malômat için ikinci ko
ARDEAL vapuru 26 ikinci teşrinde donda FRATELLI SPERCO vapur acen

Röstence, Sulina, Galatz ve Galatz ak- talığına müracaat edilmesi rica olu
tarrnası TUNA llmanlan için yük nla- nur. 
taktır. Telefon : 4111/4142/4221/2663 
n!N NORSKE MIDELHA VSLINJE 

OSLO 
BAALBEK motörU 12 ikinci teşrin

de bekleniyor. Beynıt, Hayfa, Dieppe 
\re Norveç limanları için ytlk alacaktır. 

SAN JOSE ınot1'rU 6 birinci kanun
da hekfoniyor. Dieppe, Dilmerk ve 
~orveç limanlan için yUk alacaktır. 

IlandakJ hareket ıtarihlerlyle navhm
lardakl değişikliklerden acenta mesull
Yet kabul etmez. 

Daha fazla tafsllAt almak için Birin
ci kordonda W. F. Henry Van Der Zee 
& Co.n v. vapur acentalığma mllracaat 
edilmesi rica olunur. 

TELEFON No. : 2007/2008 

DOKTOR 
DAHIUYE MUT AHASSISI 

Celal Yar~m 
lzmir Memleket butaneai Da
hili Haatahklar Seririyatı Şefi 
Pazardan maada her gün hasta
larmı muayene n {edavi eder. 
Muayenehane: 2 inci Beyler 
sokağı No: 65. 
Telefon: 3956 
Evi: Götepe tramvay cadde
ıi No: 1018. Telefon: 2545,;. 

OSMANiYE 
Sirkecide 

Bu her iki otelin müsteciri Tirkiyenin en eski otelciıi BAY 
öMER LOTFO'dür. 43 ıenelik tecrübeli idaresiyle bütün Ea 
halkına kendisini sevdinniıtir. 

Otellerinde misafir kalanlar, kendi evlerindeki rabati bu-
lurlar. ~ 

Birçok hususiyetlerine ilaveten fiatler müthit ucuzdur. 
lıtanbulda bütün Ege ve lzmirliler bu otellerde buluıurlar. 

• m 

Norveçyanm haliı Morina babkyağıdır. iki 
defa ıüzülmiiftür 

ŞERBET GiBi IÇILEBIUR 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat eczanesi 
Büyük ! .Jepçioğlu Hana klll'fwnd• Batdurak • l:unir 

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

Her işte kullanılan 

ZONGULDAK 
Maden kömürü 

Her cins kömftr perakende ıuretile rekabet kabul et· 
mez fiatJer dahilinde sahlmaktadJr. 

Adres : Kestane pazan Bardakçılar sokak numara 12 
F. PERPINY AN 

Eczacı Kemal Ka
mil Aktaşın 

Olivi Ve Şüre. 
LıMiTET 

Vapur acentası 
BlRJNCt KORDON REES 

BINASI TEL. 2443 

~~:uK,: :'.:Bahar çiçeği 
avukat Ahmet Remzi Duyar tara· K ı 
~andan lzmirde Batça Mesçit so~- 0 0 0 yası 
gında 14 numarada Rusçuklu Nı- Merkezi Kemeralti cadclea" 
bat aleyhine açtığa alacak dan11- .. •. • ı 
nm cari muhakemesinde müdcleia- Beyler Sokaiı kote11 

Ulerman Unu Ltd. leybin ikametgahı meçhul kaldığın- B •• •• k H•ı"' 1 
LONDRA HATn dan müddei vekilinin talebi üzerine UYU ) a 
ALCEIUAN vapuru 2 O birinci lef" ilinen tebligat ifuana karar veril- • 

rinde gelap' -.::L çıkaracak ayni zamanda mİf Ve mahkeme 14 - 12 - 937 Ala eczanesı 
lonClra ve H~ için yük alacakbr. günü saat ona b.ralalmat olduğun- lzmirden ıötiiriilecek 

CCIY OF L.ANGASTER yapuru 1 S elan tayin edilen gün ve saatte müd- en pir en ince " en 
ikinci t-" .. de g-1=- -'tL ~-racak a-ı cleiale,hin lmiinle Bahçeciler ha- mekhal hediyeniz ec--r·-· .... T..., ,,._ ı- nanda Ült kattaki Sulh hukuk malt- • 
~anda 1..ondra n Hull için yük ala- k • im . ı·· da eti"- zaa Kemal Kamilin 

emeune ge esa uzumu v ı- B b . • 
cakbr. melmmına kaim olmak üzere ilin a ar çıçeğı 

11-IE GENERAL STEAM olunur. 3974 (2006) k l 
NAVICATION co. LTD. o onyası 

ADJurANT vapuru s ikinci teırin- Zayi 
de gelip l..ondra için )'iik alacaltbr. lzmir ithalit sümriii6nden aJdı-

DEt.rrscHE LEVANTE LINIE ima 156047 namarab ve 30/1 /936 
ITHAKA vapuru ikinci tep'in ipti- tarihli depozito makbuzu zayi et

C:lasında Hamburg Bre.men ve Anven- tik. Yenisini alacağunızdan eskisi-

olacakbr. lzmirde HiW eczanesi 
kokuculuk üzerine ciddi yürüyen 
bir müesaete olmuı, kokuculuk 
alemini şaprtmıı bulunmaktadır. 
Hil81 eczanesini, eczacı Kemal 

KAmili iıindeki ciddiyeti, kolon
yalannı İzmirlilere sorunuz. 
)"akın ve benzer isimlere aldamna· 

maruz için titeler üzerinde Kemal 
Kimil adım ıörmeliainiz. 

ten gelip yük çıkaracaktır. nin hükmü olmadağuıı ilin ederiz. 
Tarih ve navlunlardaki değişiklikler- Y. tZMIRU TALAT KOP. aı-------.. --~,_ıım _________ _ 

den acenta mesuliyet kabul etmez. 10--11-12 3943 (1991) 

Umum Pamuk 
Nazarı 

Fabrikatörlerinin 
dikkatine 

PLATT 
Fabrikasının Namdar 

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

ADRES: 

G. D. GIRAS 
Pe,temalcılar, Evren ıokak No. 3/1 

~ · ... ~~ dikit makinalan kumpanyası kartııında 
Telefon: 2413 Poıta kutusu : 234 IZMIR 

n 

No. 8238 No. 8036 No. 8236 __,, 
Bu fenerler DAIMON markala olup bir kutu içinde on iki renli 

ve ufak ve büyük camiadır. DAIMON fabrikasının en ucuz mali· 
dır. Kontak yapmaz. Bazulmaz, herkesin ucuzca aatm alabilece
ği fenerdir. Yalnaz DAIMON marka olmaıına dikkat ediniz. 

UMUM DEPOLARI : lzmirde : Suluhan civan No. 2B/9 HU.. 
nü öz ödemitli .. lstanbulda : Tahtakalecle Jak Dekalo Ye Ş11. 

RIEVUIE reaatını lsteylnla. 
Cin•:"- model ve "yat ~ueueunda. dlier yU~ 
trna~ ... ııerıe l muk•Y••• ediniz, 
K7ıııananlarG&n, bir fikir. edininiz. 

1 -. ". 
iyte. o vakit niçin heritealn 

.REVUE 
• ' ... tını tercih ettıilnl anlıyac•~·~n·•~ 

, ..... ._..iii\e1tRfılA0RO-A-~ZAHAROF, lzmlr~HUkOmet caddnt 30] ~ 

ı 

r\»c:46-t~ 
' ·~ .a. ··~-1 ·~"A çu.,~ .. 

-- 2 

l P'.EALDDENT 
--- - -- -

TURAN Fabrikalan mamaltbdtr. Aynı zamanda Turan 
tuvalet ıabunlannı, trq •&bunu ye kremi n. glzellik krem

lerini kullanıma:. Her yerde satılmaktadır. Yalnız toptan H· 

tıılar için la:mlrde Gar.l Bulvarında 25 numarada umum acen· 
teJik Nef'l Akyazılı Ye j. C. Hemıiyo mOracaat ediniz. 

Posta Kut. ••• Telefon a••• 

Dima sabit daima tabii 

-
,., 
Juvantin saç boyaları 

INGILIZ KANZUK eczaneai laboratuarlannda hazarlanaa Ju
Yantia NÇ bo1aları mUZll' ve ulairli maddelerden .... men iri 
olup ..çlara tabii reak'-ini bah ...... 

Juvantin saç boyalan kumral ye ıi1ala olarak iki tabii renk 
Gzorine tertip eclilmİftİr. Ga1et tabii Ye sabit olarak temin edi· 
len renk ywka-ek, terlemek hatti denize ıirmek ıuretiyle de 
çakmaz. En ciddi Ye emniptli markadır. 

Eczanelerde ve ıtnyat maiazalannda arayınız. 

IZMiR 
Pamuk Mensucatı Türk 

Anonim Şirketi 
Şirketin Merkez ve Fabrikası : lzmirde Halkapınardadır. 
Yerll PamuQundan Al, Tayyare, Köpekbaf, 

Dellrmen, Geyik va Leylak markalarını havi hernevi 
Kabot bezi imal eylemekte olup malJarı Avrupanın ayni tip 
menıucabna faiktir. 

Telefon No. 2211 ve 3097 
T~I raf adresi: Bayrak lzmir 
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çinliler nevmidane · dayanıyorlar 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Şiddetli Muharebeler 1 Hep Yukardan Atıyorlar 
Japonlar Nantao etrafında aldıkları 

mevzileri tahkim ediyorlar 
lngiliz nazırları pek yakında Roma 

ve Berline mi gideceklermiş 
Roma, 11 ( ö.R) - ltalyan hüküme

tinin fikirlerini yarı resmi bir şekilde gös~ 
teren cSiyasi '\'C diplomatik İstihbarat» 

gazetesinin lngilz başvekili Sir Ncvillc 
1 Chamberlainin nutku hakkındaki tefsir ve 

I mütalb.aları lngiliz gazeteleri tarafından 

Llaka ile nakledilmittir. cDaily Tele
/ grapht İngilterenin mümkün olduğu ka
C:ar erkenden İtalya ile müzakereye gi· 
rişmesi hakkındaki bu davete ehemmi
}'et veriyor. c: Times> sir Nevillc Cham-

Cin baskumandanı nihai zaferden 
' 

emindir 
• 

Şanghay, 11 (ö.R) - Nantao etra
f1nda Fransız jmtiyazlı mıntakası hu· 
dudunda §iddetli muharebeler devam 
etmektedir. Şanghay mıntakasında ha
re katın nasıl inkişaf edeceği hakkında 
Japon kaynağından şu malumat verili-
yor: 

Japonlar §imdiye kadar ele geçirdik
leri mevzileri şimdi tahkim etmekte
dirler.Bu mevkilere karşı Çinlilerin mu
kabil bir harekete geçmelerinin çok za
man için lmkiru olmadığı kanaati var
dır. Esasen ric'at halinde olan Çin kuv
vetlerinin mevcudunu azaltmak için 
JapÖn tayyareleri bunları mütemadi
yen bombardıman etmekte ve zayiata 
uğratmaktadırlar. Tayyareler diğer ta
raftan Çinlilerin ric'at yolu üzerindeki 
köprüleri bombalarla tahrip etmekte, 
şoseleri de kullanılmaz hale sokmakta
dırlar. Japonlar şimdi kendilerini dün
yanın birinci limanı olan Şanğhaya ha
kim sayıyorlar ve filoları sayesinde bu
rada hllkimiyetlerini muhafaza edebile
ceklerini iddia ediyorlar. Bu vaziyet ta
mamiyle istikrar kesbettikten sonra Ja
pon kuvvetleri yeni bir hamle ile Nan
kin üzerine ileri hareketine bnş!ıyacak
lardır 

ALEVLER IÇINDE KAYIRLAR 
Şanghay, 11 (Ö.R) - Şanghay Ja

pon kaynaklarında iddia edildiğine gö
re Nantaoda Japon hücumlarına nevmi
dane mukavemet eden Çin kuvvetleri 
petrol dolu iki kayığı ateşliyerek akın
tıya bırakmışlar ve Fransız imtiyazlı 
mıntakasına doğru göndermişlerdir .. 

Çinlilerin maksadı bu mıntakada bü
yük bir yangına sebep olarak beynel
milel bir hlldise çıkarmaktı. Fakat alev
li kayıklar zararları dokunmıyacak bir 
mevkide durdurulmuşlardır. 

ÖLEN GAZETECtLER 

- -

1 
berlainin beyanatana ltalyannı çok nazik 
mukabelede bulunmasını memnunlukla 

t karşılıyor. cDaily Herald> gazetesine bÖ· 

) re İngiltere ile Almanya ve İtalya arasın· 
da doğrudan doğruya müzakereye baş-

~cuıghay cephesinden görünüşler 1 lanması için şimdiden mühim adımlar 
Nant:o etrafını şiddetle bombıfrdıman; gejirmİ•tİr. Şanghay ıehri Japon o~du~u: atılmış.tır .. Lord '"!alilak• gener~l Gö.'in
etmege de\'-am etme-ktedır. Beş yuz ellı tarafından tamamiyle muhasara cdılmış· ı gın davetını kabul ederek Ber}ınc gıde· 
Çin askeri Nantaodan Fransız irntiyaz- I tir. cck ve Alman hükümet crkaniylc temasa 
Iı mıntakasına geçerek mıntaka ku- Hangsov körfezinde karaya çıkarılan gi-:cc.ektir. Lord Peal de Romaya giderek 

man.danı .tar~fından silah~arı alınmış \'e Japon kıt' alan 9 llkt~şrinde Sungkiang 'ı ltalya il~ mü>~kereleri açacaktır. Bu ga-
tecnt edılmışlerdır. cDaı1y Telegraph> ~ehTini İşgal ctmişlerdır. zcte lngılterenın ltalya ve Almanya ıle bu Eden Briikselde 
gazetesi muhabirinin ölümüne sebep Şimali Çinde Chansi eyaletinde Tai- ıuretle ihzari müzakerelere başlamak ni- gcblatt.> kalem münakaıalarını bırakarak bildirmiştir. Nihayet İngiltere Roma . 

o~a.n .ayni .~e~mi .~ir .. Danimarka gazete- yuan şehrinin temizl~mesi hemen kimi-ıyelini Fransaya da bildirdiğini ilave et· yapıcı ve kurucu bir İşe girişmek zamanı- Berlin - Tokyo arasında imza edilen anı 
cısını de oldurmuştur. Japon harp ge- len bitmittir. mektedir. nın geldiğini kaydediyor ve aşağıdaki ti-komünist anlaşmanın bu devletleri~ 
~iler~ ~ot~ng koyunda toplanmışlardı~ :enu~i garbi is:ikametinc.le ricat eden 1 . ~l~an gazeteleri de cSiyasi Dipl~ma- ~ebepl.e~le va~iyetin buna . müsait oldu· uzlaşmaya mani olamıyacağı kanaati(\' 
\:C Çınlilerın en son mukavemet rner Çın kıt alarını takıp etmekte olan Japon· tık ıstıhbaral> gazetesının yarı resmı no- gunu ılave edıyor: B. Nevılle Cahmber- dedir. 
kezlerini şiddetle bombardıman etmek- yürüyüş kolu 8 ikinciteşrinde saat 18de

1 tasını alaka ile tef9ir etmişlerdir. Gaze- lainin nutku gösteriyor ki lngiltere tfalya «Berliner Tageblatt• ltalya.n gazete•İ
tcdirler. Karaya çıkarılan Japon kuv- Taiyuanın 70 kilometre şimalinde kAin 

1 
leler umumiyetle müzakerelere başlan- 1 

ve Almanyanın dahili rejimlerinden ta- nin yarı resmi notasını lngiltereye hemen 
vetleri Yangpo suyunu geçmişlerdir. Kinsien şehrini işgal etmiştir. ması hakkında ngiltereye yapılan davet-ımamen müstakil bir surette onlarla mÜ· ınüzakereye ba~lamak için yapılmış biı 

ŞANGHAY CEPHESINDE JAPON TOPLARI SUSMŞ ten memnun görünüyorlar. •Berliner Ta- nasebatını tanzime mütemayil olduğunu davet telakki etmektedir. 
Tokyo, 11 ( .. ı\.A) - Şangh11y cephe- Şanghey, 1 (A.A) - Saat 15, l 5 de 1 •••••••••••••••••••••••••••••••••• 11••••• 1 • 1 •

11111111111
'

1
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sinde Hangchov körfezi şimalinde ka- Japon lopları susmuş ve tayyareler ha- B . ı c .. h . . 
raya çıkarılmış olan Japon ordusu ileri reket üslerine dönmüşlerdir. o saatten- rezı ya um ur reısı 
hareketine devam ederek cenubi gar- beri meşÜm bir silkiinet hüküm sürmek-
biye doğru gitmekte olan Çin ordusu· tedir. . 
nun hattı ric'atını tamamiyle kesmiş Nankin, l O (A.A) - Mareşnl Çang 
on son teşrinde Sungkiangın şarkı:ıda Kay Şek dun akşam gazetecilere şu be
Şanghayda icrayı hareket eden Japon yanalla bulunmuştur: 
ordusu ile iltisakını temin etmiştir. Anlaşmazlığı hal için Japonya ile doğ· 

Nanhsiaghonın şimalinde bulunan rudan doğı·uya müzakereye girmek Çin 
Çin ordusu şimali garbi ist~lcametinde 

1 

için kat'iyyen mevzuu bahis olamaz. As· 
ric'ata başlamıştır. kf'ri vaziyetten §ahsen ümit varım. \ 1f' 

Şanghay, 11 (A.A) - Ambroke Slop- ı Çin adaletin tecelli;ine kad.r bu~ünkii 
hons hır Fransız doktor...ı vcı d ger altı 

1 

mücadelesinde devam eylemeye azmet-

1

. 
~hıs ile bir1 k~e S!ccavcı köyü yakının- mış bulunmaktadır. 
da bir binanın taraçasında bulunn1akta Çin ile Japonya ara~ında doğrudan 
olduğ bir sırada bir Japon mitralyözü doğruya müzakerf'ler başlar i~e Japonya l 
bunların üzerine ates açmıştır. Hepsi I bundan bıli.ıilade değil p!n" r· · .. • 
derhal yere yatmışlar ise do Stophonse 

1 

fakat dokuz devlet muahedesi ak:t
ik.i k,urşun isabet etm:ş ve öli.imüne se- leri için dahi kabul edilemez ~art!ar ileri 
bebiyet \"ermiştir. sürecektir. Anlaşma her ne olursa olsun 
Arkadaşlarından iki L1giliz gazetecisi Çin başkaca garantiler verilmedikçe uz-

yaralanmıştır. laşmnya varmıyacaktır. Zira Japonyanın 
Tokyo, 10 (A.A) - Şa.ngbay cep- tesbit edilecek şeraiti yeniden ihliil ot

hesinde 9 tllıı:teırin günü bir Japon tank mesi ihtimali daima mevcuttur. 
grubu öğleden evvel Nanhsiangsen ech· tlç aydanberi devam eden muharebe· 

..... ::ıı:m .. :ıı::ı .... ımıı ........... _ ....................... ... 

Yeni bir kanunu esasiyi Plebisit 
suretile mi letine arzedecektir 

rini kısmen i"gal etmiştir. Sosov nehrini ler csaınnı -tlüşman ordusu karşı!unda 1 
geçmiş olan Japon kıt'aları sabah saat Çin ordusunu daima muhafaza etmek 

Şanghay, 11 (A.A) - Röyter ajansı 9 da Şanghay hududunun 8 kilometre teşkil eden Çin planının muvaffnkıyetl-
muhablrinden : garbında kiin Hang:siao tay)·are meyda- ni göstermiştir. Japonlar Çinin içerisine 

Daily Telgraf gazetesinin muhabiri nını işgal ettikten :.onra ileri hareketleri- doğru ilerlemeleri esne. -da büyük mÜş· 
B. Pembroke Stevons bu sabah Fran- ne devam ederek ak•am Zafaosan şeh- küliıt ile karşılaşacaklardır. Bu keyfiyet 
sız mmtakasında k.Ain bir noktadan rini zaptetmi~lerdir. ise Çinin lehindedir. Ben nihai zaferin 
Nantao barekAtını tarassut ederken bir Şanghay şehrinin hududu uzunluğun- Çinde olduğuna kaniim. 
mitralyöz kurşununun isabetiyle telef ca faaliyette bulunan Japon ordusu aaat Mareşal Brüksel konferansına itiına· 
olmuştur. 16 da Lunhvayı işgal etmiş ve küçük dı bulunduğunu tebarüz ettirmek suretiy· 

Şangbay, 11 (Ö.R) - Japon toplan bir kıtada e>ki Şanghay kalesini .ı;ne le sözlerine nihayet vermiştir. 1 
·······························································································~········ ···· ························ı 

Asilerin Niyetleri Fena 
Fransız sahillerine saldırmak için 
bazı gülünç projeler yaratıyorlar 

Roma, 1 l ( ö.R) - Sen Jan de Luz- I' ··· • 4 • 
d~n bildirildiğine göre nasyonalist gaze· f • 9 f f)&41F 
teler c.ümhuriyetçilere atfettikleri bir ta· ' • ! ~"11' 't 
llavvur hakkında ehemmiyetli ne§rİyatta / 1 
Lulu~makt~dırlar. Bunların iddia•ına gö- 'i 1 ıı:.: 
re cumhurıyetçıler nasyonalistlerin renk e 
ve işaretlerini taşıyan tayyarelerden mü
rekkep dört hava fiJotila~ı vücuda getir· 

mektedir1er ve bu tayyareler vasıtasiyle 
Porbuk ile Scrher arasında f"ıansız ~a· 

hillerini bombardıman elmek ve böylece 

mesuli}"eti nasyonali!tlere ait gibi görü-

bardıman etmek fikrindedir. Çünkü an- , 

cak böyle beynelmilel hadiseler ~ıkarıl
dığı takdirde lspanyol cümhuriyetini kur

taımak irnkinı olacağı kanaatinde ımı~
ı~r. 

~ 
1 

Cenubi Amerikaya ı;ı1iyen Amerika posta tayyarel.ri Nevyorka gelirkeıı 

Rio de Janeiro, 1 1 ( ö.R) - Brezil- eden bir devletin burada n üfusuna göre reti yeni Brezilya anayasasının altı Ame" 

ya cümhur reisi B. Rigas plebisit sure~ en az 3, en çok 1 O mümessili olacak- rikan harp gemisinin Brezilyaya kiralan" 
tiyle yeni bir kanunu esasi proı· esini mil· edı"lı"r•• reı"sı·- ması için B. Cordell Hull tarafından irn• tır. Eğer bu kanun tasvip ..... 
letin tasvibine arzedeccktir. Bu projeye zalanan mukaveleyi dcğiştiremiyeceğinI 
göre icra kuvveti cümhur reisine, teşri 

kuvveti de iki meclisten mürekkep bir 

parlamentoya ait olacaktır. Meclislerden 
biri mebusan, diğeri eski iyan yerine ka· 
im olacak bir federal meclisidir. Mebus· 

cümhurun riyaseti daha altı sene temdit 

edilecektir. 
B. Rigas matbuata sansöı koymak ve 

gazetelerin serbestliğini tahdit etmek. ni· 
yetindedir. Siyasi makalelerin imzalı ol-

]ardan her biri 1 o belediye azası ile hal· n1as1 şart olacak ve gazeteler hükümetin 

kın doğrudan doğruya seçeceği 1 O rnün- bütün tebliğlerini neşre mecbur tutula
tehibi sani tarafından seçilecektir. F ede· caktır. 

bildirmiştir. 

Buenos Ayre•, 11 {A.A) - Gazel"' 
ler Brezilyada bir darbei hükümet yapıl• 
mış olduğunu haber vermektedirler. Yt> 
ni bir kanunu esasi Brezilyanın B. Vat" 

gasın riyasetinde korporatif bir devlet ha· 
line geleceğini il8.n edecek ve müşarileyh 
kati surette iktidar mevkiinde kalace.k .. 

ral mecli~e gelince konfederasyonu teşkil Vaşington, 11 (ö.R)-Hariciye neza- tır. 

"'""'"8i;""'y~g··:·~~····jj~'Jik~d;;··'"'''"'"'Y:uNANis'f AN 
Komünist aleyhtarı 

1. Delbosun şark seya- paktın;e;7;ardar 

h t • e e d• 1 ? Atina, l l (Hu u•İ) - Başvekil B. a ı ıçın ne ıyor ar• Metaksasın son ıeyahatinde irat etıiğı biı 
nutukta komünist aleyhtarı pakta Yu .. 
nan hukumctının sempati beslediği he.k• 

Roma, 11 (ö.R) - Brükselde çıkan Fransa hariciye nazırı bu daveti reddet kında imada bulunduğuna dair işae edi• 

miştir. Diğer taraftan komünizm aleyhin .. len haberlerin asıl ve esası olmadığı biJı. 
de Romada imza edilen Alman - 1tal .. dirilmektedır. 
yan - Japon paktını demokratik meınle· 
ketlerin birlikte takbih etmeleri hakkın
da BB. Delbo•, Eden ve Norman Da
vise yaptığı teklirıer de bunlar tarafın

dan reddedilmittir. 
Brüksel, l 1 { ö.R) - Pa•ilik konfe· 

ranıının cumartesi ıabah1na taliki Uze-

. r h . . B Delbo( 
rıne · ıanıız arıc:ıye nazırı · l 
Parıse dönmuştür. Hareketinden evıld 
R. Delbos lngiliz ha.riciyc nazırı B. Ederı4 

ı~ görüşmüştür. Bu mülakatın Çin m.':: 
1 1 · · taallua selesinden ziyade spanyo ııııne 

ettiii tahmin ediliyor. 
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ta türkün 
Yiie ll huzu rla rı nda 

Yirmi dört saat içınde 
Brezilyada Rejim değişti 

eıııııııııııııııııııııııııııııııııı::ıcııı~ 1 

E Atatürk'ün ~ -
E f: k "'f'l l . 5 
~ ':/ar vı ayet erı : 
E tetkik sey ahatleri ~ 
E latanbul, 11 (Hususi) Atatür- : 
E idin Şark vfüiyctlerinde yapacakta- : - . -:: n tetkik eeyahatine cuma günü : 
- b 1 -:: a~ amaları muhakkaktır. Bu 11eya- : 
S hat Şark illerinde de\•letçe bugüne : 
- 1- -:: .. dar baızmlan icra tın bir kat da- : 
- h -:: a hızlandmlma ınıı. müessir ola- : - -• ca~tır. : 
•ıııııııııııııııııııııııııııııııııımıııııı:: 

Yııoan yahudileri 
B. Metaksasa sada· 

kat hislerini 
bildirdiler 

Atln.a 11 (Hususi) - Yahudilerin baş 
hahamı Başvekil B. Metaksası ziyaret 
ederek Yunanistan Yahudilerinin hilkü
lnetlerinc ve vatanlarına derin sadakat
lerini teyit etmişür. B. Metaksas bu te
hılnat 1ıözlerinden mütehassıs olduğunu 
\'e Yahudilerin Yunan ntandaşları sa
:Vıldıkıarını, vatanlarına karşı sadakatle
l'inden şüphe edilmediğini ve Yunanis
tanın Yahudi vatandaşları öz evlad te
lAkki ettiğini söylem~tir. 

Umumi harp mütare
kesinin yıldönümü 

Londra 11 (Ö.R) - Umumi harp 

lnUtarekesinin yıldönümü münasebetiyle 
her sene olduğu gibi (Armistice - Day> 
büy{lk merasimle kutlanmıştır. Londra
da Yapılan merasimde kral mareşal üni-
10rınasiyle hazır bulunmU§tur. 
, Paris, 11 (ö.R) - Mütarekenin on 
dokuzuncu yıldönümü münasebetiyle bü
tün RÜn Paristc meçhul asker önünde 
~alade merasim yapılmı~tır. 

oma nkara l'"''K~dü~t~""! 
Sovyet not~sına ~ KargaŞalıklaı· ~ Asrı nızın hakiki 

cevap vermıyecek 1§ durmadan ~ bir mucizesi ı r 
Roma 11 (A.A) - Yabancı gazete :: :: Asya Steplerinin orta-

muhabirlerine yapılan toplu bir. b~yn- ~ devam ediyor ~ smd!l Süper mo 
natta Sovyet notasına cevap venlmıye- :: -

ern 
-· bild' ilm' ı· :: Kudüs. 11 (A.A) - Eski Ku-: bir ehir 
gı ır ışır. .. -
1T d v h d ·ı E d ' s fehrir.de )t'ni bir takım suil- st : " ina, (ikinci te rin) - Ltl'O! yazı-, 
y arşova a ı a u l e- :: lar vukuu haber verılmektedir. Bu = )OT: 

re karşı nÜmayisf eı- E şehirde yeniden guruptan sonrn so- = Ankara ımmızın hakiki bir muc~ı.csi-
~ S kai;a çıkılmaması ve ışıkların sôn- S diı. Bundnn 15 sene evvel çoban kuli.i-

Varşova, 1 1 (Hususi) - Birkaç se- .. -
ne evvel Varşovada üniversite talebesi 
olan Yahud ilerle çıkan .bir arbedede 
maktul düşen bir Polonya aenci için hu 
sene yapılması mutad olan merasim ya· 
pılmıştır. Kilisedeki ayinden sonra te
zahürat yapan halk ile polisler arasında 
arbedeler olmuştur. 

Nümayişçiler Yahudi mağazalarına 

hücum etmişlerdir. Birçok tevkifat ya
pılmıştır. 

Bir Japon gazetesi 
İngiltereye ateş 

püskürüyor 
Tokyo 11 (Ö.R) - Yemineşi Şiınbo 

gazetesi Ingiltcre aleyhinde çok şiddet
li bir makale neşrederek bu memleketi 
Sovyct Rusya \'e Japonya arasında bir 
hadise çıknrmnğa çalı§mnkla ve diğer 
mcmelckeleri Japonynya karşı tahrikle 
itham ~tmektedır. 

/talyan kralının 
yıl dönümü 

Roma 11 (ö.R) - ltalyn kralı Viktor 
Emmnnuclin 68 inci yıldönümU şerefine 
Italyan şehirlerinde merasim yapılmış 
ve Romada bir geçit resmi vuku bul
muştur. 

:: d ürülmesi usulüne müracaat edil- : helerinin bulunduğu sahada. bugün ııii-

5 mesi takarrür etmiştir. Kudüs camii S pcrmodern bir ~ehir yükselmekte olup, 
5 mütevellisi Şeyh Ansari itlaf edil- E bunu yeni Türkiyenin yaratıcısı olan Ke· 

- -:: miştir. Y emt'nli bir Yahudi yaralan- : .. . -= mış, bir nrap ta telef olmuştur. : 
• ':. ':. ':. ':.':.1\1\\1\\\ ''', ............ •,\•,•,•,•,•,•,•,•,•,•,•:.•::.-: 

B. F. Kurdoğlu 
Romanyaya gitti 

Ankara 11 (A.A) - Iktisat \'ckalet.i 

mnl Atatürk 12 yıl içinde vücuda getir
mişt ir. Ankarnnın bumda kurulmasını 

makul hulmıyanlnr çoktu. Şimendifer 

şcbı-kcsi fıd l' t'l yok addedilebilirdi. Kc-
ı:a burnsı dem:r) olu şebekesine merkez 

olamazdı. Ecnebi elçileri boğaziçindeki 
ynlılnnnı bırnkarnl; A ya steplerine yer-

müsteşarı Faik Kurtoğlu Romanya He l("~mek i : , miyorlardı. T cknik müşavir
nramızda ticaret nnla~malarmı müzake- fer bur:ıd..ı çölün ortasında bir hükümet 

re etmek üzere bugün BükTeşe hareket m.< rke7i kurulmasını şüpheli görüyorlar
dı. Siya!Iİ mü,avirler bile hududlann tah-

etmiştir. 

Lord Halifaks'ın 
Bir akşam gazetesine 

beyanatı 

kinıı sayesinde· lstaııbulun müdafaa edi
!ebilt'ccitini iddia ediyorlardı. Ankaraya 

yapılacak masrıs_fın lstanbulu dünyanın 
t:n güzel şehri yapacağını da iddia eden
ler çoktu. 

Bu düşünı..işlcrin hiçbirisi Atatürkü 
Londra. 11 (A.A) - Hususi kon- · d mütee ır e rmedi. O uzağı görü.} ordu. 

11ey reisi Lord Halifoks şu beyanatta bu- k T Bugün Ü ürkiye bilhassa bir Asya dev-
lunmuştur : 

Bir Londrn nkşam gazetesi benim 

pek ) akında Berline gideceğimi ve ora· 

dn si) asi mi.izakerelerde bulunacağımı 

bildirdi. Zannetmiyorum ki bu şayianın 

çıkmasına ebep pek muhtemel olarak 

lt'tidir. Bilüınum maddi '\C mane,·i kuv-

' etlerini A~yndan almnktadır. Onun var
lığının kurumaz bir kaynağıdır. 

T ı.irkiyeyi Avrupalılaştırmak isteyen 
Krmal onu Avrupalıların emrine iı.mn-

Iran sanayileşiyor 

Eminabadda bir demir 
fabrikasının temeli atıldı 

dc kılmayı 11 liı hatırına getirmemi-:tir. 

avı sevınekl iğim dolayısiylc bir lngiliz Bu sebepten TüTk milletini Avrupaya 

ıpor gazetesinin Berlindeki av ~ergisini çekecek yerde Avrupa medeniyetini As-

k b yaya çekti. Evvcliı ac-keri sebeplerden 
ziyuet etme ve u mi.inasebetle ır.rtip 

olunan va iştirak eylemek üzere bana dolayı Ankarayı İntihap etmi~ti. Bilaha
re Türk milletinin ruh ve yüreğinin tam 

bir davetname gôndernıesi olmuştur. 

Böyle bir ziyaret yapmaklığım belki 

de muhtemeldir. Ve eğer Berline gider

sem pek muhakkak olarak i) i surette 

tertip edilecek 11iyasi temaslarda bulun· 

mak üzere bir fırsattan istifade edebili

rim. Manmafih kat'i kararımı vermi~ 

değilim. Ve alfıkadar Alman nazırlany

lc ancak bu daveti kabul edebileceğim 

tnkdirde şahsi temasa ge-çeceğim. 

ortaı>ında bulunmak jçin burasını h\ıkü
mct merkezi yapt ı. 

Türk de" leti gibi yeni Ankara da Ke
malin ellerinin emeğidir. Yeni Ankara 
yalnız küçük Aaynnın değil Orta A"yn
nın da temdin merkezidir. Burada esas
lı. ameli bir taT2dn çalışılmaktadır. b Tahran (Huswıi) - Iranda mebzulen 

~Ulunan madenlerden biı·i demir o1du

u halde 1933 te hariçten 78000 tonluk 

;c 8,6G9 000 liralık demir getirilmişti .. 
7 °;~ da i c 71 bin ton ağırlığında ve 

,000 lıra kıymetinde demir ithal 
tlQlldi. 

Iranda çıkarılan demiri işletmek, erit
lnek 'Ve l"k \ıı . çe ı yapmak için Tahrana se-
h. kılo ınetrc mesafede vaki Emina-

" ld nıevkiinde bir demir fabrikası va-
.. ı ına ~ b " 
... ga a§lanmıştJr. Bu fabrikanın te-
... , 1 t 
t.ır b nıa toreninde S. M. Şahinşah ha-
.. ulunmuştur. Makinalnrın müba~·a-
~ıı . 1 " 
v,rı~ n GO bin Ingi.liz lirası tahsisat 

ıışt r • A~ nı ı.. ınanda on· iki IokÔ-

motif sntın alınması için 70 bin ve Bım
der Pehlevide gemilerin tamiri için çe-

lik kızak inşasına sarf edilmek i.izcre 
yine 79 bin Ingiliz lirası tııhsisat ay
rılmıştır. 

Lokomotü inşasını öğrenmek 

yüksek okul talebesinden dokuz 

üzere 

kişi 

yollar vezareti tarafından Almanyaya 
thasile gönderilmişlerdir. 

Iranın cenubundaki petrol madenle-

rinden 1936 btiti.in yılında 8,329,655 ton 

al ya 
Deniz kontrolüne 

iştirak etti 

Ankaraya sarfolunan 2 milyar Tiirk 
lir:ısı yalnı7 cnddc ve binalar için değil. 

~stitüler, mektepler ve diğer fenni mü
esseseler de vücuda getirmek uretiylc 
derin ve geniş gnyeler uğruna vnkft"dil
miştir. 

AP. DASKALIKtS 

K:onyada yeni , şöseler 
ve göcmen evleri 

t 1 k ıl k " 15" 066 t d Londrn 11 (A.A) - Nyon ihtilafının r ' pc ro çı ar ara .. , .. , on ışarı- . h.oııyn ll (A.A) V. linin reısligi al-
ya gönderilmic: ve satılını<;tır. derpış etmekte olduğu kontrol ışine Ital- 1 ında bır' h"'vet B ,_ D 'd" 

ır • ır ~ • "" ozıor - aı ıyc şose-

1937 uncsinfo altı ayında i e 4,8?5,706 yanın ~tirfıki bu sabah ?aşlamıştır. Kırk sinin ve Çumra<la ikmul edilen 300 göç-

ton petrol is0tih~l. ed ilroi~ \•c 4,521,976 1 ~a?ar Italyan gc~inin bu ~ontrola ~- 1 1~en evini~ açılış törenini yaptı. Şose 50 
ton ıh ra<; <'dılm ı~tır. · · · tırak ~tınektc oldugu z.ınnedilmektedır. I kılometrelık ve evler çok güzeldir. 

Beş aylık tahsilitınlız 
Geçen seneye 

milyon 

• 
nisbeten 11,5 
fazladır 

latan bul, 11 (Yeni AsıT - Telefonla) - İçindc- bulunduğumuz mali $Cne· 
nin ilk be aylık tahciliıtı mali.}e Hkalelınce l 19.647,3Q; lira olarak tespit 
olunmuştur. 

Bu be nylık tahsilatın o.S milyon lirası baka) . dnn ibarettir. Geçen mali 
yılın ilk beş aylık tahsilatına nishetle bu yıhn be aylık tahsilatı arasında 

11. 5 2 6. 044 lira bir fazlalık görulmektedir. 

Yeni Demiryollarımız 
lşletmeğe açılma ve temel atma 

merasimlerinde bulunacak davet
liler bugün Ankaradan 

hareket ediyorlar 
lstanbul, 1 1 (Yeni Asır - Telefonla) - Siva~ - Divriki demiryolu ile Çc

link.nyıı - Mnlatya iltisak hattının işletmeye açılması ve Oiyuıbdir - iran de· 
miryolu haltının da temel atmn meraeiınindc bulunacak dn,•etlilcr y~mn aant 
16 da huswi lTt'nle Anlcnrndan hareket edeceklerdir. 

Davetliler ıırMında Sivas ' 'c Diyarıbdcir mebusları da hulunmaktadır. 

V e_k_il_,le_r _~eyetinde 
Ankara, 11 (Yeni Asır - T clefonla) - Vekiller heyeti bugı.in şant 16 da. 

Başvekil Bay Celal Bayann riyasetinde le>planmı", müzıı.kerelr.r geç vakte ka
dar dc\'am etmi~tir. 

e üç fi a 
------

•• •• "' y uş , r ! egeça 
ı tesbi edid 

Adli takibat. yapılması emri verildi 
Ankara, 1 1 (AA) - lı:mirde üç firmanın çok dı..i kün f tlerl(' girişmi~ 

oldukhırı bazı taahhutlcri kapatnbılmek emeli) le anormal şekıllerde hnriı; 

P~ nsalara t<"kliflcr ynpar~k pı) asnyı dü.iınneğt' çlı:ıtıl.lnrı tespit edılmi<ı '\ c 
bunlar hakkında derhal adli tnkıbat yapılma ı iktısat '\ ('kaletmce iz.mir , ila
.) etıne bildirilmiştir. 

Öteden beri bu kabı! hareketleri itiyat edindiklen hakkında malumat ta 
tevsik edildiği takdirde bu üç ticnrcthancnin ellerindeki ihracatçı vcsikalan 
vekaletçe istirdat edilecek ve bir dııha lürkiyedc ihracat tie:ırcıi yapamıyacak 
bir hnle getirileceklerdir. 

Pasifik konferansı 
Japonya cevabını bugün 

vermıs 
' 

olacak 
Brüksel, 1 1 ( ö .R) - Pasifik konfernnsı yeni bir tc'\ nkkuf devresi geçİrı· 

yor. Çin ihtilafının teskini için Va,.in •ton ınuaht-de•inin kadrosu dahilind e 
bir ta\'nssut imkanlarını hazırlamak üzere tc kıl cdılec-ek daimi komite,> e İş-

tiraki için Japonynya yapılan davete cuma gunü bu hi.ıkümctin vereceği ce· 
Yap beklenmektedır.Jnponya yapılan da' ete na ıl hir 'nziyet takınacağı he· 

nüz. mnlum değildir. Fransa harıcı,>e nazırı B. Delbos Briıkscldeki kısa ika· 
meti esnasında biiyü~ bir siyasi faaliyet 11nrfctmıştir. Dün aabah, ansızın Mo . 

kovaya geri çağırılırn bay Litvinof yerine Sovyet delegasyonuna riyast't eden 
B. Potemkinle görüşmüştür. Amerikan baş delegesi B. , ' orman Davis ilf. 

s:öruştüktcn sonra bay Delbos B. Edenle birlikte ak am yemeğini yemistir. 
Konfernnsın saat on beşkkı hu u~i içtımaı esnasında B. Spaak ölüm ha· 

beri alınan eski lngiliz başvekili B. Ram .. cy Makdonald hakkında taz.i,> etle· 

rini bildirmiştir. Mumaile.> hin oğlu doıninyonlar nazın B. Malcolm Makdo
nnld lngiliz delegasyonuna dahildi 'c babasının öhim habc-rı üz.erine Lond
ra) a döndü. B. Spaak Japon harİCl}c nn7.ın B. Hirolanın Japon ce' hının 12 
son teşrin cuma günü konferansa te' di olunacnı;ını Belçıkd sefırine bildır

miş olduğunu haber ~erdi. 

Lopdra, 1 1 ( ö .R) - Tokyodan « Tımcs~ gazetesine bildırıli} or : Bruk
sclde konfcran~ halinde toplanmış olan devlctlcrın ~önd('Tdiklcri notaya 
Japonynnın \'e receği cevap ) arın sabı:ıh kabine meclisinin tnsvıbine arzedilc
cek ve tasvip edilir edilmez Belçika ı1dirinc takdim ol11nnc,1ktır. Japonyanın 
Va ingtonda imza edilmiş olan dokuz devlet muahedesini feshetmek niye
tinde olduğu hakkındaki rivayetler ı.nnnedildiğine göre esassızdır. Fakat 
resmi mnhfillcrde ilfıve edildiğine ~öre j ponyadn mezkur muahede hüküm
lerinin yeniden tetkiki lehinde kuvvetli bir cereyan olduğu inkar edilemez. 

Gazinos n a 
Kış mevsimi için fevkalade ten

tarife tatbik ediliyor 
Bol ve temiz meze ile birlikte 

ıs santi litre 
bir şişe rakı 

10 
2s santl litre 
bir şişe rakı 

12 
Bir şişe 

bira 

60 
Mezelerinin bolluğunu ve nefasetini bir 

kere deneyiniz. Ucuzluğuna hayran ka
lacaksınız. 
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Oğlunuz o kadını kıskanarak seviyor. Halbuki 
onun kırk tarakta bezi olduğunu bilmiyor 

Z?7.'L7.J MOCADELE VE MACERA ROMANI 17.AJ 
20 -

Hazırlıklar başladı 
-7-

Bayan Hegon da zamana göre değişi
yordu. Onun deliliğine Jak ismini ver
mek kabildi. Iki köşk birbırine o kadar 
bitişikti ki onları bir ev telakki etmek 
kabild i. Hegon, karuının hoşuna gitsin 
diye komşuda yerleşen delikanlıya sem
pati gösteriyordu. Zaten köşkte ilk yer
leştikleri gün onları mültefitane kar
şılamış, atomşuluktan büyük sevinç du
yacnğmı bildirmişti. 

** 
Jakın. anası bayan Düpreye gelince 

o alqrunları yorgunluktan bitkin bir 
halde eve döndüğU zaman, eskisi gibi 
yuvasının sülruneti içınde geniş ne!c:ı 

almak imkanını bulamıyordu. Komşu 
evin bayanı hemen her akşam orada 
Jeli. Artık oğlu ile haşhaşa kalmak saa
detinden de mahrumdu. Bu kızıl saçlı 
aşk çiçeği kokan kadının hizmetten 
hoşlanan bir hali vardı. Sabah gözleri
n i açar açmo7. onu karışısındn buluyor
du: 

Sütünüzü ve gazetenizi getirdim 

tur. 
Çapkın. oynak bir kadının büyiik bir 

ustalıkla söylediği bu sözler, onun etra
fa yaydığı aşk kokuları içinde hasta 
bir delikanlıyı ne hale koyar? Size söy
liyecek bir tek sözüm var madam. Bu 

Kabile reisinin çadırında humali bir faaliyet 
vardı. Genç kızın Beni Ekremle düğünü 

bir haf ta sonra olacaktı. 
ıkadın oğlunuzun mane\·i vnrlığını öl· Dantröy aptala dönmüştü. 

dürüyor. Bir gün feci bir iskandala se1 Kızının: 
bebiyet verebilir. Onunla binız meş· - Beni Ekremin on ikinci zevce•i ol-
gul olunuz. mağa muvafakat ediyorum. 

Bayan Düpre bu sözleri dinlerken Deme3i onu büsbütün çileden çıkar-
içindc derin bir sızı peyda olmuştu. mıştı. 

Şu halde oğlunu kurtarmak için sar- Kabile rciııi ise bu cevabı alınca se· 
{ettiği emekler, kazandığını zannettiği vinçten yerinden ıuçramı§ ve derhal nİ· 
zafer sönüp gidiyordu. Eserini ikmal şan ziyafetinin hazırlanmasını emret· ' 
etmek, oğlunu hakikaten zinde bir ha- rni~ti. 

yata kavuııturmak için katlandığı malı- Ziyafet çolc. muhteşem oldu. 
rumiyetler, yaptığı fodakarlıklar kay- Baba '\' C kız, içleri yana yana fakat 
boluyordu. Bir kötü kadın yüzünden mecburen yi.ızleri gülerek bu ziyafette 
bütün ümitleri mahvoluyordu. Bu ka- bulundular. 
darına tahammiil edemezdi. Ziyafetin tam ortasında kabilo reisi 

- Bu insanı çıldırtan bir haksızlık Beni Ekrem emir verdi: 
olur, diye haykırdı. - Diin yakalanan Fransızı getiriniT.. 

Hizmetçi devam etti : U§ak çıktı. 

- Beni dinleyiniz bayan. Bu kiişkte Ve biraz sonra Jorj Langle ö nünde 

yok ... 
Uı.ngle ümitsiz bir halde uzaklaftl. 
Elsa Vingı gideli on gün olmuıtu. 
Beni Ek.remin çadırında düğün haı:tt* 

lıkları ilerliyordu. Bu hazırlıklara bax-1 

kabile reisi '\'e niııanlısı nezaret ediyot' 
lıırd ı . \ 

Düğün .•• Bir hafta sonra olacaktİ ••• 

* EJııa, deve sırtında, menzillerde dııt" 
madan... Güneı altında, geec karıınb< 
ğında daima ve mütemadiyen gidiyor< 
du .. 

Ayır dıığının eteğini beş gündır tut
muştu. Burada (ln§allah) istikametiıt• 

den gelen bir kervana karışarak yolun• 
devam etti. Nihayet yola çılchğınm on 
birinci günü akşamı Agadese vasıl ol• 
du . . • 

bayan diyordu. Sizi fazla yorgunluktan 
kaldığınız müddetçe mösyö Jak o şeh· olarak içeri girdi. 

kurtarmak için ben getirdim. 
vet kndmının pençeleri içinde olacak- T ercemanlı~ yapan Arap, bozuk 

Bayan Düpre ifrata varan bu alitka-

Çok yorulmuıtu . 

Fransız oteline indi. Geceyi istirah•t· 
le geçirecdc: ve ertesi sabah doğrue• 

F ramız askeri garnizonuna başvuracak. 
Hacer kabilesinin elinde bulunan f ran• 
sız.ların vaziyetlerini haber verecekti. 

tır. O isledığini yapacak, yaptıracaktır. Fransızcasiyle: 
yı iç sıkıntısı ile karşılıyordu. Kendi 

Oğlunuzun hastalığı nüksetmemesini is- - Beni Ekrem, dedi. dostlanndan 
evinde, onun gözleri önünde kahvaltı-
sını etmek, geyinmek ve işe gitmek 1 tersmiz evi değiştiriniz. birini öldürmüş olmanıza rağme:n size 
mecburiyetinde idi. j Bayan Düpre için nakli mekan o ka- hayatınızı bağışlamak lütfunda hulunu-

Bu yalnız gUnün bir vaktine münha- • dar koly bir iş değildi. Buraya yerleş-lyor. Bunu da kendisinden nişanlısı Tica 
sır değildi. Akşam oğlundan evvel ken- - Size n ... silıat Hr.?c"k d~ğilim. Fa- aramayınız. Mösyo Ja.k bu kadını s~vi- mek içiıı yaptığı borçların bir kısmını 1 etti. Pek yakında düğünleri de olacak. 

Sabahleyin erkenden knlkh. 
Otelden çıkıyordu. 

dislnl karşılıyan ayni kadındı. kat sizin yeJ'inizde olsaydım derhal yor, hatta . kıskanıyor. Halbuki bayan l daha ödememiş, bütçesinin bozulan mü-' B_~ni ~k~emin müstakbel karısına teşek-
- Bayan size hizmet etmekten zevk nakli mekan ederdim, madam. ı Hegon clcnılen kadının kırk tarakta be- vazencsini henüz kunnamıştı. Anlaşılı-! kur cdınız. 

Birden ve kapının önünde J errl 11• 
karıılaştı . 

duyuyorum. l\füsaade edinl~ de yemek Bu sözler zavallı kadın üzerinde bir zi olduğunu bilmiyor. Fettan kadın biz-J yordu ki bugünkü vaziyette buradan 1 Biran içinde Lanele. Anın yapmış ol-
masanttı ben hazırlayayım. saika tesiri yapmıştı. Hizmetçi biraz dü- den ayrılınca Untcl adını taşıyan bir çıkmak imkansızdı. Ya oğlunun hastalı-! duğu fedalt&.rlıiın bütün genişliğini an· 

- . Ne güzel letadüf bayan Elsa. Siıl 
gördüğüme doğrusu çok ~evindim. 

Bayan Düpre ilkönce can sıkıntıları- şilndil. Sonra şunlnn ilave etti : baska gençle bulusuyor. Ismini bilme- ğı nüksederse. .. l adı. G~nc;; kıza sözünü geri almasını hay-
na ve endişelerine rağme11 bu jestten - Gördüklerimden usandım. Siz sa· diğim bir yabnııcı da peşinden ayrılmı· - Bu kadınla görli~eceğim. Ne kadar kırmak istedi ve onun tarahna döndü .. 
mütehasslc; oluyor, hatta içini kemiren balı evden çıkar çıkmaz o <>ğlunuzun yor. Bütün bunlara rağmen mösyönün kötü ahlak sahibi olursa olsun o da bir 1 Faknt Anın yüzünde soğulc bir lakııydi
kurda .sebep bulamıyordu. Sonralan 'bu yanındadır. Mösyöyü b:ıştnn çıkarmak yanında söylediği yalanları din)eyiniz : annedir. Elbette endişelerimi anlıyacak· I den başka birıey okuyamadı. 

Genç kadın sert cevap verdi: 
- Sizinle konuınuığa vaktim yok· · ' 
Frıkat Jerri bu sert cevaba aldını et• 

medi .. 

alilka uzadıkça tahammUlil kalmamıştı. için neler yapıyor bil,.cn.iz.. 1 - Yalnız seni seviyorum cicım. Sen- tır. Muvaffak olmak için onun nnalık Ne olmuştu~ 
Kendi evinde bir yabancı kadının her Oğlunuzun niçin zaiflediğini u:r.akta den başka kimsenin kalbimde yeri yok- duygularına baş vuracağım, dedi. - Ne oluyordu~ 

- Skarf ne oldu) Diye aord u. 
- Görmedim.. ' 

~~~~:~~:~E~
0

;~E~·:n~! ·······"C:~;~~·~~h···"M~h·;~ı···············j(~~·{i;;i~fj;;····· ne~=~:::::~:":~~:::.::~:,"::: 
korkuyordu. Ecnebi memleketlerde bile reisi ile maiyetinin par1a1c tefYileri 

- Siz Beni Ehem kabilesinden gel< 
miyor musunuz) 

- Hayır . •• 
- Pek ilii... Bunları büyük patroo• 

Jnk ayni kanaatte değildi. Annesinin ı:ı·ı ı· "'I •. 1 k d 1 f f aaliyetlerı·nı· arasında lcendi çad*ınna döndü. 
hoşnutsuzluğunu. batta endişesini his· :t eg Pil 1 t. .. S llHSIO( a ar a 3Ş arı tara Hl· 
setmis gibi i flan cliivüldfi Ve hastanede Öldtİ artırıyor/ar Mühendis langle serbett bırakılmıı· 

aıllatırsın17_ Size sual sormak halckın bel" 
den ziyade onundur. 

- Anne bayan Hegona karşı niçin bu Bem ll (Ö.R) - Isviçrenin bütün tı ... 

kadar soğuk davranıyorsun, ded i. Bundan bir ha fta evvel, Cumaovası~ 

1 

caatte bulunmuştur. Bu müracaate ba- kantonlarında koınünistll'r aleyhindeki 1 K abile hudud u haricine çıkmamalt şar-

- Maalesef büyük patronunuza heo 
•ap vermek için Nijeryaya ' kadar gtoı 
me~e vaktim yok .• 

Ana kalbi her şeyi anladı ~ c·· ı ""ki k" d 11.'[ h k l M h hıı.reke t kuvvetlcnı'nektedir. Neufııatcl j tiyle serbestçe çadırlar arasında dolaııı- - Bu kadar uzun ~eyahat ihtiyar et• nın . o cu er ciyün en n e met . .ismin- _ı ırs~, .e met köyünde arkadaşlarlyle · d 
_ Bu kadın senin çok mu hoşuna d b 1 b - 1 d ve Cenevre kendi arazileri dahilinde ko- yor u ve mütema diyen de Anın çadmnı meğe hacet yok b ayan El•a. . . Çünkt e ır genç mem cket astanesınc baş I bır eg entı e bulunmu§ : Eğlenti sonun- 1 .. r· d 

gidiyor Jak •.. Ona yakın olmak istedi- vurarak yaralı ve hasta olduğunu, te-
1 
da kavga olm~. Mehmedin arkadaşla- münist faııliye t ini ınenetmi~lerdir. Zürih go~1uyor u. Kennet V andcrman Nijeryada değil, b'1• 

•ğini anlıyorum. Fakat d~ün bir kerre davi edilm!!k üzere hastaneye kabulünü rı Mehmede taarruz ederek değnek ve kantonu dahilinde komünist partisinin aksadı genç lcızı görmdc, onunla kÔ1 radadır ve sizi b eklemektedir. 
oğlum, o evli bir kndındır. Her şeyden istemişti. Muayenesinde bu gencin ha· ı sopalarla fena halde hırpalamışlar, ba· ilgası lehindeki hareket parlak bir mu· nu§mak. projesine mani olmak, sözünü - Benim buraya eeleceiimi bifıoe· 
önce biraz ahlaka saygı göstermek la- kikaten hasta ve vücudunun muhtelif 1 şına ve vücudunun muhtelif verlerine \·affakiyet kazanmıştır. Vaud kantonun- geri al dırmağa çal ı~maktı. diği halde beni nuıl belc.Iiyebilir) 
zımdır. Ayni zamanda doktorun tavsi- 1 d k 1. ıl · f <l da komünist faaliyetinin men'i hakkın- Yanına genç kız değil, babası D antröy - Yine aldanıyo ... unuz .. a:.:- -yer erin en tazyi gördüğü an141Ş mış, ınsa sızca nrbell'r indimıişler ve yara- "' ~· ıır-
yelerini unutma. arzusu yerine getirilerek hastaneye ka-ı lamışlardır. da bir sosyalist takriri ittifakla tasvip geldi. Sert bir sesle: liıı te~kilatımwn mükemmel olduğuo' 

Jak dinlemiyordu, dınlemek istemi- bul edilmişti. Çok iyi kalpli bir \Ocuk olan Mehmet edilmiştir. Lusernede komünist faaliyc- - Kızım sizi artık görmek isteme· ne çabulc unuttunu:r. Dün aqarn geldi-< 
yordu hunları... Mehmedin vücudunun mulıtelif yer- zabıtaya baş vurarak dövüldüğtinii pil- ti aleyhinde vatanperverane bir içtima diğini ıöylememi arzu etti. dedi. Her ne iinizi haber aldık. Gece ıizi bclc.Iedik.-

Geçen akşam biraz asabileşince der- lerinde ağır tazyik eserleri, değnekle dirmeği kibirine yedirememiş .. Bir müd- yapılmış ve büiln Isviçre arazisinde ko- olursa olsun artık bir daha sizinle kar- Teırif etmediğinizi görünce patron .ııf 
hal atl"::le • ek 0 d 1 k rnÜnizmİn lllen'ı ;~tenıtl 0IStı'r. şı)acmak =•t•-ı'yor a ·na l h b t d b" L " d d ""' nmış, yem ycmemisti. vücu una vuru ma tan mütevellit şedit det evinde tedavi çarelerini aramış.... .... ~ " - ~.. · ı ena ey u a· avete ı:r:zat Denı gön er i. 

Cumartesi günü tartıldığı 7.a~an ha- i7Jet ve eserler görülmüştür. Ml'hmedin Fakat darbelerin şiddetinden vücudun- Macar isi anın yeni raflarda dolaşmanızdan b ir faydanız - Bitmec:li -
flf Wr suret~ zaınad~ı an~ş~~ordu .. . ~dav~i ~inihUmam g6sterilm~ ise de da morluk~r arız ~muş. Geccleri, ~~ ~na yasası ~~~·A~~o~·A~~L~E~~T~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
B u kötü alamet karşısında bayan Düp- maalesef kurtarılmasına imkan olmamış ca içinde uykularını ~açırmış... Budapeşte 11 (Ö.R) - Macaristanın Aleti cürüm olarak 
r nin cndışele~i kabarmıştı. ve hayata gözlerini yummuştur. Nihayet Izmire gelerek hastane'-'c ana yasası kabul edilmek üzeredir. Aca- H Ekmek bıcakfart 

J " aklkatlerl ara,ttrmakta * Mehmedin Cumaovasında bulurum ai- müracaatlc kabul edilmiş, ancak kurta- ğı meclis toplanarak yukarı meclisin salA • 
Hızmctçi kadın bayan Düpreye şun- lesi, bu elim netice iızcrine Izmire gele· rılnmamıştır. Adliye hadise He meşgul hiyetleri hakkındaki Ana yasa hükümle- ÇOk hassas davranıyor içinden birini almtŞ 

ları söyliyordu : rek adliyeye şayanı dikkat bir müra- olmaktadır. ' rini tasvip ve kabul elmiştir. Ruhsatiyesi olmadığı halde dükkanı-
nı açık bulundurduğu için Yaşar na· Geçenlerde Birinci Kordondaki loı 
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BiR «BEYNELMiLEL A DAM. H . . ~ BiR TORKO 

mında bir manav hakkında zabıt tutul· kantalardırn birinde hir yaralama hadit' 
muştur. Yaşar dükkanı dirhem almak ei olmuş ve bunun uçlusu olaralc )okat'' 
için açtığını, alış veriş yapmadığını ta sahibi bay Hüsnü ıulhceza mahketnt' 
söylemiştir. • sine yollanruııtı. Dün ikinci sulh ce.ı:t1d• 

Pasaport memuru soruyor: !'..; e . r g u n ~ • l~d;m ya,;n hah"""' yol sand•m N 
- Frnnsız mısınız~ N El uzııtt ım goncesine gül ııandım 
- Evet .. · Annem Fran.oıızdır. Fnkat ~ il kızın ı ben kendime yar sandım 

Dinlenen iki şahit, suçlunun dükka- hu davanın duruşması ynpılmışbr. M11• 

nının açık olduğunu, başka bir şahısla hakeme safhası ba~ka bir nfha nrzctrnir 
küçük bir \OCuğun, müşterilerle alış tir. b bam lspıınyol.. CZ7..Z7.Z7.ZT."/.7Z7.Z77.z7.7.777777/7-7//2Z/J..7J/.Z'/J.) 'i7J.7.X/7//// .dJ Bir acııip k ıza gcinül verdim ben 

flergün - Nerede doğdunuz~ 

- Cenubi Amerikaya {;İden bir hal-
an vapurunda dogmuşum ... Re~ yaşm

dH ıken ebeveynim Brezily da ölmüş .. 
Bir Japon tüccarı beni evlatlık alarak 
Yunanistan.,. r:öturmuş .. 

Pas:ıport memuru adamın söz.ünü ke
serek defterine yazar: 

- Mılletler Cemiyeti T cb:ıasındıı.n ... 

BtR DAMLA GöZ YAŞI 

Evet ... Bir damla goz ya ı binbir iti-

a ile küçük bir şi~ede muhpfnzn edıl

mekte ve hir ıiiüzıenin en kıymetli şey-

lerinden birini teşkil etmektedir. Bu hir 
damln göz yaşı, Greta Garbonun. üzün-

tülü bir zamanında ağlarken alınmış ha
kiki göz yaşı damla<ııdır ve Holivud mİİ· 
zcsinde bulunmaktadır. 

BiR VECJZE 

insanlar dostluğun ağır yüküne uzun 
:aaman tahammül edemiyecek kadar 
~yıftırlar (La Roşfukold) 

Kocam seyah l tle 
öğrendim . 

yemek pişirmesini 

Ya. .. Geldiği zam an ne d~ôi ? 
Hfç.. Tekrar s ey ah at e Ç • il. 

BiR MEZAR T A.Ş l BiR MEMLEKET Ki.. 

Yeni Jskoçynda Şelburn mezarlığının 
tamir ve ısliihı s-ırasında toprak altından 
çıkarılan bir taşın üzerinde şöyle yazılar 

okunmuştur: 

cSon ıte.) aha tine çık tı . N~rcyc gide
ceği belli dei:il.:. 

•· • Kadınlar erkeklerden daha çabuk 
ölmektedir. Bu memleket f rlandadır. Son 

İstatistiklere göre dünyada erkeklerden 
fazla kadınların ölümünü kaydeden 
memleket bumsı imiş.. . Erkeklere tav· 
siye edilecek bir yer 1 .. 

Keten gömlek gül vücuda giyilmez 
Kaşa göze bnkmak ile doyulmaz 
Sana eönül verdim, geri nlınmaz 
Kömür gözlü kıza gönül verdim ben 

Evlerinin önü yoldur geçilmez 
Dar l~afcstc güzel çirkin seçilmez 
Şişe dolu .. Anberiye İçilmez 
Melek gibi laza gönül verdim ben. 

BiR MANt 

Entarim var beden yar 

Beni koyup giden yur 

Ev\'el böyle değildin 
Seni i)ğreten vnr. 

BiR B1LMECE 

Ateşe bir su koydum 
içine didim koydum 
On beş kilo tuz attım 
Yine tuzsuz .. Yine tuz.suz .. 

(Cevabı: Yarın) 

Dünkü bilmecenin halli : Küpe .. 

verişte bulunduklannı söylemişlerdir. Malum olduiu iizcre, bu gibi hadife' 
Hakim ~kiz numaralı memura sor- lerde zabıtanın ille olaralc yapact1ğı if 

du : alet cürmü elde edilerek emanete alrn•· 
- Namus ve vicdanınız üzerine ye- sı ve mahkemeye yollamasıdır. VAkı• 

min ettiniz, bir \fatandaşı hakikat hiln- bu hadisede de bir ekmek biçağı aleti 
fına mahkum ettirmekle adalet tevzi ciirüm olarak elde cdilmiı, mühürle11e• 
eden mahkemelerden halkı soğutmama- bil 

rek mahkemeye yollanmııtır. Fak.at 
nızı tavsiye ederim. Şu zabıt varakası L•ıt 

biçak üzerinde bazı izler varsa da -
ne şekilde tanzim edilmiş ise, aynen e,.t 
söyleyiniz? leltcsine benzemediği için mahkeıtı 

şüphede bırakmı•tır. Hakim "nhitlerclet' - Dükkan açıktı. Alış veriş te yapı- " ... 
lıyordu. Dükkan sahibi orada yoktu ... bekçiye sordu: • 
Zabıt varakası bilahara arkadaşım ta· - Aleti cürüm olan biçağt tanır tnt' 

sın~ 
rafından yapılmış ve inızaları alınmak 
üzere yine arkadaşım tarafından kendi- - Elbet t nınm. Ben aldım. 
]erine götüriilmüsür. - Ne ıekılde rıldın} 

• • et 
- Pek fila amma, demin böyle söy- - Kar kola uğraml§tun. Kornt'aki 

lememiştiniz. bana cCit. Hüsnünün lokantaslJld 
- Ramazan.. . Oruçluyum!. ekm~k biçaklarından bir tanesini al da 
Hakim suçluya hitap etti: g"l 1 dedi. Ben de lokııntnya gittim- M~"~ 
- Dükkanda satacak hiç bir malın cut 40 • 50 biçağın içindt>n bir tanc51° 

olmadığına dair şahidin var mı ? ıı.ldım ve geldim.> I 

1 

- Var, dükkAn komşuları.. - Bu hareketinle vazifeni )"apınıt 0 
• 

- Eğer bunlar, diikkilnda mal olma- dun mu) 
dığını söylerlerse, yalancılık meyd na - Daha ne yapabilirdim .. 

ı çıkar. Getir bakalım şahitlerini dinlıyc- - Aııkolsun sanal.. 

lim · Mahallinde tetkikat yapılmasına ka~: 
J Müdwa şahitlerinin istimaı için mu· verilerek duruşma baıh b ir gı.ine t• 
h ake me haşka b ir (tine talik edildi. : :!i:di. 
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BiZANS SARAYININ iÇ YUZÜ 

Bir Hırsızlık 
Hizmetci kadın ben , 
çalmadım diyor 

--0--

Geçenlerde Karşıyakada yah cadde
sinde bayan Mediha Kapaninin evinden 

kıymetli bazı eşyalar çaluunış, yapılan 

tahkikat ve araşlırınalar neticesinde, 

Vindsor Dükü 
Amerika 

• • 
nıçın 

seyahatinden 
vaz~eçti? 

Bardas:::·· .. f ;·hiŞ~···r~~~y·;~~~···~~in de •.. 
ayni evde hizmetçi bulunan Azime adın
da bir kadın suçlu olnrnk tevkif edil

miş ve mahkemeye yollanmıştı. 

Vindsor Dük ve Düşesinin Almanyaya 
yaptıldarı ıeyahatten ıonra Amerikaya 
gitmek üzerelerken tam hareket ede
celderi günü Amerikadaki amele grup· 
larmın bulandırdıkları hava yüzünden bu 
~yahatlerini geri bıraktıklarını birkaç 
gün evvel ajanı haberi olarak bildirmİt· 
tik. Amerikalılar tarafından çok sevil
mekte olan Vindıor Dukü aleyhinde ve 
birdenbire baılıyan bu cereyanın hak!; 
ki sebep ve mahiyeti hakkında aon ce
len Fransız gazetelerinde tafsilat mevcut-

llOn ana kadar seyahatlerinden vazgeç• 
memişlerdi. Hatta ikamet ettikleri Morİ( 
otelinden eşyalan, bavulları, Şerburga 
gönderilmişti. Burada, Bremen vapuru• 
na yükletilecekti. Cece saat 22.15 dı 
Vindıor Dükü Nevyorktan acele bir tel• 
graf aldı. 

Vaıil kulaklarına inanamıyordu. Nasıl olurdu. Evet nasıl olur da 
irnparatorun amcası.. Başvekilin kanına ve canına susamış bu adam .. 

Buraya gelebilir.. Niçin gelmişti?. 

Dün bu davanın ikinci sulh ceza 
mahkemesinde durtı§masına başlarunış
tır. 

Müşteki bayan Mediha Kapani hl
diseyi şöyle anlatmıştır : 

- Bu kadın evimde aylıkla hizmel-
8' Yaail, merdivenlecden çıkmak üzere ısı yine eaki mevkimde idi. Irak söylemq, fakat Oçüncü Mifel onun çıdir. Geçenlerde oğlum Necmi ile Is· 

et\ bklenbire ve sanki yıldınmla vu- Duvarda Sokolarisin boy resmi duru-

1 

bu ıöilerini dinlememişti. ' tanbuldan gelmi§ti. 

t'111tnu, gibi durdu. yordu. Ve yalnız dinlememekle de: kalmrunq, Ben de bazı işlerimizin tesviyesi için 
kulaklarına inanamı,.ordu. Ayaklarmın ucuna basa basa y~nd:ılci ne idüğü beli::-siz l:'.1 adamı U?aklıktan. çıftlığc kadar gitmiştim. 
Ufak: odaya açdan kapıya yaklaıtı. Sayislikten nedimlise ve sonra da mü- E d vl N . k c··t . • v e og um ecmı, ızıın ,u er ve 
- Teonnonın yanmda imparatorun Kulağını yaptŞtırdı. pvirliğe kadar yülu:eltnlljb. b d h ' t . . k 1 t Oğl 

vı-· . ır e ızme çunız a ınış ı. uma, 

tur. 
Bu gazetelerin yazdıklarına göre Aıne· 

rikadnki amele sendıkalan sabık lngilte-ı 
re kralının Hitleri ziyaretten eonrR llnta.sı asaletlu Bardas hazretleri var.. Ve .• Dmlemeğe ba,ladı.. Vasilin dnima ve her cün .. Her gc~e p . f d 1 b' 

ı anstc amcnsı tara ın an <ıvmcttar ır 
Dernifti, Ufağa tekrar sordu: sarayda imparatorla beraber bulunması 1 _ 

1 
t .. d .1 . 

1
. ı:.rad · · .. U r. Amerikaya gelmesini, . . ı ll',;o sna ı gon erı mıs ı. .7. ıse gun 06-

- Ne dedin? Kim var dedin? Bardas, evinde topladığı kimselerle her halde isfkbal için iyı br -l.ınıet de-ı , •. .. . cAmele ve i~çi dostu> sıfatına uygun 
onun meşhıtr 

- lrnparatonın amcası Bardas.. ilk önce baıvekil Sol:olarisin öldürülme- ğild" lum, bu saatı kornodıno uzerıne bırnk- görmemekte imişler. Amerikadn olduk-
Vasil, kendini çabuk topladı. si hakkında ke.ran eldıktan ton!"n artık 

1 

;:odora, gizli c~~meleri craı:mda mıs, az sonra yerinde bulamnmıştır. O ça kuvvetli bulunan i, federas)·onu bu 
E:ndi§e ve heyecanını betli etmek is- kendisini bqvekil olmuş farzediyordu. lıunu rikçn (Bardas) a söyledi ve: ı1 zaman bu kadın, kızıma ve oğluma : hususta bir karar vermiştir. Bu karnra gö-

t-! rd Saraya daı"ma ,.ı'n"p ç~'-.. ~dL Çun"' '-u" s~ d •. s k 1 . . rt d l· 1 - Eu r bu ınes leyi annenize duyu- v D k -•uyo u. .. ın..... " - en eaı o o arısı o n an .a - "" re evvelô. indsor Ü u i,çinin snmimi 
- Ne zaman geldi? İmparatorun amcasıydı. Bu girip çılun!l- dınnak istiyors~n.. Fakat dalı evvel raca!c olursanız size inl .. ısarda bulunu- dostu değildir. Çünkü işçi hakkında Hit· 

- Çok olmadL. lan arasında do. stk sık İmparatorun val- bu Vasili ortadan lı:Jdır:n:ı!: en dDğnı • rum, yold.ı gidcrk n d .. n'zdc boğuluı·· ılerin fikrini sormağo. gitmi,tir. Saniyen 1 
- Buraya her zaman gelir mi? desi İmparatoriçe (Dindar Tecdom) ile bi: hareket olur. ı sunuz'. . . . Vindsor duş:si Amcrikndıı,w do~duğu 
- Hayır •• Ara sara ve eğlence filan 1 cörü~ürdü: imparatoriçe Te~dora... B~- Halbuki Bıtrdas hiç te Teodora gibi D ~mek sur tıylc kendılerını korkut- yer olan Bolt1mordn bulunduı,.'\I muddet· ~ 

Yaprnak iıtedikleri zaman arkadaılan ile mm tarihme çok hc.nşm~, ıda:re ıJerı- dü~ünmiyordu. Çünkü 0 birz:ın evv 1 So- mu~tu. Ben çifthktw nvdetimde herşc-1 c;;e i~çilerle nsla alakadar olmamı~tır. 
teUr,. Fakat?. ne bumunu sokmu~, siyasetle uğraımagı ( r· ı · 

- E .. Fakat?.. din ile uğraşmaktan fazla seven bir ka- ekil' . d 1 ~ 
- Bu sefer her halde egwlence için dındı. Esasen onun kiföe ile me~gul ol· • k ~ IA k d k d' d ı 

kofarisin, Bizans tarihinde To rsyos So- ~., ag.11ı oldum. KaJınııı evinde yapı- Salisen Vindsor Dük ve Düşesinin ~' 
ltolaris) diye anılan baıv m vuı::u u- lan ara tınnalarda bı.ze nit eşyalar bu- Amerika seyahatini tt:rtip eden B. Bedo, ii&• 
nu ortadan kaldırmak, yerme geçme , 1 Ş 1 ld t' d l b meri a n ·en ı a mı taşıyan ve iş sa- .,, . 

lelıned' ed · masa ve adına kendi isteği ile uDindar . • ı unmuştur. u ın e saa ı e ça an u . 1 zann erım.. , 0 O A !1.-I bu ıınelle büyük h:rsm n ılk em:!lme nıı- k d d hasını azaltmak suretıyle yüz binlerce V'-.J d:: ' 
- Neci ani d ? Teodora» dedırtmesı sıyası entr~warını . • . I a ın ır. . • . b 1 1 . . . ı'"'sor ıışesı 

en a ın •. •. il olmak sevdasında ıdı. , . . ı§çınm O§ ıtn masını ıntııç eden bır sıs-
Bir kere eifence için geldiği z::aman 

1 

ortbas etmek ve h!\lk uasında nufuzunu . .. .. . HUkıın Nacı Erel suçluya sordu ; . 'd'd' b .. d . 1 okunduğuna göre Amer-ikadaki hoşnut• 
• • • • d Sok 1 • Bar kere bntvekil olduktan sonra onun- . ., temın mucı ı ır ve u yuz en zengın o - k D . 

el'Velden haber verir ve yalruz gelmez •. kuvvetlendınnek ı;ındı. O a o nrıs- -.:. .. .. ·ı . . d'v• ! - Ne der:;ın . suz.lu":. rağmen Vindsor Dü ve üşesı 
~- d vild" Ç" k'" b l ·ı b" de rastgeleceğt butun manı en ı.ste ıgı ve . .. d" kl' muştur. 1 f A "k d b l B -vwa da bu -L·-- geldiği zaman Teos- ten memnun e:;: ı. un u aşve u ır 1 d ___ ,_ . b 1 - Eğer ;;u saatı gor unıse ve şe. ın- V . tt l l-' ~ .. A . Bu te gra • men a a u unan • 

~ • • . b dilediği gibi ortadan kz.l lnrMIA ışten i- -ı: • • azıye en nn aşı uıgına gore men· . 
h, her ned .. -•.. rahatsız oldu~·-dan çok qlen ona dıuı!fme.dan ve kendı a- •den ne biçimde olduğunu bılıyorsnnı şu k . .1 . 1 v· d D"k" .. d Bedodan geliyordu. B. Bedo, bu se-

......... • ."'"' le olmazdı. ı . 1 an ı~çı erı ya n.ız ın sor u unu e-
~erek kabul etmek ı$lemedı. Fakat fına yapıyordu. • T d V gözleriının hebeklcn aksın, reçele gc- gwil Duku"n b'ır ~ .. lto.nat ve bir taht feda yahatin kendisi tarafından tertip edilmiı 
8 · · b 1 'li B .. 1 d"~·· d"'V" • co oranın a- \ • _. lrdaa g8riifülecek mühim feyİ olduğunu Bardu, btr taraftım h01.rı'tle QJVe u il ,,_o!._!c uiu~ .~r;u lıç_ın dini . 1 lınce bu beninı hissemdir. Sabunlar da ettiği karısını ve seyahati tertip eden B. olm sının yine kendisi hakkında ve yer• 
aöyı:._ ._ ti devirmek ve öldünn"k için (u)mpla ku- s l!AI\ imdakı ıntar ancı -emı' 0 - ' 1 . k d' l B lk' d siz olarak Amerika amele muhitinde 

&IJ'Cf'eK; ısrar el •• ~ maki b b b•t . • B paramla satın alınmıştır. Hepsi iftira- Bedoyu da ıstememe te ır er. e ı e 
Vaall d" •• d" rarken diğer taraftan da büyüls: (emel) i n era er tat 1 tını ı:onnıya.. aı- ı b 'k' . .. ·· d o· k k ·wb. uyandırdığı aksülamelleri zikretmekte. 
u .... ~- -x.-..dan b.,.ka malümat ala· ıçın sarayda, sarayın ıçınde kendmne vekrlın olumu:ıden son nya tib. ' .. . .. b ı ı vazifesinden istifa ettiğini bildirmekte 

UfUD u. • . • . • . . . •. .. .. • bırakm .. 1 dır demiştır. u son ı ısı yuzun en u e arııı ıg ı-

:r-e;uı c.g .... • -s- • • • * Mü tekının on uç yaşındukı kızı Gu- rar es ıyor ar. 
tnıyacaktı. yardımcı el areınakta ıdı. Duıdar Teo- . ş . A • B. Bedo. Fransada Kande şatosunun idi. 

- P-''- .!!.I.!!. Ded' Ben yukand•- ay dora ile görü meleri bu maksat içindi.. Bueün yine snr~ya gelen Bardaa, ım- ler şahıt o1arak dınl~ndı. O da lıudıse- h"b' k d y· d 0 ·· . . Telgraftan sonra Moriıı otelinin alt kal 
e& au1.. ı. .., • v •• ı sa ı ı ve ·arısı a tn sor uşesının 

rı bir odad oturur beklerim Bardas imparatoriçe Teodora Bardasa birçok paratorun yeni yaptırmakta oldugu bu- yi anlattı Ondan sonra, ınüş-ıoki l~kr:ır k d d v· d D"k. salonu gazetecilerle dolmuştu. Bunlann a • · • ı · nr ·a aşı ır. ın sor u une: 
ridince geldiğimi luuumınwı haber ve- defalar Vaailden bahsetmişti. yük hayvan nhırlannın inşaatına neuırete nyağn kalkarak : _ Belki bu can sıkıcı vaziyete be· arasmdo. dünyanın her tarafında çıkan 
l'İrainix.. Daha o.nu ilk görüttc. o.ğluna bu ada- cittieini öğrenince Teodor.ırun yanma I _ Bay hu kim, bizim. içli.mai ter~'.yc- 1 nim mevcudiyetim sebep olmaktadır... gazetelerin ve bilhassa Amerika gazete-

Ve merdivenlerden ·-·'-an çıktı. mm kendı banedanlan ıçın çok meşum çaktı. 1 miz hu gibi iftıraları hır kımscnın uze- B 'z a'd' 'z lerinin muhabirleri vardı. Nevyork il-_ ,,..... ~ • • • 1 . . \ • ensı toı ını ... 
Salonda idi. olacagını, bar hwı kablelvukua dayana- - Bıtmedı - rine yiıkletmcr.c müsait değildir. Ben O . . y· D"k" d k d Paris arasında telefon durmadan işliyor. 

---------------------------------......, 6 emıştır. ınsor u u e nr ·a aşını Vuil iırJn bu --'on •-L d..X.'(d" d d d geç' oruın Ne.,.,·ork gazeteleri Vindsor Dükünün 

Daha ;k ,.:: bir,::;; ~:~a~ı. lzmı•r pı•sha nesı• nde .:ı;;a~n:n dü:t::ü : ~aln~ray lise- feda etmek istememiştir. son.l:: rarını öğrenmek istiyorlardı. 
itte ıu oda •• Teo1yanm kendisine ilk a Amerikadn aleyhte yer bulan cereya- Otelin yukarı kat dairesinde Vindsoı 

sinde bulunan Necnlt Kaplninin bil· b d b l k b' d B 
&ece ziyafet çektiği oda idi .• Yanındaki · 1 nın aşın 8 ve. sc ep 0 ara ır e re- Dük ve Düşesi hala bir karar verememiş.< ..... D b / h b l d istinabe ifadesinin nlınınnsına ve zabıt men vapuru meselesi vardır. Vindsor lerdı" .. 
UQ& da bwwi yatak odası.. u" u'' . t 1 1 

Kartı tarafta da üç oda kapısı .• Ve bu zg n ır ça ışma aya l aş a ı, varakalnrında yazılı şahitlerin celpleri- Dükü neden bir Alman vapurunu inti- Ancak gece yansı bir katip alt kat SA• 

...:._._ _ • b!_:!_d d bo • d H . h d 1 h 1 t M h1 4 1 d ·ı k ne ve suçlunun sabıkasının sorulması- hap etmiştir? Bu ıuale bizzat Dük şu cev lona ı'nerek gazetecı'lere Vı'ndsor Du"ku'"4 -...ıaraan S111 e e dnım zın anma apı!. ane e ça ışm n)•atının tan- açı mış ır. a ::um ara ers verı me ·te. b k d' 
ı.._ k' 1 . . . . el' . 1 ,__ 1 k h k b ı. b' va ı veı:me -te ır: k k d .. aen merdiven var!.. zimi için güzel bir hareket başlamıştır. va ıt erının t tıfad ı bır surette gec;me· na 'IUirar verı ere mu a .. eme aşr.a ır nün ·ararım o u u. 

Vw muiyi arbk WlUtmUftu. Hapishane müdı.irü bütün esnafı ayni çatı si lemin edilmektedir. 1 güne talık edÜdi. - Bir lngiliz vapuruna binemezdim. Bu karar, şimdilik Amerika seyaha• 
T •-'- d d-1-· it a toplayarak ·., h t d v iması Hapishan•d k'd ld w 'b' b' Ve fngiliz limanlarına u~rnmaktan İçti- tı'nden •·azgerildı'gvı'nı" bildiriyordu. eoıyanm J•~ o asının yanın a&I a ın ı~ aya ının agı • . • .. c. es ı en o ugu gı ı ı· ı (Tf/T.Lr.LY-ZZ.Z-/7..7..z;(T~T'/.7.J~ • v-

odadan birtakun sesler geldiğini duy- na mani olmuştur. Bu birleşme keyfiyeti, çak ve sıluh nrnşlırılmasınn devam edil· ~ R d 1 nap ediyordum... Moris otelinde, Vindsor Dükünün iş-
dQ. hapishanenin inzibatı l>akımından da iyi mekte ise de bu gibi cerh Aletlerine te-

1 
a 0 e V U a ) 0 J Z Bu dedikodular yüzünden seyahatten gal etmekte olduğu dairelerde geç vak .. 

Anlqılan Bardu burada •• Bu odada olmuştur. 6~clüf ~dilm~mektedir. Bu da gösteriyor 1 ~ Uzun senelerin tecrübeleri ve bil-
1 
~mdilı.k ~zc~çe~ Vindsor Dükü.ne Ame- te kadar ışık vardı. Ertesi ı;abah otelin 

İdi., Halkevinin teşebbusİ.ı)'le üç gündenbe- kı lzmır hapıshnııesinde son zımıanl rda R'ı::.u.:ı. Avrupa mecmunJ rını tetkik I nka lıukumetı bır telgr~f çek~·.~· Ame· önünde Vindsor Düküne ve Diişesina 
Bir müddet hangi odaya girip bekli· rı hapiııhanede m hkümlar için kurslar lıır İyılık miişnhede erlilmektedir. 1 ~ve fennin en son u;ullerle tehlikesiz 1 rıkayı ziyaret ettiği takdırde hu'kumet ta- nit bir sürü bavul görenler Dükün tekrar 

:Yecefinde tereddüt etti. Ayni zamanda . ı ve lzmirde em~ali bulunmayan son N 1 n.ı~ınd~n. ~n ~a':°imi şekıldc karşılana-
cla Bardaaın Teoıya ile neler kom11tuğu- Jki tevkif kararı Jcra işlerinin düzel- ı:isteın yeni makinamızl altı aylık N lcagı hıldırılmıştır. 
tau merak edi1ordu. Basmahanede, kadın >·iı:.ı:ünden çıbn mesi icin 1 ondüle·l~riınizin saçlara yumu~aklık ~ ~:ni z~man~a Vin~sor Dük ve ~ü: 

seyahıı.te kanır verdiğini zannetmiıler-di. 
Halbuki bavullu, Şerburgtan geri getİ• 
rilen b vullnrdı. 

* tCararuu verdi. hir kavgada Hakkıyı hiç.akla yaralaya- 1 l k ~ ' f ve tabıı halinde bır- kması sayın ba- şesının seyahatı aleyhınde bulunıın ı~c;ı 
Adlıye Ja ·anlıgı, Bl\"bak nıınızın :ı;; 1 k ı· · · · · 

Sofa,.a açılan yatak odaıınm kapmn- rak öldüren Bııcalı Selımin mevkufen 1· tl . ~l . . . , yanlarımızı memnun etmktedir. tendıkalannd n en uvvet ısının relSI Dük ve Dl.işesin seyahatlerinden vazgeç. 
d pıograın arın a ışarct ettık erı gıbı ıc- 1 1 R v·ı B · · d · 'f d t 

lln Iİrecdt ve bu odadan, Teoaya ile a~ırceza mahkemesine sevl:ine karar ve· da reler · lfilı ek . I ~fer saç i.ızcrinde gÖJterilen itinayı ı o an · t yıım rı ın e ıstı aya ave 1 miş olmalarını Amerika matbuata u üyüli 
h.rdaaın buluaduldan odaya açJan kapı rilmiştir. ra ı muzı ıs. ctm uzere s- nazan dıkkate alarak ıayın müşte- 1 edıldiği ve istifa ettiği son ·ajana haber· ,yazılarla halka bildirmişlerdir. Caz.eteler 

-•asından onlann ne konn,.tuklanm Cec;;cn hafta lngiliı; bahçesi civ rmda ri erıınızin v.:ı!:itlerini kaybetmemek erın e >ı m mc :te ır. ayrı makalelerle bu kararın isabetinden 
.... hılfııl iş g~rmuş olan bir icra ıniıtahassı-

.... _ 1 vıçrc hukı.imetiıulen icra dairelerinde 1 · · ı· ı · d 1 ld ' ·ı l d " 

dinıeyecekti. çıkan bir kavg da Amerikan Hasan adın- için saçlarının tanzimi i~in Namazgah Garip bir tesadüf eseri olarak da V.ind-1 bahsetmişlerdir. Aksi takdirde Amerika 
V F sı gönderilınesını isteıni.5.lir. Bugunlerde ~ k k ı k d k ı o · b d w k B S aail, verdiği bu karan tatbik etti. da biıi, Kültür- Lise i tnlcbc ... inden et- ~'. .aro ·o unun ·nrşısın a i sa onumuz· sor ü~esınin oşan ıgı oc sı · ımp· ınnıeleler-inin misafirlere çok fena hir ka• 
Yatak odaaınm kapıalDI usulca açb. hiyi biçakla üç yerinden yaralamak su· [sviçreden malumat beklenmektcdır.. dan randevu almalarını tavsiye ede- ~son lıugünlerde Amerikada evlenmek ı bul hazırladıklan söylenmektedir. Hatta 
içeri girdi. ı etiyle öldürmüştü. O zaman l-lasanın Bakanlık, icra dairelerimizin ı.sHHıı el- ~ riz. Üzeredir. ; Nev}•orkta bunun için bir de amele mi• 
il'--,.,. tekrar kapattL tevkifine kar r ı:er-ilmi~ti. Yapılan tnhki- rcıfıncla evvelce yaptırmış olduğu ınce- .. aZJfZ'ZLYU.zzyL7.Z:Xf/V.71.Y~ 1 
.--P '. v 1 SEYAHA TIN CERI KALMASI NASIL tinci hazırlanmıştı. Bütün hücumların he-
Odanın v••iva&!-d.-. bU'" deilf" iklik yok- katta bu hadisede I laRanın suç ortn~ı ol- lemeler netıce.:.iııi bu mülnhassıs;ı \ 'C- den ıılncagı neticeye göre bir rapor ha- BiLDiRiLDi, 

- ı"'LIU "' ., r defi B. Bedo olmaktadır. Bilhassa men• 
hı ... , duğu anhl<Jılan Enver de tevkif edilmiş· recektir. Mülahrıssıs kendi inc~leınele- zırlıyacakta·. Bu rapord icralarımıza 

HALK 

Evvel Zaman 

rıyle evvelce yapılmış olan in.celemeler- verilecek yen[ şekil gösterilecektir. Avrupadan son"' gelen gazetelerde 

vererek yollamışlar •.. 

Oğlu da evde bekliyor mu, ... 

- Anne ... Ne haber} 
Demij.. Kadınca~ız: 

1 . ~ O~lum, ~en.~iş. benim kılık kıyafe· 
1 tınıı perışan gorduler, dilenci sandılar .. 
1 Pora verip yolladtlar. 

~---~~~~~- ·· ..... --~~~~~~--~~~~~~~~-"""' 
muş ... Kovduk.--:-. Ko;duk gitmiyor. ıla istişareye koyuldu. 

- Bırakın yanıms gelsin... - Fakir bir kadın geldi. dedi, ben

Bu İrade iizer;ne kadını hükümdarın I den Aflahm emri peygamberin kavli ile 
önüne getirirler. Hükümdar sorar: ı' kızımı istedi. işin içinde Allahın emri ol-

D d . , N' · b . .. ._ . duğundan kadını defedemedim. Bir ke· - er ın ne, ıc;:ın enı gormel'; ıs· t 
tiyorsun) re sizlerle konuşayım, dedim. Şimdi ne 

Kadıncağız: yapayım, üç gün sonra gelecek, cevap 

ucat s nayii ameleleri l\merikada ipiz• 

liğin baflıca sebeplerinden biri olarak 
Bedo sistemini ileri sürmektedirler. Caı 
zeteler bu ciheti kaydetmekle beraber bu 
hoşnutsuzluk içinde Dük ve Düıesin Al
maııyaya yaptıkları ıeyahatin de müessir 
olduğunu saklamıyorlar. 

ViNDSOR DOK VE DOŞE..5lNtN YENl 
SE.Y AHATLERl 

içinde 
Delikanlı, annesinin becerik'lizliğine 

, lcızar: 
rZTa.I"/ZZL/XJ 

- Bir daha gideceksin .. Der. Sada-
ka fılan verirlerse almıyacaksın. hükünı· 

Ş . . . w isteyecek .•. 
- N evketlım, der. benım bır oglum Vezirler düşündüler, taımdılar. Hü- Yine bildirildiğine göre Vindsor Dük 

v~~· asılı:lil buradan geçerken kt erime· 1 kümdara: ve Düşesinin 1 kandinav memleketleri· 
nw pençereden görmüş, aşık o mu, ... f ,. . . .. 1 . ne ve belki de Sovyet Ruevaya kadar ye-
K Ç <>u·· d · ı · · · · · 't h"' - Kadın gelınce, dedıler, ıoy ersı- _, a .. n ur >eynımın etını yıyor-, gı , u- . · b' h t k 1 '-

.. • • • 1 niz .. Eğer oğlu huzurumuzda işitilmedılc nı ır aeya a e çı .ma arı c;;oa: muhtemel· 
darı göreceğim diyeceksin ve gördüğün k11mdardan kızını ıste dıyor. Nıtçar kal-: üç yalan bulur söylene kızımı veririm. dir. Bu seyahatin maksadı bütün dünya~ 

-1-

o ç Y ALP~r" 
zamanda da Allahın emri, peygamberin dım ve geldim. Sizden Allahın emri ve Dersiniz. ya ve bilhassa Amerika amele acndi-
kavli ile kızını bana isteyeceksin.. peyttamberin kavli ile kerimenizi oğlu- Hülümdar: kalarına karoı Dükün asla (Nazi) hisleri 

Ertesi günü anneııi tekrar le lkıp hü· ma iltİyorum. _ Peki . . • beslemediğini göstermek, isbat etmek 
Evvel zaman içinde, kalbur saman 

lçinde. deve dellal iken ö1':üz hamal iken, 

Pire pehlivan iken, horoz imam iken. 
bir varınıı bir yokmuş, Allahm kulu çok-

Kadıncağız: kLimdarın sarayın:\ gider. Kapıdan yine Bu sözler uzcrine hükümdarın ka,la- Dedi ve üç gün sonra gelen kadına da olacaktır. / 

_ Aman oğlum... Demi~ bu n sıl ! çevirmek isterler. Fakat icadın: rı çatılır. Ne demek) 1 liç böyle ~ey olur böyle söyledi. Kadın evine döndü. Söylendiğine göre Dükün Ameri.ka se-

olur. Hiç hükümdar Li7.İm gibi fakir in· - Den hükümdarı göreceğim. Onun· mu) Derhal kadını da oğlunu da cetla- Oğlu: yahatini lngiltere siyasi mahfilleri ve bil· 

sanlara kızını verir mi) Sen bu fıkrinden 'a konuşulacak bir işim var. da vermeğe niyet eder. Fakat birden ha- - Ne haber anne> Dedi. hassa aray muhiti iyi karıılamamışlar• 
~Uf vaktiyle bir memlekette bir hüküm
dar ve bu hükümdann da çok güzel bir 
lcıtı varmış .•• 

D B .. 1 f L• b" k d l tırına aelır. - Oğlum eğer işitilmedik Üç yalan dır. Çü'nkü sevahatin arzettigvi fena kar· vazgeç... er. oy e al';ır ır a ının hü cüm- b , 

d .. k · • K d bulur ve ıöylersen hukümdıır s na km- $ılama planı fngiltere hakkında fena bir Fakat aşık delikanlı bu sözleri dinle-, an gorme ıstemesı llşaklacı h yrete a ın, kızını All hın emri ve peygam- k 
ınemiı: <lüıüriic. Bu kadın mutlaka aklını oynat- berin kavli ile istedi... Ona iyi kötü nı verece .. propag nda tesiri yapacağı kanaati mev-

D. k k w k f Dedi. Sevdalı delıkanlt hunu ka'bul cuttu. 
h" ~.ünlerde bir gün fakir bir delikanlı, 

ukumdann sarayının önünden geçerken 

l'>cnçerede oturan kızı görmüı ve o an

S · Al! h · tı . . ıyere onu 0~ma isterler. Fakat mutlaka bir cevap vermek !Azım... Bu 
- en gıt. a ın emrı ve peygam- k d h''k" d .. ederek ertesi günü saraya gitti 

verın ·avı ı e u .. um arın .. ızını ı'te... .. .. .. . · • Vezirler toplandı. 

da 

t. • k 1 .. 1 h~'-" d ._ . ·a ın u um arı gormekte ayak direr. du§Ünce ile k dına · 1 · 
Ne cevap verirse bana getir ••• Demiı. Teıındufen hukumdar orava yakın bır - Sen git. der. Ben vezirlerimle ıs· - Ha d' b k 1 d d'I 

d · · C" ··ı .... d S Y ı a a ım, e ı er .. Bize işi· 
can ve gonülden vurularak aı11k ol- F l At b K d w •. tm" b 1 yer e ımış... uru tuyu uyunca: 1 ti,are edeyim düşünüp t ıımıyım l)n• .:ı d~- 1 .. l 

~ .v d u... a ıncagu: oı uş aşın I • l .. me ı .. ya an soy e ••• 
mu,··· Bu f kir delikanlı doğruca evine, ve do~ru ıuaya gitmi1. Kapıyı çalmıt-

1 
- Ne var) Ne oluyor) ra s:ına cevap veririm. Sen bana bugün Delikanlısöı:eba,ledı: 

k~lrniı ihtiyar anneıini çafırmıf.. Kapt açılmış ..• Uşaklar bakmışl r ki Diye sore:.r. değil, yarın değil. öhür gün gel, ceva- ı - Biz, dedi, bir- babanın beı oğlu 
h"·-:- Anne .•• Demı;t... Memen ıimdi fakir bir kadındır, mutlaka aadaka iıt\e- - Huküındıuım, derler. Fakir bir 1 bını al.. ı beı kardeı idik .• 

ult14mdann kızına dünür gideceksin ... f nıeie geldi ıanmışlar ve bir miktar para kaduı Kelmiş .• Si&üale konupnak iitiyor• Hi.ık.iimdar, vezirlerini ~ıcdı. Onlar.- - Bitmedi -

BAY StMPSONUN ALACAôf KADIN 

Vindsor Düııe inin eski kocası bay 
3tmpsonun alacağı kadın. Düşesin çok 
ski ve samimi bir arkadaıı olan bayan 
Raffraydır. Bu bayan bu hafta sonunda 
koca ından a)·nlacak ve ayni hafta içinde 
B. Simpsonla evlenecektir. 



ey z 

Çin1i frn, ilim ve san '<tı sever. Elek- dın bul, dedim. 1 beslenen fıkır ve yüı ütulen hükümler 
lnk ile geceler.ni gündüze çevirir. Bir - Sana ortnk gı::leeck hdını hm muht lıftir. B;r kısım halk bunları genç 
otomob l motörünü sö.-üp takmasına kendim seçmek istemçm, ded·. E-.:in 1 güzel, fakat fakir olduklnnncian hayat
bayılır. Elleri işe ya kısır ve :'.\atışır. Bu- içinde rahatsızlık olmamak iç ·n bu i i 1 hırını namus dairesinde kazanır kızlar 
nunla beraber bisiklete b.le binemez.. sen Jap .. Nusıl bir kadın bulur .. an ra-l telükki eder. Başka bir kısım halk ise 
Bindiği zaman insanlarn, köpeklere ve zi olurum. 1 az bir sabır ve bol para ile onlan dai
hattfi otomobillere çarpar. Çinli beyaz Kocamın bu işi benim üzerıme bırak- m::ı elde etmek kabili zevk vasıtası oln
derıli insanları sevmeı. Üzerlerine tü- ması beni büyük güçliiklerle karşılaş- rak bilır. 
kürür. Beyazların derilerinin <Ölüm> tırdı. Tabii eve getireceğim ortnk hem Bu «Tezatlar diyarında> bu .iki kısım 
koktuğunu iddia eder. Başlarına gelen ! ahlakı temiz, hem güzel hem ele kız halkın dn telakkisi doğrudur. Vakıa 
iıütiin felaketleri, zelzeler, tufan ve has-: oğlan kız olmalı idi. Kadın \'e kız mü- Sing - Song kızları her daveti kabul 
talıkları bile beyazlardan bilir. Buna 1 tavassıtlarn bnş \"Urdum. Para vadet- eden, her hangi bir kimsenin peşine ta
muknbil bütün paralarını, servetlerini I tim. Bana bir çok kız getirdiler. Fakat kılan sokak kızları değillerdir. Tabii 
Şanghaydaki imtiyazlı mıntakada Avru- hepsi de ahlakan bozuk şeylerdi. Ko- mü~tc>rileri \"ar. O müşterilerin de mu
pa bankalarına yatırmakta tereddüt et- camın nesJini korumak için iyi bir ço- kannen ve muayyen saatleri var.. Gö-
mezler. euk meydana getiremezlerdi. Reddet- rüşmclerini çok gizli yaparlar. Sade ge-* tim. yinirler. Namuslu görünüyorlar. Bütün 

Bir Fransız gazetecisi anlatıyor Kendi gördüklerim, beğend ikler:m \'e maksntları zengin bir adr.mn metres ol-
Çinde gazetem hesabına röportaj yap- sevdiklerim ise benim üzerime ortak maktır. 

makta olduğum sırada üzerime gnrip olarak gelmek istemediler. Şaşırdım.. B. Çen ile bir Jokantayn o~urduk. · ·. 
bir vazife aldım. kaldım .. Hayatta biricik üzüntüm bu... Garsondan kırmızı kağıt istedi. Bu gibi 

Bu vazife ... Bir Çinliye. b:r Çinli zen- Kocama istediğim gibi bir kadın bula- işler için burada kırmızı kağıt kullanı
gine bir kadın arayıp bulmak vazifesi mamak üzüntüsü.. Bana geceJcri uy- lıyor. Gar~onun getirdiği bir deste kır
ic1i. •• Evet.. Yanlış anlamayınız. bir Av- kumu kaçırtıyor. mızı kfığıdın iiç dört tanes:ne bir kaçar 
nıpalı olan ben, bir Çinli için Çinliler Bayan Y ... nin bu hakikaten çok sa- satır yr.7.ı yazdı. 
ııra~m~~n bir k:dı~ ~e~ece~.tim ve bu j mimi sözleri ve büyük a~ı! .. sı kar~ısın- _ Bunları şiındi füerlerinde yazılı 
naz.ık 1şı d~ .aynı Çınlının guzel karısı-, ela onu memnun e~mek ıçin : adreslere gönderin... Burada bekliyo-
nın hatırı ıçm yapacak um. - Bu hususta s.ze yardım edeyim. ruz... dedi. 

Işin mahiyetini anlatacak olursam Dedim. Sevindi. Teşekkür etti. Işte On beş dakika sonra iki kız ve be-

...!..~-·-:.ı•ll•la••••••••••l•lll~181811;811181llllllllllllllK• -

. ocam için bir 
kadın, kendim 
için bir ortak 
arıyorum .. 

Bunu söyleyen genç ve güzel 
bir Çinli kadındır, iyi terbi
ye görmüştür, Kocasını cok , 
sevmektedir, buna rağmen kı-

. . 
• • 

sır olduğundan kocasının nes
lini söndürmemek için ona ço
cuk yapacak bir kadını kendi 
elile aramaktan çekinmiyor 

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

Dünkü ıayı· 
mizda Çinde 7a
fayan lnıanlann 
ne gibi prdar 
içinde hayat ılr
düklerini ve Çin
li karakteri hak· 
kında malumat 
. vermittik. ·Bu
gün de Çine ait 
yazılarımıza ele. 
vam ediyoruz. 

meseleyi daha iyi kavrıyacaksmız. bir Avrupalı olduğum halde Çinde ve şer dakikn fasıla ile ve ikişer ikişer al-
Bayan Y ... çok g:Uzel ve çok temiz ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••11•••••••••••••••••••••••••••••••••••••1•111••: . 

bir :ıile kadını idi. lyi terbiye ye tahsil s • s K 1 : tekrarladım : 1 hakikt bir kız hiiyor, ona beş altı ya-
-Bulacağımız kız hakiki bir kız, bir şında fakir bir ailenin kız.mı alalım ••• 

Bunlar hep evlerin veya sah.iplerinin 
adları .. 

~örmüştü. Şıktı. Asri fıkirleri v:ırdı.... ıng - ong iZ arı 
Modnya uygun gitmesin~ biliyordu. Zen-
tjndi. 

Onunla Pekindeki evinde 1anı~tım. 
Pek çabuk ahbap olduk .. Işte bu ah

'baplık neticesidir ki onun mahrem es
rıırı <la oldum. 

Bayan Y ..• yirmi sekiz yaşında idi. 
On sene evvel evlenmişti. Allah kocacı 
ıle kendisi arasına muhabbet te verdi
ği ve yıldızları barışilğı için güzel, 
mesut bir hayat yaşamakta idiler. 

Yalnız bir eksikleri vardı : Çocuk .. 
Evet... Bu mesut ailenin çocuğu 

yoktu ve olmıyordu. 
BayanY •.• kısırlığını tedavi ettirmek 

için bütün meşhur doktorlara baş vur
muş, bütün tavsiyeleri yapmıs. bütün 
iHiçları almış, fakat bir faide görme
mişti. 

Doktorlardan sonra üfürükçülere, 
okuyuculara, muskacılara baş vurmu~. 
On1ann gösterdikleri yolda hareket et
mi§, bundan <la netice çıkmamıştı. 

lşi ilnhlarn baş vurmakta görmüş, 

Lahanı giderek Kanon ilahının kızgın 
tnşına oturmuş, yine çocuğu olmamıştı. 

Ç<>k üzUlüyordu .. 
Bu gibi vaziyetlerde bizim Avrupada 

tatbik ettiğimiz usulü tavsiye ettim. 

Hepsi de güzeJ •• Hepsi de genç .. 
Ve hepsi de kız oğlan kız ol"duk
larını ve güzeller yetiştiren di
yarda doğduklarını iddia edi
yorlar.. Fakat hepsi de küçük 
yaşta yabancılara satılmış ve 
berbad edilmiş zavallılardır. Bu
rada kızın da kızlığın da değeri 
kıtlık veya bolluk mevsimleri

piyasasına tabidir. Burada • 
nın 

8 dolardan 
kız sat1lır. 

800 dolara kadar 

• 

.................................................................................... 
- EvlAtlık alınız ve evlac:1ınız gibi b r Çinli için bu suretle kadın aramak tı kız ki, hepsi sekiz kız geldiler, masa-

büyütünüz.. işine çıktım. da ve karşımızda oturdular. 
Dedim. O, bizim Avrupa usulünden Bir Çinli arkadaşım vardı. Adı. Bay - Ne içersiniz? 

2.iyade bu gibi hallerde baş vurulan son Çendi. Be'kardı. B ir çok genç kızlar ta- Diye sorduk. 
çareyi, Çin çaresini daha uygun gördü- nıyordu. - Sıcak su ... 
ğilnü söyledi. Eğer muvaffak olursam ... Eğer bay Dediler. Garson önlerine birer bardak 

- Nedir o Çin usulü.. (Y ... ) ye bir yatak ve bayan (Y ... )ye kaynar su koydu. 
Dedim. de bir ev ve sofra arkadaşı bulabilirsem Güzel değildiler. Çirkin de denemez-
- Kocama çocuk ynpacak bir kadın cidden memnun olacaktım. di. Yalnız suratlarını çok acemice bo-

ve kendime ortak bulmnk.. B. Çene işi açtım. yamışlar maskaraya dönm~lenli. 
Hayretle yüzüne baktım. - Bir kerre, dedi, başka yere baş Hiç biri hoşuma gitmedi. 
- Evet.. . Dedi, ne ynpayım. Koca-

1 
vunnnzdan önce (Sing - Song kızlan) Bunlar .•• Yuvn kadını olamazlardı. 

mm ve neslinin hatırı için buna kat- na baş vuralım. Arkadaşıma, bayan (Y ... ) nin bil-
lnmıcağım. Bunu kocama açtım. Bir k~-1 Sing - Song kızlan hakkında Çinde hassa çok ehemmiyet verdiği §artını 
"rz.7.7.7J./ff...7./.7.77..Zv.7.ZZL/'ZLZ:TrrQJ_TJJ.ZZ~..:r...crzzzzr.LZZJ' 
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Genç kızı seviyordu 

yata etrafındadır ve bu kadar maarafa 
kar§ı parayı nereden buluyor, diyorsun. 

Güze] ama ••• Onun monden bir danıör 
ve genç olduğunu bilhassa çok güze] tan
go oynadığını unutuyoraun .. 

Böyle kimselere birçok kadınlarin 

gizli gizli para yedirdikleri vali değil mi
dir) 

Hakkın var Rene .•. Bu dediklerin 
de ihtimalden uzak §eyler değil.. 

- Cayar hakkında fazla bir malu
matın yok mu) 

Polis müfetti<1i dudaklarını uzattı. 

- Çok birşey değil, dediğim gibi scr

ıeri bir hayat sürüyor. Çok içiyor. 

1uz oğlan kız olmalı ... Dedim. Büyütsün.. Istediği gibi terbiye etsin 
- Bunlarm hepsi de, dedi, kız oğlan ve zamanı geldiği zaman kocasının koy

kız olduklarını ve Çinin güzeller yetiş- nuna koysun. 
tiren diyarı Sutçovda doğduklarını id- VAkıa bu fena bir teklif değildi. De
dia ederler. Aslına bakarsan belki de ğildi amma bayan (Y ... ) o kadar za
onlar kızlığı başka türlü anlamaktadır- man bekliyemezdi. işin «Müstaceliyebi 
lar. Çiinkü dörder beşer .. Nihayet se- vardı. Aileye ve derhal bir çocuk hem 
kizer yaşında satılmış olduklarından ve de tercihan bir erkek çocuk verecek bir 
kızlıklarını akılları ermediği bir sırada kadına ihtiyaç vardı. 

kaybettiklerinden, ne olduğunu, ne ol- * 
duklarım bilmezler. B urada kızların Şien Mien mahallesi elektrik ışıkları 
satış piyasaları pek küçük yaşta baş- içinde yüzüyor. 
lar. Bu piyasa, kıtlık veya bolluk, ku- Burası Çinin zevk ve safa mahallesi. 
raklık veya sulaklık 1.amanlarına göre Lüks kapılar üzerinde Emaye lavha-
yilkselir veya a%alır. larda safa ve eğlencehanelerin sahip-

Kıtlık zamanında, nna baba dört ya- }erinin adları yazılı : (Inci ırmağı), 

şındnki kız çocuklarını on ila yirmi do- (Yedi günahlar), (Yakut dağı), (Cazi
lar arasında sat. ... rlnr. On, on iki ya~ın- be yuvaı;ı) (Pırlnna pabuç), (Mercan 
dakilerin piyasası yüz ile iiç yüz dolar fı~tan) .• 

Evlerden birinin önünde, hüık:Umet 

bayrağını ~ıyan lliks bir otomobil du
ruyor. Şüphe.siz içeride erklndan l>irl 
var. Ve muhakkak bu yUzden bu gece 
tarifeler bir misli artmıştır. 

Sokak kalabalık.. 

Kaldırım üstlerinde dilenciler do
laşıyor. 

Kırmızı sakallı bir Rus yedi -diQd 
ıkonuşarak açık saçık kartpo.stallar •· 
tıyor .. 

Çayhanelerin buzlu camlı kapılarının 
önlerinde kısa etekli on dört, on \et 
yaşındaki kızlar göz slizer~k içeri mU,. 
teri davet ediyorlar. 

Derinlerden çalgı ve §arkı sesleri p
liyor. 

- DEVAM EDECEK -
arasındadı~ On beş on ~h yaşında ve ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

kız oğlan kızın satışları hazan ve kesat L • J • • 
mcv~imde sekiz yüz dolara kadar yilk- ıg maç arı ıçın 
selir. -------------

- Bunların arasında hakiki kız, kız yeni f igu'' SfÜr mucibince . her haf ta 
oğlan kız nasıl bulunur ? 

- Çinde bekaretin hemen hemen ye- ücer rmac, yapılacaktır 
ri yoktur. Tabii bu gibi yerler ve bu ' 
gibi kızlar için. Burada bekaret iki mu- Lig heyeti dün akşam toplanmış ve 
bitte bulunur. Biri, temiz ailelerde,ev- evvelce tanzim edilmiş olan yeni ıene 
lendirmek için yetiştirilen aile kızların- lig maçları fikistürünü değiştirmiştir. Bu
da ... Biri de umumi evlerde ve yük.c;eok nun sebebi bu fikistürün çok uzun aür
fiatle satış yapmak için nıuhafaza edi
len kızlarda .. 

Yine tezat .. Hep tezat ... 

Sing - Song kızları ~rasında bayan 
(Y ... ) nin istediği gibi bir (ortak) bu
lamıyacağunı görerek bay Çene söyle

mesi ve şu suretle milli küme maçlan
na iştirak edecek lzmir takımlarının çok 
geç taayyün etmesidir. 

Yeni yapılan fikistüre göre her haf ta 
üçer maç oynanacak ve böylelikle lig 
maçları yine iki devre devam ettiği hal-

de 16 kanunu sani 938 de bitmiı ola
caktır. 

Genel merkeze taadik. edilmek üzere 

gönderilen futbolcu lisansları lig maçla• 

rının baılangıcı olan 14 teırinisani pao 

zar gününe kadar gelemiyeceğinden, yeı 

ni lisanlar gelinceye kadar futbolcu]at 

eski liııanlariyle müsabakalara i§tird 
edebileceklerdir. 

dlın. 

- o haıa~ dedi, geı seninle şimdi Sahte nüfus tezkeresi' 
başka yer1en dolaşahm.. 322 doğumlu olduğu halde bazı ıe-

Yolda B. Çen bana, bayan (Y ... ) ye beplcrden dolayı 3 1 O doğumlu nüfus 
söylemek üzere başka bir teklifte bu- cüzdanı alan Bayburdlu Selimin aıliye
lundu. ceza mahkemesine verilmesi kararlaş

iz mir 
Güreşçileri bugün 
Balıkesire gidiyor - Madam ki, dedi. Kız oğlan kız ve mıştır. 
Bir senedenberi sessiz ve sadasız ola• 

- Bianka, Andriko ile beraber mu- rak antrenör bay Nurinin nezareti altında 
----rinde çalıımak için paçaları ııvadı. Diğer 

taraf tan bütün aazeteler, büyük puntu

lu harflerle meçhul iSlünün hüviyetini 

ilin ettiler. 

hakkak firar etmiıtir. 

Gece hara koıtu .. 

Hayret .•• 
Rene Vinyo, Villeraeksel 

Biankanın evinin civarında 
sokağında, Andriko orada idi ve hermutad ıaJı-

genç kızı bekliyordu: · 
dola;,ıyor, nede numaralarını yapıyordu. 

- Eğeor, diyordu, masum ise ... Ba
basının ölümünün verdiği te~sür için-

Birdenbire üzerine atılmak ve: 

- Bianka nerede? Biankayı ne yap
tın) 

Diye sormak istedi. Fakat bu fikrin-
de yakın bir dostun teseJliaine muhtaç 
o1acak ve yanıma geJecek. heni araya

den çabuk vazgeçti. O zaman herifin 
cak,, Yok eğer bıı.baeının ölümünde An-

şüphelerini uyandırıdı. Genç kızı haydıiko i1e suç ortağı ise o zaman da ada-
d dudun elinden kurtarmak için tedbirli ]etin pençesin en yakaaını kurtarmak için 

muntazam bir tarzda ça1ışan güreıçileri• 
miz, ıenelerdenberi çalışmalta olan dia 
ier bölgelerle boy ölçüıehilecek vaziyete 
girdiklerini, teknik ve heyecanla cere
yan eden dün akşamki seçme müıaba· 
kalarında göstermişlerdir. 

Seçme müsabakasında kazananlar: 
56 kiloda Şefik, 61 kiloda Osman, 66 

kiloda Enver, 72 kiloda Bekir ve Ali. 
79 kiloda Musa, 8 7 kiloda Hasan v• 
Zeyne], ağırda Mehmettir. 

Ve onun babasının katili olduğuna şüphesi 
vardı. Böyle olduğu halde yine kurtarmak 

istiyordu. Çünki aşk .. Kanun ve 
nizam tanımaz bir kuvvetti. 

hareket lazımdı. 
bir dost arayacak ve bu vaziyette de 

- Deveyronlnn tanıyor mu imiş? beni bulması icap eder. Daha iki gün geçti. 

Seçme müsabakalarında kazanan bu 
güreıçiler bu aabnh treniyle Balıkesir• 
hareket edecelı:ler ve oradaki bölge gÜ• 
re,çileri ile müsabakalarını yapacaklar• 
dır. Balıkeairden dönü;,te, genel mer• 
kezden gelen madalyalarla bölge birin· 
cilikleri yapılacak ve kazananlara bu ma• 
dalyalar verilecektir. Bolge birincilikleri
ne iıtirak edecek güre§çi1ere ~imdidn 
hazırlanmalarını tavsiye eder, Balıkesire 
aiden güreıçilcrimize de muvaffakıyet
Jer dileriz. Andriko, §Üphesiz çalıştığı barda cl

dığı paradnn başka kimbilir daha nere· 

)erden para almaktndır. Çünkü yaşadığı 
bayat tarzı ile snde bardan aldığı para 
ıırMında büyük fark var. Honore Ca

yara ıelince, o da tul.af bir herif .. Evin
de olmadığı bir gün odMını ziyaret et
J!lek niyetindeyim. Belki entere~an bir-

O h b ·ı · um Ko t v • R ] b" k Polia müfetti•i Pilon iJe daimi temaa-- a a ı mıyor . nuş ug_u ın- ene, suç u ır ızı adletin elinden " 
sanlar karmakarışık.. Dün peşine düş- kurtarmak istemek suretiyle yapacağı ha- ta bulunuyordu. Oeveyronun cinayet ge-

tüm. Jçtimai mevkii olmadığı a,ikar bir reketin hiç te kanuni olmadığını biliyor- cesi akşamı aaat altı buçukta evinden 

adamla meyhaneye girdi. Orada içtiler. du. Fakat ..• Seviyordu. Jnsan aevince çıktığını, her vakit devam ettiği Kleman 

Çıkınca yanına kibar bir adam ya]daıtı. gözüne ne kanun görünüyor .• Ne de ni- sokağındaki küçük kahveye gittiğini, bu-

b 1 O Onunla ahbnpç~ konu§tular. Daha ıon- zam ..• Her •e~·den önce onu lrnrtarm-'- rada bir adamla konu•tu~·nu ve eonra ~ey u urum. da, Andriko da yalın- " J llll .,, •u 
dan takip cdilmeğe değer tipler.. ra bir kopukla selamlaştı.. Dedim a. • • istiyordu. Böyle hareket ederken kendi- bu adamla beraber çıkıp gittiğini öğren-

Rene gülmeğe çalışarak: Herifin hin da]da bezi var.. Bakalım ni de 9üpheli bir vaziyete ıoktuiunun miııti. O zamandanberi bir daha görün-

- Benim fikrimi almak ister mıaın, netice ne olacak> farkında deiildi. memişti. 
dedi. Monden dansör Andrikoyu bir ta- JV Bu ma'kaatla genç kw evinin önünde Rene po]ia mllfettİ§ine aordu: 
rafa bırak ta ötekinden bahset .. Andri- Polis rnüfettİ§İ Pilon, Renenin oda· bekledi. Lokantada bekledi. _ Deveyronun kahvede konuttuğu 
lı:o hakkındaki 9üphelerin :zannederim bu aında bulunan ölUnUn Deveyron old~ Bianka yoktu.. naaıl bir adammlJ) 
adamm malum o) n sreliri ile f ula eufi- lunu Urendikten ıoDra bu yen} b U.... Hukmtinl!_~udh 

- Bitmedi-

---·---B l r hakaret d vası 
Müze hadem ve bekçilerinden Ha· 

san çavuş Düzgoren, Müze isarı tamir 
i§ynrı Hasan odacıoğluna madde tayini 
ll ttiği hakaretten dolayı üçUncU as
liye ceza mahkemesince Uçay haplıı, el· 
li lirn nakd~ ceza ve on beş lira da ta%• 

minata mahkCim olmuştur. 

• 
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Yenilen Fa sa H e_o_R s~~.ı 
ANKARA RADYOSU 

öğle ne§rİyatı 

---------ım-•: ___ xm .. • Saat 
Yazan : Mlşel Zevako t 2.30 - 12.so Muhtelif plak nc~riyatı 

~~~~~~~~·-~~------~~~---~----~~~ 12.50- 13.15~&k: ~~ m~~~ ve 
20 

Viyoletta ile arkadaıı kaçıyorlardı. - Sualimi mazur görünüz! Manastı-

halk şarkıları 
13. 15 - 13.30 Dahili ve harici haberler 

Ak§am :leşnyatı 

F'ilomen olduğu yerden kımıldayamadı. rınız muğannilere kaç kunış ücret ve- Saat 
Kroas cereyan eden hadiselerden hiçbir- riyor. 18.30 - 18.40 Plalt nşeriyatı 
ley anlayamamıştı. Pikvik fırsattan isti-ı - Hiç bir pura \•ermeyiz; Manastırın 18.40. 19.00 İngilizce ders: (A7.ime 
iade zamanının geldiğine kani olarak gelir ~~ynaklan çok ~zdır; fawkat az za-j (pek) ... 
kızların arkasından koştu. Onların önüne man ıçınde çok zengın olncagımızı zan 19. 00 . 19. 30 Türk musıkısı ve halk şar-
geÇerek yolunu kesti. Viyoletta ile ar- ediyoruz.. Bcklediğırniz büyük vakalar kıları 
lcadaşı durdular lıer ikisinin yüzlerinde olunca ... O zamana kadar yardımımız- (Hikmet Rıza Sesgör ve 
Yeia , .. ··-· ı·v· · 1 · bcl'ırd'ı A vg- dan mahrum kalmıyacağınızı temin ede- arkada•ları) •e umı...,ız ıgın ız en · .,, 
farnağa basladılar. Viyolctta arkadaşı Ja- rim. . 19. 30 - 19.45 Saat ayan ve Arapça ncş-
'tı 

•
- .Bakınız he.mşireceğiın .. Ben. ınah-;I r·ıyat a yavatÇa söylendi: 

- Görüyorsun ki aziz ]anım, kaç- vıyetı çok severım. Sayın reısenın hak- ı 19 45 - 20.15 Türk mll!likisi ve halk şar-
rnak imkanı yok... kımızda gösterecekleri iltifatlarını dii-

1 
· kıları 

- Çok yazık ... Kaçmak teklifini ben şünerek ndeta eziliyorum. Rica ederim, (Bayan Muzaffer ve arka-
Yaptım. Sizi bu yola ben sürükledim.. ona bizden bahsetmeyiniz. 1 daşlan ) 
Bu teşebbüsten bir felukct doğmasından - ~yle~i? . . 20.15 • 20.45 Saksofon solo:Nihat Esen. 
çok ürküyorum. Marı An1 Vıyoletta ılc arkadaşının 1 cin (Miyanoda Marsel Bi) 

İki kız birbirler1ne sarıldılar. Bu sıra- kendi nezareti altında bulunmalarına ı 20 45 • 2 1 00 Plfıkla dans musikisi 
da Pikvik bağırdı: ~~me~ .firar. teşebb~ünde bulunabil- 2 1: 00 - 2 t: 15 Ajans haberleri 

- Bana bakın! Böyle nereye ko~u- oıklerını reıscye 5oylcıııektcn pek te 21.15 - 21. 5 5 Stüdyo salon orkestraııi 
Yordunuz~ Haydi btıknlım, dairenize gİ· hoşlnnmıyord~. · . . . .. . . tST ANBUL RADYOSU 
tiniz. Çünkü vazıfede ıhmalını gostercbılır- öğle nqrİyah 

Viyoletta güzel gözlerini Pikvike çc- <Ii.. Saat 
Pikvik mugannilik hizmetini katiyen 

VİTincc karaısındakini tanıdı. O, senıeri 12. 30 Plakla Türk musikisi .,. kabul ctınivcceklerini ve buna layık ol-
kuınpanyasında iken Pikvikle Kroastan · 12 50 Havadis 

madıklarını yalnız biraz evvel vadedilen I · ~ ._ . 
Çok fena muamele gördüğü için bu ha- 13 05 Muhtelif pli.A n~nyatı • himayenin küfi ,geleceğini söyledi. Kro- · . 
reketlerin tekrarlamasından tirtir titri- .. .. k t ..'I Akp.m nqnyab as rozıı arış ıruı: 
Yordu. Pikviki görünce Belgoderin de Saat 

- Biz katiyen si1l tcrketmeyiz! Be-
oralarda olduğunu dü~ünerek korkuııu 18.30 Plakla dans musikisi 

nim ötedcnbcri Manastırdn yaşamak için 
lrtıyordu. 19. 00 Halk şarkıları: Osman Pehlivan 

büyük bir arztını \'ardır. 
Pib·ik onlara yaldaşarak her birini tarafından 

üZOM 
28 7 Alyoti bi. 13.25 
155 Ş. Riza halef. 11.SO 

l 1 2 O. Kurumu 
85 S. Erkin 

/8 M. j. Taranto 
64 Albayrak 

60 j. Kohen 
50 Esnaf ban. 

4 7 Cevahirci 
47 Enver Ca. 

39 Patcuon 
12 Konyalı Şükrü 

10 H. Galip 
4 L. Galemidi 

3 J. Taranto m. 
• 1006 Yek\ın 

131822 ! 
132828 ! 

ıNCIR 

227 N. Şe~bcı 
1 31 iz.zi ve Ali 
86 A. Muhtar 
7 4 B. Mizrahi 
90 B. Franko 
28 M. j . Taranto 
11 P. Paci 

649 Yekun 
108300 
108949 

13. 
13.50 

14.75 
'3.50 
15. 
12.50 

14. 75 
13.75 
13.SO 

17. 
15.75 

10.SO 

6.62 
5.50 

10. 
6. 
'i.75 
9.25 
9.25 

l•IJ l 1 /937 üzüm fiatleri : 

Çek'. Oz. No. 7 12.25 
« 7 12.25 
c 8 13.25 

< « 9 13. 75 
c c 10 15.50 

c 11 17.00 

16.75 
15.75 

ıs. 

17. 

16. 
16.SO 

15.62 
12.50 

16.50 

14.25 
13.50 

17. 
'5. 75 

10.50 

6. 
10. 
13. 
7. 
6.75 
9.25 
9.25 

12.75 
12.75 
13.50 
14.25 
16.00 
16.50 

« 

birer kolundan tuttu ve alçak sesle şun· Mnri. Anj Kroasın sözünü \testi: 20.30 Rndyo fonik dram 
1 d _ Nasıl bizi terketmek istemiyorsu- k d ı t f d 1 ,. lltı nunldan ı: 20.00 Suat gün '\'e ar a aş arı artı ın an .... rı 19.00 20.00 

- Hiçbir ıeyden korkmaymı7~ Ba- nuz? Türk musikisi v~ halk şarkıları 
na düşman gibi bakmayınız ... Size ye- - Burada yerleşeceğiz. Bu SÖ7.Ümden 20.35 Ömer Rıza tarafından Arapça s~y-
rrıin ederim ki ben sizin dostunuzum.. . korkmayınız! Bize vereceğiniz bir lok- lev 
Zira, ben mösyö dö ' Pardayan ile Mon· rna ekmek yüzilnden zarar görnüyecek- 20.45 Bayan l\.luzafEer ve arkadıışları 
Benyör Dük Dangolemin sadık bir hiz- sini1 .. Sizin ziraate ait işlerinizi yapahz; tarafından Türk musikisi ve halk 
ltıetçisiyim. şu iki dinsizi sıkı sıkı nezaret altında bu- şarkıları {Saat ayarı) ' 

Viyoletta, bu aözler karoısıncla alık· lundururuz. Nihayet size yakışan saygı- 2 ı. 15 Orkestra 
la!Jrnl§, poırmış kalmı:J gözleri sl"vinçt~n yı da göstermekte kusur elın"eyiz. 22.15 Ajans ve borsa hııberleri 
Parlarn11tı. Kroas Filomene yakıcı bir nazar fır- 22

1
30 Plakla. sololar, opera ve operet 

.Pikvik. etrafa hiçbir ıey sezdirmemek l~ttı. Filomell, şu güzel sesİi kahramanın parçal<tn 
içit\ sözünün istikametini değiştiTdir teklifini çoktan 'kabul etmişti. Zavallı Avrupa ist~syonlanndan dinlenebilecek 

- Sus t Dedi. Sonra daha yükselt t'es- kız~ağ_ız hey~ca'.nmdan tir tir tilr~yoı:du. , seçme provllm 
le: Sizi gidi aizil Arkamdan geliniz ha· Mari Anj da eli, altında bulunacak şu.iki SENFONiLER: 
kayırn, ai.zi şu sayın ve mukac;ldes söre sadık hizmet9idcn çok büyük istifacİ~ler 2 1 Varşova: Senfonik kon.~er ( Viral-
t~liın edeyim. temi.il cyliyecfğini bilhassa dinsizlerin di, Mozart. Maliszvski. Franck). 22.25 

Mari Anj bu esnada soluk soluğa on- muhafazasında bu adamların yardımıı.u Pcag kJ!IŞ. dalga 1; Senfonik Jtonsçr ( Mo
ların yanına ce111liı~i. Mari Pjkvikin y~r· gör.ecağini dü.şünerek teklifi derhal ka- zart) 
d~mından son derece meınn~ndu. O ol- bul ~Ui. , HAFiF KONSERLER: 

, 1 rnaaa idi kızlann ltaçaca~ından ve buı- ,P.ili:\lik bu.. cev.aptan savın r~;k; hn.}'· 7. 1 O BNlin kısa dalgası: Or.kestra 
l,j kl ' ı..t~ t ... 

na geıece erden denşetli, endişeli muta• .kırdı: (6.15; devamı} 1 9.20 Paris kolonyal: 

ZAHLRE: 
.ı 

20 çuvnl K. D. 
50 çuval Susam 16.50 

350 balya pamuk 34.50 
75 ton P. çekirdeği 2.60 

13018 kilo K, C. Badem 13.75 
3099 kilo T. B. içi 8 1. 

7.50 
16.75 
42. 

2.65 
16. 
62. 

Kulak, Boğaz, Burun lıastallk
lan mütehassısı 

Doktor Operatör 

1Sami Kulatçı 
M~yenehane: Birinci Beyi~ 

No: 36 Telefon 2310 
1 l&alar kafannda cı'o1a!tınyorduı Kız.ların _ D<!tnclt \ıizi misafirliğe ka~ul ~di- Pl~k. 9.45 : Keza. I0.30: Keza. 1 1. 50: 
k il 'd ,_ ı · - d- Evi: Gözt~ lramv.ay cadde-

0 arın an tutaraır. yer enne g?t~r ~· yorsunuı: hn! · ı Keza. 13: Keza.. 13 Berlin kua dalgası: 
.Ve Üı~~f'İı!den ,kapıyı l:apadt. Tekrar -Şüphesiz .. memnuniyetle... Hafif musiki ( 14. 15devamı)13. 1·0 Bül- si 992. Telefon: 3668 
Pikvike bakbğı zaman onun sivri bur- Pikvik nrkad,,,sı Kroasa bö~·le mükcın- reş: .Plak ( 14.30 duamı) 14.15 Pıuis l_..:26 ( 481) 

--.: ,, •4 rr r&-11Mf'-nu. çukura batnuı gözleri ç~hresi hotu· mel bir misafirhane bulmağıı delfilelin- kolon.xal.: Konser nakli, 15 ı Ke::ııa 15.15 ,ı.. 

SAYFA:: 1 

1 l'itanbul Üniversitesi arttırma, eksiltme ve 
pazarlık komisyonundan: ----------1 - 348 bin 437 lira 96 kurut ketifli lstanbulda Cerrahpaf& 

hastanesinde yapılacak Şirüji Kliniği binası inp.ıı kapalı zarfla 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Bu ite ait tartnameler fUnlardır: 
A - Eksiltme tartnameai 
B - Mukavele projesi 
C - Bayındırlık genel şartnamesi 
D - Özel şartname 
E - Kesif, cetveli, tahlili fiat cetveli, mesaha cetveli 
F - Pr~je 
isteyenler bu tartnameleri ve evrakı kC!if bedelinin yüz bin• 

de bqi niıbetinde bedel ile Güzel Sanatlar Akademisi tatbikal 
bürosundan alabilirler. 

3 - Eksiltme 29-11-937 pazartesi günü saat 16 da Oniversite 
rektörlüğünde yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 17 bin 6871S2 lir• 
muvakkat teminat vermesi ve bundan batka afağldaki vesika· 
ları haiz olup getirmesi lazımdır. 

1 - 1937 senesine ait 150 bin liralık bayındırlık bakanlığın· 
dan alınmı• inşaat müteahhitlik veaikaaı ve talibin kendisi biz. 
zat müllendis veya mimar değilse inşaat müddetince fenni meau• 
liyeti kabul ettiğine dair bir mühendis veya mimarın noterden 
tasdikli senedini veyahut ta bir mühendis ve mimarla mÜfter& 
ken taahhüde girdiğine dair noter senedi vermesi. 

S - Teklif mektupları 3 üncü maddede yazılı bir saat evvelin• 
kadar Oniverıiteye getirilerek eksiltme komisyonu batka~lğına 
makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile gönderilecek mek· 
tupların en geç 3 üncü maddede yazılı saate kadar gelmit olma· 
11 ve dıt :zarfının mühür mumu ile iyice kapatılmıf olması .fartbr, 

Postada gecikmeler kabul edilmez. «7541» 
12-16-20-24 3975 (2007) 

-
Borsa idaresinden: 
Borsa kalorifer ocakları için bir makiniste ihtiyaç vardır. Eh· 

liyetli olanların bir haf ta içinCle borsa idaresine müracaatleri. 
3949 (1990) 

41eFP -- AA f 

Karşıyaka C. H. Partisinden: 
Kartıyaka Cümhuriyet Halk Partisine ait bir yüzü Celalbey ao

kağına diğer yüzü Hengam aokağına nazır ve Salihpafa cadde
sine açılarak 9.5 metre geniflikte yeni ihdas olunan sokak üzo 
rindeki ceman 21 arsadan mürekkep parti sahası her arsa tesbit 
olunan muhammen metre murabbaları fiati üzerinde~ aahlmalC 
üzere arttırmaya çıkarılmıflır. Arttırma 21-11-937 pazar günü öi· 
leden sonra saat on bette Kartıyaka parti binaaında yapılaca• 
ğından taliplerin muayyen saatte müracaati ve fazla tafsilat için 
Kartı1aka belediye fUbe müdürlüğünden sorulması ilan olunur • 

7-9-12 3918 (1973) 

·lzmir ili Daimi Encümeninden: 
lzmir ve mülhakatı ilk okulları için alınacak olan iki yüz yir· 

mi bet ton sömikok kömürünün bedeli muhammeni olan 5287 li· 
ra 50 kurutla ve on~ gün müddetle ve kapalı zarf usuliyle ili.n 
edilen eksiltmesi n icesinde talip çıkmamıfb1'. Bu ihtiyacın 
2490 Nu. h art\tırma ve el(siltme kanununun 40 ıncı mad4eaine 
tevfikan 4-11-937 tar'ihindeb itibaren bir ay içinde pa:u.rhk gure
tile temin olunacağından istekli olanların bu müddet içinde encÜ· 
menin toplandığı her pazartesi ve pertembe günleri saat 9 dan 
12 ye kadar teminatlariyle 

1

birlikte encümene müracaat etmeleri 
ilin olunur. 3966 (2002) 

1 LAN na Kitıniı olacakb ki sordu: den dolayı çok müteşekkir bulunduğunu Roma kısa dalgası: Cctra orkestrası, 16. Mü z.ay ede ile 
- isminiz nedir) gözlerile ifade eti. Filoınen ile Kroasta l 5 Roma kısa dalgası: Kanşık musiki. 
- Pilcvi1c •.• Hatırlarsınız iti Pilcvik d' 1 7 45 Be I' lı:: d 1 O '· k b • • k N f M •• d •• ı •• "' •• d derin bir sevincin tesiri altında i ı- . r ın ıstı a gası: r ... cstra ·on· uyu·· satış a ıa u ,,, ugun en·. Pariain en dindar 'bir katolig.inin <>üzel · 18 B"k O '- ( 19 ı c D .. ler. Kroas her gün yeyip içıneği, Filo- serı. u r1:4: r ... cstra . ~: e-

seaJi bir adamın ismidir. Kilise ıarkıları· d k lb' . d d • . · du"şu" vamı) 18 . .25 Viyana kı$0 dalgası: Kon· 14 ik' · T ·· (3352) lira (92) kurut ar.an tutarlı lzmir kız enstitüsü ilıata n lı: _ _,_, b 1 L 1 . 1 . TJICO e a uıın uy ugu sevgıyı • 
8 3 

· ıncı eşrin pazar günu $a· :'S 

ı ço gÜzc:ı i ir 've ço-. güze .Oy erım. .. ordu. Mari Anj misafirleri pavyona ser. 1 . 5 Roma kısa dalgası: Hafif mu· bahleyin saat 10 buçukta birinci duvarı aıvası ile demir parmaklık ve kapısının boyuı ve mevcu1 
lshatı İftel... ndu: "tli a- V k dil . dedi ki· siki 18.50 B~rlin k1s• dalgası: Hafif mu· Kordon Hayat sokagv nda 2 Nu. lı molozların kaldırılmu1 iti IS gün müddetle açlk Cluiltmeyc ko-P'ltvik M . A . lı: 1 v k .. ogru go r u. e en erme . .,_. 19 ı O \' 1 arı nım u agına ~o gu· sıır.ı · ar§Ova: E.ksotilr.: orkestrala· evde Alman konsoloshanesi kar- nulduğundan isteklilerin 2490 sayılı yasa gereğince hazırlaya· 
tCI olan sesiyle yavqtan bir ilahi oku- - işte bu akşam burada. kalacaksınız. nn pla.klannqıın. 19 50 Roma Bııri· Ka- cakları teminatları ve müteahhitlik belgesiyle birlikte 22 ikinci 
rn .. x. b·-' d M · .ı· t b. ·ı h Gece Filomenle birlikte yataklarınızı _ı, ik' .. · ' · fll111da maruf iki aileye ait 'bil- • .. .. 
-·-gll agıa ı. art c;ıın ır saygı 1 e e- rı;ı ... mus '· 20: Bukrq: Org konseri ve .. l b' · · te,rin 937 pazartesı gunu saat IS te nafıa müdürlüğünde müte-
tnen ellerini ltavuıturarak diz çöktü. Bu 1 getiririz. !atak. ~eyincc aklınıza ba.~k.a koro. 2 1 Laypzig.: Büyük karı~ık pro- cum ~ mo ılya!arı açık arttırma tekkil komisyona gelmeleri ilin olunur. 3933 (2003) 
~~L~mblms~buo~~a~~rşey~t~cyın~~ı~ıny~du~gnm.21.35P~e:O~~ltL22:Mi~wuhy~ ntı~u~~~ &b~~k ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~. 
hatladL Böyle bir i.henk. en büyülı: bir ne ot demeti taşıyacağız. Hemşirclerın no Florans: Hafif 1 2.3 ı o p 1 • eualar meyanında 9 parça kadıfe IZMtR BtRINCl iCRA ME- 1 IZMIR AHKAMI ŞAHStYE 
1- · • t · ' , ııtonser, ' eşe. k 1 k"b'k k k · 11::ilıaede bile iıitilmemi§ti. Filomen de ar- bir takımı bahçede dolaşırken katıyt!n Plak lconser. ap ı u 1 anape ta ımı cevız- MURLUöUNDAN : SULH HUKUK MAHKEMESIN-
kada§ını taklit cderelc diz çöktü: 1 ortay~ çıkmayınız. Şu duvardak~ ynrık- OPERALAR, OPERE11..ER: · 4en mamul aynalı büfe, maundan Cevdet Arifin Emli.k ve Eytam DEN : 

- Ne sesi Ah ne ses hu! Diye mı- tan tahta perdeyi daima gözetiniL 20.30 Prag (Micnon) operast, 20.35 mamul anahtarlı 4 köfe yemek bankasından tabitle aatın aldığı lzmirin Namazgahta Sarmua\ 
tıldandı. ilahi biter bitmez her iki hem· Pikvik mukabele etti: BüL:reş: Lortzig'in (Zar und Zimmcr .. wasası ve üzerinin kadife örtiisü gayri merlkUlden mütevellit borç şokağında 71 sayalı evde oturan ve 
tire ayağa kalktılar. Mari, gözünü Kro• ....:. Affedersiniz Hemşirem! Güzel bir mann) operası. 22 Homa ima ve orta 6 adet sandalyesi, yatak odası ta- için bankaya ipotek eylediği lzmir- Sipahi pazarında üç say'ılı dükkin-
astan ayıramıyor, heyecandan tirtir tit- ot yatağındnn bahsettiniz. Fakat yeye· dalgası: La Principcssa di Tu _Bek, ope· kımı, jkişer kapılı iki adet elbise de Göztepe Şehit Fethi aokağuıda 7 da kahvecilik eden ve 30/5/937 de 
tiyordu. 1 ceğe dair bir şey söylemediniz.?. En mü- reti dolabı tuvaleti, 2 adet birer bu- numara tajh ev sokak kapısından ölen Hüseyin Avni oğlu 1282 do-

Icroas mütemadiyen bıyıklarını bü- hiın mesele ise budur. çuk kitilik karyola ma somyaları, bahçeye girilir, bahçe içinde 3 frenk ğumlu Bekar ömeıin varisi varsa 
lüyor ve 7.ayıf bacakları üzerinde sal-ı B h t S" Fil ı'le yapa Te ş' ek k u·· r . 2 adet komodinosu, gece lambala- elması ağaciyle bir ayva ağacı mev- ilandan itibaren üç ay içinde mah-
ı. - u usus a or omen - l k 'k . . l kı · be ed k nıyorJu. Sör Mari Anj ise herife kar- ~ h .1 kt s· ·n de hissenizi v rı, e e trı avızesı, 3 parça ı pom- cut ·ve evin ön smma ısa t en emeye müracaat etmeai ve bu 
fı biraz ilUfot göstel'st! Filomenin mut- cagımız azıı ı an ızı . . Oglum Mustafa Portakalın acık- ye kadifeli bir kanape 2 koltuk, bir kısmı çimentoludur. Bahçenin müddet -geçtiği halde müracaat va-
Ll~a baştan çıkacağını dilşünerek endi- ayıracağız. Ma~astıı:,~ ~emekl~rı ~nı lı ölümü ~olayı.siyle mektup ve tel- fevkalade iyi sesli Ouandt marka- tam ortasında bir de havuz vardır. ki olmadığı takdirde metrukibnın 
felı nıütaluaları kafnnndan söküp ala- yaşatmağa kafı degüdır .. 1:f1kin bwm grafla tazıyetlerini bildiren ve ce- lı Alman piyanosu ma taburesi Eve girilecek kapının ittisalinde bir hazineye devredileceği. 
lllıyordu. Buna rağmen Pikvike ka~ı gizli bir köşede bir kürnesunız var. Ora- nazeaine İdirak lütfunda bulunan A 'k d · k l ' k d · 'lin 2 V · ·ı~~d 'fbar b' b 1 -,. H 'f" merı an uvar aaatı, ua u ay- odunluk olup apı an eve gırı ce - e yıne lUlll an ı ı en u 
'})es ~d~i hissiyatı tamalflen gizleyemedi. d~n bol ~ol yumurta alıy.~r~z. er pazar kıymetli d~ıtlanmıza ayn ayrı. ce- na, tek kapılı maundan ayn:alı do- karşıda bir mutbak sağda bir oda ve ay içinde ve borçlularının alacak ve 

ed1 kı: hır tavugun boynunu bilkuyoru7~ Bah- vap vermege teessürümüz lDini ol- l · l'k ) h 1 bu odaya ve hem Cle bahçeye ka- borrlarmı mahkemeye kayıt ve be-
çed h. d b kfk o ad n kafi · ap, şemsıye ı , ev a ar, pencere :r 

- Bana bakınız Mösyö Pikvik! Htlr . e ıra?: a e ~ ~ ı ·. r a' . d~ğun.dan kendilerine şükran ve korhezleri ma perdeleri, şifünye- pm mevcut diğer iki odadan iba- yan etmeleri bir aydan sonra vaki 
ne kadar isminizi iddia ettiğiniz kadar mıktarda koparır ıçınc bırnz s~gtr ctı mınnetlarlık duygularımızın iblaiı- rah aynalı dolap 2 adet ikiter ki- ret olan alt kısmından on basamak müracaatin nazarı itibare alınmıya-
CÜzel bulamıyorsam da... v~ yahut domuz yağı ilave cderız; olur na .gazetenizin tavaggutunu rica şilik nikel karyoİa ma somyaları, merdivenle yukarıya çdnldıkta ufak cağı ilin olunur. 
l ' - Eğer hoşunuza gitmiyorsa, değiş- bıter. ederun. MEHM kübik camlı orta masası, Kolom- bir sofa, solda ufak bir sandık oda- 3919 (2009) 
ırtneğe hazırım Kroas saadetinden ağlıyordu : ET PORTAKAL k d ·k· od - ~--~-------

. 3980 (2008) bia salon gram of onu, sigara seh- 11 Te arşı a yan yana 1 1 a mev- mücteriden yalnız yu·· zde iki bucu'· - Hayır, ha•11r buna kati,•en lüzum Y ı d' bagw ırdL E d 1 k 'k · " 11 
Y k. "' ~ - a şarnp. ıye paları, birçok Avrupa yemek is- cuttur. v e e e trı teaısab ve, su delliliye masrafa alınır. • 0 Yalnız ~unu söyliyeyiın ki size kar- Filomen yüz.u" 

0

kızararak cevap verdi: ,,,,,.--=zm,,,...,_7.7 li 1 · d 1 
1 ı. __ , :.- .._,,.;., __ S,.,4'Jar..T..)v_...,k__,_. kemleleri, çay masası, 2 adet sa- vardır. 1200 ·ra rıymetın e 0 an İpotek sahibi alacaklılarla digw eı 1 

uesıediğim hissiyatta aldanmışım. Siz s da b ka b. · · t lk • ık 
C}'i kal 1' d • b' . . . - U n llŞ ır şey ı~meyız. a ) 1 ev lıncaklı sandalye, maundan ma- bu evin mÜ iyeti &Ç arttırma SU- alakadarların Ve irtifak halda 
n· P 

1 
ve saygı eger ır zat ımışsı- 1\far) Anj ilave etti: mul lavuman tuvalet poker ma- retiyle ve 844 numaralı Emlik ve sahiplerinin "'ayri menkul üzerin-ıı... Dini biitün olduğunuz gibi pek · Güzelyıılıcla, tramvay caddesin- ·b· 0 

g·· l - Şarap yalnız muhterem reisemı- sası, gaz sobası, aynalı cadin- Eytam bankası kanunu mucı ınce deki haklarını hususiyle faiz ve u~ de teganni ediyorsunuz... h 1 · d b 1 ı de t027 numaralı ve alh odalı, de· ef _L_ l ak .. t 
- Savın ,_ -1nş;-m ... Benı· ilt'ıfa'tını- zin ma zen erın e u unur. · k b'. - •- f 1 yera, 2 adet sedef itlemeli bir d aya maııaw o m uzere ar - masrafa dair olan iddialarını icbu 

J .ne ""' nıze arşı. utun ıır.on or u ev satı· I .. .. 
ıa ho~ k Heriflerin ikisi de suratlarını hun.ış- Tabure ve 2 adet sigara • sehpa- t.umaıı 17/12 937 cuma gunu sa- ilan tarihinden itibaren yırın" i r"in gara mahcup ediyorsunuz... lıktır. isteklilerin me.z.kür eve mü-
. - llayır hatamı tamiı· ediyorum. Eğer turdular. Filomen başını öniine eğerek racaatleri ilan olunur. ları, İyi bir halde çocuk arabası, at on beıte icra dairemiz içinde ya- içinde eVl'akı müsbite,eriyle birlık-

;ıı olmnsaydınız şu iki dinsiz kaçacak- mırıldandı: , _5 s.6 bakır ~angal, yazıhane, aynalı pılmak üzere bir ay müddetle satı- te memuriyetimize bildirmeleri k:lp 
~tudı.h Onlann kaçmasına mani olmakla - Fakat hemşirem, pek eyi büirsiniz- <Z/.'/27.:ZT..Zr~~.z>SIZJW komodın, despenç, paravan, tam lığa konuldu. eder. 

tereın reisemiz madam (Döbo Vili- ki ben reiscmizin mahzenlerine girebi- K• J k servis 108 parça porselen tabak Bu arttırma neticesinde &allf be- Aksi halde haklan tapu sicili .... c 
~;J 0 ka~r büyük bir hizmet yıy>mış lirim. Günde bir veya iki şişe şarabımız 113 1 eV takımı, S2 Parçalk kristal şişe ta- deli her ne olursa olsun borcun malum olmad•kc::a navlapnadan f>a-

unuz kı tasavvur edemem. Şimdi me- da olabilir. Bizim için değil ya ... Tarika- Cümh . K • kımı, saksıları ile birçok çiçekler, ödenmesi tarihi 2280 numaralı ka- ric kalırlar. 6/ 12/937 tarihinden 
~e~yi kendisine anlat.::ıcağım. Sizi mu- timiz bunu bize meneder... Fakat şu .. ~öztepe urıyet ız ens~~-1 halı, kilim ve seccadeler ve saire nunun mer'iyete girdiği tarihten itibaren şart.name her kese açıktır. 

a kak mukMatlandırncaktır. muhterem te~biyeli kavalyeler için.. t~~u yanın~a ~.a!et havadar ~~- birçok mobilyalar açık arttırma sonraya müsadif olması hasebiyle Talip olanlann yüzde yedi bucıak 
llf! ~ Ne gibi müktıfat! .Mahzur görmez- Pikvık yine söze atıldı: yuk bahçeh butün konforu hatz suretiyle satılacaktır. ]..,ymetine bakılmıyarak en çok art- teminat akçesi veya miUi bir b:\n-
n~ bunu bana anlatabilir misiniz? - Bir suale daha milsaade ediniz. Sa- bir ev kiralıktır. Müracaat doktor Fırsatı kaçırmayınız. branın üzerine ihalesi yapılacaktır .• ka itibar mektubu ve 37 /6075 dos· 

1 .- Muhakkak kilisede size okumak at kaçta yemek yersinir.. Hulusi caddesi 64 numara.. Ve Fırsat arttırma ıalonu Satı§ 844 numaralı Emlak ve Ey- ya numaruiyle lzmir birinci ten 

1;~ bir vaz.ife ven>cek. mukaddes gün- - Yemek ve istirahat 7.amanı öğledir. Cöztepede bakkal Hasa~, ) Aziz Sınık tam bankuı kanunu hükümleı.;_ne memurluiuna müracaatleri ilan 
~· e pazarları orada lıyin yapabilecc- - Mutlaka öğle zamanı olm~<:tur. Telefon : 2256 ·': Telefon: 2056 ıöre y~ ikinci arttırma olunur. 665 
ıl. - Bitmedi - S.7 1 - 10 (1958) . .. ~t-3 (2010) ,oktur. Set1t petİn para ;le olup 3973 (2005) 
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- Diş Hekimi 

A~~ulla~ Naci 
HOR'I'AÇSU 

Hutalanm Birinci Beyler 
sokak 36 numarda kabul eder. 

Sabah 9 - 12 
Öğleden ıonra 3,30 - 6 
Randevij için telefon ediniz. 

TELEFON: 2946 

IZMIR BiRiNCi iCRA MEMUR-
LU<'.;UNDAN : 937 /955 

Borçtan dolayı icraca malicuz 
Ruıtun markalı 24 beygir kuvve
tinde motör 15/ 11 /937 pazartesi 
aaat on birde birinci arttırması ve 
18/11 /937 pcrfembe saat on birde 
ikinci arttırması lzmirde yeni Bat 
pazarında icra olunacağından talip
lerin muayyen olan günde mahal
linde hazır bulunmaları ilin olunur. 

IZMIR BELEDiYESiNDEN : 
1 - B~katiplikteki fartname 

ve nümunesi veçhile elli sekiz ta
kım elbise yaptırılacaktır. Mu
hammen bedeli beheri on sekiz 
liradan bin kırk dört liradır. Açık 
~ksiltme ile ihalesi 19 • 11 - 1937 
cuma günü ıaat on altıdadır. işti
rak İçin yetmit sekiz buçuk liralık 
muvakkat teminat makbuzu ile 
aöylcnen gün ve saatte encümene 
ıelinir. 

2 - Batkitiplikteki fartname 
\'e nümunesi veçhile seksen dört 
adet kaput yaptırılacaktır. Mu
hammen bedeli yirmi liradan h;n 
eltı yüz seksen liradır. Açık ek
siltme ile ihalesi 19 - 11 - 937 cu
ma günü slat on altıdadır: İştirak 
için yüz yirmi altı liralık muvak
kat teminat makbuzu veya hankn 
teminat mektubu ile söylenen gün 
ve saatte encümene gelinir. 

3 - Ba,katiplikteki şartname 
\•e nümunesi veçhile seksen dört 
çift fotin yaptırılacaktır. Muham
men bedeli beher çifti altı lira
dan beş yüz dört liradır. Açık ek
siltme ile ihalesi 19 - 11 - 937 cu
ma günü saat on altıdadır. iştirak 
İçin otuz sekiz liralık muvakkat 
teminat makbuzu ile söylenen gün I 
ve saatte encümene gelinir. 

4 - 9 - 12 - 16 (1956)3876 

1ZMtR BiRiNCi iCRA ME
MURLU~UNDAN : 

Rafacl Levinin Emlak ve Eytam 
bankasından taksitle satın aldığı 
gayri menkulden mütevellit borç 
için bankaya ipotek eylediği lzmir
de Karalat tramvay caddesinde 179 
eıki 167 taj numaralı eve kapıdan 
girilince mermer bir ıalon iki oda 
kar,ıda ufak bir bahçe solda mut
bak ve mutbak İçinde hela, merdi
ven altında bir kiler mevcuttur. Evin 
alt katı bodrumdur. Merdivenle yu
karıya çıkıldıkta bir oda daha yu
karıya çıkılınca bir salon üzerinde 
üç oda ve bir oda da tramvay cad
desine nazır balkon, daha yukarıya 

· çıkılınca tnraça mevcuttur. 4200 li
ra kıymetinde olan bu evin yarım 
hissesinin mülkiyeti açık arttırma 
suretiyle ve 844 numaralı Emlak 
''e Eytam bankası kanunu muci
bince bir defaya mahsus olmak şar
tiyle arttırması 17 /12/937 cuma 
günü saat 14.30 da icra dairemiz 
içinde yapılmak üze:-e bir ay müd
detle satuığa lconuld:.ı. 

Bu arttırma neticesinde satıs be
deli her ne olursa olsun bdrcun 
ödenmesi tarihi 2280 numaralı ka
nunun mer'iyete girdiği ta;ihten 
gonraya müsadif olması hasPbiyle 
kıymetine bakılmıvarak en çok art
t•ranın üzerine ihalesi yaoılacakt1r .. 
Sntıs 844 numaralı Emlak ve Ey
lnm bank11.sı kanunu hükümlerine 
göre yapılacağından ikinci arttır- 1 ma yoktur. Satış J>C§in nara ile olu'> 
rnüı:teriden yaln1z vüzde iki buçuk 
dellaliye masrafı alınır. 

ipotek sa!ıibi alacaklılarla diğer 
alakadarların ve irtifa.l< hakkı sahip-1 
lerinin gayri menkul üzerindeki 
haklarını hususiyle faiz ve masrafa 
dair olan iddialarını işbu ilan tari
hinden itibaren yirmi Ş?Ün içinde ev
ı ak1 müsbiteleriyle birlikte memuri
yetimize bildirmeleri icap eder. 

Aksi halde hakları tapu sicilince 1 
malum olmadıkca pavJaşmadan ha
ric kalırlar. 6 - 12 - 937 tarihinden 
itibaren fAliname her kese açıktır .. 
Talin olanların yüzde vedi buçuk 
teminat akçesi veya milli bir banka 
itibar mektubu ve 37 /3383 dosya 
numaruiylc lzmir birinci icra me
murluğuna müracaatleri ilan olu
olunur. 675 

. 3972 ( 2004} 
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YU.1AS1R 12 SON TEŞRiN CUM~ 1937 <' 
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Sıhhat ve güzellik 

• 

Kullanarak ditlerinizi koruyabilirsiniz 

IH , ... ;.; ~. • • ~ ., ... (. ..... ~ •••• t ' ..... ~ • .... ~ .. : •• _:~ol. - ~ .. , -.. . \ . 

Deposu 
. . . . . .... ,., .. ' . ~ . .. :. '; 
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'fürkiy 
J(ızılay K urnnıu 

Böbrek, karaciğer rahatsızlıkları
n a, haz!msızlığa karşı en jyi ve 

şif alı maden suyudu : 

Her yemekte bir iki 
Bardak içiniz 

Tilkilik yenı lımir eczanesi TELEFON : 2067 • ~ . . . . 
t , '•' • • ıı. • • ,,,.., ', • ....t " r ;"" ... -

• • • • , , • • • • 4- • O oy ç e O r i y ant ban k 
- . . . ~ . . . .. 

l)l~ESJ)NER . BANK ŞUBESi 
IZMiB 

~1 EH KEZ 1 : HEHJ,I ~ 
Almangada 17~ Şubesi Meucutiar 

~ı·ı maye Ye ihtiyat akçesi 
165,000,000 Hnylısmıuk 

Tiirkiyede Şubeleri: ISTA~BUL ve 1ZMIH 
Mıeırlll\ Şolıeleri: 1\AHIHE ve ISKHNDEHIYE 

ller türlü banka ımıaıoelatnı ifft ve kabul eder 

QW' ;;=== .. d 

·--------------------------------.... -----------------~·· MEVSiMLiK HAVADiS: 

DiKKAT!!! 
' 

önümüzde kit mevıimi var, dütüncema nedir? •• Yaimurdan Te aünetten formaıi bozulmaz ve 
rengi ıolmıyacak bir fapka almakdeiil mi? Evet.. . .... 

Hep bu aranılan teminatı ancak JOHN B. STETSON COMPANY, PHILADELPHIA fabrikaaının 
meydana retirdiii. ,.. 

"' STETSON 
PENN-GRAFT 
KENSINGTON 

VALRIDGE 
RITTEN HOUSE .......... 

Kateleriyle korunmağa bugün her vakitten daha 
!azla muhtaç olduğunuzu unutmayınız ! 

GBIPIN 
Mideyi bozmadan, kalbi ve böbrekleri yormadan 
bütün ıstırapları dindirir .. 
tCABINDA GONDE 3 KAŞE ALINABiLiR .. 
isim ve markaya dikkat .. Taklitlerinden sakınınız. 

Çiftlik, Süthane ve bÜ· 
tün köylülerin dikl<at 

nazanna: 

MiE LE 
Krema makinalari geld~ 

• J1'o 
Bu makinalar dünyanın ~e~ yer~h· 
de sütçülük aleminde buyuk ~i· 
ret kazanmıt ve en verimli 111 

ne olarak tanınınıttır. 'ı 
' Son siıtem yeni modellerirn• 

gclmittir . 

'AYNI FABRiKANIN: 
MIELE BlSfKLETLERl ETL&ı 
MIELE Hafif MOTOSJKL 

RI... ORG&-
MIELE ELEKTRiK SOP ~ 

LERL. · 

1:unir amum aat .. depoıu UKI 
M. D. TIMUR ve A. KAT ıır•f r 
'(Gazi Bulvarı Nu. 17 e 
K.AUKI - JZMIR) 

J"elefon 3858 ' ,.,. 


