
r-===~~~ e:~~~~~~-" No. 9711 KlRK OÇONCO SENE 
44 • GAZl BULVARI lZMIR 44 I' 

20 SON TEŞRlN CUMARTESi 37 •e:.~===~-::!."':':-=....~---=-~~·~-- , .. 
imtiyaz aahibi: ŞEVKET BiLGiN il 

Başmuharrir ve u.!!r~ımt neşriyat mticfüril: 1 
___ HAKKI OCAKOôLU _ ___ . j 

ı ABONE ŞERAlTt 1 
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Senelik ...•••• 
Altı aylık .••••• 

Türkiye için 

1300 
700 

Hariç tçın 

2800 1 
1300 

T E L E F O N : 2697 

il ' 1 

SO?(,~, 
Prens Seyfettin öldü 

1 lııtanbul, 19 (Yeni Asır muhabirinden) 

l
' lngiltcrcde akıl hns.tancsinde tedavi edilmekte 

iken kaçıp buraya iltica eden Mısırlı Prens 

il 
Seyfeddin gece vefat etti. Cenazesi bugün knl
,Jmldı. 

--~-

Fiati (5) kuru4tur Cumhuriyetın Ve Cumhuriyet Eserinini11 Bekçisi, Sabahlan Çıkar Siyasi c..iazcıcdtT YENi ASIR Matbaaamcla basılm11br. 

.Atatür danayı ereflendirdi 
Köylüler. Büyük Şefin Yolunda 

Bütün hat boyunca halk istasyonlara inerek 
Atatürkü coşkunlukla karşılamıştır 

----------~~-~ 

Polis 
-0---

Kanun ve nizam 
kuvvetidir.~. 

----<>--

Bu kuvvetin seref ini 
~ 

kıskanarak korumağa 
mecburuz .•. 

Adana, 18 (Hususi) - Adana 
emsalsiz bir bayram gunu yaşı
yor. Büyük tefin şehrimizi şeref
lendireceğini haber alan halk is
tasyon yollarını doldurmu~tur. 
Adana şehri haştanha;a donan
mıştır. 

Adana, 18 (A.A) - Dün gece 
Elazizden müfarekat buyuran Re
isicümhur Atatürk refakat ve ma
iyetindeki zevatla birlikte bu ak
fam Adanayı ,ereflendirdiler. 

Seyahat yollarında hat boyuna 
ve istasyona inen halk ve köylü
ler tarafından selamlanan Ata
türk Narh istasyonunda Marat va
liai ve ma?1a1Ji hükümet erkanı ta
rafından karşılanmışlardır. 

Atatürk F evzipasada bir müd
det tevakkuf eder~k kar{lılayıcıln
ra iltifa~ta bulunmuşlardır. 

Geçen gÜn, Kordon otobüslerinde 
başgösteren hadise, <'Polis-, kelime
•İnin telkin ~ttiği •saygı ve emni
~eb duyguları bakımından ehemmi
~etsiz birşey sayılamaz. Bu hadisede 
devlet otoritesini temsil eden poli
ein manevi şahsiyetine karşı sa}·
ttısızca hareket edildiği muhak
k~ktır. Şuna knniiz ki, şuurlu hiç 
hır 'Vatandaş, kanun ve nizam un
tıuru olan polisin mevzuat haricinde 
bir harekette bulunmasına ihtimal 
"~rnıediğinden, onu küçük düşüre
hılecek mahiyette bir hadiseyi 
teessür duymadan seyredemez. Fil
hakika Perşembe sabahı iŞlerinde;1, 
rçlerinden kalan yurddaşlar en çok 
n U mü§S.hedenin acısını taşıyorlardı. 
•:>elediyc 'bir otobüs tarifesi yapmış, 
bil&yet tarifeyi tasdik etmiş .. Bütiin 
f U~lara diyecek yoktur. Ancak tari-

Mühim kanun liyihaları 
Encümenlerde hararetli faaliyet 

va.rdır. Ziraat mektepleri çoğaltılacak 
enın hakiki mahiyetinden. haberd?r 
01rnıyan ve vazife halinde otobüse 
binen bir polis ile otobüs işletme me
hlurları ara!lında bir ihtilaf çıkın
ka. bunu sokak ortasında halle kal- motörlü deniz va ltalarının çoğal· ; .. 'k. rnaktansa alakadar makamları her tılmaaını teşvik için hazırlanan ka
~ 1 .. taraf için haberdar etmek daha 

1 
nun layıhasının tetkikini bitirmiş

b ?gru olmaz mıydı~ Yüz paralık bir tir. 
c rl~t İçin şehir münakalatını saatler·! Dahiliye encümeninde mahalli 
'b~· 1~.kal etmek vatandaşlara karşı jidareler hakkında çok mühim bir 
'hu~uk bir saygısızlıktı. Küçük bir I kanun layılıasınm tetkikleri iler-
1 tı)fı.fı koskoca bir hadise şekline llemektedir. 

h~;arak polisin m~n.7v!, v?rlığını • Zirai kalkının~ aef ~~~erliğinde 
l Palamak daha az uzucu bır şey I zmınt me!deplerme huyıil< eheml nııyordu. Otobüs işletme mcmur- 1 miyet verilmektedir. Ziraat mek:;1• polislerin nısıf ücretle yolculuk 

1 
teplerinin lise halim~ getirilmeı;i 

.. eceklerine dair emir aldıklannı mektep sayılarının erttırılma.sı et· 
80

Y1iyer:ek onlara kafa tutacakları l rafında ayrıca t etkikler yapılmak
r.l!~de bilet parasını vermiyen po~ 1 tadır. 

Büyük Millet Jlf ecliıi toplantı halinde 

:~k n~m?rasını .~mirle.rine bil~ir- MERKEZ BANKALARI dahil bulunan devletlerin merkez ıtıya ittirak edecek Rumen milli 
dah le ıktıfa edebılırlerdı .. Bu Jest TOPLANTISI bankaları müdürleri önümüzdeki bankası müdürü bugün Köstence· 
olur~ şeref koruyucu hır hareket lstanbul, 19 (Yeni Asır muha- pazarteai günü Ankarada ilk top- den geldi ve ak4am ekspresle An· 
· ş· ud. birinden) - Balkan antantına hantılarını yapacaklardır. Toplan- karaya hareket etti. 

un i hadi!lenin esasına gelelim: 
~· Şehir meclisi otobüs tarifesini tan
ır_1.rn ederken, geceli gündüzlü feda
'i':tane ınesaileriy]e vücutlannı yıp-

tnn r 1 . . ] . . d .. tU Po ıs erın vazıyet erını u-
·Büyük Barış Elçisi 

i nıneıniştir. Tramvay şirketi ve di
h~tl h~tlarda çalışan otobüslerin sa
kif erı polislere ücretsiz olarak na
v d Vasıtalarından istifade hakkını 
h:~. ikleri halde belediyenin vazife 

Lord Ha lif aks B. Hitlerle görüştü 
"' , 

Çoknde~i polislere hile bu hakkı ı 8 Hitler /ng. iliz· -nazi,._·ına otomobilini gönderdi ve onu 
lur p g~rnıesi anlaşılmaz bireşy o- • 

Ç;\). olıslerin ne kadar cüz'i maac;]a 1 vı'lla"'sıntn basamakları o"nu"n -'e bı'zzat . karsıladı hnkştıklarını biliyoruz. Onları bu aı , 
~U ~11 .rnahrum etmek, faaliyetlerini Berlin, 19 ( ö.R) _ Lord ı lalifaks 1 ........................................ ! yazdığı bir makalede vöyle denilmekte-

ç f!§tırrnekt. 1 l '/ Nit k" ır. bugün saat 9.40 da hariciye nazırı Fon ngı teı·e dir: 
ki] e ıın Ankara ve lstanbul na- Ncurathln Berte~"'ndene gelmişlerdir. cLord Halifoks. Berlinde B. Hitlerle 
Pol~~~~~a~mda vbazife halhinde oklan 

1 
Lord Halifo.ks B. Ncurathla birlikte B. Almanya !konuşmalarında B. Hitler bilhassa 

llel · ıcın ser est seya at ·ar· Hitlerin göndermİ'I olduğu hususi oto- Sovyet Rusya üzerinde durmuştur. Al-
i tı Vcırdı f • d . ' oo· 1 1 

o rn.. r. zmır e nıçın Y e mobile binerek fiıhrerin ikamet cttigw•i mnnya Rusyayı Avrupa memleketlerin-
q~n l 1 . d l ~hir ·~ 1: • t~ - k ı_ • villaya gitmişlerdir. B. llitler, misafirini Arasın a yapı an den tecrid etmeğe çalışmakta ve siyasi 

llet v ecqsı ou no taya ~nemmı- villunın 'hasamnklarında karşılnmış ve ınükall"melerden uzaklnştırmağa uğraş-
fc;>j :rrn~rniş olsa bile vilayetin tari- lorda samimi surette hoş geldiniz, de- bu görüşmelere dün maktadır. 
t asdık ed k b .. . 
tttifed er en unu gormcsı, miştir. Alman devlet reisinin yanında bu ya sı·yaseft.nl• şı·d- lngiltcrenin Alman isteklerini kabul 

..... e tadilat t • t d B H" 1 d k b 1 B 1 k 1 • 11('~ ın· . yap ınna"'ı ıcap e - sırada yaveri bulunuyor u. . ıt er mi- veya a emi n u Ü er in müza ·ere e· 
dıldit.· IYdı ~ Nihayet tarife tasdik e- 'safirinc villasını gezdirmiş, bundan son- detle aliikad. ar eden rinin sonunda nnlaı:ılncnktır. 

"ıne ".. b h . ı tnıyan ; 0 re, un!')an aberlerı ol- rn çalışma odasına çekilmişler ve bur:ı- k Bu konuşmalarda esas noktalar üzc-
~Oturn J>k~ıs. memurlarım, §ereflerini da uzun müddet görüşmüşlerdir. ÇO mühim bir rinde anlaşma olmuş gibidir. 
h"berd a ıcın olsun, yeni va?.iye~ten 1 B. Hitler ve Lord Halifaks öğle ye· ehemmiyet Veri/- Belgrad, 19 (ö.R) - Vreme gnze-
..... ar ed .. rek bı") • 'l . k • 1 u· • b b · J d' t • L d d b"ld" ·ı· ·•ıernu l c.çı erın, onıro megını era er ycmış er ır. esınc on rn an ı ırı ıyor: 

'°"'km/ aknı~ ihtarlanna maruz bı-1 Berteşgadende lngiliz. Fransız, Amc- mektedir. Almanyaya müstemlekelerinin iadesi 

Tütünlerimiz .. 
Satışların yeniden ha
rar·etlenmesi bekleniyor 
....................................... piyasada mevcut tütilnlere göre birinci 

30 milyon 
Bu ay sonunda 
Satışlar 30 mil

~· yon kiloyu bu-
• 

~ lacakmış 
• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
.Alllidarliırdan bize verilen ma10mata 

göre tütün piyasası henilz hızlı bir şe

kilde ink.i~af etmemiş olmakla· beraber 
diln de bazı satl§lar yapılml§tır. Ilk hız-

la satılan tütünlerin tesellüm muame
lesine bu hafta içinde devam edilmiş
tir. 

neviler 50 - 70 kuruş arasındadır. Ik.ine 
ci neviler ise 40 - 50 kuruş arasındadır. 
Ancak birinci ve ikinci tabiri, en iyi 
tütünler .sntıldıktan sonra piyasada 
mevcut mallar içindir. 

Alakadarlnr, tütUn satış1annın ay nı. 
hayetine kadar <>tuz milyoı;ı kiloyu bu· 
lacağından ümitvardırlar. Piyasnnın 

önümüzdeki hnfta içinde biraz dnha mil· 
sait şartlarla inkişnfı muhtemeldir. 

Türk Limitet.şirketi dün ödemiş mın .. 
takasında muamelelerine devam etmiş
tir. 850 bin kilo olan Kuşadası tUtUn 
rekoltesinin 8QO bin kilosu satılmıştir .. 
Diğer tUtUnler için henüz müşteri yok· 
tur.. • 

Dün Akhisar muhabirimizden aldığı· · 
mız bir mektupta, bu mıntakada henfü 
satışların hararetlenmediği haber ve· 
rllmiştlr. Akhisar muhablrlmlz, tUtün 
müstahsilinin acele ödenecek borçları 

Tütün piyasası açıldığı tarihten §im- oldu~undan zorda . olduklarını mektu-
diye kadar (Dünkü satl§lar hariç) yir- bunda zikretmekte ve her halde Acil 
mi iki milyon Uç yUz bin kilo tUtUn ga- tedbirler alınması lüzumuna işal'et et· 
tılmıştır. Son haftanın satış 8evlyesl, mektedir. 

B. 1. ·Delbos 
Balkan memleketleri 

seyahati etrafında 
-·-·-·· Fransız meclisinde 

BelgTad, 19 (ö.R) - Paristen bil· 
diriliyor: Hariciye nazırı B. lvon Delbos 
bugün mebuslar meclisi hariciye encÜ· 
meninde Fransnnın dış politik.ası hak· 
kında izahnt ''ermiıtir. B. h-on Delbos, 
ortn Avrupa hakkında da gelecek hafta 
izahat vereceğini aöylemi~tir. Hariciye 
encümeni azasından ve eski ba§Vekiller· 
den B. Flanden hariciye nazın B. Del-

izahat · verdi 

1 
bosun ort9 ve doğu Avrupnya bir müd
det ııonra yapacağı ııeyahatin oimdilık 

1 münasip olup olmadığını sormuııtur. B . 
1 
Flandcn bundan ba~ka Çekoslovakya 
hariciye nazırı B. Kroftanın eon Paris 
seyahati münasebeti ile iki memleket 
arasında bir itilaf mukavelesi aktedilip 

edilmediğini de sonnuıtur. B. Flande
nin bu son cevabı menfi cevapla karşı
)anmıııbr. B. lvon Dclbos bundan ıon
ra kanunuevvel ayında Balkan memle
ketlerinde yapacağı ııeyahat hakkında 

B. Flandenin sorgusuna cevap vermiı
tir. Bu hususta hariciye encümeninden 
daha fazla malumat aızmaınııtır. Bunun-

l11on Delbos 
la beraber B. Delbosun Balkan memle-
k.ctlerine yapacağı ıeyahat ehemmiyetli• 
dir. 

T rakyada turistik 
faaliyetler ~enişliyor 

al~=~ la~.ıınl?elmez miydi} Hiç l r1kan ve diğer memleketlere mensup bir ........................................ kanaati gün geçtikçe Jngilterede kuvvet 
- SO~ kuçük alaka gösterilmiş çok gazeteciler toplanmışlardı. Lord Ha- Belgrad, ~ (ö.R) - Heyeti vekile bulmaktadır. İngiltere ııiyaai mahafilin· Edirne, 19 (Hususi) - Turing ve ' 'e güzide bir heyetin iştirakiyle yapıl· 

UCtNCt SAHiFEDE - lifaks öğleden sonra B. Bitlerden ayn)- azasından Lord Halifalmn Berlin eeya· de barış büyüle elçisi unvanı ile tanınan otomobil kulübü Edirne oubesinin Al- m11tır. 
beti le Vremcı ueteainin - NU DORDONCO SAHIFED&- pul) a terti etti"i ilk ezinti münevver - SONU DöRDONCO SAHiFEDE-



EDEBi FIKRA: 

Küçük bir liste .. 
Bugii.n, oluırlarun içinde en ,oh beğendiğim romanla· 

rin adlarını y:ızacağım. Beni böyle bir raecburiyete •iiriikliyen 
JeY -Geçen yazımda •Öylediğim gibi- gençlerimizi geli,i gri~el ro
man olıtıMGiııt... luırtarmak oe e4ehi lıiiltiirlainin inkifalına ya
rayacak li.teler htaırlantaktır. Bu ip11 göründüğü kadar kolay 
ol--'ıi•• iM 6öyk tler•e çatma bir felıilJe ')'apılain.ıyııcaiını 
bilmiyor deiüi.ııt. Nitekim bw cilaeti göz önünde bul...dıırmuf ve 
geçen yazınula: «Bir tellı.in 11e terlNye yol. olan roawınlann, bu 
İften anlar 6ir heyet efi~e ayıHamnaıı, yaflara göre tamil edil
me•i ltizımlır.• Janiıtim. Maam.alih bu -yol.da denemeler yap
mak her halde faydalı bir feydir. 

Ben, "Yeni Aıır• ga.utui. a.Gen,lerimize hangi romanları 
tav•iye edersiniz?» baılıklı bir anket açmaya çağırıyorum. Bu 
humsta •Ör.. •öiliyecelı salahiyetü birçok değeni arhadaşların, 
i•abetli görüfkıinilen biiyiik istilalieler elde edileceğine lıaniim. 
Beğendiğim romanların acllannı yazmadan önce fU'IU tebarüz 

ettireyim ki, bu lüteyi yaparken )'alnı.z zevkimi değil; içtimai ha
yatımızı H her gün yeni lıamteler yaratan inkılabımızı bir ölçü 
diye lıallandınt. l,te lttızırlalıiun liste: 

Ref'lf Nari'nüt: Yef'İl G~ Acımak, Yaprak Dökiimii. Mahmut 
Yuari'nin: Peruin Abla, Bağrı yanık Dmer. Yakup Kadrinin: 
Yaban. Ah GiUuliizün: iki Süngii ATcuırul~ Bu Toprağın Kız
ları. Sadri Et01t'in: Çıkrıklar Drırıuıca. Peyami Sala'nın: «9» un
cu Hariciye Koiuıu. M. Turhan Tan'ın: Akından Akma; roman
ları ..• 

Polis 
~ 

Kanun ve nizam 
kuvvetidir .•. 

FUAT EDtP 

onser 
Büyük muvaffakı

yetler kazandı 
--o-- -0----

B u kuvvetin şerefini Dün akşam Elbamra -ınnemasında 
kıskanarak /ıorumata Münür Nureddin ve arkadaşları Fahire 

ReFik, Kemani Sildi, tanburi Refik ta· 

mecburuz . . . rafından verilen konser çok muvaffa-
,.. •BAŞTARAFUWUNCt SAHJFE.DE- kıyetli ofrnu tur. Program fevkalade iyi 

olsaydı yapılan tebligata mutlak bir tertip edilmişti, Birbirinden güz.el olan 
itaat göstenneğe a1ı~mıı olan polisle- eserler bu yük.sek heyet tarafından sa
rimiz kendilerini halk önünde küçük natlanndaki kudreti bir :kere daha gös
düşürebilecCk bir hadisenin çıkması- tcrir bir şekilde okunmuş ve çalınmıştır. 
na meydan vermezlerdi. Bilhassa programın birinci partisindeki 

tnnburi Ali (efendi) nin nehavent yü-
Şehir meclisi gelir i~inde faila has- rük semaisi olan (Bilmezdim özüm gam

sas davranarak polisi düşünmemiş, zene meftun imişim ben) eseri hiç fÜP· 
Vilayet tarifeyi olduğu gibi tasdik he yok JU besteUnn nıhunu şıldedecek 
etmiı •• Emniyet direktörlüğü polis- bir şekilde okunmuş ve çalınmıştır. Bu 
lere tebligat yapdmama.sı yüzünden büyük eseri ancak bu yüksek sanatkar 
bir hadise çlbbilcceğini batırma ge- lar bize bu güzellikte dinletebilirler. 
tirmemİf.. Hülba birbirini takip Programın ihtiva eylediği her eser ny
eden alakasıilıklarm haksız yükünü n ayn salonu çınlatan nlkış1ar topladı. 
hep polisler yüklenmİ}tİr. işte tees- Elhnrtmı müstesna günlerde me.zho.r ol
sürle kartı!amağa değeri olan şey duğu güzide bir dinleyici kütlesi ile hın
:de baştan sonuna kadar devam eden cahınç dolmuştu. Verilen musiki ziyafe
bu alakasizlaktır. Hiç olmazsa şimdi tinin hassasiyeti içinde salonu terkeden
bidayetteki bata tamir edilmelidir .• ler, sanatkarlann 23 tkinciteşrin salı gii
~ilayet otobils tarifesinde polislerin nü verecekleri ikinci konseri sabırsızlık
vazife halinde iken ücretsiz seyahat la beklediklerini açıkça ifade eylemek
etmelcrini temin edecek tadilatı ten de ayn bir ır.evk duyuyorlardı. 
yapbrmağa çalışmalıdır. --=--

ŞEVKET BILGtN Ocak kongreleri 

• Tayin 
Şdırimiz aullu:cza hakimi iken Mui:.fa 

müddeiumumi muarinliğine tıalıvı1i me
muriyet eden baT Kemal: maliye vdca
leti bulı::uk müpvirliğine tayin e:lilmi~ 
ve dün Ankaraya gitmiştir. 

Eşrdpaşn l;amununa baf;lı ocak kon
grderine devam edilmektedir. 

Bu akşam saat yirmide Oeğirm'"nda· 

ğındaki Seli.miye. u~inci Osmani}·e \'C 

Fatih ocaklarının kongreleri .. yapılacab 
tır. Bu toplanttya ocaklarn mensup par
tililer davet edilmişlerdir. 

BAZAN MASAL~ BAZAN MiSAL: 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Cadı telkini 
a.tiyw La,.~ bazılanıun zehirlerini söylemelı iatiyoru.n. Yan

im anlata71111. Düa alqam eve gelince beni bermutad karşılayan knr~eıimin 
~ oa ppndaki Ayhan. Birdenbire amca peri, cin ne dmıelttir, 
dİ7e IOC'anca pprdtm. 

- Bunu nereden qiUin diye ben de mukabil soruda bulundwn. 
- Düa lllcıam ihtiyar bir bayan gcldi o söyledi. F&at iyice nnlayama-

dmı, dedi. 
Ben rncu'kf •• •• - d .L - • 

Y"' ann uçanu e :nemen yanuna çagrrdun. Cm ve peri.-ün: Hırs~ 
yankesic~ dolandırıcı adaallar oldQğunu lazımgeldiği kadar misalleriyle a."l: 
ı~.tbm ve wtdı:: Arç ve Acetn ke1imelerinin kullanılmadığını, hep Türkçe 
aoyl~ ..-e hinaenaJe,.tı bir daha cin, pen kelimelerini ağtdanna almnmıl· 
ğı tıdcletlic:ıe ihtar ft tenbih ettim. 

?u mesele üzeı-İne de bir öğretmen arkad&ifll endişesini batırladun. Me
sela: Cinai ve mescit gibi muhitlerde oturan ve bu mulaitierin daimi lakinleri 

ve. ~...tileri olan gerçi sanldan Çı.karmqlar ama hata kelketlerinin vwyer
lermı arkada veya yanda kullanmaktan kendini kurtaramamışlıınn arasında 
~ l"';im ...... çoc:Uldammz acaba nasıl ve ne gibi tellônleria tahb tesirin
d~•· Ve acaba ha gil>i eemtlen!e bazan tetkikat Japllıyor mu? Bakmrz bu 
gibi fe7feıte .ıib.srohmyan n İıulnmlyan insanlann bile nasıl müteessir ol
cluldarml Pl1inç bir misalle anlata.yan: 

Cimi. ~nedir bilmi,.ea Ye fakat vazifesinin ehli ve cidden insan Lir 
zat obn B....a. nuırangoıc Ahmet usta anlatıyordu · 

- Cenç Ye ele telim. A1ağvnda ağe.sa yere bela- sarlmn plv.van. bc
Iİmcle de pi ~ •re llir de ~ bir bmanda Lir ramazan cecesi Bur
aamn bir blawe.i.de,.im. Arbdatf..-daa biri;i filim mezarlığın 6lia yerine 

Ü. sirİP fG bzııit çakana IMr teplİ t.Ulan var de,.ince darw muyum? He
- meura gittim. O Jett bap ö7'e bir çakbm ki, çık ......... imkina yok ( 
Arta LaldaYaya b.zaadım sewinciyle sicaramı yaktua n gitmek için araia 
k ......... •ada .,.,._ Lir ptdetle meıcar tarafmclaa çıekilince laçiütii yere 
dipmımle beraber amannnn diye bastığan feryadı müteakip kodwc:ba ba-
1ılınqun !.. 

Meier beni cöıtetlemeie eden arb.dqla.nnım lmc.aimda en cdcl&ten 
Ye a}'lld~ sonra ıalvarurun dela, dqik o1duğ11au. anla1mca hem kendi 
kendime güldüm, bem de utandun. Lakin daha ıtiyade inanmadığım ıe1den 
kodduiuma .tand11n. 

!ıte en laik adamları bile çileden çıkartan bu gibi caddann cadıca telkin
lerine luı:-fı gençle:imi::i, kikpe cvlitbn:::ı:n koruınııtıytz. 

H. OK. 

,YENıASIR 

Kültür işleri 
Yeni liseler açılması 

tetkik ediliyor •. 
Kültür bakanlığı, gelecek ders y21t kcUeri yapbnl:tcakur. Okullarda milli 

sporlanmızın tatbik edilmesi \'e mo· 
dem spor oyunlannm tatbiki de düşü
nülmektedir. Bunlar arasıncla Beisbol, 
Basketbol gibi oyunlar vardır. 

~sor/ ~Rlft CUMARn:51 :ti! - ~~ 

-·~~~~!~~] 
Bir I'aınazan gecesi 
- Ramazanın on bcJi oldu. fW1Ul1 

1 
Fuara şurasında on beş günlük daha ömrü kal" 

dı. Cd bir güncük olsun oruç tutl 
Diye bizim1ci tutturmuştu. Kırk yıtda 

istir ak eden bazı f ir- hir aözünü tutayım. hatırı ho~ olsuol 
j Diye dün gece sahura kadar uyumamak 
ma/arın şikayet/eri i~n otutdum. Masamın \iaşfıda iki elle• 
fzmir Enternasyonal (uarına iıtira1: rimi kafama vezerek daldım düşiinco 

eden bazı müesse9eleria 7ibdt makam- deryasıwı.. U,-uyacak olsam, top değil, 
lara kadar aksettirdaden bir tikivet var- baıırmn tepesinde bomha patlasa uyan" 
dır. Bu şikayet ticaret odasına. fuar 1-:o- mazdım ama, kör feytan gözüme uyku .. 
mitesine ve diğer mahalli ba:r:ı makam- J'U alıverdi, neden sonra bir kolumun 
fara da akeettirilmfıtir. üstünde masa keyfine başlamışım. 

Hükümetimizin .kabul 1re neşrettiği hir ., Dururken. dururken bir rüya görme· 

kararname ile. Izmir Entem.nsyonal fu. ge başladım. 
başından önce orta okulların, liselerin 
talebe vaziyetini tesbit etmeğe karar 
vermiş ve aıakad:ır müesseselerden ba
zı malumat istemiştir. Incelemeler, se
ne içinde neticelenec::?k ve talebe \•ni
yeti, lise ve orta okulların dersane ih
tiyaçları tespit edilecektir. 

anna iştirak eden bazı müesseselerin hıt- cYcrde mi desem, gölete mi desem, 
1"İçten getirerek fuarda fiüen teshir ellik- ayakta mı desem, oturuyor mu desem 
ten sonra. fuar komitesinin ~österdici bir halde iken Nasreddin Hoca mı, Tu· 

MÜNAKAŞA USULÜ şekilde tevsik ederek sattıkları eşyaya nnlı Hilmi mi, Mtbmet Akif mi bilm:-
• · ·· · ·•· "·" ... ··· ....... .... mukabil biner liralık döviz verilmesi mu- )"orum. onlara. benzeyen İ>irisi kar~ıma 

Gelecek ders yılı başından itibaren 
orta okullarla liselerde azami talch:? sa-

Kiilfür bakanhğmm verdiği karar karrerdi. dikildi: 
mucibince orta okullarda ve liselerde ı Kambiyo müdürlüğü, cereyan eden -. Tok.dil ca~ kulağıyle b~ni dinle. 

talebe arasında ders müna~c;ası y~ıl- muameleye rağmen bıı gibilere serbest 1 Oedı. Sana .keıfı ewara geldım, 6llkın 
maktadır. Bu usul çok istifadeli netice- 1 döViz vennckte tereddüt etmis ve )"Cnt· bunlan kimseye açıma. söyleme ve >•az· 
ler vermektedir. 1 den ba.z.ı vesikalar istemiştir. Öğrendi~i- ~0 • • • Senin K~ntarağası .. oğlu çocuklu· 

Bir ders esnasında muallim, o günün mize göre, kambiyo müdürlüğünün esle· cunda duyup, u~ık oldugu )\rabı pek 

JiMNASTiK DERSLERi dt-rsini talebeye takrir etmekle ve ta- 1 diği vesikaların itasına maddi imkan yakın bir zamanda ağoraoın dört dılrn· 
. . . . • . . .• • . . . . . . . . . . . . .• . . • . .. . .. le beden birini gelecek ders saatinde bu 1 yoktur. Bu vesikalar, nncak bundan son· dan bir dılı içinde görecek, bulacak, mu• 

Ynnılan tetkiklere g;:re orta okullar- · .. · 1 raki fuarda teshir edilecek b · l · · rndına erecektir. Sağda mı desem, Rol· 

yısı kırk b~ olacaktır. Iuuir i;i.n baz.ı 

hususiyetler düşünüldı.iğü ve yeniden 
bir list! açılması için tetkikler yapıldığı 
öğrcnılmişür. 

...,... u den:ı tekrarlamaga ta\'Z.lf etmektedir. " ır ma ıtın d d .. . 
la liselerde talebeye verilen jiınnastık Aüıkad if l' tal b 1 k .. .. mevzuu bahsedilebilir a mı esem, onde mı desem, arkada 

d rsl 
. d b ki d l ar. v z e ı e e, ge ece gunun l B il k . h"I .. 1 . mı desem 'bacnğınr yakalamak üzeredir. 

e enn en e enen rnn m:ın n ana- d~rs sa:ıtındcn önce nrkada.şlnnna bu u ma nrın ararname u ;:um erme 
madığı anlnşılmıştır. Isveç usulü jim- d<>rsi anlatmak için. tabü bir munllim 

1 
göre satıld1k1nrı, bu hususta kanuni ea- - EL 

1 J"h" l" · h 1 - Hayli zamandır ve hele ameli}·nt· 
nasliğin, bugünkü ihtiyaca cevap v~r- 1 g 'ıi h:ızırlanımıkta ve materiyel topla- a ıyct ve mesu •}•eti aiz o an fuar ko· 

d 1 
· l · · f k · 1·-· dk d I tan sonra kalemi eline almıyan isinde 

me iğ.i. jimnastik d.ers1eri us. u.iınün. ta.- maktachr. mıtes1 v.e uar ·om.ıser ıgı0nce ta·s· i .. e .• ~i .. - ~ 
k d H lb k k b 

_ ve 'fikrinde muhtar bir doktor, ortalığı 
dıl edilerek bu dersın daha tStifadelı bır Bu usul. talebeyi muayyen mevzular me te ır. a u ı am ıyo mudurlııgu, 

1 
k b · el h.eyecana, meraka salıp herkeste ukde .. 

şekilde geçm~i sebepleri aranmaktadır. üzerinde münakaşa fikrine alıştırmak- no ~a~. ır muam. eye meydan verilme-
Jimnastik dersleri spor dersine tahvil t d Bilh ._ k I . d b mes1 ıçın bu vesıkatarın hazır1anmftsın· fer brrnkan esrarlı ve güzide yazılarına 

1 
a ır. ı assa ıuz me tep erın e u ı k bugün mü desem, yarın mı desem baş· 

edilecek. talebeye oyunlu beden hare- usulün faydalı görüldüğü anla«ılmışlır. da ısrar etme tedir. "' lıyacaktır. Yine sin ariasından büyük 

D , • l Diyanet işleri bir merak ve heyecana sürükliyecektir. 

r 0 lS erin teri ii Teşklllilının vazlfelerlnl = :t.~•line ,üheden bfr kalem e.ı 
gösteren nizamname Zeybek ve Kabadayı raJc.ı fabrikatörlc-

Ve kile t çe hazırlanan o;, ... , i,Icri ~~. icoL1Abrun ··- :~~k·~~~::. dmm. •aboh m• deocm 

zifclerini gösterir nizamname çrknııs- M h F · h b" • e ı :.; - eş ur rasatcı abn oca, ıt 

nızamnamenın esas arı tır. Nizamnamenin birinci maddesine gö- gün fzmirin baz.ı semtlerini gezerken elin .. 
re bu makam dslam dininin itikat ve deki fındık dalının eğrilip kınla.ralc ye• 

• v• • • ' • • • • i~adata ~:ir bütün ahkam ve mesalihi-ı ni bir cazibe lc:uvveti göstef'diğini anla· 
Polıs ıne legınc gırış ve terf ı esasları-ı lecek mzıbah cezalar hakkında da bir nın tedvm vazifesiyle mükdlef ve müf- yacalc. 1zmirde arzın ca-"- -ı ·· - d' , 

·· ı~- b ' • h l 1 zwe o çusu ıy 
nı gosı.=~n ır mzamname aıır anmış- nizamname hazırlanmıştır. lnzibal\ cc- tülerin mercii olmak üzere. tesis edil- timdi mi desem. sonra mı desem cilt cilt 
lır. Polis mesleğine kabul edilecek va- uılar şunlardır : l miştir. kitap yazacak, günfCl'ce fconferanı vere .. 
tandaş~a~m Türk olmaları, fıili askerlık . ~htar, -~evbih.' maaş kat'ı, k~de~ ten- Yeni ~e~kiHitta vazife görecek müşave- cektir. 
hizmelinı yapnuş bulunmaları. otuz ya- zıh. ter!un bır devre gecıktırllmcsl,. re lıeytmın baılıca vazifeleri ikinci mad- - E) ... 
ş~ndan yukarı bulunmamaları. 1,64 san- meslekten ihraç, memuriyetten ihraçtır. dede şöyle anlatdmalctadar: - E.sansiy{e., kolonyaaiyle her zamal\ 
lımden kısa boylu olmamaları şarttır. Va ' f .. if d . t' l k k tbadat ve itikadata ve me'deni kanu· ög-Ünen bir cczaeını~ •ekec bayramı hi.ir• . . . zı esını n a ın ızarnsız ı ve a- v 
Polıs ınesleğınc gırenlerin ecnebi ktz- yılsız.tık r<ÖSte 1 .1 t • nun neşrinden önceki zamana ait vasiyet metine a'lc ta.•tan baynuna rtıahlUI lzmi< 

• b ren ere ' ı ar cezası ven- v 
lada cvlenmış bulurunamaları da mec-

1
. A . . . . . 1 ve miras gibi hususlara müteallilc sorula- ri bürüyen hir koku çıkararak posta ilo 

b "d" E b. d 'I b 'l nl . ır. mırın tenbıhatma nayet ctmıyen . urı ır. ene ı ı ı e er tercihan bu . 1 cak suallen tetkik eder. lslam dininin iti- mi desem. kendi etiyle mi deaem bir §İ" 
ı ğ ı b 1 dil' 1 .. . . veya sorulan suallere cevap vermıyen- k • mes e e en u e ır er. Yuksek tahsılı 

1 
t bih 1 adat ve aba.data müteallilc husuıdar için şeciğini cZozo Oalmast a gönderecektir. 

b ı la d bo er ev cezası alırlar. Halka meslek 1.. 1 .. . . u unan r an y ve yaş farkı aran- .. . • . 1 uzumu gosterılecek lcıt.aplan yazar ve - E> ... 
maz. arkadaşlarına kotil muamele edenlerın C"'..erleri tetkik eder. Vaaz hülasa1annt - Bu sene mi desem, gelecek eent> 

Polis mesle~tnde terfı"e ıs' tı'hkak kes- nuıaşlnn kesilir. 11timası da maaş kat't 1tetkik ve 1',.n 1 ~ 1nda va·a· me•"'ularını d b o 1 ...... u .. •c. la- mi esem, elediyenizin Behçeti dünya. 
betmek liyakat veya kıdemle mu"m- cezasını istilzam eder. Vukuat haberle- yin eder. kl par arının, dünya fuadannın kralı ola· 
kündür. Lise mezunu olmıyan polisle- rini ~mirlcrinden gidiyenlerin on beş Müftüleritt vazifeleri şunlardır: cakt1r. 
rin komiser muavinliğine, komiserlrk ve günlük maaşları katedilir. ftikadat ve ibadata müteallik sorula- - Bitti mi> 

haş komis rliğe kadar olan derecelere V zifc başında fımir veya memurla-, cak meselelerin teri icaplanm bildirir- - Hayır!.. Bu sene mi desem, gele· 
terfı cdebilm-Ieri için önce Polis mek- ra yalan soyllyenlcrin kıdemleri tenzil ler. f ıikndat ve ibadata ait işler hakkın- cek sene mi desem Amet'ilca ReisicÜnl" 
tehi ve~· enstitüyü bitirmeleri icap 1 edilir. izinsiz olarak şehir hududu d:ı- ' da ya bi~~at vaaz ederler veyahut vaaz- huru Ruı:velt: dünya sutbunun temini 
eder hilınden çıkanlar da ayni cezaya çarptı- ı lara - ~ev ızeler tertip ederler. Vaiz.ferle için bütün dünyanın mütahasstsı akıt • 

l<!mniyet kadrolnnna sivil olarak ay- rılırlar. ı dersuımtann vazifelerini mürakabe eder- doktorlannı toplayıp hafi bir içtima ya" 

rılanlardan bu vazifede muvaffak ola- Emniy" eti suiıs' ti 1 ht k" l l d ler. ihtida için müracaat edenlere usulü pacaktır. Karannı .• 
1 

ma , sa c ıır ı c, o- d • • d 1 1• ınryan ar, üniformalı sınıfa hde edi- d I k 1 aıresm e s am dinini telkin eder \'e Derneğe katmadı, sağımdan ko1unt 
1 1 lan ıracı 1 • yalan yere şehadet yalan ı· ı . . ir ~r. . .. • 1 zımge en vesıkayı venrler. kaydı, kocaman bir denize yuvartan• 

}•ere }'Cmm, curüm tasnii, iftira gibi ı .... ı d b - dım, yuvarlanmamla bet'aber uyandım 
suç ar an irini işliyenler, Amirini döv- "7ZZZZZ7-..Z-/.ZZX:Z7..7.7.7:7.:;rcq:AZJIZ71 ' 

Emniyet t~şkilalı mensuplarma veri- meğer bizimki: 

:········································· 
a Sivas- Erzurum; 
E istik re: z tatı.vUlerl ~ 
: satıleğa çıkarıldı E 

Sivas • Erzurum İstikraz tahvilleri bu
günden itibnf'cn satılığa çıkarılmıştır. is
tikraz tahvillerinin 125.000 adedi 20 şer 
liralık, 4000 adedi 50lf er liralıktır. Sa
tışlar bugün açılacak ve ille l:ıi.nunun on 
beşinde kapanacalchr. , 

BUGONKO 
MATiNALARDAN iTiBAREN 

meğe kalkışanlar, amirinin mi.isaaclesi LJ lk ' k .. ' K ile h S h o· 
haricinde dosyaları kopya ede~ler, ev- N .rıQ eVl OŞeSl - a ya ul a ur topu ntıldıf ,. 

ye seslendiy.se de uyandıramanuf ta yü• 

rakı kcısden ortadan kaldıranlar polis 1 ~V'Z7../.Z7./2fZ/,7.ZZ7/.ZLZLZ7JJ~..;6 7.Üme bir bardak su ser.pmi~. uyandınnr~ 
mesleğinden ihraç edilirler. ı 1 - Hıı1kcvi müze ve sergi komitesi Hny Allah müstahalanı versin, kimbi .. 

Polis nizamnamesinde çok geniş bir eski clemekleri sergisinin kapanması mii- lir, daha nelerin esrarını keıfedcn btı 
s urette anlatılan in:r:ibat.i ..cezaların hü-1 nasebetiyle bir çaylı müsahabe hazırla- hayaleti dinleyecektim. lıele kendimin 
ı · ası yukarıdaki ~ekildedir. Nizamna- 1 mıştır. Evimize kayıtlı hütün üye1erfo sa- ne olacağını mutlaka soracaktım. Ne ra" 
meler mer'iyete g"ırm' t" B d 1 at 16 da eşleriyle birlikte bu çaylı mÜ· ı palım, evveli su serpintisi. sonra de yağ" 

1§ ır. un an son- h b . cı d' . . . 
ra polis inzibat ı · 1 • k d k' 'sa a eyı şoreı-, en ırmelerını rıca eder. sız bir deve hamuru ile ertesi oiinün oru· 

ınec ıs e~ı yu arı a ı 2 8 .. . ... -
kilde 

1 
.• - ugun sant 1 Sde t~msıl ve 1 7 de ouna niyet ettilı: •• 

şe mu me e gorerek cezaları tayin le · ......ı '- L ( t-t- ı edeceklerdir. 1 ar om1tı::111n1n na ta &&. top antıları var- Hayırdır ioıallah diyelim .•• 
dır. TOKDtL .. '""· ... .J:. . . - . - ' . 

• # ~,,, .. ' • 

TAYYARE SiNEMASINDA 
MARINELLt FILMILE ~OZEL SESiNi CiHANA YA YAN 

T l N O R O S S İ 'nin 
MOKEMMEL BiR SURE1TE TEMSiL .ETTl~I MUHTEŞEM BiR FiLiM 

KiT ARALAR ÇALARKEN 
AŞK ... ŞUR ... MUStKt. .. VE GOZELLIK MEŞHERi 

KORSIKA ADASININ FOSUNKAR SAHiLLERiNDEN BAŞLAYIP. MARSILY A. VE PARIS
TE NIHA YET BULAN VE BU ŞEHiRLERiN TABU DEKORLARI iÇiNDE TEMSiL EDiLEN 

MUAZZAM VE MUHTEŞEM BiR ESERi SANAT 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••D•••••• ••••&•c•ıaaa•••••••••••••••••• •• • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

-

PROGRAMA ILA. VETEN 1500 METRE VE 6 KISIM OLARAK ÇEKiLEN 

v E At t .. k ON VE VEKtLLER HEYETiNiN E M 1 a ur K~~~ı~Ai~:~N• 2'e anevra arı 
DiKKAT: SöZLO OLARAK YAPILAN BU FiLiM tLE GEÇEN HAFTA GöSTERILEN MANEVRA 

FiLMiNiN ALAKASI YOKTUR 
AYRICA: PARAMOUNT JOURNAL 

SEANSLAR: Her gün KITAR:\.LAR 2 - 4.10 - 6.45 - 9.20 de, MANEVRA 3.20 - 5.55 - 8.30 da 
CUMARTESi PAZAR 12.45 de MANEVRALAR FiLMiYLE BAŞLAR 

.. . . . ~ . . . ... . . ....... 
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Ainerika itilifı 
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ve Bütün dünya için örnek olacak 
beynelmilel ticareti felce uğratan 
fasit daireyi kat'i surette kıracaktır 
Nev~ ork, 19 (A.A) - Röyter Ajansı

nın nıuhabiri bildiriyor : 
He.rald Tribüne gazetesi akdi derpiş 

edilmekte olan Ingiliz - Amerika tica
ret itilafını faşizme karşı bir tedbir 
eılnrak tavsif etmektedir. 

Bu görüşmeler 
---

Bu gazete itilafa siyasi bir mana at
feden ycg:ıne Ncvyork gazetesidir. 

Ayni zamanda siyasi mahiyette ve 
"Matbuata hakim olan umumi kan:ıa

le göre itiüı.f mayıs veya haziran başlan
S:ıcından evvel imza edilemiyecektir. 

Faşizme karşı alınmış bir tedbir 
olarak da tavsif edilmektedir 

Çin - Japon davasını hal ıçın 
nan Brüksel konferansı müsbet hiçbir ne
tice alamam!§tır. Bununla beraber kon
feransta yer alan devletler ümitlerini 

Nevyork Times gazetesine göre, Ka
hada hariç olmak üzere halihazırda hiç 
bir Ingiliz dominyon ile ticari müzakc
:teyc girişmek mevzuubııhis değildir. 

• • - • - • - lı.aybetmemi~lerdir. Konferansın en faal 
lerin akamete uğraması bir kaç sene şiddetli bir endişe jzhar etmekte olduk- iki uzvu olan Litvinof ''e Eden başbaıa 
için büyUk meseleler} halletmek ve teh- ları muhakkaktır. Fakat bunların yap-ıvermiJ görü~üyorlar. 
dit.kt\r vahim tehlikelerin önünü almak maları muhtemel olan muhalefetin A~ 
hususunda lngiltere ile Amerikanın merika piyasasında bilhassa z.iraat mah- · B. Hull tarafından dün yapılan be

Yanatın ilk aksülameli iıyan azasından 
Lodgein tevdi etliğı bir kar:ır sureti 
§eklinde teceddüt taraftarı ınııhfellerde 
kendisini göstermiştir. Bu karar sure
°lfyle biitün ticari müzakerelerin bir 
tene nıüddetle tehiri istenmektedir. 

teşriki mesai etmeleri ümitlerinin mnh- sulleri sahasında esaslı tavizler ihtimal
volm:ısı demek olduğunu yazmaktadır. Jeri karşısında kırılması l5zım gelece~i 

Bununla beraber Daily Mail şöyle zannolunmaktadır. 

Lodge delicesine yapılan silah y:ırışı 
ve ufuktaki harp tehditleri karşısınd:ı 
hlç olmazsa Amerikanın diğer milletler 
<ırasındaki karışıklığı arttırmaktan sa
kınnıası lazım geleceğini ve bunun ha
Yati bir ehemmiyeti o1duğunu söylemiş
tir .. 

l..ondra, 19 (A.A) - Ingiliz matbu
rıtı, Ingiliz - Amerikan ticari müzake
relerinin resmen açılmasını heyecanlı 
karşılamaktadır. Daily Telgraf gazetesı 
böyle bir itilafın yakın mııddi menfaal
le:rin ç~rçevesini aşan neticeler vermek
ten geri durmıyacağını yazmaktadır. 

ltHM bütün dünya için müheyyiç bir 
hıisal teşkil edecek ve beynelmilel ti
tcıreU fena bir şekilde felce uğratan in
h" r ve takayyüdatın fn~it daire ini 
ltat't surette 1...-ıracaktır. 

Nevs Chronicle gazetesi şöyle yaz
lklaktadır : 

Bu alelade bir ticari itilaf değil dün
l'CUıın en bUyUk demokrasilerinin tesa
lllidünün açık bir tezahürüdür. Siyasi 
thcmmiyeti iktısadi ehemmiyetinden 

~a büyüktür. Demokrasiler için bu 
.. hah iyi haberler vardır. 
~aily Herald gazetesi bu müzaken-

yazıl'Or : 

Yarı kap:ılı kelimelerle demokrasile
rin demokrat olmıyqn memleketlere 
karşı cephe aldıklarından bııhsedilınek
tedir. Bu doğru değildir. Akdi derpiş 

edilen Ingiliz - Amerikan paktının böy
le bir gayesi yoktur. 

Bu gazete dünyanın ideolojik taksi
mini Yahimleşlirecek her türlü tefsirle
ri nefretle reddetmektedir. 

Tokyo, 19 (A.A) - Japon mahafili 
Ingiliz - Amerikan müzakerelerine kar
şı büyük bir altıka göstermektedirler ... 
Japon gazetelerı teklif edilmiş olan ti
cari misakı komünizm alt>yhindeki mi
sakı imza etmiş olan devletlerin tazyiki 
dolayısiyle demokrasi blokunun bir sı
kılaşması gibi tarif etmektedirler. 

Ottava, 19 (A.A) - Yakında lngilte
re ile Amerika arasında bir ticaret mu
kavelesi akdi için milzak~relere giri~IJ
diğine dair ayni zamanda Londra ve 
Vaşingtonda yapıhnış olan beyanat çok 
müsait bir surette karşllanmıştır. 

Başlıca mü~küllerden biri Kanadanın 
Ottov:ı itil5..flarının kendisine bahşetm~ 
olduğu lngiliz imparatorluğunun ceza
sından bulunıın memlek Uer ait ve 
rüçhan esasına müstenit baz.ı haklarını 
ftda etmek mecburiyetinde kalacağız. 

Bazı mühim mahalli müesseselerin 

Çin resmi tebliği 
-----------------------Japon taarruzu kırıldı 

400,000 Çin askeri sağlam bir mü
dafaa hattında tahşit edilmiştir 

.J-lankin, 19 (A.A) - Resmi Çin tcb- ne Japon takviye kıt'al:ırı gelmektedir. lıgı: 
insan zayiatı her iki tarafta da çok 

"u!ueni Çin kıt'al:ırının harp sah:ısına büyüktür. Chansi ve Cantung cephele-
. du üzerine Şanghay - Nakhı dc- 1 ri Çin kumandan1arı §imalden ile{liyen 
~olu üzerinde Sucovun yinni beş ve Şanghay cephesinde bulunan Japon 
l>ıl lllctre şnrkmda Cenyiye doğru ya- kuvvetlerine karşı umumi bir mukabil 
tu:n J:ıpon ileri hareketi durdurulmuş- taarruz emri vcrmi~lerdfr. 

So Düşmanın ~arı nehri geçmek husu-
bıu t günler zarfındaki devnmlı yağ- sundaki bütün 1eşebbüsleri Mdn1 bıra
lait:.ara rağmen Çinliler mevzilcriru kılınış ve bu harekat esnasında Japon
lidd ıy~ etmişlerdir. Halen Cangsuda lara büyük zayiat verdirilmiştir. 
dir eUı bir muharebe cereyruı etmekte- Bir çok seyyar Çin kıt'aları Chansi 

bıc~ ~~ şiddetli bombardımanlara rağ- de ve bütün demiryolu boyunca Japon
~§ltiI ıkı mühim sevkülceyş merkezini ların münakalelerini kesmcğe ve J:ı
tın 1. eden Kacing ve Tucc:ın Çinlilc- pon kuvvetlerinin geri te~kilatını boz-

c lllded· ~ 'i·· ır. maga muvaffak olmuşlardır. 
\'an~ mil uzunluğunda bulunan ve Tokyo, 19 (A.A) - Hariciye nezare-
bilıjl~ zc nehri üzerinde Hupukovdan ti namına söz söylemeğe s:ılahiyettar bir 
l>ıng~<ırak Cangsu Cenyi Cinpu Kacing zat Japony:ının büyük bir ihtimalle 
Capu u turjkiyle Cekiang sahillerinde Franko hükümetini tanıy:ıcağını fakat 
•Oo b~a varan yeni müdafaa hattında bunun jçin heni.iz bir tarih tespit edil
lıu h ınt Çin askc.ri tahşit olunmuştur.... memiş olduğunu beyan etmiştir. 

atın . tihk~ ~a edıinı· ıs anıları çok evvelden in- Bu zat Mançukonun llalya ve Alman-
~IJ\>vel}· ış. bulunuyordu. Bunl:ır çok ya tarafından tanındığını ve Mançuko-

Şiınaı~ hı: haldedir. nun komintem aleyhindeki pakta işti-
hıadı 1 Çınden ve Papony:ıdan müte- rak ettiği hakkındıı matbuat tarafından 

surette Şanghay Hangov arazisi- verilen haberleri tekzip etmiştir. 

Jl Bir haftada 10.000 kitinin gördüğü • 

~ Y ÇETİN DENİZAL Ti HAK/Mi 
ay Çetin ordularının. Diritnotlarının deniz altı tehrini 

topa tutması (Son) 

TORKÇE EHLi SALIP MUHAREBESi 

SALAHADDiN/ EYUBİ 
TORKÇE en son FOKS dünya haberleri 

Bugün 
, 
LALE Sinemasında 

& • 5 5 • 

Bnşvckilin ağustos ayında Amerika
dan Kanada ile Amerika arasında mev
cut muahedenin daha geniş esaslara is-

tinaden yeniden te\kik edilmesini talep 
etmiş olduğu ve bu müzakerelerin In
giltere ile Amerika arasındaki müznke-

relerle ayni zamanda yapılacağını ilave 
etmiş bulunduğu kayde şayandır . .Bu 

müzakereler bu suretle Lon~ra - Va-I 
şington ve Oltova ıırasında uç t.araflı 

1 
bir anlaşma manzarası nrzedecektır. 

Kanada efkarı umumiyesi bu işte ik-
i 

tısadi ehemmi:ret ve şi.iınulden d ha 
umumi bir ehemmiyet ve ştımul gvr-' 

mekte ve bu işin büyük dcmokrasıledn 1 
diktatör devletlere karşı mesai birhl=~c .. r 
rini inkişaf ettirecek bir çare oldugu 
mütalaasında bulunmaktadır. 1 

Gazeteler esasen para itilafı ile bağlı 
olan Fransanın munhharen iştirak ede

ceği bu yeni blokun dünya mahsul:ıtı-1 Amerikanın Brüksel elçiıi Misters 

nın yüzde ellisini kontrol edeceğini yaz- Hueh Gibıon konferan:ı pözde sima-
maktadırlar. )arından biridir. 

Belgrad, 19 (ö.R) - lngiliz efkarı 

umumiyesi Ingiltere - Amerika arasın
da bugünlerde akdedilecek olan tic~et 

muahedesine büyük ehemmiyet ver-

mektedir. Bu muahedenin siya5i ba- i 
kımdan da t?heınnıiyeti hfıiz olduğu 1 

söyleniyor. ! 

B. M. ·M. 
Dünkü toplantısı 
Ankara, 19 (AA) - B. M. Mecli i 

bugün Refet Canıtezin reisliğinde top-1 
lanmış ve ihtiyat zabitleri ve ihtiyat as

keri memurları kanununun bazı hüküm
lerinin deği,tirilmesine dair kanun )iıyı

hasının birinci maddesini müzakere ve 

liiyıhanın ecnebi kelimelerden ayıklnn· 
ması için encümene indeııine karar vcril
mİ§tİr. 

Meclis pazartesi günü toplanacaktır. 

Roma da 
Hususi mahkemenin 
komünistler ha'kkın

daki kararı 
Romıı, 19 (A.A) - Hususi mahkeme 

24 kişilik bir komünist grubunu daha 
muhakeme etmiştir. 

Brükseldeki kılınünisl merkez bürosu 
ile 1cınasla bulunan grup şdi on sene 
ağır hapse, diğer ikisi ve diğerleri de 
dört seneden bir sene) e kadar muhte
lif hapis cezalarına ınahk\ını olmuşlar
dır. 

:Maznunlardan ikisi bcraet etmiştir. 

Roma~yada siyası gidi• 
Varşova, 18 (A.A) - Kurjer Poran

ny gazete.si, Yeni Rumen kabinesi nak
kında diyor ki : 

t 

Çin murahhası Wellington Kov kon· 
feranstan bir,ey çıkmıyacağını anlamıı
tır. Bununla beraber Çinin sulh yolla
rına ehemmiyet verdiğini göstermekten 
bir an fariğ olmamıştır. 

Siyasi buhrıının bütün gidi§i kralın 
otoritesinin kuvvet bulmuş olduğunu is
pat eylemiştir. Kralın :ıdamı olan Fra
nıısoviçin dahili~·e nezaretine gelmiş ol
ması ela ayrıca bunun bir delilidir. 

Konferans müzakerelerini yakından 
Arnavutluğun takip eden Japon ıefiri Kuruniy"e gelin-

ce, o memleketinin yalnız Çinle baıba-

25 nci yıldönümü .. ıöriifebileceğini, konferanstan bir ne

Bclgrad, 19 (Ö.R) _ Arnavutluk is- tice çılı.mıyacağını söylemektedir. 

tiklalirıin yirmi beşinci yıldönUmii şen
likleri bu ayın yirmi heşfnde kral Zo
gonun radyoda söyliycceği bir nutukla 
başlıy.ıcaktır. Ayın yirmı altısında kra
lın huzurunda btıyük bir geçit resmi ya
pılac:ıklır. Yine ayni gün millet mec
lisi reisi Arnavut milli kahramanı h-
kenderin ~nıtını aça<:41ktır. 

--=--
Sovyetler 

Yüksek Şura azalığı 
Belgrad, l9 (ö.R) - Alınan haberle

rı• göre bay Stalin, Voroşilof, Molotof 
ve Litvinof, So\'yet yük ek ~urnsı !iza
lı~ına namzettirler. 

SAYFA ~ 

ATATüRK 
Mersini şereflendirdi 
Mersin, 19 (Hususi) - Biıyük Şef Atatürk. u:~.ıkatlerınde bulunan zat· 

larla birlikte bugün saat 1 5 de Mersını şercflc.-ndirdıler H but n halkın } u 

rekten kopan coşkun tezahurlcri ıle kı:nsılandılar. Ş f, ı! ı ~nnt kad.ır 1er
inde kaldılar 'e saat 17 de hareket buyurduhır . ....... " ________ _ 
Kocaeli meb'usluğ_~ namzedi 

Ankara, 19 (A.A) - Kocaeli an) lavı Nedim Boza tıkın ulümiı üzerine bo 
şalan Koencli anyln"lığınn EmekJi Orgeneral Ali Sait Akbaytuğ parti gcnba~
kunıluncn parti namzedi olnrak onaylanmıştır. Sayın seçicilere bildirir ve ilİın 
ederim. 

C. H P. G,.nel Bn kan Vekıli 
C.BAYAR 

lngiliz işçi partisine göre 

lngilterenin sulh işini 
eline alması lazımdır 

Londra, 19 (A.A) - Lordlar kamarasında işçi partisinin sağ cenahına 
m,.nsııp Lord Sankoy Milletler Cemiyeti pal.:tının 16 ncı mnddeşini kaldıra· 
rak Almanya ve merikanın da Milletler Cemiyetine i~tirnk ettirilmesinin 
teminini müdafaa etmiş ve Jngilterenin ulh idarl'.sini l'le alm::ısı liızımgeldi· 

ğini ve hu hususta bır takını fedakarlıklnra dn katlanması ic~ıp edeceğini SÖ). 

lemi tir. 

Zecri tedbirlerin yıldönümü müna
sebetiyle Italyada yapılan tezahürat 

Honıa, 19 (ö.R) - Zecri tedbirlerin ilünının yıl dönümü münasebeti) le 
italyl\da yapılan tezahürlere Londrn matbunhnda bü.rük bir ehemmiyet .. c

rilmektedir. ltalya siyasi mahfilleri ltnlyanın :.ı:ecri tedbirlerr asla unutmı) a 
cnı;ını söylemekten çekinmemektedir. 

Belcika kralı dün in-, 
giltereden a_yrıldı 

Londrn, 19 (A.A) - Belçika kralı aaat 10 da Brükscle hareket etmi•::r. 
Dc,rl\berinde B. Spaak ile B. Janson bulunuyordu. 

lnıı:ihert" kralı 6 ncljorj Viktorya isyaşyonunda kral 1 eopoldun hareketi 
esnMında haL.ır bulunmuştur. 

Londra, ~ 9 (A.A) - l lariciyc nazın Eden dün akşam Bclçıka kralı Le
opoldun şerefine hariciye nezaretinde büyük bir resmi ziyafet vermiştir. 

Eden bir tarafında lngiltere kralı ve diğer tarafında da Belçika kralı oldu
ğu halde ziyafete riyaset ediyordu. 

Ziyafette Belçika hariciye nazırı Spaak, Belçika büyük elc.;i i, lngiliı. ba~· 
n kili ve kabine azası ve milli müdafaa erkanı haL.ır bulunu) ordu. 

Hitlerin yaveri Amerikaya gidiyor 
Rt"rlin, 19 (A.A) - Bitlerin en samimi m~ııni arkada§larından ) averi } üz

ba~ı Fritz Viedemonn bugün Amerika) a gİlml'k üzere -.ııpurn binmi>1tir. 

Rumen meclisi 
Pazartesi Feshediliyor 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

B. T ataresko 
---•---

Kanun esasi muci
bince kaydı hayat 
şartile ayan aza
lığına seçilecek, ye

kabine milli 
. 

nı 

programı 

edecek. 
takip 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Belgrad, 19 {Ö.R) - Bükreştcn Vre-

me gazetesine bildirılıyoı· : Bay Tata
reskonun riynsetinde te~ekkül eden ye
ni kabine ilk toplantısını diin yapmış
tır. 

B. Tatarcsko bu mi.inasebellc iradct-

1ZM1 R 

ı tiği nutukta Roman~anın iç ve dış po
litikasının şimdi) e kadnr tatbık edil
mekte olan milli program göz öniinde 
tutularak devam edeceği hususlar hak
kında nazırlar meclisinin dikkatini çek
mistir. 

Vuide Vaido nilli Rumen cephesi 
teşkili ve Nikola Yorganın siya. i te ki
li'ıtla an)a ... tıktan sonra mebusan meclı

si pazartesi günkli toplantısında Ieshe
dilC'cckt1r. 

Yeni millet meclısi scçımi de ilkkfı

nuıı ayında yapılacaktır. Başvekil Boy 

Tataresko gelecek ikinci kanunda kay
dı hayat şarti)' le a,> an fızalığına seçile
cektir. Çünkü Rumen kanunuc a i~i 

bir de\'rei intih:ıbi) e esnasında baş'~ 
kalettc kalan zata kaydı hayat _şarti,>le 

:iznlık temin etmektedir. B. Tatar<'sko 
ıkinci kanun içind<' başvekalette dör
diincü ) ılını ikmal edecektir. 

PALAS 
On aydan beri devam etmekte olan otelin ilavei inşaatı bitmif, 

otel kısmı elli oda ve 22 banyo ve du~lu odaya iblağ edilmiftir. 
Gazino kısmı ise yeniden ilave edilen bir salonda hem husuıi 

ziyafetlere hem de ni,an ve evlenme gibi düğünlere tahsis edile
ceği gibi me,hur profesör bay Sternadm idaresindeki beş ki~ilik 
bir Çek orkeıtraaı bütün kıt için angaje edilerek 20/11/937 cu
maresi gününden itibaren konserlere ve her cumartesi ve pazar 
günleri de u.at 17 den itibaren tedansanlara başlıyaca~ı muhte
rem mü~terilerimize ilan etmekle kesbi şeref eyler. 

Cumartesi aktamı uvertür münasebetiyle büyük 

G .A. L .A. 
müsameresi tertip .edilmİftİı'. 

IZMIR PALAS MODORIYETI 
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sefaheti Mad'ı P arisin ihtişamı, 

büsbütün çileden 
Nihayet lüks bir apartmanda yerleş

tiler. Etyen hayrette idi : 
- Şu Pariste kiralar ne kadar paha

lı imiş diyordu. 
Diğer masrafları düşünmeğe korku

yordu. Yerleşmek için sarfettiği para
lardan sonra şimdi davetler için yeni 
masraflara katlanmak lazımdı. Karısı~ 

- Kibar sosyete ıle temas etmeden 
muvaffak olmağa imkan yoktu .. Elbet
te biraz fazla masrafa katlanacağız, di

yordu. 
Mad taşradan getirdiği tuvaletleri 

gôrmek bile istemiyordu .. 
Parisin en m~hur terzüerioe tuva

letler ısmarlandı. Bütün bunlar Parisi 
fethetmek için yapılıyordu. Etyen iste
diği kadar yıldızının parlaklığına inan
sın, yarından endişe ediyordu. Birlikte 
getirdiği paralar su gibi erimekte idi. 

••• 
Parise geleli işte bir sene olmuştu ... 

Günün ilfthları teHikkl ettiği başlardan 
her birine ayn ayrı baş vurmuştu. Eli
ne geçen şey bir koskoca hiçten ibaret 
oldu. 

Etyen otomobil i§ine girdi. Muvaffak 
o1amadı. Arkadaşları : 

- Bu işe atılmakta geç kaldın, diyor
lardı. Bir kaç sene evvel olsaydı yükü
nii yapardın. Şimdi işler hararetini kay-

betti. • 
Bu sözlere inanıyor, keşki bir kaç se-

ne evvel gelseydim diye kendi kendine 

ncınıvordu. 

çıkarmıştı 

.. 

1 

Camaltında 
' 
Tuz istihsalô.tı 

bu sene fazladır 
-0---

Bu sene havaların iyi gitmesinden 
Çamaltı tuzlasında istihsalat şimd iye 

kadar hiç b ir sene görülmemiş bi~ şc
kılde fazlalaşmıştır. Yapılan tahminlere 
göre bu seneki istihsalat geçen seneden 
elli bin ton fazla olmak üzere yüz 
seksen bin tondur. Çamaltı tuzlasından 
ihracat ta fazlalaşmaktadır. 

--=--
Jtfaiye 

Dah"Uye vekaleti yeni 
bir tzllmatname 
hazırlamıştır 

l fazcrde ve ~cferde <vukubulacak yan
gınları önlemek vaz.ifesini iizerine alan 
memleket itfaiye.sini yeknesak ve mun· 

:ram bir hnle ifra[ ve kendisinden bek
lenilen randımanı temin maksadiyle da
hiliye vekaletince bir itfaiye talimatnıı· 

mcsi hnzırlnnmıştır. 

Bu talimatnııme, bugünkü ihtiyaca ce-
1 vap verebilecdc esasları gÖ5tennektedir. 
Bu talimatnamenin harfiyen tatbiki iı:in 

valilerin ve belediye reislerinin nanm 
diklcati cdbcdilmiştir. 

Bu hususta vilitvetlere gönderilen tn· 
mimde deniliyor ki: 

clstikbal lınrplarında itfaiye c;ok 

Önf:mfi bir müdafaa silahı rolünü oynll· 
yacaktır. Bugün Çin ve ispanya hava 

jY&ngınluının yapmak.ta olduğu tahribat 
kafi derecede kuvvetli bir misaldir. ei
naenaleyh valilerin ve belediye reisleri

nin, bütçelerin hini tanziminde bu yön
den veçhe vermeleri icap eder.> 

-0--

Ticaret birlikleri 
l:ımirdc kurulması icap eden birlikle

rin sayısının yirmi dörde baliğ olacağı 
tasrih edilmektedir. Bu birlikler, 3018 

Iaş.e işlerinde talii daha yaver olma- J duğunu anlamıştı : 
dı. Nihayet Borsa imparatoru olan ar- - Mad dedi. Uzüntii1erlnin bütün se
kadaşına güvenerek esham üzerinde oy- bebl can sıkıntısıdır. Haydi çıkalım. Is
nadı. NııEile ... Her tuttuğu iş taş kesili- tcdiğin knbnreye gidelim. Birnz dan-

Mad kocasına yapabileceği hakaretle-ı numaralı kanunun 7 İnci maddesine gö

rin en ağırım yapmıştı. !kisi de odala- re t~kil edilecek ve bütün tüccarların 

rına çekildiler. Etyen bir koltuğa gö-1 girmeleri mecburi ola~aktır. 
müldü yine bir sigara teUendirdi. Birlikler kendi branşlarını alakadar 

yordu. sedersin. 
Yılanı korkutncak göı.lerle ona bak-

Bütün kabahati Pariste buluyordu ... eden mevzular üzerinde faaliyet göstcre

Bu gidişle bUtün servetinin eriyip gi
deceğini anlıyordu. O bu sıkıntılar, bu 
c:tO~Jnceler içinde lken kansı karşısına 
dikilmiş haykırıyordu : 

- Cevap ver bakalım. Bu hayata ta
hammUl edilir mi ? 

Mad çılgınca liiks bir hayat istiyor, 

etrafını saran insanların avuç dolusu 
para dökerek temin ettikleri ihtişamı 

kıskanıyordu. 

Etyen bugünkü vnziyetlerine kendisi
nin sebebiyet verdiğini süyliyecek olsa 
alacağı cevap hazırdı : "' 

- Senin bu kadar beceriksiz olaca-

tı : 
Bu şehir karısını çileden çıkarmış, saa- ceklerdir. 

detinin son zerresini de mahvetmişti. 
- Çıkalım mı? Hang\ robumu gcye-

ylm. Garderobumdaki elbiselerin her Mad'ın eğlenceden \'e paradan başlea 
biri en az dört defa ı.?c~·ilmiştir. Vizon düşüncesi yoktu. Zavallı taşralı insan
kürki.im de öyle... Boynumda, ko1la- lığın hu kadar kötüleşmesine hayret 

rımda. parmaklarımda senin şahsiyetini ediyordu. 
yükseltmek için ne olacak~ O eski günlerin hayalini ya.şatmağa 

Genç kızların takınabilecekleri el- çalışırken Mad 1924 senesinin cazband 

maslnr rleğil ıni? Insnn benim gibi bir çılgınlığı gtınlerinde zevk, sefahat uğ

zavallı hayalperest olursa ... Bu haya-ı runda servetlerini eriten yalnız o dcğil-
tm ne büyiik acı olduğunu düşün.. . di .. 

---o---
Barış elçisi 

--0---

-BAŞT ARAFI BIRlNCt SAHlFEDE-
reia Lord Halif akııın Berlin seyahatinin 
müsait bir surette devam etmekte oldu
ğu söyleniyor. 

Yine bu mahafile göre l .ord Halifak
sın Berlin ziyaretinde bütün euitefeh· 

Bir tehdit mektubu 
"Seni bu 

• ve ımza 
lzmirde yaşatmıyacağımn 

yerine de bir hançer resmi .• ----·--.,.--------S in ekli caddesinde oturan bay Aziz, yesem gözüme hiç görünmez. Ana, oğul 
komşusu bulunan bayan Hayriye ile üç düşün, Bize haber ver. Hayriyeden vaJ 

yıl evvel scvişm~ler ve bundan bir müd- geçmem, Hayriycde kabahat yoktur~

det evvel evlenmişlerdir. Fakat evlen- Anııe ve babanın kalbini yakacağım. 

mezden evvel Yah.ra adında birisi, Bn. Ben seni Izmiı·de yaşatınıyacağım, ço
Hayriyenin evine geliyor( kızın ana '-k f di ı 

.uı e en ... > 
ve babasiyle görüşüyor, muvafakatleri-
ni alarak, aralarında Hayriyeyi Yahya
ya nişanlıyorlar. Hayriye bu ııi§andan 
memnun olmıyor. Sevdiği bay Azize 
kaçıyor. 

Bu kaçma hadisesinden sonra, Bay 
Azizin evine bir mektup bırakılıyor ... 
Mektup münderecatı bay Azizi ölümle 
tehdit mahiyetinde olduğu için, Yahya 
tarafından yazılıp eve bırakıldığına ka
ni olan Aziz, mahkemeye mü.racaate 
mecbur kalıyor. 

Bay Aziz genç bir delikanlıdır. Za
vallının sol kolu göğsünden kesik ve 
takma kol ile eklidir. Mektubu aynen 
yazıyoruz ; 

cÇolak efendi. Sen düşünmedin ki 
Hayriycnin nişanlısı var. Ben bilirim, 
sen Hayriyeyi nuska ile kandırdın. Ba
kalım sonu ne olacak .. 

Ben bundan sonra, seni gece gündüz 
takip edeceğim. Bir yerde senin işin 
belli olacak. Benim İçin arkamdan ağh
yacak yoktur. Ben her şeye alışkınım. 
Senin anan, baban var. Kara topraklara 
girsen, ben seni çıkarıp yapacağımı ya
parım. Allah bilir; yedi sene hapis yat
tım, çıktım. Senin için de on beş sene 

Necibi 
Öldürenlerin mu
hakemesi devam 

ediyor 
-0---

Menemenin Çavuş köyünde B. Ne

cibi öldürmekten suçlu Necibin eşi Bn. 
Zeliha ile, Bn. Zelihanın yalın tanıdık-

lanndan Hasan hakltındaki muhakeme· 
ye dün ağırcczada devam edilmiıtir. 

Mektup burada nihayet buluypr vı 
imza mahallinde de bir hançer r~ 
görülüyor. 

Müşteki bay Aziz, da\•asını izah ile 
beraber demiştir ki : 

- Bizim sevgimiz eskidir. Bu adam. 
kimdir bilmem, yalnız son zamaıı1arda. 
Hayriyeyi almazdan evvel, HaYtlyenla 
evine girip, çıkmağa başlamıı .. 

Kızın ana ve babası da Hayriyeyi bu 
adama nişanlamışlar.. Bundan teessür 
duyan Hayriye bana kaçtı, ben de usu

lü dairesinde nikah yaparak aldım. 

- Bu mektubun Yahya tarafından 

yazıldığını nasıl ispat edeceksiniz. 

- Benim kimse ile alış verişim yok
tur. Evvelce Hayriye ile nişaıılanına.no 
na ve kmn da bil!hara bana kaçmasto 
na göre, bu mektubu yazan şahsın mu
hakkak Yahya olduğuna kanaatim vat"' 

dır. 

Hakim düşündü : 

Suçlunun zor1a getirilmesine, baya& 
Hayriyenin celbi ile keyfiyetin sorulmao 
sına ve suçlunun sabıkasının sorulmUl"' 
na karar vererek duruşmayı başka bit 
gUne bıraktı. 

. ....••..................•...•••••••••• ,. 
• • 
a Kısa Dış Haberlerii 
• • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Belgrad, 19 (ö.R) - Orgeneral Piı 
yer Belgrad kumandnnlıama tayin edil• 
mi~tir. 

§ Belgrad, 19 (ö.R) - Avuaıurya 

elçisi ile Yunan elçisi bugün hariciye Y&' 

le.aletinde başvekil B. Stoyadinoviçi O. 
yaret etmiıler, bir müddet ıörütmiifler-o 
dir. 

§ Belgrad. 19 ( ö.R) - Çekoelonk• 
ya elçisi bugün kültµr bakanlDI ._.. 
ederek iki müttefik memleketin kiiltUrel 
i,leri üzerinde konuşmuılarchr. 

Dünkü celsede, Menemenin Musaköy § Belgrad, 19 (ö.R) _ ~nınuÜ 
muhtarı B. Osman şahit sıfatiyle dinlen-

m~tir. Osman ifadesinde, maktulün ha-
diseden evve.l kendisine müracaat cde

relı:: köylülerden Ha.lilde elli kuruş ala
ca~ı olduğunu, bunu isteme9İni muhtar~ 

dan rica ettiğini söylemi, ve son görü,

tüğü gün B. Necibin öldürüldüğünü i,it
tiğini bildirmi~tir. 

Bu hadisenin henüz gizli kalan bazı 
kwmları vardır. B. Hasan Bn. Zeliha-

orta elçisi bugün Prens Pol taraftndaa 

lcabul edilerek itimatnam~ini takdim et• 
miştir. 

§BeJgrad, 19 (ö.R) - Papalık....,. 

Uletinden terenüh eden haberlere si
re papanın Belgrad vekiline ~ 
tevcih olunmuştur. Mumaileyh yak .... 

Romaya gidecek kardinallık eand~
ne oturma mera.simi yapılacalr.tır. T rakyada turistik 

ğını zannetmiyordum. 

Mad ağır sözler, bu insafsızca jestler- faalı•yetler oenı·şıı·yor 
hümlcr zail 
nacaktır. 

olacak ve i" tatlılı~a bağla· nın teşvikiyle bu cinayeti işlemekle maz· § Belgrad, 19 (ö.R) - Y~ 
ordusunun ACJriyatiğe çıkışının yirmi br 
şinci yıldönümü bugün zabitan ~ 
linde tcsit edilmiştir. 

le kocasının enerjisini kamçılıyacağını ... Belgrad, 19 ( ö.R} - Belçika kralı 
umuyordu. cTedbir, basireb kelimeleri- j Leopoldun Londrayı ziyareti münasebe-
nin onun nazarında kıymeti yoktu. Mu- -BAŞT ARAFI BIRtNCl SAHlFEDE- rafına her hafta gezintiler yapılacak. ilk tiyle siyasi ricaUe mühim mülakatlarda 

Turistler 1 l va \'e Babaeskiden ge-1 baharda büyük bir Balkan seyahati ter• 
vaffak olmak için tehlikeli teşebbüslere b 1 d v L d d b·td' ·ı· K 1 çerek Mimar Sinamn biiyük bir tarihi tip olunacaktır. Turing ve otomobil ku- u un uı;:u on ra an 1 ırı ıyor. ra 
atılınnk ve behemehal muvaffak olmak [ ld 1 ·ı· 1 ) kıymeti taşıyan cami, karvansaray ve lübü. umumi müfettiş Ceneral Ka7.ım .eopo un ngı ı:ı 5 iyasi rica İ i e yap-
nzmiyle mücadele etmek lfızımdı. ld w k ı d b ı ·ı ı köpriilerini tetkik etmi~ler, iz.nhat l'llmış- Diricin himaye.si "altında çok iyi çalış~ mış 0 ugu onuşma ar a eyne mı ~ 

- Bursolara baksana ... Karısını na- !ardır. makta, Türkçe, lngilizce, Fransızca bro- meselelerden başka Belçika müstemleke 

sıl çıldırasıya seviyor. Daha geçen gün öğleye doğru Alpullııya varan turist- şiirler bastırarak turistlere tevzi etmek- işleri de konuşulmuvtur. Malumdur ki 
kendisine enfes bir gerdanlık aldı. lere fabrikanın modern lokantasında fe• tedir. Bclçikaııın Afrikada Kongo müstemle-

- Ben de sana kıymetli bir elmas al- ker fabrikası tarafından bir ziyafet ve- Asfalt yolun Lüleburgaza kadar bit- kesi vardır. 
madım mı ? " rilmiş, yemc-kten sonra fabrikayı, park- mesi sayesinde turistik harekete sahne Berlin. 19 ( Ö.R) - Lord Halifak.s, 

- Tamam ... Senin bana aldığın pır- lan ve villaları gezmi~lerdir. Akşam ge~ olan Trakynmızda seyyahları karşıla- lngilterenin Berlin elçisi ile av "ergisini 
lanta 26 krnthktır. Halbuki Mişlin ka- vakit Edirncye avdet edilmi~tir. mak, güzel ve temiz lokantalar temin -:t· 

1 
ikinci defo olarak ziyaret etmiş. Yugos

rısına kırk iki krathğını almıştır. 1 Evvelce de bildirdiğim veçhile hav:ı- mek için de turistik faaliyete geçilmi,- )avyıı pavyonundaki av eşyasına ilgi 
Etyen münaka anın hır çıkmazda ol- lar müsnit gittikçe T rakyamızın her ta- tir. göstenni:tir. 
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Ce~eııle:d<" Belgradda hukuk mnh- e r g u n ~ Aokınla bir tokat ~eldi yüzüme 
kemcsıne bır karı ve bir koca müştereken Cihan zindan oldu benim yüzüme 

birbirlerinden nytilma kararı ile bir talak Uynıa dedim uydun eller &özüne 
davası nçnmlnrdır. Bunlar 75 seneden- C//.YJ.YJ.z:Z"L:L"/./7.~C/JJ...cTL7it://.Z7'.Z/Y/XZ7.7.T'.L7.7J-rYh7L77.7//7~'j 
beri f."Vli i~i,le~. Erkek yüz yaşında, ka-ı bir kari kat Ü ... 
dın t ın yuz hır yaşında imiş .. ilk otuz 
sene bal gibi ya nmı !ar .. 

ölüm ol:ıa ah ayrılık olmasa 

Benim lıalim sana malum yarabbi 

Hnsretime sen kavuştur yarabbi 

Seni saran dünyasına doymasa 

ölüm olsa nh ayrılık olmasa 

nundur. Muhakeme, bazı phitlerin celbi 

için talile edilmi§tir. 
-=--

Seksenlik ihtiyar 
nasıl öldü 
---o-

Sandı köyünde seksen yaşında Ah-

met adında seksenlik bir ihtiyar, ayni 

köyün muhtarı Hasanın koyun sürUsiln
den bir kuzu aşırmış, kesmiş .. 

Muhtar bunu haber alınca, ihtiyarı 

yakalamış, dövmüş.. İhtiyar memleket 
hastanesinde tedavide iken ölmüştür. 

Zabitan yurdunun Fransız doetlan c9' 

m1yetinde yeni Fransız sefiri ile ..... 
mına bir resmi kabul tertip eclilmittir· 

§ Belgrad, 19 ( ö. R) - Akva111 C.. 
miyeti afyon işleri şefi ile umumi Utir 
lik memurlarından B. Rembo dün Bel• 
gmda gelmişlerdir. Ticaret nazm.ıu zi
yaret ederek Yugoılavyanın afyon iflr 

rinde aldığı• tedbirler ve afyon d~ 
hakkında malumat almışlardır. 

-=--
ff • 

Oğretmen tayinlert 
Karataş orta okulu tnrih-coğı-afya ,_, 

jiyerliğine Bn. iffet Ardur ve Bn. ŞerİI' 
Çapanoğlu, Karşıyaka orta okulu ...,.. 

Hadisenin fıkabinde adli tabip tarafın

dan yapılan muayenesinde Ahmet hak
kıfidaki raporda ihtiyarda kalp hastalı
ğı olmakla beraber dayaktan öldüğü 

bildirilnıiŞtir. Tedavi ve · muayenesini 
yapan doktorla diğer bir miitahassıs 

yerliğine Bn. Hf et Yasa tayin 
doktorun mahkeme huzurunda verdik- Jerdir. 

edilınİf' 

!eri beyanatta ise, ihtiyarın hastalığı 

kabul edilmekle beraber ön tarafında
ki yara ve berelerin bir düşme netice

sinde vukubulınası ihtimali kabul edil-
ıniştir. 

Şu hale göre, ihtiyarın dayaktan mı, 
yoksa dövme neticesi olnrak mı öldü-

--=--
Zehlrll gazlara icar .. 
Dahiliye vekiiletinden gönderileaı bit 

tamimde. Konyn askeri hastanesi rontkl'l 

mütahasslSl Bnb. ismet Sayman tarafdr" 

dan huırlanan (Halkan zehirli gazlar .,. 

uçaklar tehlikesi ve bunlardan ko~ 

Bundan sonra tam kırk beş sene kav

ga ctmi ler. f lele son iki sene içinde ar
tık anla'.'lam z olmuşlar. Koca, her gün 
5 ııptığı kır gezintilerine kansının iştirak 

ctmedi"~inden müşteki imiş.. Kadı1,1 da BlR MANTIK 
ğii meselesi dün mevzuubahis edilerek 1 ·) dl · t · · ..ıil...W 1 ma çare erı a ı esen avsıye eu 
lnüdafaası yapılmış \'C kararın tefhimi I tir. Bu eserin büyük faydalar temin edr' 
salı gününe bırakılmıştır. cc.ği ilave edilmektedir. · ~ rtık sakin ) a amal: ve başını dinlcnd1r

mek istediuini söylemis .. 
Mahkı>me bo anııı.ı k r ırı veriyor 

\ e ayrılan kaıı l.oca kol k<ıh ve knrclı-~ 

ı;ibı mah~c~e salonund ı., ı/<•vorhr. ı 
BiR MANi 

Coıkun sul •r tarnıaz rııı 

Dağdan dıığa a nıoz mı 
~cvip tc ayrılanlar 
Bir dahn knvu,mıız mı 

\:e · par~h bir r de mla evle-

----~---~~-·~~-------
BtR D'LE"~ cm HZSAP 

BJR SERVET Metin bır muces .. em kuu • P-1 n \ 

J.itapçt}'J c irdi. 
i.z.cre - ineklerinden gıinde ne kadar siit 

alıyorsun) - Benim bütün Urı"'inli~im ~eosiıniil 
ıüzelliğind~d ir. 

Ozulmey 17 .. F ıkir1ik ayıp d~~ıl 
dir. 

ouruuııu~ uuuu.oı ··--- -

mak düşüncesini uyandırdı. 

Ki· pcı sordu: 

e biıyüktükte olsun~ 
M~tin ce\:ııp verdi: 
- Tabii ıbı.: ukliik.t~ . 

- Elli kilo kadar .. 

-.- Ne kadarını şatıyorsun > 
- Yuz kılo unu .• 

Genç kı:ı.ın bu aöz.lerl guetecinlıı Jne- \ Jnetr• )'UAM:AW• ........... - --~-., 

Ne o .. .Bu saatte mi e\'C c~liyor-
sun? 

Karıcı;.rım: . . Saat daha on .. , . ~ 

- 1 lnngi · oıı . •. Duymadın mı şimdi~ 
bir çaldı. 

~ ilahi lroncığımı Saatin sıfırlan çal~N 
madığun l>il tniyor mut1,1n) 

BiR BiLMECE 

U:zun yengem uzanır 

Çörü çöpü kıızanır 

(Cevabı: Yarın) 

• Dünk.ü bilmeoemi1.in halli: ı.:ı.vlıı. 

····'1 
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: H A Ş B A Ş A ...... ı ......••..•..•....•..••••••........••..... , •.•.......... ~ •................•••••• 

SU AL: 

'
aranmakıızın satabilİl' miyim 1 ~•• d 
fmza: Tep köyünde KEMAL~ 

1 - Bir arkada§ımla, bedelini aelôz 1 C E V A P : 
I taksitte ödemek tarliylc 928 yılında 50 

1 

. . .., 
dönümlük satın aldığım bağın dört tak- Okuyucumuzun müıkülünü bal ~. "" ! ıitini ödedik. Kalan kısmını, mali vaz.iye- , vw-duğurnuz makam bize ~-

1 

timiz müsait olmadığından ödeyemedik. vabı v rmiıtir: . .,,,,,) 
2 - Şimdi gene fllyı&n mutasamf ol-ı «Her iki borçlunun borçlan o;deıl flJI* 

duğl.!Jll tarladaki hissemi borcum olan prtiylc, pyıan mutasamf ol ....... 
taksitleri ödemek ,artiyle aatmak lstİyo· 1 ıa üzerinden satıı mua~ 

1 

tum. ArbJIM~:ızo4,.Gorç lımnu benden ler. Aksi takdirde yapdam91 .. ~~ 
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BIZANS SARAYININ iÇ YUZU 

Mısırda 
Matbuatı işgal 

eden mesele 

Suudi krallığı 
lngiltere ile · dostluğuna 

sadık bulunuyor 
V asil! ...... y~;iit ..... B~b~; ...... t~hlikede ... 

Başvekilin piç kızı, piç kardeşi Vasile . impa~atorun .a?1~asını~ 
son sözlerini hatırlattı ve - koşalım .. Belkı vaktınde yetışırız, dedı 

T Bardas .. ittikten sonra bala ğil, saraydaki bütün kadı.nlarm batlannı ·din.. Diye bağırdı. Haydi çabuk kota-1 
eoıya, .. j t B lki • ba' • Bab b b dlifünceli bir halde ve salonun ortasın- döndürmiiJtür. BugÜne kadar kadın sö;- un. e yetife ınz. am a~ . er 

da ayakta duruyordu. zünden çdanıyan Oçüncü Mifel için ar- feyi anlattı. Biraz evvel yanında ıdım. 
Bardas onun ıon sualini cevapll% bı· tık kadan değil, yalnız o varda'. O im- Teosya, cr~basının hazırlanmasını 

rakmqtı. paratora tacmdan tahtından vazgeç de- emret~. 
_ Ya .. Hayll' diyecek olursam.. ae İmparator geçer .. Onun sözünden çık- Va11I: . • 
lmparatorun amca&1 bunu duymamaz- maz. ltte sen bu adamla mücadele ede- - Sen yniruz git, deda, ben de yat. 

laktan gelınİfti. celc, onu elde edecek ve icap ettiği za· nız gideyim. Bardasın adamları, hafiye-
- Teoaya.. lmparatorun arncasma man Bardaa hesabına o adamın vücudu- leri vardır. Bizi beraber görürlerse ara-

1 

vereceğin cevap (Hayır) değil, (Evet) nu ortadan kaldıracak&111.. mızdaki anlaşmadan fÜphe ederler. Sen 1 . 
sar.aya girdikten sonra tabiati ile tanış. ' , olacaktır. - Bu adam kim?.. h 

Teoıya binieQ ürkerek aaçradı. _ Ben.. mq olacnğunız içi.n o zaman ma zuru 
Bu sesin geldiği tarafa döndü. _ Sen mi? yok. Fakat şimdi vDr. Ben baıka bir 

Yatak odasının efİğİnde Vasili gör- - Evet .. Bardasın o kad:ır kuvvetli arıı.ba ile giderim. 
Jü. gördüğü ve sana bahsettiği ndam be- Vasil .. Tcosyadan ayrddı. 

Beyrut, ikinci teşrin (M.H) - Suri
ye matbuatı, muhtelif siyas'i hadiseler 
hakkında Adetleri veçhıle itradsız de
vam etmekte ve ayni h.adiseler hakkın· 
da her gün mütalAalarını değişlirınek

tedırler. Burada nazarı <lıkkati celbe
den nokto: !ki aydan beri Türkiye aley
hinde yaptıkları neşriyata nıhayct ver
miş olmalarıdır. 

SUUDi KRALLtCI VE 1NG1LTERE 
................................................... 

Surıye matbuatı Suudi hlıkümelinin 
Loııdra elçısi Hafız Vahhenuı İngilıı: 

gazetelerine verdıği beyanatı naklet
mektedirlcr. Hafız V hbe bu beyana

! ~mda deınıştır ki : 

Bir aşk 

cSuudi kralı İngiltere dostluğuna sa· 
dıktır. Kral Ibnissuudun Akabeye ya-

hut Maverai Erdün sınırlarına tecavü.a 
edeceği haberi asılsızdır.> 

Kahire, (M.H) - Mısır matbuatı ay

rıca Suudi hükümetlnin Maverat Er

duıı meselesi hakkında neşrettiği rea
mi tebliği nakletmektedir. Bu tebliğde 

denıliyor ki : 

cSuudi hükümeti Emir Zeyd Bin Ab
durrahman kumandası altında Mavc.ral 

Erdün kırlarında askeri tahşldat yap
tığı şaviasını tehip eder. Ve Emir Zey
dın halen Rıyozd bulunduğunu beyan 
cder.ı. 

romanı 

• Vaait, Barda.aile Teosyanın konuıma- nim .• Doğrusunu söylemek lazımsa ben Soknldıı.rdan ko~!'U'alt araba t:.radr. 
lanna yansmda yetiımişti ve duyacağı kendimde bu kadar L-uvvet ve nüfuz ol- Araba yoldu. 
kad•nnı duymuıtu. b·ı . d B d V aldt ueç olduğu için bu saatte araba :r e e n • yet 

.. duğunu ı mıyor um. ar as s:ıraya sc-
Teosy • kardqinin yanına yekla,tı. ni benim ka,.,.una koymak için sokmak da bulmak imkansızdı. 

"T Tereddüt edecek sıra değildi. 
- Demek iıittin? istiyor. Ben ise seni arayda beraber ve 

- Evet.. Hep''mı' dex.:ı 6e ba'le ı'tı'tti- d ._ d' Çılgın gibi sokaklarda lcoımaea b"~· 
t>u elde yürüyerek fesat lmznnın an Ken ı 1 

iim kadan Bardasın maksadını anlama· faydamıza en büyük yağlı kuyruğu ı,ap- ladı. 1 Avrupadan gelen haberler, Avustur-

sevgilisi ·ıe evle • 
ıyor 

ğa kafi Teoıya .. Ben de zaten bu aktam mamm düfiinüyordum. Bardaa seninle Başvekilin evine geldiğiık" zaman, koca 1 yanın sabık vlıı Şan ölyesi Prens Starhem· 
_.x. 1 • • konagı" derin bir karanl ve sessizlik 1 b k h kk d kı' 1 oc:ınma dava sana ayni teklifi yap .. '""6a ge tnıflim. benim aramdaki münasebeti bilmiyor. ergın arısı a ın a > r-· 

- Ayni tekliA mi? Bundan mükemmel plan olamaz. Sen içinde buldu. l sının bitmek iizere olduğunu h her ver-
Genit bir nefe$ aldı. 

- Evet.. Seni İmparatorun sarayın- İmparatorun amcasına ttEvelı> cevabını be • mektedirler. 
Kapının önündeki nö tçıye sordu: r. b' d da mühim bir vazife sahibi yapmak iıı- vereceksin .. Onun vnıatasiyle onun adamı Bu dava ... c.şi az görünür ır sev a 

ted.=ıı:.:-: g(;...l:yecektim. Buna IUmm kal- - Ben gittikten conra buraya gelen • romanının zaferi şeklinde telakki edıl-
ag•uu 7w olarak saraya gireceksin .. Sözde benim· oldu mu? 
d b b mektedir. Çünki.ı Prens Starhemberg, im· ına ı. le çarptfBcaks:n. Fakat biz yine era er Nöbetçi: 
Teoav. bili merakını yenememİflİ. h k d x.: B" l d" lan nsından bop.ndıktan birkaç ay sonra 

·ı- are et c eceı;;ıZ. oy ece usmnn • - Hayır .. Dedi. Kral Fartılc 1 N C 1 1 k 
- Bardum maluaduu anladun gi- -• ti d ··- · ı güzel artist ora regor i e ev enecc • mlZU\ mwcsa nnru a ogrenmış o aca- V asil daha müsterih olarak konaia M 

bi. Fakat • • b • a a sokmak Kahire (M H) - ısır matbuatmı tir. 
· ." sen mçın em sar Y ğız. girdi. Yukarı çıktı.. ı'kı a•,dan beri meşgul eden ıneselelerı' Haymvehrcnlerin şefi ile nuzel artist ısliyorsun? ikisi de konuınrak yatak odasına gir- _ Bitmedi _ " ., 

- Barda.a sana aarayda bulunan miılcrdi. Teosynnın cözüne duvardalti -... El Nakrah pJşanın Mustaf El Nahas arasındaki bu nşk macerasının dört se-

bir bqka erkekten bahsetti ve bu ada- babasının büyük boy resmi ilişti. a 1 bı• paş:ıdan ayrılması ve Ali Ma'hir paşa- 1 nelık bir mazisi v rdır. 
mut ismini aöylemedi değil mi? Resm1 görür görmez de Bnrdasın baş- nuı, kral Farukun umumi katıbi tayin 1 1933 yılında idi. 

- Evet.. vekil hakkındaki imalı ve lmrkunç söz- cdılmcsi meseleleridiı·. 1 Bilahnre öldürülmüş olan Avusturya 
- Senin vaziten, Bardasın düıünce- lerini hatırladı. Bardas: s .,, f f d Gece havalarımızda El Nakraşinin başvekili Dolfus, bütün Avusturya va· 

ıiı:ıe ılire o erkekle çrpışmak olacak... _ Baıvelcil Sokolarii yarın sabah ar- a g a Ya 1 ll a Mustafa El Nahruı paşa kabin"'.:.ınden ge-
1 
tanperverlerini Avusturyanın istiklali yo-

r rdaauı dediği doinı. Uçüncü Mişelin tık bu dünyada yoktur. ola Il adam çilmesi Vafdist kalmakla Mustafa El'. tunda birleşmeğe davet ctmıştı. Haym-
ıimdiye kadar ya.lruı kadınların bulun- Demişti. Birden haykırdı· Nahas paşa kabinesine karşı mukabil 

1 
vehrenlerin şefi olan prens Starhemberg 

duğu eğlence Memlenne son günlerde - Vasil •• Ve.sil .. Babam tehlikede.. Bir kaza veya bir hastalık netice i, bir cephe almrısı hususunda tafsilat ver-1,de başvekile müzaheret vadetmi~ti. 
bir erkek gİrmiftir. hparatorun amca- Koıalım.. Klelıovskt adında fılri Val'şovada Pıl· mfştık. .~ir ilkbah r günü öğleden sonra'. Şön-
sının hakkı var. Ba adam öyle bir adam Vasil, Bardasm Sokolaris hakkındaki sud.:.ki hastanesine yatırılır. Sapa sağ- Eski Mısır başvekili' Ali Mahir paşa bron sarayının balkonunda başvekıl hnl
ki kadından, eğlenceden, içkiden batka sözlerini kapı arl::asından duymnmışb. lam hir adam olan Klehovskiyı <loklor- bundan on beş gün e.vvel kro.l Farukun I ka hitap etti. Arkasından da balkona 
bil'fey dU,Unml,en imparatorun başmı Teosya anlatınca snpsarı kesildi. lar muayene ederler. umumi katibi tayin edılmiştir. Bu ta-1 Prens Starhemberg çıktı ve sarayın bah· 
döndünnliftür. O yalnız İmparatarun de- - Neden bunu evvelden söyleme· Bır şey ani. nıaı.lar. Hastanenin hü- yln gerek Mahir pasanın şahsı bakımın-' çesini dolduran halka hararetli, heye· 
...................... ••••••••••••••••••••• .. ••• ............. ••••• ................... Hin doktorları, mütahassısları btrer hi- (lnn gerekse tayiı; şekli bakımından I canlı bir sesle güzel bir hitabede bulun-

rer adamcağızı muayeneden geçirirler. Mustafa El Nahas paşa kabinesi tara-' du. Gönül yare 
Bugün içtimai ve ailevi hayatı içinden kemiren bir dert, için: 

:için kanayan bir yara vardır. Bu yara ferman dinlemez gönül ya-: 
Erastdır. Nice YUVALAR, iyi bir nasihattan, yerinde bir tavsiye-: 
~den mahrumiyet yüzünden bozulmakta, ne katlar GENÇLERE 
:dertlerini dökecek kimıe bulamamak ve devalarmı bilememek: 

Gözleri ile birbirlerinin yüzlerine lıa· ı {ından beğenıLnem~tir. Mısır matbua- Taraçada bu~unanb' lmklabdalık davetli 
. .. anısında onu ı.şıten ır a ın içın için kat !ar, tekrar muayene ederler. tı mensup oldukları parLılere gorc leb-

Fakat... Fakat bir türlü Klcbovski- te ve aleyhte neşriyat yapmaktadırlar. ağlamağa başlamıştt. . . 
nin kalbini bulamazlar .. Nabız ıııi.ıkcııı- Vafdist ınnthuatına göre : Alı Mahir 

1 
..!!:, kadın .. Norn Cregor ıdı. 

ı~el atıyor .. Bağırsaklar miikcııımcl ~- paşanın. kabin--nin istihracını ıstenıne-J kı hemen hemen bır Ko,,tıtu:>ıonel kri
lıyor · Fakat kalbi yok .. Nihavet Kle- den tayın edılınesi antı - Kostiluriyonel zıne bcnzıyor. 

Bir c~vahircinin kızı olan Norn, 1 1 ya· 
şında ıken tiyatro hayatımı atılmış, az za. 
mand muvaffak olmuş, Holivuda git• 
mış. orad p:trlamıştı. Avusturyaya, altı 
aylak iznini geçirmeğe gclmi~ti. 

5yüzUnden hayat iıtikametlerini f&tımıaktadırlar. E 
: 1 • : 

lıovski doktorlar kalbınin sağ tarafta bir harekettir. Ali Mahir paşa V fd} Muhalefet gazeteleri : Mustafa El 
old.ugunu söyler .. Hakikaten de öyle ol- parl~i sa• cenah lıdcrlerindeıı Ahmet I Nahas paşanın kral Faruka tesır ya!: 
dugu anlaşılır. Mahır paşanın kardeşi olup, son zaman- mak üzere Ingiliz elçılığınde teşebbu-

Bu garip haJi.se Pilsudski hasLanc.>in- tarda Muslaf El Nahn,. pa~a bbinc.;i-! satta lıulunduğunu ıddıa ebnışlerdir.. Nora Gregor 
deki hastalar ve doktorlar arasında uzun ne karşı n~·kırı bir haltı har~ket takip Halbuki gerek Mısır b:ı~vekili ge- Prens Starhembergi gördüğü giın ken• • • • • 

: GAZETEMiZ bu mühim hayat yarasına ayrı bir yer ayırmı,-: 
:tır. Haftanın muayyen günlerinde sütunlarımızda soracağınız gö-: 
:nü( dertlerinizin cevaplarım bulacak, bocaladtğımz tereddüt~ 
:içinde belki hayatınıza bir istikamet verebileceksiniz. 

Bize Y isminizin neşrcdLlmesi
aZJDIZ: ni i•tem~zseniz on~ ~a 

ayrıca ışaret cdınız. 
• Mektuplarınız, bu gibi ifleri çok İyi bilen mütahaBSıa bir pıiko-: 
Eloğumuuı gönderilecek ue cevapları gazetemiz.de ne,redilecek-: 
:tir.. : . . . . ...................................................................................... 

------ --
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HALK MASALLARI 

dedıkodu ve amelt milnakaşalara sehep etmekte idi. rekse Ingıliz s~farethancsi bu haberi dısinc takdım edaldi ve artık bir d ha 
olmuştur. Muhalefet matbuatı ise : Kral Faru- tckı.ıp etmektedirler. Amerikaya dönmedi. 

Klehovski, knlbinin sağ tarafta olınası kun hareketinin tam Kostllusianel <•l- Nihayet kral Faruk Mustafa El Na- * 
yiıziınden olunıden de kurtulrnuştur .... I duğunu ve Ali Mahir paşanın son kabi- has p~aya bir mUlakat vaadetmiş ve St rhembcrg evli idi. Fak t evli ha· 
Umumi harp haşlaııgıcınrla Almanlar nesi, memlekete ve hilhassa Vafd par- kendisinin partiler üstunde olduğunu yatından memnun olmadığı için ekser 
askere almak istemişler. Muayene eden tisine büyük hizmetler yaptığını ve ni- kaydetmiş ır. Mustafa El Nahas paşa vakitlerini başka kadınlarla geçiriyor. 
doktor kalbini sol lara(ta bulamayınca hayet Vafd partisinin mevkii iklidara bu beyanatı kL.fı bulmuş ve meselenin Ancak hiçbir kadın onu tatmin etmiyor-
deftere yazını~ : gelmesinin ancak Ali Mahir paşa sa~·e- kapandığını ileri surmüşti.ır. Son gelen d 

1 u • 
- Ka psiz adam .. Askerlikten ihraç. sind~ olduğunu yazmaktadırlar. Bu mc- gazetelere göre : Ali Mahir paşa baş- Bu yüzden hatta halk arasında onun 
I~le bu kayıt ile askere alınmamış ve sde yüzünden parlıler ve dolayısiyle vekıli ziyaret etmiş ve bu ziyaret de ada chercaiı. diye çalc.inaşb. Norayı gör

karbi sevinçle ~arparak yuva;;ma don- matbuat orasında şiddetli pe>lcınik çık- Mustafa El Nahas p:ışa tarafından iade dükten, onunla konuştuktan aonra Star• 

muş... ınıştır. Bu polemik o kadar şiddetlidir edilmiştir. • hembcrgin hercai tabiati de değişti. Ar· 
- ·----- --- --- ----- ___ ::ı:z:: -·~- = tist ile beraber yapmağa başladı. Ün• istiyor. 1 diye düşüniil'lerken nihayet oğlanı ça-, Nthayet son defo onu öpmek için eği-

Bôyle söyler söylemez ayaklarının u- ğırırlar : l lir. dan l>irnn bile ayrılmaz oldu. 

cunda bir fındtk bulur. Fındığın içinde 1 - I.Iü.küındar baban senden bir~cy Öpeıken gözünün yaşı karısının yü- Nora, Burgteatere angaje edamıştt 

Evvel Zaman 
1 
d b d F d ğ 1 d d ı t d Sabık vis....,.nsölye provalarda bile tl• , e ır .ça ır. ın ı ı a ır ve oğnıc'l sa- a 1a ıs ıyor . erler. Bize öyle bir adam züne damlar. Kadıncağız uyanır. -..-

~ d b ) ks k b yatrova gider, sevdiği kadmın karoısın• raya gı er. u aca lll ı oyu tam bir karış olacak. Kocasını bq ucunda ve iki gör.ü iki " 
- İşte isf.edığiniz .çadırı getirdim. Sakalı iki karış olacak ve senin bizim gl- çe~me ağlar glSrünce müteessir olur. da dört, beş saat oturur, onu seyretmek· 
D · l ı., l b ı d ten bıkmazdı. er, vezır er wp anırlar. Fındığın i- i t c Ü7.gün konu~acak .. Aklı bapn'cla - Ne var beyim, der. Ne oluyor .. Ni-

. :l d k I 1 k Ertesi ilkbalıar Nora çalıştığı tiyatro· çını en ça ~rı çı arıp açarlar. Ç dır açı - o aca .. çln ağlıyorsun. Yoksa çadırı beyenmedi-

1 d dıkça açıhr\ .. Açıldıkça açılır ve o kadar Delikanlı: ler mi? dan mezuniyet i tedi. Bu mezuniyetin 

Ç l• n e ,,..,,,.,.,,..,,,,.,,._,,.,_..,,.., büyük olur ki içerisine bütün sehir hat- - Peki.. hir çocuk doğumu vaziyeti ile alüası ol· 
.,--.,~.1.-- .. Delıkanlı: d .. ·· ( d' F lh 

kı girseler bılc kayoolı:ıcak vazıyete 'dü- ugu soy en a. i ak.ika Nora gtizel biı 
Diyerek saraydan çıkar. Peki der aına, _ Hayır a lanım, der, bcyeıunedilec oğlan doğurdu. 

4 -?Cr. Bu vaziyet karşısında hüküınd ırın aklı da başııtd .. ıt gı"der. H'ıç bo"yle ad ın ,__ ı b · - - "' deg·iı, heyendiler anta .... 'lı<:>at arı enı ç,..,. " S h b d ld .. ıncrakc kabarır: olur mu ? .... ""'ugun tar em erg en o ugu mu· 

K 1 b w K Ol d iildünnek. Bu sefer öyle htr.şcy istediler hak.kaktı. Bu hadise eeltizinci. Ednrdın ap Um aga iz - ına ı, der. Ilu oğlan ne i ter,,eniz Kendi kendıne: d k 
k ki bulmanın imkanı yok. Ben e arh bayan Simpaonta münasebetinin duyul· getırecc . Onu böylelikle ntlataııu:,•ac k- Ol 

- du olacak .. der, vezirleriıl ve ha- bJşımı alıp kaçınaga karar verdıın. Git- duğu zaman ln,.ilterede bıraktıg" ı tesire 
D sınız. Eyisi mi cferhal h.:ışııu vurdurwı b " elıkanlı bunu duyunca yine bir tees· man yalnız btr köşesine bütün memleket amın ınak alları heni öldürmek, onb- ıneden önce de, seni doya d()ya bir göre· benzer bir telİt uyandırdı. " 1 ve karısını ban~ gelirin. l 

ıı1ure kapılıı· ve yine üzimtü lçinde evine halkı sığacak, dığer i.ıç köşesi boş kala- rın el erinden kurtulmak imkanl yok. yim liy buraya geldiın. Gerek Noraya ve gerek Starhemberga 
döne k B"' ı ı ı • Ols b'\ b Vezirler suı·su:r. bir insanın kafasınm E · · · k t k b l k r. ca . oy e Çal ır o ur mu. a ı e en " yısı mı va ı \•ar en aşımı a ıp aça- Karısı duşünür.. bu ae•dadan vazgeçmeleri için birçok ta· 

'L"- b. · ı d b l ' kesilınesindekı büyük vebali dü .. üne-~~rısına ırşey söy emCL. onu nere e u urum • ı·ck: .. yıın. - Beycığim, der, hu o k dar kolay va1auılar yapıldı. llti taraf ta her feye 
akat karısı onun durgun halmdeıt - Sen hiç merak etıne .. Ondan kolay Ve evine gitmeden yolu tutar, kaçına- B ' ra'-men buna yana"madılar. I•• Vatikan nl değil aııuna . ır çaresi var .• Benim bir o " ..-

a ar.. hirşey yok .. Hemen yine dere kenarına - Bir kerre daha tecrüb~ edelim, d>!t- ~a başlar. iki saat kadar yol gider. kardeşim vardır. Geb~ idi. Bu sıralar- ve kardinaller bile kanıtı iae semere nr· 
- Ne o ... der .. Yıne ne val', yok.sa el· giL. üç defa (Refık .. Refika .. Refika) l ler, hak oyunu üçtür. Bu sefer on lan Fakat karısının a~kı hir türlü kalbin- medi. ....,., -ı 

rna be ı ·· ı b' · t k b 1 • d k da doğurmak üzere idi. Dere kenarına Yı genmetlilec mi? diye seslen, ann~ın gelır. Ona benden °;v .c ~rşey ısüye iın i u ına.>ı g 'lırıne- en cı maz. . . Starhemberg ıiyaıi hayabnı eevgıliu 
- Beğendiler. selam söyle, (kızın küçük çadırı istiyor) sı ıınk,msız olıwn. - , Bari kllşki bir kerrecik, son kerre-j gıdersın. Yine üç defa tRefika• diye için feda etti, Diğer taraftan karı• hak-
- Pekı neden daha üzunlülüsi.ııı. de .. Al ve doğru saraya, vezirlere götlir. Hükümdar: cik olsun yüzünü g'irüp le öyle ayrılay-! seslenirsin. Annem çıkınca benim sela- kında da boşanma davası açtı. Bu da· 

b 'Begeııdıler ama bu aefer de başım~ D~likanlı hemen evden fırlar .. Doğru- - Pekala .. d r. Ama bu sefer s•m ol- dıın. 1 ınımı söylersin. Ve sorarsın. !!:ger kar- va üç senedenhcri devam ediyordu. Ni-
lfka hır bela sardılar. ca dere kenarına ~iılerek üç defa: sun. İ5tediğiınizı bulsun bulmasın. kıifa· Der .. GerLl\İn geriye döner. Evin ge-

1 deşim doğurmuşsa dot:;an çocuğu he· hayet bitmek üzere olan dava itte bu 
- Ne ınıiş o. - Refika.. sııu kesmeli ve kl rnunı bana getirrn~li. 1 ir. Karısını yatağına yatmış, mışıl mışı1 l ıniın istediğımi söylersin. Ayni zaman- davadır. Ve Starhemberg kanamdan ay· 

ltı. - Bir çadll' ialiyodar .• Öyle bir çadır Diye seslenir. Dereden cevap gelir. Zira arlık tahaıuıAülüm kalmadl. uyuyor gijrıntiş. l <la da anııeu\e derdİQİ bana döktüğün nl...ca timdi üç yatında olan oğl...,. 
~uruJu olduğu halde iken bir fmdtk - Ne ~ tiyorsun ~dem oğlu.. Veı:irh!r topl.ıınu·lar .. Istişare ederler, Karşısınl geç r. Yü'l.üne blkar .. Bıı'k- 1 g~bi döker~m. f annesi ve eeYıiliai Nora ile meNıCdr.· 

\Ulu.n 1'swe &u-ecelıt ve açalclaiı za- - Kızınızm selinu var .. Kücuk çadm acaba geliremiyecek birşey ne i&ti'velim, 1 tıkça ağlar. - Bitmedi - 1 tir. 
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ÇiN Nasıl B;ı Yerd;ı1 
---0-

Hatteras burnu açıkla
rında battı 

Ne\•york 16 (P. S) - Swiftsure adlı 

petrol ·gemisi Hattcras bumu açıkların
da bir ka)' ık içinde çırpınan altı Yu
nan gemicisini kurtarmıştır. Bunların 

anlattıklarına göre Çeni Çnndaris adlı 

b'r Yunan vapuruna mensupturlar. Va
pur batrnıstır. Arkadaşlarından on dört 
kişi başka b"r kayıkta bulunuyordu ... 
Akibetlerinden haberleri yoktur. Halte
r.ısa haber verilmiş ve derhal tahlisiye 
kolları araştırmaya başlamışlardır. 

ALTIN MiGFERLİ 
fi!7..7J:XT..ZZZZZJt1!.1!11!ZZZ7.itil6!Z7.Z72/.77ZZ77.EL7.JJ.7.LJ!!!la 

Casus Kadın 
Çindetiyatroya "Bahçe,,derlerveora
da sahne hayatı bambaşka birşeydir 

Geçen kısımların hulasası: 

.......... 
Marlh Rlchard'•n Hatıralar1 

-6-
meği tercıh ederim. 

Cinliler , tiyatroya akşam yedide girerler sabah Açıkl:ırda tahlisiye simitleriyle çırpı
nan sekiz gemici görlı1müşse de kendi
lerlne yaklaşmak kabıl olmamıştır. Bat
tera bumu «gemicilerin mcu:ın> olmalC
la tanınmıştır. 

191'4 senesi kanunuevvel aytnın 

bir akşamı, Mart Rişar, mezunen cep
heden gelen a.ğcıbeyisi Jo. .. ve meşhur 
tayyareci Roland Ga.rrosla beraber ye
mek ynlnken, Ga.r:ros onlara., ikmal 
etmek üzere bulunduğu. bir icattan 
bahsediyor: Perva.ne arasından mitral
yöz a.tı§t. 

Jenevyev kelimeler iızcrinde ısr. r e
derek: 

şafak sökerken cıkaı lar - Demek. artık vatana hizmet etmelı: 
istemiyorsunuz, öyle mi? dedi. 

' •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . 
~ CİN TİYATROLARINDA . , . . . . . Bahfiş yoktur, duhuliye yoktur, vergi 

yoktur ve .. Perde arası yoktur. Seyir-
ciler o yun esnasında balık yerler, çay 
içerler, konuşurlar Çin sahnesinde 
dekor, seyircilerin hayalindedir. Artist: 
"I,te burası denizdir,, dediği zaman 
halk sahneyi deniz görür 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Oldukça büyük, mu tatıl b r l er.. 1 daım:ı çaydır. Tıya1roda müzık birkaç 
öyle birinci mevki, ık ncı mevkı ad- trampete. Ve birkaç kemandır. Keman

J'esınıze koltuk, husu i l er loca falan ]arı tek veya çüt tellı olur. 
gibi ~erleri yok.. 1 Sahnede Çinli arti tlerin elbıseleri çok 

Tiyatronun çifte kanatlı kap " açılır zengmdır. Ipek, kadife koşumların uze
açılmaz. içeriye halk buy k b r da ga ha- rinde daım<? altın sırma ı<:lemcler mc -
lınde akın eder. ler vardır. 

Herkeıı yerde oturur. Sahnede dekor ). oktur. 
Hamalı, zengin·, lubarı, •l .. k takımı, Dekor artistin soziı ıle selİrcilerın 

.. üslü puslüsu, pejmUrde rubalm bırb1- liayallerinde yer alır. 
rme karışık ve :l anl ana d z d ze omuz. - I te- burası bır denız.dır .. Fırtınalı 

ATINADA 
---0---

Femlna barında 

Bir müddet sonra, Mart, tehlikeli bir 
şekilde 11ara.lanan ağabeyi.rinin yanına, 

fimal vilayetlerinden birine gidiyor ••• 
Orada, madam Jenevyev adında bir 
ham bakıcı ve kızı LiUi ile untftycw 

onlann evinde kalıyor. Büyük bi1' ıef
kat göneren Jenevyevin ırrcın ü.ıeri

ne, ha.ata bakıet olorcık ka1ma6ı kabul 
ediyor. Jeneıı11ev - oda.la"'ıdan biri 
aıkm makamlar tarafından ifgal edil
diği için - onu, bir köy ot~line, ihti
yar bb- karı kocanın 11GnıM götürü-
11or. 

KöY BOMBARDIMAN EDll.JYOR 

Atina - Akropolis ). azıyor : Feınina 
barının artisUninden Hamide «Hanımı> 
size takdim edeceğim. Bu sabık hakiki 
İstanbul chammıt her gece alkışlar top-' 
lamaktadır. Günün birinde Hamide ha
nım HırisHyan bir aktöre abayı yakml§ 
ve tiyatro hayatına geldikleri vakit ev
vela (Oasis) barında çalışmışlar, epey 
para kazanmışlar ve Uatisia civarında 
bir de ev yaptırmışlardır. Atinayı çok 
sevmiş olan Hamide hanım, vaftiz ola
rak Margarita namını almış ve sevgili- Sıçnyarak uyandım. Korkunç bir infi
si Morinos ile evlendıkten sonra ma- lik eski binayı temellerine kadar sars-
dam Morinos olmuştur. mıştı. Bir ikinci patlama çatıyı yıkar gibi 

B d t k .. ;,..; ş· d" oldu. 

bık hanım ve 11abık Madam Morinos, Adenkerk koyil bombardıman edill-
u saa e ço surmem"i~r. ım ı ııa-, .. . 

Feminada §ark dansları oynamaktadır. yordu. 
-=-- Bütün gUn,Jenevyevin dönmesini bek-

Firari katil 
ledim. Nihayet aqam Uzer! geldi. Dü
Jilncell görünüyordu. 

- Tabii isterim! Fakat kabil olduğu 
müddetçe! 
Cevabımdan hayrete düşmüş görün

dü. 

- Bıliyor musunuz. ki, Mart, insan 
va2.ifesini tam manasiyle yapmak içil\ 
hazan, meşru yolların dışına çıkabilir. 
Beni dinleyin! Jilsen baba, ~in kestirme
sine gitmiş. Burada niçin kaldığınızı Wilı 
etmeliydi. Düşününüz. ki yaralılarm ihti
yaçları var ve, bu tenha yer~rde, hasta 
bakıcı oldukça azdır. Bilhusa ıunu dü
şUnünüz ki, bedbaht aileler kocalarından 
veya evlAtlarından haber bekliyorlar. 
Siz onlara haber götürmek muciuslnJ 
gösterdiğiniz. zaman bu insanlar ııiz.e da
ima minnettar kalacaklar, size dua ede4 
ceklerdir. 

- Haber götürmek mi? .. Ne <kmela 
istiyorsun uz? 

- Belçikalı oldutumu biliyorsunuz. 

t muuıdır. 

J ık ekser sa elektir ktır 
bir denız:. Hava bozuk. Gok gürlıyor. ~ Jilsen babaya: 

Şimşek çakıyor. Yagmur yagıyor. . w •• •• o• t ld k I _ HilA birşey yok mu? diye sordu. 

Cephede yaralanan vatanda§lanmdan biJ 
çokları, iç taraflara, hutanelere nakle
dilmi§lerdir. Belçikada kalm11 olan ve 
onlar hakkında hiçbir ma16nıat alamıyan 
ailelerinin, ne büyUk bir endi§e Sçinde 
bulunduklarını takdir edersiniz. Bu za
vallılara haber ıetirip götilrmenin bir 
vazife, - hepimiz için bir vazife - oldu
fu kanaatindeyim. Bu vazifede bana yar
dım etmek istemez misiniz.? 

Fakir mahallelerin ufak tıl at o c.nndn 
hiılA petrol lambası vardır. 

Sahne, ). erden bir metre kadar yük-
11ekte ı: e oldukça gen.iştir. Arka Uırafta 
yalnız tek bir perdesi vardır ve ~nil 

açıktır. Çinde tiyatrol·a 1il atro deme2· 

Artist böyle SÖJI ]erken .sahne bom boş 1 sahnede denız~ fırtına, yagmur gorur ve ur yo a ,a • andı ihtiyar da: 
kalır. Fakat bu sôz.leri duyan seyirciler gok .gürültüsünü işitir g. ibi olu.rlar. Ceyhan (lltincite•rin) - Bundan bir-

Dö '-- 1 1 e ka .. - Hayır! dedi. Jıı ... bi.-y! rt ;ut"Ş sene evve ıne ge ıncey - k .. .. M d" C ·• ü • ~ -·- Beni yalnız heyecanlandırmakta öyle 
muvaffak oldu ki, kabul ettim. 

lPr. (Bahçe) derler. 
Ve her bahçenin de asrı asrı adı var

dır. 

c Cfllllel bahçe! >, c"Jahi eğlenceler 
bahçub, tGUzel kokular bahçeı;"> •Tat
lı hWyalar bahçeaı>, cMesadet bahçe > 
ca§k bahçesb, ve buna benzer isımle hep 
b ttr tıyatro i5imlerid r. 

- Bayan (Kızıl tul} u g r 

l m. 

- Nerede? 
- Darçin bahçes nde 
- Ne oynıyor? 
- Bir ilimi aldatan fettan kad nın en-

terlkalannı oynıyor. 

- Mavi bulut bahçes ne gitt n mi? 
- Hayır.. Ne '\i ar? 
- 3ayan (Korpe goôek) herkes· ağ-

latıyor. 
- Hangi oyunda? 
-( Gorümcesinı oldürUp L .. uz dağı-

na kaçan gelın) oyununda .. 
Ba•ka yerlerde komedi mevı.uu olan 

pıyesler burada dram . Facia oluyor. 
cBahçe> )' e gırerken para .. lınmaz. 
]çeriye gırip oturuldu mu bir Çınlı ço

cuk bir fin an çay gef rır \"e p:mıı;ını 
a ır. 

Çin tl).alrolarında bahş" )'Oktur Ver
gı yoktur '\i e perde arası l oktur. Bu ba
kımdan onlar Avrupa tıyatroforından 
daha baht yardırlnr 

Sel' ircıler oyun esnasında hem dınler
lcr, hem yerler Hem konuşurlar 

Y e-dıklerı ekser,l a b .. lık ı; e içtikleri 

aç gun once ura ıye amıı m e:a1- Nih t b • ··rU 'b" ld El" d dar Çin sahnesıne Çin kadını çıkmaz, . . . .. .. .. . aye enı ıo r gı ı o u. un e 
.. •. . ... d"" nanı bıçakla vurarak oldurup fırar eden valizim vardı. Gitmeye haz.ırlanıyordum. 

kadın rolunu erkekler gorur u. le til Sal" wı Ah t D" ty Jd h ' 
Şimdi güz.el Çin kadınlan Çin sahne- a ım og u me or 0 a~ ~- - Ne yapıyorsunuz.? diye baAırdı.Gi-

1 k 
dudu geçmeye hazırlanırken polıılen· diyor m\1$unuz? 

}erinde glttıkçe artmakta ve par ama - . t f d k 1 t o·· . 
mız ara ın an ya a anm11 ır. un ıeç .. . 

tadır. k" hf L •• 1 L •1 Bunun uzenne, ona geceki :ı.iyaretl ve 
va ıt ma uzen aazamıza getırı en aatı J'ls b b . f b' . 

Oyunlar ekseriya akşamın yedisinde Ahmet C. müddeiumumiliğine teslim ı en a anın mil ettiş :ıa ıte verdiğı 
'başlar ve sabaha kadar, şafak .4okünce- cevabı anlattım. 

edılmit ve ıulh ceza mahkemesinde sor· ye kadar devam eder. Samimi bir aerzeni§le: 
guya çekildikten sonra tevkif cdilnü,-

Çınde tiyatro müelliflerı pek azdır. • - Çocuksunuz, dedi. İnsan bu kadar 
Esasen halk tiy&troda mevzuu değil, tır. §eyden endi§eye dil§er mi? ldarl makam-
ı 1 ı Katil Ahmedin birkaç gune kadar bu- ) b tak da L·· h lk d ı.ft•k söy enen güze söz eri sever. 1 ar u mın a .. oy a ın an """i a 

Asırlardan beri Çin tiyatrosunda oy- Cracab l~bahki~atı ikmal edildikten eonra hiç bir kiınaenin bulunmamasını isterler, 
e e ı ercıı:et aiiırceza mahkemesine ha . . 

nnnan oyunlar hemen hemen malClm ttA onlara bıle milşkulit gösterirler! 
aevkedilecektir. 

bir kaç mevz.uun etralında ve bunlar - Fakat yalana ne lüı.um var? Ma-
ba ka başka ushlplerle ).az.ılmışlardır. de karısını bulamaz. Yalnız çocutu var- dam ki, burada kalmama imkln yok, ıit-
Çın piyesleri içinde en meşhuru ve Pe- dır. Oğluna : 

SAHTE KAOl'nAH 
Bana, getirdiği bir hasta bakıcı UnJ. 

formasını gösterdi. TereddUdUmü görün
ce llAve etti: 

- Korkmayın, Baş tabib buna Wn 
verdi! PekllA bilir ki, bu ]dlçUlt kaide
sizliğe cesaret etmemizde Jyl bir Mbep 
vardır! 

Bunun üzerine üniformayı giydim vı 
hareket ettik. Yolda Jenevyev phre gi .. 
den bir hndadı sıhhi otomobilini durdur
du ve bu otomobil bizi Füm beledı,e da· 
iresinin önünde bıraktı. 

- DEV Alil VAR-

kin halkı ile Şanghay halkının asırlarca - Babanı uz.un zamandır görmedin.. 
seyrettiği (Bir gölgeye aşık bir cenga- Göreceğin gelmedi mi ? 
verle bir kadın) piyesidir. Diye sorar. Çocuk : 

Bir milyonerin torunu 
Bu piyesin senaryosu §Udur : - Babam her akşam buraya geliyor-
Çok kıskanç bir cengaver bir giln du, der.. Annem lamb:ıyı yakarken o 

karısı ile genç oğlunu evde bırakarak da odamızda bulunuyordu. Annem 
cenge gider. onunla tatlı tatlı konuşuyordu. 

Karısı evde hep onu duşünmekte ve 
sanki o evde imiş gibi daima gaibe kar
§1 ona hitap etmekte, zihninde yaşattı
ğı sevgili hayaline güzel a"k s(izleri 
söylemektedir. 
Kadın çocuğuna : 
- Oğlum ... Der.. Bu gölge sevgili 

babanın gölgesi... Onu seldmla da yat.. 
Artık her akşam lamb;yı yaktığı sı

rada kadıncağız duvardaki gölgeye ken
di gölgesine tatlı sözler sösler ve oğ]u 

da gôlgeyi : 
- Sevgili babacığım .. 
Diye selamlıyarak yatağına sekilir. 
Bir gün cengAver cenkten döner. Ev-

Der. Cengaver, karısının kendisini al
dattığına hUkmeder. 
Karısı biraz sonra eve gelir. Bir şey 

sormadan, sözlerini dinlemeden zavallı
yı oracıkta öldürür. 
Kadın ölünce kıskanç kocanın karp

sına «Nehir perisi> çıkar. 
-Ne yaptın .. 
Diyerek bağırır ve hakıkati söyler .. 

Cengiver büyilk bir pi§manlıkla olduğu 
yere yıkılırken perinin sesi yükselir : 

- Ey insanlar .. Sizler çok akılsız ve 
sabırsızsınız, akıl ve sabır, ilahların fa
ziletidir. 

- DEVAM EDECEK -

Viski ile sarhoş edilmiş ve haberi 
olmadan bir kadınla nikahı kıyılmış ·-·-·-NEVYORK 13 (P.S.) -Marta Barkey raber milyonerin torununun teklif ritltl 

genç, güzel ve sarl§ın bir kızdır. Bozie gezintiye icabet ediyor. 
Ryan da genç bir delikanlıdır ve mqlıur Randevuda neler oluyor? 
milyoner Tomas Raynın torunudur. Bu belli değil. Fakat milyonerin toru-

Zengin delikanlı ile aarı§ın güzel bir nu zabıtaya başvurarak Martanm kendJ 
yerde bulu muşlar, konu~muşlar ve ae- sini sarhoş ettiğini ve sarho§luk haliyle 
vişmişlerdir. nikahlarını kıydırdığını iddia etmekte-

Bir gün Bozie, güzel Marta: dir. 
- Beraber gezmeğe gidelim.. Filhaklka delikanlı çok viski içmiftir. 
Diyor. Bu cazib teklifi kabul etmemek O kadar ki nihayet sarhoşlukla kendln-

kabil mi? 
Genç kız, daha doinısu genç kadın, 

kucağında gayri meıru bir buluımadan 
peydahladığı yedi haftalık çoeutu ile be-

den geçmiştir. Ayıldığı zaman Marta 
Barkley ona : 

~M;•iiiDl(i~~~~~~~~~İiiicliiiİi-=İİİIİiiiiiiiiiiiiiliiilllliıiiiilılr:lıiliiiliiliiilii;;:~.-D~iy~e;-;so~r~d~u~.------------------~}billu~y~U~k~hhtr~silrl"hr~atltl~elP~a~r~is~so~k~a~kLl-a~r~ın~d~a~;~~·BE-<~iy~a~nk;uzakla-;da-;blryergö~erdi( 

- Biz artık karı koca olduk .. 
Demiştir. Bunu ilk önce bir pka, bir 

lAtüe sayan milyonerin torunu, gösteri
len resmt evlenme ve niklh Uğıtlan 

lr:arıısında §8fırmış, solulu polı.te al
ml§tır. Kırmızı - Sakallı -

ADAM 
'••z~~A ---------- !7.i-----·ı ZABITA ROMANI 
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Haydi!. Çabuk olalım! 
Ellerini ceplerindeki tabancalarına götür

düler ve önde genç kız olduğu halde 
haydutların inine Jotru ilerlediler 

-- ·- -411-----Rene komod nın gozünden bi taban-
ca çıkardı. 

- Al.. dedi. doludur. 
Kendi de pantalonun arka ctb ne 'bir 

:Brovning yerleştirdıkten sonra otomobi
lini almağa gılü. 

Bir çeyrek sonra donmuştu. 

Pı on· 

- Has di.. eledi, hemen gidelim, onlar 
üç, dort hatta beş k.i§i olsunlar. Biz iki 
kişıyız ama baskın verdigimiz için hay
dutların §aşalamasından istifade edebili
rız. 

Bıs an kanın sesi yükseldj: 

- Evet.. çok ısrar etti. geçmiş, §ehir hududunu qml§, karanlık- - lşte burası ... 
- Fakat Bayan göreceğimiz :i§ çok lan delen fenerlerinin 11ıklandırdığı yol Dedi. 

tehlikelidir. Heriflerin nazarında insan üzerinde banliyoya doğru yol alıyordu. Gazeteci fren yaptı. 
canının hiçe sayıldığını bizzat gördünüz. Gazeted, haydutların dönmesinden Otomobili aaita çevirdi. bir taflan kU-

- Varsın olsun. Ben de siz.inle bera- önce oraya varabileceklerini umuyordu. mesinin yanında durdu. Vt derhal yere 
ber gelmek iniyorum. Ve gelecefim. O zaman pşı herifi yakalıyacaklar, kıs atladı. Pilon daha evvel yerinden fırla-

Polis müfettişi sanki (mukadder ne ise kıvrak bağlıyacaklar, evi baştan apğı mıştı. 
o olur} der gibi mUtevekkilAne bir hare- gezecekler ve diğer haydutlann dönU,U Biyanka da indi. 
kette bulundu. için de bir kapan hazır1ıyacaklardı. - Geliniz.. 

- Madam ki istiyorsunuz, dedi. Pek PHon: Dedi. 
llA .. Hem kim bilir belki bize yardımınız. -Benim ~limde Gayar için olan tevkif Elleri ceplerindeki tabancada iler]edi-
da olabılir. müzekkeresi hiikUmsUz kalacak zanne- ler. 

- Elbette. diyorum. Onun hakkındaki ıüphelerlm Biyanka .. Sanki bir ahbap evinde ve 
_ Maamalih tekrar ediyorum. Hay- yersiz gibi görünüyor. güzel bir kabul göreceklerml§ gibi bU-

dutlarla belki çarpışacağız.. Belki gır{- Mufettişin bu sözlerine cevap veren yük bir itidal ve soğukkanlılıkla önden 
lak gırtlağa geleceğiz. Bu gibi vaziyetler olmadı. gidiyordu. Şafak sökmek üzere idi. 
bir kadın veya bilhassa genç bir kız için PHon, spor otomobilinin arkasındaki Ortalık yavaş yavq aydınlanıyordu. 
hoşa gidecek vaziyetler değildir. tek kişilik yere oturmu~u. Polis mUfetti§l Pilon : 

Biyanka, gazetecinin hayretini mucip Biyanka da direksiyonu idare eden - Çabuk olalım, dedi, aydınlık olur-
olan sert ve azımlı sesle polis müfettişi· gaıetecinin yanında yer almı§tı. aa i§lmlz gUçle§ir. Ortalık karanlık iken 
ne cevap verdi : Hepsi de susuyorlardı. pnsımız daha çoklur. 

- Bay Pilon .. Onlar benim babamı öl- Sadece mesafeleri bir dev gıbl yutan Bahçe duvarının kenarına selmltler-
dUrdüler. Yakalanmaları h\1$\Jllda sizin- otomobilin kuvvetli motör homurtuau di. 
le beraber çarpışacağımı aöyledim. Bu hAkimdi. Pilon, beraber ıetlrdlii ucu kancalı 
he?§eyi göze aldıgıma delildir. B8§lı:a bir Yarım saat içinde Mezon Lafiti 199" bir ipi duvann üzerine attı. Tırmanarak 
feY öğrenmek ister misiniz? mi§Jer. Tq ocakları yolunu tutmUf}ardı. patı. 

Pilon anladı. Sabah olmak üzere idi. Blanb da, yudıma lüzum libmeden 

Adarncaitız bir türlü naaıl olup ta Mar
ta ile evlendiğini hatırlamamakta ve hilt 
içtiği viskj.nin tesiri altında bulunmak

tadır. Evlenme 1tAğıt1arı çok muntazaın
dır ve şahitler Bay Bezle Ryan'ın ldliae
de papasın suallerine doğru cevaplar 
verdiğini ve belediye dairesinde nikAh 
mukavelesini kendi eliy~ hn.z.aladılını 

söylemektedirler. 
Mesele mahkemeye intikal etmi§tir. 

Hakimin vereceği karar sabırsızlıkla 
bekleniyor. 

Foto Kemal 
lzmirin en yüksek aan'atkiri 

olan FOTO KEMAL ytikaelı 
atelyeıini en son ıİltem maki
nalarla tabiye eylemiftir. 

Fotoiraf, san'atmm bittin 
incelilderiyle bu atelyede eni• 
resimler pbnımut..hr. Biır 
lr.re mGncaat ediniz. 

ADRES: Hlldlmet ......._ 
da 36 No. Manena 'N ...... 
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SAYFA: 7 

- ANKARA RADYOSU 

öğle neşriyatı 

Saat Yazan: Mlşel Zevako 
••••••••-••••••••-•••••-~-a# 1~0-U~5P~kneşriph 

13.35 - 19,10 Çocuklnra karagöz (Kü-
çtık Ali) 

Bastilde bana karşı söylediğiniz sözler rür! .. O zaman kurtulabilirsiniz!.. 19,10 - J 9.35 Türk musikisi ve halk şar-
§irndiye kadar bilmediğim birçok ahlik- - Kendimi müdafaa etmek istemiyo- kıları (Servet Adnan ve 
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Türkiye hakkında şayanı 
dikkat yazılar 

ü ZOM 

404.A R. Üzümcü 

227 Esnaf bankası 
202 K. Taner 

184 ;iro ve şürekfısı 

106 Paterson 

106 F . A'b'dullah 

13.75 

12. 

12.25 

12.50 

13.87 

15. 

11tlıklarınw bana anlattı. Binaenaleyh rum.. arkadaşları) Atlna ( Son te,rln ) - Yunan gazetelerinde her 
başı ez.Uecek zehirli bir yılan olduğunu- - Kendinizi müdafaa edemiyeceğini- 19,35 - 19.50 Saat ayarı ve Arapça neş- gUn memleketlmlz hakkında tedklkler, fıkralar in· 
la. kanant getirdim. Sw öldürdükten Uç zi söyliyorsunuz değil mi?.. riyat d tl•ar: etmektedir. Son haftaki gazetelerde çıkan 

akika sonra isminize varıncaya kadar - Hayır!. Hayır!.. 19,50 - 20.15 Türk musikisi ve halk şar- yazdardan en fayanı dikkat olanı fUnlardır : 

63 Ü . Kurumu 

22 Beşikçi 

21 j. Kohen 

14 E. Coral 

12.50 

13.50 

13.75 

15. 
her şeyinizi okutacağım. Sizi öldilrece- - O halde öleceğinize katiyen emiıısi- kılan 
ğitn Eğer rahatsız olmazsanız Mantfoka niz.. (Hikmet Riza Sesgör ve Etno~ yazıyor : Münevverler de da-J tiyatro mektebi ile güzel san' atlar mek-
kadar beraberimde gelmenizi rica edece - ölmek mi? •. Biliyorum ki beni öl- arkadaşları) hil olduğu halde, bütün Türkler Hitit- tepleri v. s. Teokrasiden kurtulan bu 

6 L. Galemldi 

5 A. Mayda 

1360 Yekun 

136072 

16.25 16. 
11.50 12. 

iirn, Tabil siz de babamın gömillU bu- düreceksiniz.. 20.15 - 20.30 Edebi konuşma : Halil Ve- lerin torunları olduklanna candan iman diyarda muvaffakıyetle çalışmaktadır· 
lunduğu bu temiz toprakları pis kanı- - Demek benim sizi öldürmek hak- dat. . etmektedirler. Her Tilrk bunu iftihar Iar. 
nızıa kirletmek istemezsiniz. kına malik bulunduğuma kanisiniz?. O . 20,30 - 21.00 Türk musikisi ve halk ı:.ar- ile söylemektedir. Zi'-•aret ettiğimiz bir 

• ~ .1 Ankarada her kes çalı~tığı için so-
Montfok size teklif ettiğim çarpıt- halde .hayatınız benimdir. kıları. (Salahettin Ye nr- mektepte on yaşında blr kız çocug~ u, Hi-

INCIR 

25 M. j. Taranto 

112316 

9.50 9.50 
-v kaklar tenhadır. Herke.ı ~ine giderken 

tna için en iyi bir yerdir. Oraya kadar - Evet.. Lakin bana acıyınız. Lüizin kadaşlan) titlerin ahfadından olduklarını söyle-
b sokaktan geçer ve kimsenin bo~ geçen 
ana arkadaş olınağt kabul ediyor mu- aşkına beni öldürmeyiniz. 21.00 - 21.15 Ajan.11 haberleri miştir. 112341 s l vakti yoktur. unuz?. Pardayan Lüiz ismini işitince titredi. 21.15 - 21.55 StUdyo salon orkestrası Bu hususta dökUmanlar toplamak 

19/11/ 937 Çckirdeksi& üzüm fialler~ ~orever başiyle muvafakat cevabı ver 
1 
Bir kerre Şarlın ytizüne baktıktan son- 1 - Romberg Robcrt tc Piratc i.lzere geceli gündüzlü çalışılmaktadır.. Türk edebiyatı da Avrupayı Şarka 

dı. Çünkü içinde bir ümit vardı. Mont ra haykırdı: 2 - Valdtourfel Fin de Siede Bu meselede ecnebt tarihçilerinden de bağlamağa çalışmaktadır. Yeni Türk 
'Ararterden Montfoka kadar olan hay- - Öyle ise ayağa kalkınız .. Beni din- J - Pouget Au Pııys de& Cigale& lştifaae edilniekte olduğu gibi, bundan edJp ve şiirleri yeni Türk edebiyatını 

Orta fiatler 

Çek. tl'züm. No 7 

8 

9 
il uzun yolda kaçmak irrik!nlarını leyiniz. Belki sizi ~ffedebilirim.. 4 - Cilbert das Spiel umdie licbe 'ılı- ınilddet evvel arsıulusal bir tarih kurarken, ecnebileri taklit etmekten 
arlljtırabillrdl. Ne de olsa yanm saatlık Morever ayağa kalktı. İçinde bir ümit 5 - L. Delibes P.<U de Fleurs kongresi de aktedilmişti. çekinmektedirler. 
hır vakıl kazanacaktı. Derhal cevap ver- belirdi. Derhal sordu: ·· 21.55 - 22.00 Yarınki prognım ve İstik~ . Hititler pek te meçhul bir kavim de- G. NAZOS 
di: - O halde -ne yapm~kl~ım lih.un .. He- 181 marşı ğildlt: lbraniler bunları iyl tantr.lardı... YUNAN DILlNDE TORKÇE 

c 

< 

> 
c 

c 

c 

c 

10 
11 

12.50 

13.25 

14.00 

15.Si> 
18.50 

- ·~fontfoka mı ? ... Olsun .. Emin o- men emir veriniz .. Elinizdeyim. İster öl- ISTA?-.-rsUL RADYOSU Mısır do1fümanları bunları cHeta> •dı .... ... .. . . ...... .. ... . ...... . .... , .. . . 
~Uhuz ki sizi babanıza kaVU§turmadan 1 dürür, ister affedersiniz .. ı;en hir alça- ite anmnkta olup, Tevrab Yunancaya Katimerinl gazetesinde N. Moshopu-
ölıniycceğim. O, öbür dünyada çoktan- ğım .. Siz büyük kalpli bir Şö\·alyesinlz. öğle neŞ?iyalı terı:enıe eden 4:Yetmişler> bu kelimeyi los (Başkaları dillerini temizlerken, biz 

c c 12 

ZAHiRE 

68 ton Buğday 

23.00 ismen 

bert sizi bekliyor. Affetmek şanınızdır. l2.30 P.lakla Türk musikisi Yunancaya «He.ttcy» diye lerceme el- Türklerin attıkları kelimeleri toplıyo-
Nefsine karşı olan itimadını ve cesare- Altın saçlı kadın ikinci bir kahkaha 12.50 Ha~adis miiler.dir. Binaenaleyh M.E. lGOl>-1100 e ruz. Bir Danimarkalı prensin ağzından 

tini göstermek jçin yüksekten konuşu- daha attı .. Pard~yan titredi: 1 1305 Pliikla Türk mu.sikLııi :kadar, yani beş as1r mUddetle, bilyUk dökülen bir sürü Türkçe kelimeleri) 
:Yor, arasıra tahkir edici sözler sarfedi-1 ·Aftan bahsediyorsunuz. Bunun imktı- 1 13.30 MuhteliI plak neşriyatı bir millet Anadolu ile Suriyede .hakim 1 başlığı altında şunları -yazıyor : 
~ordu. Pardayan mukabele etti: 1 nı yoktur. Sadece hayatınızı bağışlıyabi- 14.00 Son olmuş, sonradan hudutlarını Nifo ka- cSkoçyalılar dillerini düzeltmek ıçın 

- Bilmiyorınn. Size teklif ettiğim dü- ı lirim. ·Benim yapabileceğirn ancak şu-ı Ak am n~riyatı • dar uzatmış ve büyilmüştilr. I'braniler çok çalışmaktiidırlar. Bunlar arasında 
t~oda belki ölebilirim. Fakat ku.wetli dur... . · ş • . . .- bunlann tarihlerini keneli milli efsane-
bır ihtimal de siz.i öldüreceğimdir. 1 Bu noktaya · gelınce Pardayanı bir 18.30 Pla~la d~ musıkısl . l~rı ile birleştirerek Ibrahime kadar muhtelif lehçeler konuşulmaktadır. Biz 

Morever konuc:urken çok •n·ı bı'r hare- hınçkırık tuttu. • 119.00 Sa. fıye : Pıyano ve keman rcfoka- k el' an yabancı kelimeler almakla m~-
,_ ,.. a 1 t 

1 
lJıU\tnuşlardır. Tevratın tc 'Vin kitabı, gulüz. · 

~eue geriye doğru sıçradı. Pardayanın Derhal kendisini topladı. Sözüne de- ıy e Hitit kralları ile kraliçelcrlnden bahset-
babasının mezarındaki istavruzun arka- vam etti: j 19,30 Hava ı·aponı . nıektcdir. Biz cTapya> kelimesini kullanmakla 
tına çıktı. Sonra da beygir ile arabala- - Bir genç kızı öldUrdünüz. .. Buna 19,35 Konferans : Doktor Sal~ Ahmet lısırlılar ile Hititler asırlarca cenk- devam ederken, Türkler bu Arapça kc-
tın bulunduğu istikamete yıldırım gibi mukabil bir diğerinin hayat ve saadetini 1 (.Hastalıkla:a tahammUl ;e ade- leşmişlerdir. Hititler firavunların ba- limeyi çoktan almışlardır. Bir ecnebl 
koşrnağa başladı. iade edebilirsJ11iz. Viyolettanm hayat ve 1 mı tahainmUl :e sebeplerı) ~ına bclA kesilmişlerdi. Nihayet Ramsey <!serini terceme eden Yunanlı bir mu-

~ Dük Dangolem 'ileriye fırlıyarak ha- serbestisinin iadesi şarliY.lc Lüizlıı ölu-:19·55 Bor~ haberlerı U bunları Kayseri hudutlarına kadar harrir, Danimarkalı prensin ağzına «ku-
ı:ırdı: münden dolayı olan cezayı üzerinizden 20.00 S~~ı ve ~r~~da~ları 1a,rafından sürmilştu. M. E. 12 inci asırda Frikler · ınasi, kasapis, fukaras, kalupi, lekes, 

- Ah sefil! yine kaçıyor. ~aldırabiliri.m. 1 Turlf m~sıkısı ve .halk ~arkılan 'BWtle.iin devletlerini dağıtmış ve bun- tembelis, karagösiz, bekris, kalkas, g ibi 
Pard gUlil d: T b Vi l . . . d . 20,30 Ömer Ilı7.a tarafmdan Arapça l . "- d k "d t • b" k T"' k k ı· 1 k ayan mse ı. a anca.smı çe- - yo etta mı? Vı.)-·olettanın ıa esı I .. arı ona an aı ırınış ır. ır ço ur çe e une er oymuştur ... 

kerek nişan aldı. Tam tetiğini çekeceği prUyle hflyatunı bağışhyacağınızı söy- soy l~v Bugün meydana çıkarılan eserler, bu j insan bu prensin Anadoludan geldiğine 
sırada istavruzÜn dibinde diz çökmüş liyordunuz: değil mi?. 20.45 Semahat özdcnses ve arka.daşla- ın\lletin medeniyetini, büyüklilk ve şe· hUkmediyor. 
huıu b1r k d ğ k ik M ' rı tarafından Türk musikisi ve halk .. • k ·'· d ı nan a ın aya a a tı. orev~r - Evc:t., öylt: diYoruın .. Siz bir hayal · caalinı meydana oymwda tr. cEfcndi• kelimesini Türkler attık-
lle naml clik"ld' b' .şarkıları B Ul t k" d' ? A d 1 d 'r bit :un

1 
aras\-t ı ı . ır aş~ sönd-ürmüştünü~ Ona ~ukabU (Saat ayarı) . lci~ m e ~nı ı · ~ıa, o uya 1nere en 1 ıarı halde, biz kullanıyoruz. Hele btı-

a ':ıfVva ye ta /ıncayı ate~ edeme- şimdi de bir hayat bir aık. iade etmelisi- k ge ı? Devleti mahvo duktan sonra ne ' nun mliennesi olan cAfentra> kelime-
di. Bu lCadın kimdl? .. Orada ne yapıyor- nlz L ... . "ld11_ k b . h t 121 ·15 O~ eslra o1C1u? Bu noktalar öteden beri tarihle- lnd h 1 L- v k d k 1 d '> p d .._ 1 .. uızı o w:~re enım aya ımı ze- 22 15 Ajans haberleri & en oş anan .Kaç ,ı. unan a mı a -
u · .. ar ayan onunla m~guı olmadı. hlrl d' . k . . . •. · . · ri mesgul etmt?1<tedir. Ti\rltlerin na-ıa- , 

liattA llzUne bil b km • ı e JP~\· :Şuna mu abıl şundı ,Duk 22,30 Plakla solo, Opera ve operet pal'- ' . i -· . • mıştır. , • 
y e a adı. O, .knçmak:- Dangolcmin hayatını kut·taracaksınız.Bu rf e"uıe gore, bunlar mılnlta~ 50 ~ır N. MOSHOPULOS 

ta olan 'Morever ile onu takip eden Şarl 1 • • . • • ı ~.aları. evel 'brta Asyadan Anadoluya goç-
llannolemd .. _, • 1 ı takdırde 'ı.z.ın · adınızı bıle okutacagım .. 22.50 Son haberler ve çrtesi günün .. 1 dir llk d '! A · d 1 d . (_f!,_ ---:----
.., '"6 en goz.ıerın ayırmıyor- ş· d' .. le . . 'B d d·-· k . di'f muş er . • e a na o u a ısıı::cm 
1.tU. Bu vatiyet birkaç saniye devam et- ım ~ !°Y ymrL. u e :gım ız şım 1 programı eden tnilletlir. Bu 'nazarive Tilrkl~rin 
ti. Şart Morevere yetişmiş kılıncını çeke-1 nere c : . 23·00 Son . orta Ulmanın barbar istila~ıları olmıtdı-

Karısından 
kurtulmak için 2;k önilne dikilınişti . . !ki kılınç havada 1 -:- Bıl~uyo:rım· ~anrının na~ına ye-, . Bu ak§Cl.ın. Avrupa ıstasyonlarından 'ğını, Anadoluda tai·ihi liaklara malik 

fllnşekler husule getirdi. Morever kar-' n::rı e~erı~ k~ bilmıy.oruın. Bastıld·e size dmleyece~ınıız muhtelif parçalar. 'bulunduklarını ve bunlara ilaveten pe
ftstndaklnl öldilrerek kendisin~ yol aç- soyledıkler1mın hepsı yalandır .. Fakat .. , 20.25 Vıya~a, Graz ve kısa dalgalı deniyetin öncüleri oldukİannı, ispat et- Bir Kaptan karısını Pa
~ istiyordu. Şarlm kılmcı onu yüzün- - Fakat mı?· Demek bildiğiniz birşey posta Senfonık konser. 23.05 Prag kısa 1 mek gayesini gütmektedir. Türkler Mı- &itik Oseanında hali ıl>lr ::n Yaraladı. Buna rağmen hamlelerine var... .. 1 dalgnsı : S~etan'm iki senfonik poemi. s'ırlılara ~at~ ~~nanlılara ~ile medeni- ariaya bıraktı 

'VllJn ediyordu. Moreverin her atılışı, 1 Bu sırada altın saçlı kadın soze karış- HAFIF KONSERLER yet verdıklermı ıddia edeoilirler. Bunu Paris, 16 (P.S) - Kamından bıkan 
~lın müdafaası ÖlıUnde kırılıyordu. ı tı: . . . .. 1 16,45 Pari.c; kısa dalgası 'Plak konseri y~pı.p ' yapmı:t:acak~rını. bilmiyorum .. 

1 
bir adamın onu hali bir adaya bıraka· 

leı;-:Yet blr~aç ~amlede Şarl, hasmını ı • ~ .O ~ıç bırşe:' bılınez. O duzenbazın' 7,10 Berlin kısa dalgası Sabah konserl.1 Ulkın 1eorl~~rı ~ogru ıse A~rupanıo cağını aldınıza getirebilir misiniz) Ame-

d ılete, gerılete ıstavruzun yanına ka- bırıdır.Çıngenenın nerede olduğunu kim 8.15 devamı 9.20 paris kıs d lg Inkl vn~lıyle Turklerın cedlerinden alnuş 1 rikada i~te böyle bir valt a olmu~tu!. 
•r g ti · · T b 1 bil· 7 d d' T k 1 b ' a a ası p ld ~ 1 • • b J tı, e rm~tı. am u sırada bir kahka- ır.. e ı. e rar gUr emeğe aşladı. ı 9.45 keza 10.30 keuı. 11.50 keza. 13 ke- o ~gu mec enıyetı ugün yine Türklere Sanfransiakoda deniz ticard filosu ku· 

f YUlueldı. Moreverin kılıncı elinden 1 Ne Pardayan, ne de Dük bu kadına za 13 Berlin kısa dalgası orkestra kon gerı vermekte olduklarını iddia ede- 1 d 1 d b" . 1 5 B · 
trI.nı t p d k 1 - .,_

1 
d' man an arın an ırı o an penser oı· 

"'- tş ı. ar ayan yerinden kımılda· dik at etmiyor, bakmıyorlardı. Morever seri (14 15 devamı) 13 10 Bükrec itik Ce!\ er ır. 1 d d b 1 d Sık 
-· .. ı:nışt Kahk h 1 .. . . . . . t • • ,.. P 1 AP D ,er yuvasın a meau u unmıyor u. 
dı ı. a ayı atan altın !!ıaçlı ka- ı gozlerını kapamış ıçınde behren sevinci. musikisi 14.15 Paris kısa dalgası kon- . ASKALAKIS aı)c. deniz seferlerine çı1carak yuvadan 
l:ı l'ldı. Bu fırsatla Şövalye onu da gördil. ~ belli etmemeğe çalışıyor, soluk soluğa 1 ser nnkli 15 keza 14 30 Bükreş Rumen ' TORKIYE NASIL 1 k k 1 k . 1 • . • • 

llrdayan derhal Şarla hitap etti: söyleniyordu: halk musikisi plakla~ı 15 35 Roına kısal ÇALIŞIYOR ? 1 uz: • ~ m~sı .~~uu~·e '~.' g:çınmeıme 
-b Mösyönün kılıncını eline veriniz! - Bitmedi - dalgası orkestra ve keına~ .16 ı~ p . 1 mkal~'r· oma ta a ı. ır gun ansına fU 

ilk ~·1d· k 1 ,... . a arı.o; 1 K t . . !\ d k te ı ı yapmı~tır· 
~ yere egı ı, ı ıncı ıvıorevere u~, kısa dalgası Karışık musiki 16,30 Paris a ımerını c.ı y a ra kamlar> başlı-l . . . . 

ttı. o da alarak derhal kınına koydu 1 Fa brı· k a ve ga- k dal h f'f . . 1 ğı •altında yazıyor : Teokrasi devrinde -Pasıfık. adalarında. hır sefere çlkt· 
~ k · 1 ı ısa gası a ı musıkı 18,30 Peşte . b' ı·k el 1. • • ı kaç amıyacağı anlaşılmıştı Par- d k t 18,3 ' l TUrkiyede her şey kadere hamledilirdi yoruz. Bcmmle ~r ı te g mcı. ıster mı· 
daya h' . · 1 Ra yo or es rası 5 Roma k1sa dal- · ı . ) 
lıJ k n ıçbır şey olmamış gibi soğuk.kan- • ı gası orkestra piyano 18 5 B 1. k . Mesela Tuna boyunda on .iki bin kişilik sın 

l la b ı d. 11 . ' raı arın na-ar• ' . er ın ısa .. k d k' 1 K d b' .L d" 1 k b il d'W• mı a ıgı sua erme devam etti: L a dal ası hafif musiki 19_30 p ç· 1 Tur or usu se ız bin Rus tarafınd;m a ın ır a~ ıyarı o ara e e ıgı 
() - Size soracağım bir sual de şu idi· d • kk 8

.k . • 19 45 Be li k d~!te Mıgan iınha edilirken, vezirler hunu kad~ bu adaları görmeyi çok istiyordu. Koca-
~v 11 k · ı 1 atı~ ne musı ısı • r n ısa aıgası u- . . 1 

le a ı adından ne istiyordunuz. (Ö- sikili konuşmalar 20 M k k at!ederlerdı. Ittıhat ve Terakki bile sının teklifini derhal kabul etti. Böylece 
1l. kar LU" . k 1 ı os ova onser.. l · ı h 1 Sel ısı ızı ast~diyo:du.) Bir çok fedakllrlıklarla Avrupadan 20.30 Bükre~ Eğlenceli musiki 21 ,40 imatn ar ı e ~caların bu _nüfuzunu )cı: \ lc~casi~le ha~aretli . bir aş.kla W•b~şl.ı.ya.n 

..... _ .. ki on defa bclkı de yırml defa vur- gctirtmeğe muvaffak oldugum sey- i Prag kısa dalgası ııskeri 'k' 2.., 40 ı'amarhıştı. Ittıhatçıların hır kısmı cezrı gunlerın yemden ıhya edıleccgını umıt 
-· ... ga t bb" . . 1 musı ı ... db' l 1 ,_ . . ı 
lı.ı h eşe us eltınız:. Bunları gayet ta- yar son sistem elektrik kaynak ma- 1 Miliino vesalre. ~eman v 'O k t .,3 te ır er a ma11. ıstcmışlerse de, Enver etmekte idi. Vapur bir sabah Karolin 

uldu K r . . 1 1 e r es ra - . l h . h 1 ta.... m. o ınymın otelinde beni a- kinası ve oksijen cihazı ile her tür· 30 kolonya, Berlin eğlenceli gece k _ bun an apıs anelerde çürütmüştür.. . adalarından biri önünde dt:mirledi. Bu-
.. ,ı • bab ·ı b · .. · S b ' on l'J'h t A•-t" ·'-·· · d · ~k· leLtı· aın ı e cnım uzerıme en ar lü elektrik ve oksijen kaynak i~le- seri. ..,ı ayc ...., ur-Kun ıra esı ha un ol- rası hali bir ada idi. Boiler burada ka-

4- ı canavarlarını saldırtınıştınız. Bunu 
1 

ri garanti olarak yapılır. Her nevi ,nrnş ve öliime yaklaşmış olan c Hasla I rısına hakiki maksadını ifp etti: 
ll.nlıo d M OPERALAR, OPERETLER d b d 1 ,ı .. ] ..,.or um. onmoransi konağının buhar kazanları, kalorüer t"si~ .. tı a anu e enen ve ı·uhan iyileşmiş ve B w ı d .. · ı ... v i e ~ _,., - o~anmaga Tazı o mıyoraun cgı 

l)ıt. nkazı allında bizi gömmek iste- 1 tamirat ve islahı ve bunlara ait bil- 19.45 Peşte : Huszkanın Gül baba lşuvvetlcnmiştir. Ya1nız memleket hasta "? o h ld b"t'' ·· ·· b d d 
.ı .. "liniz. Bu da olabilirdi. Fakat o kadın 1 isimli opereti 21 Laipzig Johann Straus- değil imanları hasta idi Sıhhiye teşk.i- ı mıl a e ku un omrunce u 

8 
a a .. ene 

1 
mum soğuk demir ve çatı işleri · lya nız yaşayaca sın. 

"~ Yapmıştı? .. O zehirli hançerle o- içinde giivenerek müracaat edece- sun Viencrblut opereti, 21,30 Florans: ltıtı berbat ve hastaneleri mağaraları K ta ı ı le • • d h ....._ne iç' k ı d ap n arının aça ça proJeşın en a-
k) Af ın ıydınız? _ Ne için beni, Mare-

1 
ğiniz yer atelyemizdir. Kalmanın bir opereti. 22 Roma orta ve andırıyor u. Kur<ll\cla bulunınıyan şe- berdar olan tayfaların yardımı ile karı-

tiı, 00nıoransiyi ve babamı öldürmedi- ADRES kısa dalgası Boitonun Mefistofele ope- yin Türk milletine lazım olmadığı iddia 1 ı ~ı · d . k d 
• • •• ~ • • ••• • 1 • • • • sını ı .. ı a a}a çı ar ı. 

liı:;.. e ıçm onun gençlıgıne ve gılzel- Ki'ızırnpas.a caddesi No. 20 rası, 22,2.5 Prag kısa dnlgası : Operalar- cdılırdı. Maarıf pek berbat bir halde 1 B s B ·ı k "'""•e kı 1 • . 1 ayan penscr oı er vapurun uza ·-
ae .... d Ydınız. Acımadınız? İste on altı RECEP BENT'.,.RK ·: dan sahneler. buJunuyordu. Ankarn istatistUc n1liifü- ı b" ··k b' k k h ..... erıb . • t u • I a~masını uyu ır ·or u ve eyecan 
b1.ıı-.. ft erı anlamnğa çalıştığım nokta ı - 13 (2070.\ ODA 11,ıruSIKISf riyetinin verdiği rakkamlar meydana · · d d' k d · t' d t ...,ldır 1 ·ı w. • ·~. ' 1 ıçın e scyr~ ıyor, ocasın an ıs ım a 

t.for · gelen degışıklıgın azametini göstermek- ediyordu. Eğer La Harpe adını ta§ıy.an 
1 ever s d N b ~,.,..,..,..,,..,., 22,30 Berlin kısa dalgası Ya}•lı kuar- d' ı 1"dı? usuyor u. e cevap vere i- ı r27"'°..,.ızZ.;o;.;:..;;.z,_,,.,.,.,,,.,,,,;;ı::l.:l"J.25V!JtllllD.."ı t.e ır. !bir baılca vapur bir mucize kabilinden 

ı R d ı . ·~ tctle halk şarkıları. G 1 1 0 l' I 1 a 0 e V U a ) n l Z ~ enera smet Inöııünün, C\' kadını bahuız kadının işaretlerini görmemiı ol-
~da.n a .. ~ız gençlığini, dunyasına doya- ~ RI-~ITALLER yetiştirmek üzere Ankarnda tesis etti- 1 saydı 0 hala bir Robenson hayatı ya~a-

1'1ıır.Jao ecesini düşünüyordu. 1 Uzun senelerin tecrübeleri ve bil- il, gl enstitü, talebe ile doludur. Ke1.a bir yacal:tı. 
?.t "Yan l •, şsa Avrupa mecmualarını tetkik 18,15 Berlin"kısa dalgası: Uzak ülkı:-

0"ev sua ine cevap alamayınca lerdeki Almanların şarkılarından 19.15 •19.'••••••m••••ımmı••••••• tı.ıtla ere biraz daha yaklaştı. Burun bu-1 ve fennin en son usullerle tehlikesiz :r • 
'l g«'lrn'slerdi Şövalye tekrar seslen-' ve lzmirde emsali bulunmıyan son 1 Varşova , Arjantin şarkıl;ırı Plakla 20.2.5 ru·· rk Maarı·f Cem· ı·yetı• nı· n 

1 
sistem yeni makinamızla altı nylı'k Florans, Şarkılar, 21.30 Berlin kısa dal-

C vap . ondülelerimizin saçlara yumuşaklık gası: Veda §C\rkıları 22 Varşova Solist B • • • • k E p • 
0 vermıyorsunuz öyle tl}i?. konseri (So,pran, kemnn, bariton 22.05 uyu şya ıyangosu Yavrunun · .. d 1.. 1 ''e tabii halinde bırakması sayın ba-

~ ni .
1 

gogsun e açtıt;ın yara ı t Keman resitali Suk - Novak 23 Varşo-
~ <1gıtrı O durl'ceğ'ın. Madam ki c:imdi ' yanlarımızı memnun etmktedir. . :.. 

ın d b' . ~ J 1 d 1 . va Şarkı resitali. 15400 ~ol' ı ındesıniz Sl71 ezeceğim. er saç üzerin e gösteri en itınayı Jk 
~<ı~tli. ~:~ öklüm terleri döküyordu. Diz na

1 
zan dikkate alarak sayın mii~te- DANS MUSIKISr rami ye . 

-..... ij gu bir "'sle yalvarıyordm ri edmizin vakitlerini kaybetmemek 21,15 Bükreş 23,20 peŞte 23.30 L~ip- • 
"ltttt......_ <ına hay mı bağışlayınız' Beni için $llç}ıırının ~nzimi için Namazgah . ÇEKt~IŞ sn2/937 BiR BiLET B!R LlRA 

"'1~.Yin· B ... k k ı k d k' ı 1 zıg. Bil_eJlcr: Cem. iY,et Merkez ve tubeleriy1e yeni poıta-• karııım-....._ lia d"ız.. na acıyınız.!. . . ara o unun ·arıısın a ı ıa onumuz- MUHTELtF • . • . ~ - li ..... 
~,· k .Y ı kılıncmııı <'ekinı·7 •• Beıı..: ta- dan randevu. almalarını tavşjyc ede- Ht da rzurum hanında ilan itleri büroıunda ve piyanao bayilerinde 

lırt .ıı ,. ... . IA~ • 19,30 Roma kısa dalgası :Arapça, ıürk- t ı ı 5 25-ln .;.,0-30-3-6 6553 (1845 
nr. Sız n 'l('t;nı·ze b~ni !.!f5il- ··n·z.-:;:11 .. 11' 'm'z':mmmnm•-•ıl .... k I • • • ti ., .~ !J:·. .. ·- .- .,_"" « • •• ~ • • ' uıa çe, numca ısmen musıkili neşriyat.. 

Lira 

55 ton bakla 

92 ton K. D. 

54 çuval :;usam 

64 balya Pamuk 34.50 

5000 kilo pamuk çekird~i 

5.875 

4.125 

7.50 
16. 

39.50 

2.60 ___________________ ..,. ____ __ 

Teşekkür · 
Ani ve ebedi zıyaı ile müteellim 

olduğumuz sevgili aile reısimil' 
Emirler hancısı lbrahim Hakkının 
cenazesinde bulunmak ve bizi tah
ıen, tahriren ve telgrafla ta~ye ve 
teaelli ebnek suretiyle keder ortak
lığı eden lzmir, Aydın\ Ankara ve 
Jstanbuldaki aziz doatlar~a de
~İn ve kalb~ te!ekkürlerimizi suna· 
rız. 

Merhumun ailesi meoaµplarİ 

· W 

BERGAMA ASLiYE HUKUK 
MAHKEMESi REISLICINDEN: 

Dikili lılamlar köyünde Muha· 
cir Hüseyin kızı Emine ta~afın
dan Soma kazuı avdan köyünde 
oturan Muıa oilu lbrahim ale7 .. 
bine açılan botanma da vaıı üze
rine usulen, davetiye çıkarılmıt ve 
müddeialeyhin dört ıene evvel 
mezkur köyden çekilerek halen 
ikametgihının meçhul kalmıt ol-
duiundan kendisine tebligat ya· 
pılamadıiından bu bapta ili.nen 
tebliğ olunmak üzere davanın mu• 
allak bulunduğu 16/12/937 per .. 
tembe günü saat 9da mumaileyhin 
bizzat veyahut kanunen bir vekil 
göndererek işbu iddia hakkında 
müdafaada bulunması ve akıi tak· 
dirde hakkında gıyaben muame-
le yapılacağı lüzumu tebligat ma· 
kamına kaim olmak üzere ilan 
olunur. 4070 (2077) 

KULA SULH HUKUK MAH
KEMEStNDEN : 

Esas 122 
Kulanın Bey mahallesinden Kürt 

Ahmet oğlu ölü Mustafa oğlu İka· 
metgihı meçhul Mehmet. 

Kulanın Bey mahallesinden Kürt 
oğlu ölü Halil veresesinden oğlu 
Ahmet ve rüfekası taraflanndan 
aleyhinize açılan arazi taksimi da
vumın muhakemesi 29/11 /937 ta
rihinde bakılacağından yevmi mcz

kurde uat onda Kula sulh hukuk 
mahkemesinde hazır bulunmanız 
lüzumu aksi takdirde hakkınızda 
kanuni muamele yapılacağı ilanen 
tebliğ olunur. ( 2082) 

tZMIR DöRDONCO iCRA ME • 
MURLUGUNDAN • . . 

Hilalde hat boyunda 14 Nu. lı 
dükkanda mukim iken halen ika· 
metgi.hı meçhul Nazikter tarafı-
na: 

Tahtı işgalinizde bulunan hnzi
neye ait kahvehanenin tahliyesi 
mahkeme maarafiyle avukat ücre· 
ti ve sair masrafın tediyesi için 
namınıza çıkarılan icra emri üze
rine ikametgahının meçhul oldu· 
ğundan bila tebliğ iade eClilCliğin
den işbu ilanın ne4rinden itiba'ren 
bet gün içinde icraya müracaatle 
beyan veya itirazda bulunmanız 
aksi takdirde icraya devam oluna
cağı teblii makamına kaitn' ol
mak üzere ilin olunur . 

4076 (2075) 
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Arttırma şartnamesi ı GAYRI MENKUL AÇIK 
MlLAS MAHKEME BAŞKA- ARTTIRMA ILA.Nl 
T1PL1~1NDEN : SALIHLi iCRA MEMURLU-

. 1 - . lzm~r~e mukim Ana?olu in-
1 
CUNDAN: 

kJ.§af şırketının Mehmet Alı Akar- 1 S ı·hı· · B k k'• d 
N 

· p· . ·ı · a ı ının uca • mev ıın e 
ca ve esım ızantı 1 e !ayıan ve k. . . . 

·· t k t fl d b 1 va ı tapunun teşrınısanı 1341 ta-mu§ ere en asarru ann a u unan . . 
bir kıt'a yağ fabrikası ve zemini ve rıh ve on ~ltı numnra~a ](ayıtlı ve 
müştemilatı ve alat ve edevatı §U- Paçacı Alı ustaya aıt bulunan 
yuunun izalesi zımnında mahkeme 7352 metre murabbaından ibaret 
karariyle umumi açık arttırmaya bir kıt'a bağ üç yeminli ehli vukuf 
konulmuştur. , tarafından takdir olunan (1600) 

2 - Arttırmaya konulan gayri lira kıymeti mukadderesiyle 22/ 
menkul Hacı Ahdi mahallesinde va- J 2/937 tarihine müsadif çarşam
ki (11067) metre arsa üzerinde 372 ba günü saat 14 - 15 de ihale olun
metre murabbaı satıhlı makina ve ma.k üzere açık arttırma ile satılı
fabrika binası ve yine (55) metre ğa çıkarılmı"hr. 
ethında bir bina ve yine (118) 1 B b • 'l·ı t 556 

hı b
. b ) 00·1 u aga aı şar name nu-

metre satı ı ır an ar ve (79 - mara d ·1A t ·h· d •t·b 
d 

"b · d ah 11. - mız n ı an arı ın en ı ı a-
me en ı aret zeytın epo m a ı h . .. . . . 
ile içerisinde bulunan rankin damas ren erkesın gormcsı ıçın açıktır. 
markalı (36) beygir kuvvetinde 1 Arttırmaya iştirak edenler mu
muntazam İ!ler buhar makinası ile hammen kıymetin yüzde yedi bu
ayni markalı üç adet yağ pirinası ve 

1 çuğu nisbetinde pey akçesi tevdi 
iki adet komple iıler zeytin değir- ' edeceklerdir. . 
men tqı ( Bobaeoc H. NtLğo X. ı Tayin edilen zamanda gayri 
l..ondon) markalı. { 400) libre sa- menkul üç defa bağırıldıktan son
atli buhar kazanı ve bir adet seyyar 

1 

ra en çok arttırana ihale olunur. 
demirci ocağı ve bir adet tezgih Yüzde 75 ni bulmadığı takdirde 
mengenesi ve bir adet tezgah zun-

1 
on beş gu'·n temd"t b · · .. , ı · ve on eşıncı 

~ra taıını ve uç ade~ k~yışlı su taz- günü ayni saatte en çok arttırana 
yik tulumbasını ve yırmı dokuz adet ihale edilir. 
yağ deposu ve bq adet yağ küpü ve th l b d · · ·· · · 

d t f ki b
.. ··kı ·· l"l · a e e eh verılen muhlet ıçın-

on a e u a ı uyu u pa ı erı ve d 1 ·h 1 ·ki d t w d ... . e yatırı mazsa ı a e f esh oluna-
ayrıca ı a e yag egırmen ta§ını . . 
ve bir adet sontrafüı. el lulumbaaı- rak gayrı menkul yeniden 15 gün-
nı muhtevi olup iki kıt'a kroki ve lük arttırmaya çıkarılıp en çok be
bir kıt'a e ya listesi mucibince l:om- del verene ihale edilir. iki ihale 
pele ve işler bir halde satl§a çıka- 1 arasın~aki fark, faiz ve masraflar 1 

nlmıttır. 1 ayrıca hükme hacet kalmaksızın 1 

3 - Arttırma 8/12/937 inci memuriyetimizce tahsil olunu!". 
1 

çarşamba günü saat on be§te Milis Daha f alza malumat almak iste-
1 

mahkemesi kaleminde yapılacaktır. 1 yenlerin 556 numa.ralı dosyamıza ' 
4 - Arttırmaya iştirak edecek-

1 
müracaa t etmeleri il5.n olunur. 

ler yukarıda yazılı olım eşyanın kıy-ı (2084) 
meli muhammenesi olan on se1~iz 
bin liranın yüzde yedi buçuğu olan ............... K ı 'k-A~B- ... ~ ' n;e:~h'•'EIR"":U.•.-1•,r-11_._._ 
( 1355) 1

. ahk . ı u a , ogaz, urun asta IK-
ırayı m eme veznesıne .. 

yatırmağa veya muteber banka te-1 ları mutehassısı 
minat mektubu ibraz etmeğe rnec-' Doktor Op~ratör 
burdur. 1 

ye:. ola~i;~~~:~~~~aoi~;an mı;;.~: ı Samı· K u 1 a ~ç ı metı muhammeneıının yuzde yet- 1 
miş beıini bulmadığı takdirde en 

1 

çok arttıranın taahhüdü baki kal-
Muayenehane: Birinci Beyler 

No: 36 Telefon 2310 

mak üzere arttırma on bes gün te-
1 

hir olunur ve hitamı ow;· 23/12/ 1 

93? perıembe günü saat on beşte 
yeniden arttırmaya çıkarılır ve üç Evi: Göz.lepe tramvay cadde-
defa bağırıldıktan sonra ayni saat- si 992. Telefon: 3668 
le en çok arttırana ihale olunur. 1 1-26 ( 481) 

6 - Satıf bedeli peıindir. Ancak ı :.___.a!!l!!!!!!ll••w••-•«'-.ı•a;cc=d'Rh::.cı.-_.,..ı.ıı=-ı.: 
ihale tarihinden itibaren yedi gün 1 

1 İ~tanhul Üniversitesi arttırma, eksiltme ve 
pazarlık komisyonundan: 1 

1 - 348 hin 437 lira 96 kurut ketifli lstanbulda Cerrahpasa 
hastanesinde yapılacak Şirüji Kliniği binası insası kapalı zarfİa 
eksiltmeye konulmuştur. · 

2 ·- Bu işe ait fartnameler fUnlardır: 
A - Eksiltme sartnamesi 
B - Mukavele' projesi 
C - Bayındırlık genel şartnamesi 
D - Özel şartname ı t 

E - KCfif, cetveli, tahlili fi at cetveli, mesaha cetveli 
F .--- Proje 
İsteyenler bu şartnnmeleri ve ~vrakı ke!İf bedelinin yüz bin

de be~i nisbetinde bedel ile Güzel Sanatlar Akademisi tatbikat 
bürosundan alabilirler. 

3 - Eksiltme 29-11-937 pazartesi günü saat 16 da Onivenite 
relctörlü~ünde yapılacaktır. . 

4 - Eksiltmeye girebilmek icin isteklilerin 17 bin 687,52 lira 
muvakkat teminat vermesi ve bundan batka atağıdaki vesika .. 
lan haiz olup getirmesi lazımdır. 

1 - 1937 senesine ait 150 bin liralık bayındırlık bakanlığın
dan alınmış inşnat müteahhitlik vesikası ve talibin kendisi hiz
:r.at mühendis veya mimar değilse intaat müddetince fenni mesu
liyeti kabul ettiğine dair bir mühendis veya mimarın noterden 
tasdikli se.~edin.i v~!.ahut ~a bir mühen~is ve mimarla müttere
ken taahhude ~ırdıgıne daır noter senedı yermesi. 

5 - Teklif mektupları 3 üncü maddede yazılı bir saat evvelin~ 
kadar Oniveraiteye getirilerek eksiltme komisyonu hatkanlğına 
makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile gönderilecek mek
tupların en geç 3 üncü maddede yazılı saate kadar gelmit olma
sı ve dıt zarfının mühür mumu ile iyice kapatılmıt olması sarttır. 

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

f ... ·, . • . 

iLAN 
iz mir ili daimi encümeninden: 

içinde vermek üzere müşteriye izin IZMlR BELEDlYESINDEN : 
verilebilir. ihale vaktinde ödenmez- 1 1 - Bin yedi yüz otuz bir lira lzmirde Ağamemnun ılıcalarında yeniden yaptırılacak bina-
ıe ihale feshedilir. Yeniden arttır- bedeli keıifli Değirmen dağında larla tesisat projesinin tan~mine ait müıabaka müddeti 1 inci 
maya konulur. Her iki ihale bedeli ikinci Mahmudiye mahallesi Ni- kanun 937 nihayetinde bitmit olacağından projelerin 1 inci ka-
arasındaki fark hükme hacet kal- ' zamiye ve Sofyalı sokaklarında ya- nun 937 nihayetine kadar lzmir ili bayındırlık direktörlüğüne 
madan tl\zmin ettirilir. 1 pılacak lağım işi baı mühendislik- yollanması tekrar ilfın olunur. 4021 (2072) 

7 - Fabrika ve bu fabrikaya ait teki keşif ve şartnamesi veçhile ı -- --- - · - -
şartname ve levazunı bue:.~nde.n iti- : 26/11/937 cuma günü saat on al-J BERGAMA ASUYE HUKUK BERGAMA ASLiYE HUKUK 

· 1bar~n b~e1~ke1se açıkdtır. M~ster~ ma- . tıda açık eksiltme ile ihale edilecek- MAHKEMESi REtSLt~lNDEN : ı' MAHKEMESi REISLtatNDEN. 
ı gore ı ır. cap e en tetkıklerı de · 1 · _,, · · ·· ı· 1 k 1 · 

b·ı· lh l d h. b. 1 tır. ştırBK ıçın yuz otuz ıra ı mu-ı Bergamada Hoca Sinan mahalle- Davacı K k h. · · ~ yapa ı ır. a e en sonra ıc ır me- kk . kb b . . mı na ıyesının aşagı 
1
. t k b l d·t · I va .at temınat ma uzu veya aıı- sınde mukim Ahmet oğlu Veh mahalleı· d M h t k O su ıye a u e ı emez. ı 1 ın en e me ızı m-
8 _ Bu g . k I .. . d ka teminat mektubu ile söylen~n Ayazlar tarafından Bergamanın Er- mehan ve M. aleyh Akhisarın 

ayn men u uzerm e .. l .. r . 1 ı 
irtifak veya mülkiyet iddiasında bu- gun ve saat e. enc~mene .. ge l~ır.. . luğrul mahalle~inden Mahmut kızl 1 Kethü?a mahallesinde Şirinci Sa-
lunanlar varsa tapu siciliyle sabit 1 2 - .Senelık kırası yuz yırmı .. lı- 1 Kıymet ~leyhıne a~ılan boşanma Idık evı_nde Şerif oğlu Nafiz arala
olmadıkça dinlenmez. I r~ bedelı ~uham~enelı A~malımc~- , hal~lundakı dava üzerıne us~len d~-ı rı~.dak~ boşanma . davası üzeri~~ 

Sıhhat ve güzellik 

Sağlam ve güzel 
Sağlam ve güzel 

dişlerle 
dişler de 

RADYOLiN ileteminedilir 
Dişlerinize çok dikkat ediniz 

Bazan en üstad doktorlarin bile sebep İnenşeini bula
madıkları bir hastalığın, dit iltihabından ileri geldiği pek çok 

tecrübeler le anlatılmıftır. . 
Günde üç defa diılerinizi lırçalıyarak ve daima 

RADYOLiN 
Kullanarak ditlerinizi koruyabilirsiniz 

lzmir Palamut ihracatçı 
larının dikkat nazarına: 
iktisat yekaleti kontrolörlüğünden: 

Palamut ıhracatının mürakabesine dair nizamnamenin 19 un• 
cu maddesine göre tetkil olunan heyet palamut «Tip - Nümune:> 
)erini teabit ve ihzar etmi' bulunmaktadır. · 

25 1kincitetrin 937 tarihinden itibaren İzmirden bu esasa gÖ· 
re ihraç olunacak palamutların ifbu nümunelere uygun olınaıİ 
Jizımdır. 

Nümuneler, alakadarlarca C:lairemizde her zaman görülebile· 
ceği gibi, 30 ikincitetrin 1937 tarihine kadar Türkiye Palamutcu• 
ları Anonim Şirketinin Ali Pata meydanındaki depoıundan te· 
darik edilebilir. 

19-20 4064 (2063), 

Çiftlik, Süthane . ve bii~ 
tün köylülerin dikkat 

nazarına: 

ı 
• ELE M 

Krema makinalari geldi 
Bu makina1ar dünyanın her ye~!~: 
de sütçülük aleminde büyük ·~·· 
ret kazanını• ve en verimli Jl'l• 

1 

ne olarak tanınmıstır. 
Son sistem yeni modeİlerifl'liı • Daha fazla izahat istiyenlerin çıtte 197 sayılı bınanın hır senehk vetıye çıkarılarak müddeıaleyhın muddeıaleyh Nafız evvelce teblıg 

937 /509 dosva numarasına hami- kirası ba§katiplikteki ıartname veç- on sene evvel Balıkesirli Hasan ile olunan davetiye ile mahkemeye 
len müracaatleri ilin olunur hile 26/ 11 /937 cuma günü saat on çekilip ve bir daha gelmemi, oldu- gelerek bilahare icabet etmedi-
; .,.,. .... il'_ c;::c: =- .... ~. , ...... altıda açık arttırma ile ihale e<li- ğundan ve ikametgahının da belli kğinden hakkında çıkarılan gıyap 'AYNI FABRiKANIN: 
Gayri menkul acık arttırma ili.nı lecektir. iştirak için dokuz liralık olmadığından bu sebeple davetiye- :ararının k:ndisinin bulunamadı- MIELE BlSlKLETLERI 

gelmiştir. 

lzmir u~um satış deposu: 
M. D. TIMUR ve A. KAU1'1 f 1 
(Gazi Bulvarı Nu. 17 Tetıt• 
KAUKI - lZMIR) 

SALIHLI iCRA MEMURLU- muvakkat teminat makbuzu ile söy- nin tebliğ edilmiyerek ilanen tebliği g.ınd_an teblığsiz olarak geri çev- MIELE Hafif MOTOSIKLETLE-
GUNDAN : 1 lenen gün ve saatte encümene ge- için mahkemenin muallak bulundu- rılmı~ ve bu ~e~e ayr~ca. tahkikat RI... 

Telefon 3858 Salihlinin aralık mevkiinde vaki linir. ğu 16/12/937 perşembe günü mez- yapılarak yermın belırsız kalmı• MIELE ELEKTRiK SOPORGE-
tapunun nisan 933 tarih ve 61 nu- 11 - 1 6- 20 _ 23 (2000) 3968 bure Kıymet bizzat ve yahut kanu- v~ gıyap ka~arının tebliğine im- LERI... 
mar~n&kavıili Mu~h kan~ ' 1-Sm~k~~k~lirab~~n~~~~~~~erek~~ ~-~~ol~dıgı~~şı~q.~m~~ ~--•••••••••••••••••••m••--•~~ 
Hafızeye ait 1989, 705 M. 2 murab- li muhammenli Yemi§ çar§ısında şanma hakkındaki iddiaya karşı Jf u te ıghatkın ılanen ıf ası lu- Yazın insan daha kendini 

üşütür! 
baı bir k t' ·· · ı· hl' kuf ··d f d b l . k zumu mu a emece karar altına 

t a uç yemın ı e ı vu Urgancılar sokağında 14/1 sayılr mu a aa a u unması ve aksı ta - l b" l h d 
ta~af~ndan tak~ir olunan i~i yüz dükkanın bir senelik kirası ha, ki· dirde hakkında gıyaben muamele :ı~~~t v\ l ın~e~a ey a vanın 
~/~ra kıy'."~ll m~d~eresıyle 22 tiplikteki şartname veçhile 30/11/ yapılacağı lüzumu tebliğ makamın• persembe g~ ~." u~u9 d16/l~i~3? 

37 tarıhıne musadıf çarşamba 937 1 .. .. 1 d k kaim olmak üzere ilan olunur 1 ·h. unu saa a mu eı-~ünü saat 
14 15 

l "h 
1 

l k sa ı gunu saat onatı a açı art- · a ey ın muhakemede bizzat veya-
üzere açıl· t.t e.

1
1 a et 

1
°. unmka tırma ile ihale edilecektir.. lstirak 4o71 ( 2078) hut kanunen bir vekil göndererek 

. ar ırma ı e sa ı ıga çı a- . . . - · b b rılmı§t1r. I ı~ın üç hralık muvakkat teminat ı~ u oşanma talebine kar,ı mü-
Bu bai7a ait Aartname 1265 nu- makbuzu ile söylenen gün ve saatle IZMtR DöRDONCU iCRA ME- dafa~da bulunması ve aksi takdir-

maramızda her kesin görmesi icin encümene gelinir. MURLUGUNDAN: de davayı kabul etmif addiyle mu-
açıktır. Arttırmaya is.tirak edenler 2 - Senelik kirası otuz beş lira T 'kt KA ... th dd . amele yapılacağı da mahkeme ka-

h 
::r b d 

1
. . . • epecı e agı ane ca esın- .k . 

mu ammen kıymetin yüzde yedi e e ı muhammenlı Hahmaga çar- d 131 / 137 N I h d k. rarı ı hzasından bulunmuf olmak-
buçueu nisbetinde pey akçesi tevdi ~ısında yeni yolda dört savılı dük- ı"kee h 1 ·k u. tı A ahne e hmul şun la tebliğ makamına kaim olmak 

ki d
. . n a en ı ame ga ı meç u e- ·· l"" ·ıA 

cdf>'"e er ır. 1 kanın bir senelik kirası b:u. katiplik- ·c ·1 M t f t f uzere uzumu ı an olunur. . . .,. rı og u us a a ara ına: 
Tavın edılen zamanda gayri men- teki §arlname veçhile 30/11/1937 Hazineye ait ve tahtı işgaliniz- 4069 (2076) 

kul üc defa ~az•rıld·~an sonra en sah günü saat on altıda açık arttır- de bulunan arsanın tahliyesiyle 
cok arttırana ıhale edılır. Ancak yüz- ·ı "h l ed"l kt. t t• ak · · uk .. . SALtHLt ASLtYE HUKUK d . b · b I . ma ı e ı a .. e 1 ece ır. • ır ıçın av at ucreh ve mahkeme masra-
ı..~. ye.~mı~ ed~.ı u mazsa ~ha~e on üç liralık muvakkat teminat mal~- fının tediyesi hakkında namınıza MAHKEMESiNDEN : 
~ ~un tem ıt ve on besıncı gün b ·r .. l ·· k 1 · · d · · D N 421 · tt l k tt d uzu ı e sov enen gun ve saatte en- çı arı an ıcra emrın e mübasırın . o. 
aynı saa e yapı aca ar u·ma a en ·· ı· · h · · S lihl" · Ça ki •-·· ·· d k bf!~ 

1 
. l dT cumene ge mır. meşru atma J:Öre ıkametgahmı- a ının pa ı ... oyun en 

ço Ih 
1
· ,.b ~e~:ne 1•

1 
a e e .. 1h1t· . . 14 - 17 - 20 - 24 (4009)2024 zı tebdil ederek simdiki adresinizJ Mahmut oğlu Hasan Hüseyin ta-

d 
ate 1 e edı. verıked~ dmu.helt ı~f.ın-1 ölçülerin 937 senelik muayene meçhul bulundu~undan bili teh·I rafından kansı Manisanın Dil,ik&r 

e ya m ma ıgı ta ır e 1 a e es- l" • · d d"ld" • · d · b · A mah il · · B dak k ~ d 
h ] k 

. k 
1 

"d zamanı geçmek üzeredir. ıg ıa e e ı ıgın en ıt u ıhmm a uının u men so agın a 
o unara l!ayrı men u yenı en · ·h· d · · · h 1 k F t d · · ·k b ·· ı-·ı k l 1 Gerek k 11 1 k ne~rı tarı ın en ıhbareıı be, giın ama ızı a marun avetıyesı ı a-

. on ~ :;; r: ~~·~ı;aya_h lonu du? kullanılm u a~ı a;.. 1:::.1 ~er~ _se içinde icraya müracaatle bevan metgalu meçhul olduğundan iade 
e
1
.n clok. "h le le ı d. k~nfe ıka fc . e ı- I . . b ılyad~ er uru 0 çu sal :p- veya bu hususta bir itirazınız ~ar- edilmif olmakla tebligatın ilanen 
ır. ı ı a e ara.o;ın a ı ar aız ve erının e e ıve ayar memur u~u- ·f h h · l k ·ı · J kl 

fi h 
.. k h . k l ' .__ na mu··racaatle b 1 1 sa ,ı a en veya ta rıren yapma- yapı masına arar ven ml§ o ma a 

mura ar u me acel a maa.ızın un arın muayene e- k · k · · h k 7/1 /93 d k 
.. • -&.: • _L :

1 
l j · · t la IA d Ö .. 

1 
nız a sı ta dırde ıcraya devamla mu a eme 2 7 saat o uza 

m~munycumızce l1111sı o unur nm yap ırma rı azım ır. lçu e- hl. · w b kim 1 ki b ·· d b. 
D h f

--' lA l ·. . · ı·k . . ta ıyenın zorla yaptırılacagı teb- ıra ı lf oma a u gun e ızzat 
a a az.1a ma umat a mak wı- rm sene ı muayenesını yaphnnı- l·~ k k · 1 k .. el ed'"' 0 k A b. · k'l '1 le · k d ' ıg ma amma aım o ma uzcre g m ıgt veya anunı ır ve .ı 

den nn yu ~ı a numarası yazılı yanlar hakkında kanuni takibatta ilan olunur. göndermediği takdirde gıyabında 
jyamıza mura(t ~leri ilin l>ulunulacaiı ilan ol•nur. 4077 (2074) &..kılacağı tebliğ makamına kaim 

0 unur. 2083 19-20 4062 (2067) olmak üzere ilanen tebfıi olunur, 

kolaylıkla 

Nezle 
Başağrısı 
Kırıklık 

Dikkat 
Ediniz 

~-
. ,..-

Bu ilk tehlike alametlerini görür 
11~1 

görmez der 

NEVROZiN 
nlmak lazımdır • 

NEVROZIN Soğuk alıınlığının fena .akıbetler doğu~'!'aıııt 
mini olmakla beraber bütün ıstırapları da dindırıı'· 

icabında ıünde 3 lıafe alınabilir 
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DEUTSCUE LEVAN- Fratelli Sperco 
Vapur Acentası TE- LINIE 

G. m. b. H. ROYAL NEERLANDAlSE 
HAMBURG KUMPANYASI 

DEUTSCHE LEVANTE - LINIE STELLA vapuru 27/11/937 de gelip 
HAMBURG, A. G. yilkünil tahliyeden sonra Burgaz, Var· 

l.1A$ LEVANTE - LINIE, A.G. na ve Köstence için yük alacaktır. 
BREMEN T1BER1US vapuru 27/ 11 de Rotter-

ATHEN motörll 15 ikinci te§rinde dam, Amsterdam ve Hamburg limanla-
heklcnlyor. Rotterdam, Hamburg ve rına hareket edecektir. 
Brernen için yük alacaktır. GANYMEDFS vapuru 8/12 de gelip 

"1ENIASIR 

•........ ımm ....... u. .................... mll 

BRISTOL 
Beyoğlunda 

OSMANiYE 
Sirkecide 

Y Al.OVA Yapuru 22 lkinciteırlnde yükUnU tahliyeden sonra Burgas - Var- _ 
hel<leniyor. Bremeıı için yük alacaktır. na ve Köstence limanları için yük ala-
, MACEOONIA vapuru 29 ikinci teş- caktır. 

waza:;PM 

Bu her iki otelin müateciri Türkiyeni.n en eıki oteldıi BAY 
öMER .LOTFO'dür. 43 ıenelik tecrübeli idaresiyle bütün Eı 
halkına kendisini ıevdirmittir. l'inde bekleniyor. Rolterdam, 1Iamburg TtTUS vapuru 11/12 de Rotterdam 

Ve Brcmen için yük alacaktır. Amsterdam ve Hamburg limanlarına 
MOREA vapuru bir birinci k!nunda hareket edecektir. 

bekleniyor. Anvers ve Hamburg li- SVENSKA ORtENT LtNIEN 
ınanJarından yük çıkaracaktır. ARAGON motörü 24/11 de Rollcr-

AMERICAN EXPORT LINES dam _ Amsterdam ve Hamburg liman-
'l'he Export Steamshlp Corporation !arına hareket edecektir. 
EXTAVIA vapuru 12 iklncl teşrinde AASNE molörü 2/12 de Rolterdam, 

bekleniyor. Nevyork için yUk alacak- Hamburg Dantzig Gdynia ve Dani-
tır ' ' 

· mark, limanları, şimali Norveç ve Bal-
ExBIBITOR vapuru 18 iktncl teşrln· ı tık limanlarına hareket edecektir. 

de bekleniyor. Nevyork için yUk aJıı- SERVtCE MAR1T1ME ROUMA1N 
taktır. d M 1 'bXP ikin . ALBA JULtA vapuru 1/12 e a ta 

A:. RESS vapuru 29 el teşrın- . d k · 1 de b . k la ve Marsılyaya hareket c ece tir. 
caltt clcleniyor. Nevyork Jçın yU a • SEÇEA VA vapuru 29/12 de Malta ve 

OGOır. 
28 1

,_r..cl t . d Marsilyaya hareket edecektir. 
NTZ vapuru ıuıı eşrın e 

beki nl N ki in ük 1 kt Yolcu ve yük kabul eder. e yor. cvyor ç y a aea Jr. • . 
1 

· 
1 ı;ı'"'.OUTH 15 b" . • k11. llfınlardakı hareket tarıh erıy e nav-

1 ""4lvt vapuru ırıncL ·a-
nu d b kl . N k . . yük lunlnrdaki değişiklıklerden acenta me-

1 
n a e enıyor. evyor ıçın 

alacaktır. suliyct kabul ct°.1ez.. . . . 
ARMEMENT H. SCULDT Daha fazla tafsılilt ıçın !kıncı Kordon-

HAMBURG da Fratelli Sperco vapur ııcent.alığınn 

ELlSE motöril 1S ikinci teşrinde müracaat edilmesi rica olunur. 
bekJenlyor. Rotterdam, Hamhurg ve Telefon : 4111/4142/4221/2663 

llremen lçln yUk alacaktır. DOKTOR 
SERVICE MARITIME ROUMAIN OAHtLtYE MOT AHASSISI 

BUCAREST 

AllDEAL vapuru 26 ikinci teşrinde c 1 A 1 y ~ 
l<östcnce, Sulina, GaJatz ve Galatz ak- e a ar 1 n 
tarınası TUNA llmanları için yUk ala-
caktır. 
bEfi NORSKE MIDELHA VSLINJE 

lzmir Memleket hastanesi Da-
OSLO bili Hastalıklar Scririyatı Şefi 

'BAALBEK motörU 12 iklncl teşrln- Pazardan maada her gün hasta-
de bekleniyor. Beyrut, Hayfa, Dicppc 

lannı muayene ve tedavi eder. 
Ve Norveç limanları için yUk alacaktır. Muayenehane: 2 inci Beyler 
. SAN JOSE motöril 6 blrlncl kanun-
da bekleniyor. Dieppe, Dllnkerlc ve sokağı No: 65. 
liorveç limanlan için yük alacaktır. Telefon: 3956 

llilndaki hareket tarihleriyle navlun- Evi: Götepe tramvay cadde-

lardakl de~lkllklerden acenta mesull- ';;si=N=o=: ;1;0:1;8:. =T=e~le:f:o:n;: :2;5:4:5~-~ 
Yet kabul etmez. • 

Daha fazla tafsOAt atmak için Birin- Paris fakültesinden diplomalı 
ci kordonda w. F. Henry Van Der Zee Diş tabipleri 
~ Co.n v. vapur aocntalığına müracaat 
edilmesi rlca olunur. 

TELEFON No. : 2007 /2008 

Memleket lıastarıesı dış tabibi 

Muzaffer Eroğul 
VE 

Olivi Ve Şiire. Kemal Çetindağ 
LıMITET 

Vapur acentası 
BlRINCl KORDON REES 

BINASI TEL. 24 43 
Lllerman Lines Ltd. 

loNDRA HATI't 

Hasta'arını her gün sabah 
saat dokuzdan başlıyarak 

Beyler - Numan zade S. 21 
numaralı muayenehanelerinde 
kabul ederler. 

• ALCERIAN vapuru 20 birinci teı
L:d.e gdip yük çıkaracak ayni zamanda 

tıdra ve Hutl için yllk alacaJctır. 
Ot· cr;rv OF LANCASTER vapuru 15 

ltlcı tcırinde gelip yük çıkaracak ayni 
~anda Londra n Hull için yük ala
~br. 

lliE GENERAL STE.AM 

Telefon : 3921 - il 
Diş Hekimi 

A~~ulla~ Naci 
HORrl,AÇ~u NAVICATlON CO. L TD. u 

.d ADJUTANT vapuru 5 ikinci teşrin- Hastalannı Birinci Beyler 
c ~clip Londra için yük alacaktır. sokak 36 numarda kabul eder. 
r:rEUTsCHE LEV ANTE LINIE 

'd liAKA. vapuru ikinci teşrin ipti- Sabah 9 - 12 
tca••nda Hamburg Bremcn ve Anvcra- öğleden sonra 3,30 - 6 

; R~lip yük çıkaracaktır. j Randevü için telefon ediniz. 
de!l arıb ve navJunlardakl. değişiklikler- TELEFON: 2946 

tt~nta mesuliyct kabul etmez. 1 "':Jllcmı:::.ııımıcın:!2!~~~~~z:ıaı~ 

~ .... ----------------~·=·-----n Uınum Pamuk Fabrikatörlerinin 
Nazarı dikkatine 

PLATT 
F abrikaıınan Namdar 

U ÇIKRIKLARINI ve bilcümle YEDEK AKSAMINI 
MUM ACENT ASINDAN bu sene temin edebilininiz 

ADRES: 

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

5Tnger dikit makinaları kumpe.nyası karş11inda 
elefon: 2413 Posta kutusu : 234 IZMIR 

Slff?Gf 4 @ 1 iN4 ' eg .. • tııı. I -.. . ~ 
- . ~---- • 

Otellerinde miıafir kalanlar, kendi evlerindeki raha'fi bu· 
lurlar. 

Birçok hususiyetlerine ilaveten fiatler müthit ucuzdur. 
lstanbulda bütün Ege ve lzmirliler bu otellerde buluturlar. . ~ 

Her işte kullanılan 

ZONGULDAK 
Maden kömürü 

Hor c·ns kömür perakende suretile rekabet kabul et· 
mez fiatler dahilinde satılmaktadJr. 

Adres : Kestane Bardakçılar sokak numara 12 
PERPINYAN 

Balıkyağının halisi 

Hilal Eczanesindedir 
1937 rekoltesinin bat mahsulü 

Kemal Kan1il Aktaş Balıkyağ! 
Adıyle satılmaktadır. iki. defa timikman süzülmüt 

şaheser bir şerbettir. 

Eczacı Kemal Aktat bu yağı hafka hiçbir yere vermemittir ye 
vermiyecektir. 
~--- ; .. .,,.~ı::;;iiiiliiiiiiii;iiiiiiiiiiilııı>iililiWiiiiliiiiiiiiiiiliı.riiliiiiiiiiiııiiiıiiiiiiiilliili::iB-.Kiiiiiii::e::i!!::il--mllo 

No. 3001 F DAIMONA: 
El feneri 

DAIMON markalı bu fenerler geceleri gündüz yapan hem elde 
hem velesbitte kullanılan fenerlerin en iyisidir, portatiftir, 

ya11ı pille ıtık verir. 
Çok dayanır, çok aağlam oe çok ucuzdur. 

Bilhassa mahalle arasında misafirlik dönüşünde çok İyidir. 
. Tavsiye ederiz. 

I 

lzmir 1 nci mıntaka tapu sicil 
muhafızlığından: 

Na1"lıdere Tırazlı hududu dahilinde Karabelen meYkiinde kain 
prkan Kayaca Oluk garben Gavur oğlu timalen çatalkaya ve 
kısmen Ali onbatı deresi cenuben Yusuf çavut tarluiyle mahdut 
ve içinde ce't'İz keıtane ve yabani armut ağaçlarım havi eıki 95 
dönüm yeni ölçü ile sekiz hektar 7305 metre murabbaında bir 
kıt'a tarla tiryaki oğlu lbrahimin babaıından bili senet intikal 
etmek üzere tasarrufunda iken 45 sene evvel ölmeıiyle veresesi 
namına tapuya tescili talep ve bu gayri menkulün tapuda kaydı 
bulunmadığından senetsiz tasarruf ahkamına tevfikan yeniden 
tescili yapılacağından bir hak ve alaka tddia eden varsa tarihi 
ilandan itibaren on gün zarfında mıntakaınıza veyahut ta 29/11/ 
937 gününde tahkikat için gidecek olan memura mahallinde mü-
racaatleri ilin olunur. 4078 (2073), 

SAHtFE 1 

-Jatmazden evvel ,.PERLODENT dit 

macununu kullanmell suretllA a~ıiınızı . -. 
.... -

,Yıkamayı kendtnıze bir_ vazife:. blllnl~ 

PERL O DEN! klyaa kiıbut . tlmeı bft) 
~zaddı taaffDndOr. 

~·-_;?~ '1e#s~~~·~Uwıı'-'" ~ ~ı .. 
~ ~ ~~ e>4'c. ""'1""'"4d! u4\ ~~ 

. . 

PERLD-DENT 
TURAN Fabrikalan mamullbdar. Aynı zamanda Turan 
tuvalet sabunlarını, traş sabunu ve kremi ile gOıellik krem· 
lerini kullanınn:. Her yerde satılmaktadır. Yalnız toptan aa
tıılar için lımfrde Gaıi Bulvarında ?S numarada umum acın· 
telik Nef'i Akyazılı Ye j. C. Hemıiye mllracaat edinlı. 

Posta Kut. aa4 Telefon 34&15 

KREM BALSAMIN 

Kumral, sarııın, eımer her tene tevafuk eden yegine sıhhi 
kremlerdir. Cildi beılu, çiJ, leke ve ıivilceleri kimilen izale 
eder. Y anm aıırdanberi kibar mahfellerin takdir ile kullandıklara 
sıhhi güzellik kremleridir. 

Krem Bal1&min dört şekilde takdim edilir: 
1 - Krem Balsamin yağlı gece için penbe renkli 
2 - Krem Balsamin yağsız gündllz için beyaz renkli 
3 - Krem balsamin acı badem gece için penbe renkli 

- Krem Balsamin acı badem gündüz için beyaz renkli 
lngiliı: Kanzuk eczanesi Beyoğlu Iıtanbul 

~··············~;-ı;·~-~~···~~~;·~~ .. ~~~·············· 
• . . 
E Norveçyanın haliı Morina bahkyağıdtr. iki 

defa ıüzülmüttür 
ŞERBET GiBi iÇiLEBiLiR 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat eczanesi 
Büyük Salepçioğlu Hanı k&rfııında Baıdurak - bmir 

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

• 
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çini ilerin Za-yiatı 300 Bin Kişi 
Tokyoda Saltanat meclisi 1 Be-rchtesgaden mülikatı -
Harbiye nazırı Nankine karşı yapı- Lord Halifaksın B. Hitlerle görüş-
lan büyük harbin neticesinden emin melerinde en mühim mevzu nıüstem
olduğunu imparatora söylemiş... lekeler işi olduğu temin edilmektedir 

Paris, 19 (A.A) - Lord Halifaksın draya gitmesi Avrupanın iktısadi va• 
Şangh<ıy, 19 (ö.R) - Şnnghayın it

(haliıt ve ihr~catı ndamakıllı azalmıştır. 
'Fu-Ting ve Nan-Taoda çıkan y:::.ngınlnr 

200 milyon dolarlık zararı mucip olmuş· 
tur. Japon knynaklımndan gelen haber-

lere göre Japon ileri hareketlerine 300 
bin Çin askeri kar§ı koymaktadır. 

SALTANAT MECLlSl 

' Tokyo, 19 (ö.R ) - Bu sabah Tok· 
yoda nazırlar meclisi toplanmıştır.Harici 

re nazın Mikad oya harici meseleler hak· 

)tında izahat vermi~tir. Harbiye nazın 
ca a keri harekat hakkında izahat ver-

·~;, ve bu gece Japon kuvvetlerinin Su-

Çao üzerine yapacakları taarruzun neli· 
ce~inden emin olduğunu söylemiştir. 

Harbiye nazırı 8 1 bini harp meydn· 

pında olmak üzere oimdiye kadar 300 
hin Çinlinin öldüğünü bildirmiştir. 

ÇIN INClL TERENiN 

MODAHALESlNl Ml iSTEMiŞ') 

Tokyo, f9 ( ö .R)- Buraya gelen ba· 

ıı gazetelere göre Nankin liiikümeti er· 
kanından bazıları 1 ngiliz •efirine Çin • 

" . . 
-· .. 

.. 

Japon ihtilafının halli için lngilterenin • 
müdahale etmesi talebinde bulunmuştur. Japon askerleri 
Ayni haberlere inanmak lanmgelirııe 
Çin hükümeti, makul olmak oartiyle Ja

ponyanın tekliflerini kabule hazır ol
duğunu bildirmi;ıtir: l ngiliz diplomatına 

ÇIN TEBUCl 1 ilerlemekte olan Jnpon ordusu 15 Son
te§rin ak§aım Snrı nehrin sol sahilinde 

Şıınghny, 18 (A.A) - Tebliğ: ve Ysinanın 20 kilometre garbında kfün 

Şanghaydn Yangtze nehrinin sağ M-'Tsiho §chrini İşgal etmiştir. 
hili mıntakasında Japon kuvvetleri Çin- Londra. 18 (A.A) - Japon kuvvet-müracaat eden hükümet erkanı arasında 

Çan-Kay-Şek bulunmamaktadır. Nan· 
k inde hükümct arasında hiç kimse mÜ· 

)ilerin Japon ileri hareketine karşı koy
mak istedikleri Fuchung Changsu hattı· 

caddeyi aonuna kadar götürmeğe tıuaf- na karşı l 7 sonteşrinde taarruza başla
tar değildir ve böyle bir vaziyeti imkan· rnışlardır. 

)erinin Nnnkin üzerine yürüyüşünü mev
zuu bahseden Times gazetesi elçiliklerin 

de Çin hüküıneti ile birlikte H nnkeuya 
gideceklerini ve lngiliz baş avizoıuna el
çilik erkanını icabında Hankeuya götür-

aız görmektedirler. 

Berlini ziyareti dolayısiyle Ekselsior ziyeti üzerinde konuşmaküın ziyade 
gazetesi diyor ki : Belçika Kangosunu müdafaa içindir. 

Berchtesgaden mülakatı esnasında Portekizlilerin de Afrikada güzel rrıUs· 
Fransız - Ingili7. - Sovyet münasebatı temlekeleri vardır. V c bun~ diğerleri· 
meselesinin nihayet esaslı bir fam ha- ne peşkeş çekmek meselesi bir çok de-
line gelmesi muhtemeldir. Şimdiki hal- falar ortaya sürillmüştür. Işte son :ı:ı· 
de Sovyet Htihadı Ingiliz siyasi mahafi- man]arda

0 

PortekizliJeri de IngiJtere)'e 
linde pek az sempati uyandırmaktadır.. yaklaştıran bu meseledir. 
Fakat bazı müdekkik Ingilizler Alınan- Biz Fransızlar tekrnr elmeğc lüz.Utrl 
yayı şarkta tamamen serbest bırakma- var mıdır ki bu gibi ameliyelerin J1l8!" 

nın lngiltere için akilane bir harek~t r~f ve za~arlarına· bizZ<ıt tahammül .et· 
olup olmıyacağını sorrnaktadırlnr. işte 

lngilia siya_setinde Alman siyasetinden 
hiç te eksik olmıyan tereddütlerin se
bebi budur. Vakıa bu tereddütler ara
sında umumi bir avrupa antantına var
mak gibi mutavassıt bir hal çaresi bul
mak daima birinC> karşı müteveccih olan 
milnferit anlaşmalara faiktir. Fakat eğer 
Alman hükümeti bu umumi anlaşmayı 
münferit anlaşmalara tercih etmiş olsa 
idi Cenevreden uzaklaşmak, kendi harp 
luıdretini. azami dereceye yükseltmek, 
bir Berlin - Roma mihveri vücuda ge
tirmek ve bunun üstüne de bir Roma -
Berlin - Tokyo müsellesini oturtmak 
gibi hareketlere tevessül eder mi )di.? 

Pöti Jurnal gnzetesi de ayni mesele
den bahscderkm şu mütalaada bulun-

Alman hariciye nazırı von Neurath 
Daııimarka ı:elia1ıtmm zercesi ile 

maktanır : 
Vakıa Afrikada Ingiltereninkilerden 

ba~ka da müstemlekeler ''ardır. Bunun 
içindir ki Belçika kralı Leopoldun Lon-

meğe kat'iyyen U1raftar olamayız. 

Eko Dö Paris gazetesi .Haynan adn7 
siyle Hindiçini sahillerine yakın . olnn 

Parıcel adalarının Çine doğru mUhiın· 
mat ve silah ~evkinc devam edildiği 
1akdirdc Japonyn tarafından işgal cdi· 

leceğine dair Frnnsaya bir. ültirrıatotrl 
verildiğinin aslı olm:ıd\ğını 1cyit ettilt• 
ten sonra diyor ki : 

Şimdiki halde iki hükümet jhuyacı 
h

0

enUz çarpıŞmamiş bir v~ziyettc karf 
karşıya durmaktadır. Japon diplomaUıı-
rı Fransanın. itld~Hni bi;çok f;ı-Satla~ 
anlamışlardır. iki memleket menfaatle· 
rinin hasmane bir. vaziyette çarpı.,<;llıalc 
mecb\lriyP.tinde .kalmıyacağını üll'}it e~e· 
biliriz. 

Roma -Tokyo - Berlin pakt~ 
Asi ispanya 
pakta girmek 

ve Mançuko da bu· 
bulunuyorlar •• uzere 

Tokyo, 19 ( ö .R) - Nankinden ge· 
len haberlere göre bu şehircle bir İ!y.an 

Şanghny cephesinde Çin ric'at.inin baş
)ndı~ı tarihtenberi Çinlilerin uğrnmış ol
dukları zayint büyüktür. F i:knt bugüne 

»:uhur etmiştir. Komünistler vazi:>'cte ha- kadı:ır tesbit edilebilmiş olan rnkamlar 

mck emri verilmiştir. 
Tokyo, l9 (ö.R) -

Tokyo, 18 (A.A) - Domei ajansı Japon harkiye nazırı 
ve bütün gazeteler yüksek aekeri şura ile general Franko-
kurulmnsının bütün Japon tarihinde bir .. .1• nun mumessı ı ara-
dönüm noktası teşkil ettiğini ve Kono• sınd 1 k ·· 

kim 'tl1mağa t~ebbüs etmi~lerdir. ~nlardır: 

Tokyo, 19 (ö .R) - Japon hükii- 15.000 ölü, 4,600 esir, fazla olarak 
meti Hong-Kongdnn ı.·e Hindi Çiniden' 40 top dahil olduiiu halde mühim mık
Çine büyük miktarda ailah kaçakçılığı tardn harp malzemesi. 

a yapı aca mu-
ye kabinesinin topyekun bir harp siya· ı lftkat bu ün Tok •oda 
setinin icap ettirdiği bütün tedbirleri ı · 1 tg ilk ~ ·· 

yapıldığına dair vesikalar elde etmi~tir. Şimali Çinde Tiençin istikametinde 
y ~ apı mış ır. go-

alncagıın yazmaktadır. ·· 1 F k h"" 

Salama oka • 
verıyor cevap 
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ru~mec c ran o u-
kümetinin Jnponya 
nın Mançukodaki Ja
pon hakimiyetini ta· 
nıması mukabilinde 
Japonyanın general 
Frankoyu tnnıması 

Bu cevap 
mahiyetinde 

ngiliz notasını :d~~~.ı.;_"·';:o.~~:~~ - re çıkan bir akşam ga-

A k k 0 d • ı b • ı • zctesinin yazdığına te a /Dl,. ı e ı ır göre Anti - komünist ......; · . . . .. , "-' • • ı paktının ilk yıldöni.i- Komünist aleyhtarı paktı Roma da imzalamrkcn.. ııliıl 
••••••••·-.- ·.- - ----- ---·.--. - - .. münde nasyonalıst İspanya ili' Mançu-, gilterenin aldığı ihtiyatkar vaziyete l etmekte olan üçüncii e~tcmasY0:]t"W 

Salamanka, 19 (ö.R) - Ispanyadaki kabul eder. Bu o demcktır kı general safla:ınd:ı _bu. nısbctın ço~ daha yuksek J ko bu pakta iltihak edeceklerdir. ha~ ret etmekte, pakhn ı,ngiltcrc nley- tahriklerine kan yapıldıgını ynzı1l 
yrıbancı gönüllülerin geri çekilmesi hak- Franko, cünıhuriyetçilcr nezdindeki gö- 1 oldugunu lddıa ctmektedır. Başka bir gazefc bu pakta karşı in· 

1 
hinden değil, bütün dünyayı tehdit dır. , 

kındaki Ingiliz notasına general Frrın- nüllülerden beş yüzüne mukabil an- Londra, 19 (ö.R) - General Franko
konun cevabı hazırlanmış olup yakında cak yüz gönüllünün geri çekilmesine mm bire karşı beş nisbetindc gönüllüle
Londra hüktimetine takdim edilecektir. rin çekilmesine muvafakat cdecegy ine razidir. 
Bazı haberlere göre Frankonun notası 
fıtideki iki mühim ve esaslı noktayı ih
tiva etmektedir. 

dair haber burada Ingiliz talebinin red-
2 - General Franko kendi safların- di mahiyetinde telakki edilmektedir ... 

da harp eden yabancı gönüllülerin sa- Zira böyle bir şart dahilinde cümhuri

1 - Franko yabancı gönüllülerin bi- yısının otuz binden fazla olmadığını te

re karşı beş nisbetinde geri çekilmesini min ediyor. Halbuki cümhuriyetçilerin 
yetçilerin ayni notaya muvafakat ce
vabı vermeleri imkansızdır. 

Amerika l~gilter~ ar~sında 
Pek yakında ticare.t müz~kerelerine 
başlanacağı haber verilmektedir 

Times gnzetesi bu husustnki beynna
tın avam knmarasında derin bir mcm· 
nuniyetle karşılandığını kaydettikten aon
ıa müznkerelerin ancak b irkaç hafta son-

etm k mecburiyetinde 
mü kii1ler vardır. 

Dnily Heralde göre . eğer bu muahede 

ra başlıyabileceğini yazmaktadır. rcrbeııt mübadele esasına dayanmazsa 

Daily T elegraph dominyonların d n ı de\ amlı hiçbir kıymeti olnmıyacaktır. 
bu müzakerelere müzahir olduğunu ya- Daity Mail bu muahr.denin siyasi veç-
a.ıyor ve djyor ki: h<'aine ,J apılan telmihleri tenkit ederek 

Yunan kralı Londrada 
Balkan memleketleri sefirlerine 

Yunan sefaretinde bir ziyafet verdi 

' 


