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Toprak 
kanunu 

il 

Kanunu esasi encümeninin dünkü 
top antısında tetkikine başlandı 

Devlet Vekillikleri 
E•E& iŞ MQ ··=·· • • 

ihdası hakkında kanun hükümlerini tadil • • 
ıcın 
' 

yenı bir proje hazırlanmıstır 
' 

1 
ı Londra borsasında 
1 
1 Londra, 24 ( Röyter) - Lond ra bonaım· 

l
• da esham ve tahvilat sukutu b ugün de devam 

etmiftir. Zarar iki milyar ve beş yüz m ilyon 
İngiliz li.ra11dır. 

Değişiklik 
Takas primleri 

Bu iş ehemmiyetle tetkik 
ve mütalaa ediliyor 

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

Henüz 
•••••••••••••••••• 

Bu hususta bir 
karar verilmiş . 

• 
değildir. E . •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Takas • 

pıyasası 

üzerinde bir 
tetkik 

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

Umumi ticaret müvazenemizde mil· 
essir olan, arz ve talep kaidelerine göre 
zaman zaman inip çıkışları ihraç mad
delerimizin satışına :ızami surette tesir 
eden bir piyasa, bir takas piyasası var
dır. Memlekete dış piyasalardan mal 
ithal eden tüccarın, memleketten dı~ 
piyasalarn mal göndeı'en tüccara prim 
ödemesi Adet haline gelmi§tir. Başka 

ınemleketJerde de rastlanan bu usulün, 
memleketlerin ticaret müvazenelerinde 
bir hareket temin ettiği anl~ılmıştır. 

IthalAt muameleleri yüzde yetmiş b6§ 
itibariyle lstanbu1 limanından idııre 

edildiği iç.in bUtUn muameleler Jstan. 
- SONU IKtNCt SAHlFEDE -

Hirotanın nutku 

Çine saldırmalarının 
sebebini izah ediyor 

L~~tliR'iitSBi~Bır j 
oruTm MlBEtTER ... 
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EDEBi FIKRA: 

Güzel halk şiirlerinden örnekler .. 
Halk fiirl~rinin bariz humıiyeti, gÖt'Üf ve auyuıta tabiiülı, 

iladede engin ıamimiyettir. Birçok hallı fiirlerindeki ba.zı te1uıik 
noluanlaruıın; duygalarmı olduğu gibi duyurmak iıtemelerin
den ue heyecanlarınuı ıamimiyetiıaden ileri geldiği fÜpheıizdir. 
Sandan anlıyoruz ki, halk, «.d'f'I» değil «İçe• kıymet vermekte 
fJe ona terennüm etmektedir. 

Bagün, içl.i ltollı fiirl.erinJen örnelıler Y'll'P bu humayetleri 
ortaya ko~icm Hayatın temel fClfUlc teflıil eden coeltuız»· 
lığı, -ü' murcr ribi dar bir çerçeae içinde- bir halk ıiiri bakın ne 
giiul anlatıyor: 

Geceler gündüz benden, 
Gam yardan vefalıdır 
Hiç çevirmez yüz benden ... 

Ba1ka bir halk ıiirinde ayni ödülülı ve heyecanı bulmaktayız.: 

Kalemi katta kodun, 
Gözlerim yafta kodun; 
Sen ıeni bir yan eUin 
Beni atefte kodun. 

J\yrılık, acıların aciıı ve ıürekli azapların bacısıdır. Bu derin 
azabı '1ağrında duyan halk ıairi: 

Diyor. 

Suya indim kamıta 
Su neyleıün yanmıta; 
Mevlam sabırlar versin 
Yarinden ayrılmıfa ... 

Hayatın ezeli aerdini ve ıikayetini haykıran bir parça: 

,.------------------~ .. ----,, il Kü~ük Haberler] 
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Uzüm ve incir/erimiz 
T ariş U. Müdürü Alman 
yada temaslar yapacak 
Bu yıl faaliyete geçen kooperatifler edilen bareme göre müslahsillere ikra· 

birliği, kooperatif ortaklarından salın zatla bulunulmuştu. Yapılan sahşların 
aldığı üzüm mahsulClnün en miihim he;. verdiği müspet neticelere göre koope· 
mını ihraç ebıiştir. Kalan kısım da sis- ratif ortaktan, satışların sonu alındıktan 
temli bir şekilde ihraç edilmektedir. sonra, temin edilecek lemeUüden müs-

Satış kooperatifleri teşkilatının idare· tefit olacaklardır. Bu tevzialın miliilah· 
sinde gösterilen vukuf sayesinde elde 

1 
.. n bakımından, köylünün iktısaden tu· 

edüen netice cidden şayanı ıneınnuni· tunınası bakımından büyük bir ehem· 
yettir. Müstahsil, bu yüzd~n kooperatif. miyeti hiiizdir. 
lere ısınmış ve bağlanmıştır. Bükreşte kereste işlerini tetlcik eden 

incir mahsulü için de ayni nokta mev.

1 

ve alakadarlarla temas eden Tariş umu
zuubahistir. Yani kooper ··: oct.aklarm- mi müdürü bay İsmail Hakkı Veral 
dan satın alınan incirlerin en mühim 

1 

Hamburga gitmiştir. Alınanyada üzüm 
kısmı satılmıştır. Fiatler müsailtır. satışlarına bir cereyan vermeğe çalışa· 

Gerek üzüm ve gerek inciı· mahsulü 
1 
cnk ve kurumun elimle mevcut olan 

kooperaliflere teslim edilirken, tespit füüınleri satacaktır. 

Elektrik ve su Alman kontrol 
şirketleri I 

Belediyenin teklifine TUrk UzUmlerlne yeniden 
k d flat tespU etmamlştlr 

ya ın a cevap Alman kontrol dairesi henüz Türk 

dairesi 

Dro Uz 
--0---

Yakında Anharaya 
gidecektir 

Dün akşam saat on yedide belediye· 
de, reisimiz doktor bay Behçet Uzun 
başkanlığında içüma eden fuar komite
si, 937 fuarı hakkındaki raporu mü· 
zakere etmiştir. Başvekllet makamına 
arzedilecek olan bu raporda 937 fuan 

hakkında ge~ malumat vardır. Fua· 
rın Izmir şehrine ve ihraç mahsulleri· 
mize teşhir sahasında temin etliği fay. 
dalarla fuarı ziyaret eden yerli ve ec· 
nebi ziyaretçiler, fuar hakkında ecne· 
hl matbuatında yapılan neşriyat rapor· 
da zikredilmektedır. 

Raporun bir kLSmı, 938 yılı lzmir cn· 1 
ternasyonal fuarında yükselecek mües· 
sese ve pavyonlar hakkındadır ve muh· 

telif vekllletlerden bu sahada rica edi· 
len hususları f.htiva etmektedir. Bu se· 
ne karşılaşılan bazı müşküller, güm· 
rül: işleri, döviz işleri raporda mühim 

tedir. Yerlere tükürenlerle. korne çal•B 

şoförler ve yapllan müteaddit ihtarlar• 
f"r• rağmen yolun aolundan giden bazı fO O 

lcr tecziye edilmiştir. 

§ istatistik umum müdürlüğü meınur~ 
ların geçim ıartlan, içtimai. durul'f\ls~ 
hakkında tetkikat yapmaktadır. Su 

" 1'• cetvelleri hazırlanarak vila-v.ed~re s0 

derilnüflir. Bunlar doldurularak i•de 
edilecektir. 

§ Mülhakat motörlü nalul vaaıtıılıırt 
yerlerinde vize ve kontrol edilecekdt• 
Mülhakat ve yollannda aeyrüseferi tıın' 
zim etmek isteyen belediye bu i,e. rn•• 
kine mühendisliği memurlanndan B. Na• 
ciyi memur etmi~tir. 

§ Şehrimizdeki alakadarlara gdcn rn•• 
lumata göre bu yıl Amerika pamuk ıe' 
koltesi 18.243.000 balycdir. Bu yekı1ıt 
geçen senenin yüzde 25 fevkindedir. 

Sen J ozef m ekte
bin deki hadise 
nasıl olmuş? 

bir yer işgal etmektedir. Sayın gazetenizin 23/ l l / l 9 3 7 tııı-i1ı 
Belediye ve fuar komitesi reisi Dr. ve 9 71 3 sayılı nushasında, mektCbiınizd" 

B. Behçet Uz, yakında Ankaraya gide· 'k" .. .. • d · 1 lelad" 
ı ı ogrencı arasın a geçmıı o an a 

rek 938 fuarında yapılacak işleri vekll- b. __ L k b rnııh• I ır çocı.uı. avgıuınan u ıtaya ve 
\etlerle bizzat temas c<lerck hal ve in- et• 
t d kt. kemeye sureti İntikali yanll§ intipr aç e ece ır. . . , 

mıştır. 

K --O---: .J Bu kavga neticesinde okul idareli: ili' 
Dailar dağımdır benim 
Gam ortağımdır benim 
~ğlatma zalim felek 
Gençlik çağımdır benim .. . 

ız annesınaen b k ••" • • •L• !!lGref' 
zı urnu anayan ogrencınuz t~t u5 

Ü1:ümlerine yeniden fiat teabit etmemi,. dava etmiş.. men refakatinde eczaneye . getirilirketl 
Belediyenın su ve elektrik şirketleri· tir. Bugünlerde tesbit edeceği ihracat ta· Binba,ı Şerafettin Bey caddesi ııih•1"' 

vereceklerdir 

c:Y1111au ilan, cEmralı» a kaJar bütün halk fİİrleri, öz heye· 
can oe tamlmlyetin, öz aklfın canlı iladeıidir. 

ni bütün tesisatlariyle satın almak iste· cirlerine gelen telgraflardan anlatılmak- Dün ikinci aulhceza mahlccmesinde k 
mesi alAkadar şirketlerce tetkik edil- tadır. Yunan üzümleri için bu hafta tcs· ıayanı dikkat bir davamn duruımut ya- tinde köıe baıındalr.i kötkte nöbet be • 
mektedir. Elektrik sirkeli müdür ve bit edilen fiatler şunlardır: pılmıııhr. Hadise bir ana ile km arasın· llyen polis memuru tarafın'dan goriilO' 
mümessili B. Gormc~no keyfiyeti na- 100 kilosu tıif Hamburg olmak iiı.erc dadır. Hadise de şudur: rek cürmü ııne~hut yaptlmıı ve haclil' 
fıa müesseseleri komiserliğine bildir· Kandiya üı:ümlerinden 1 numara 67 j Bayan Fahriyenin kızı h~yan ~ela~"~· adliyeye bu şekilde intikal etıniıtir: • 

FUAT EDiP 

Takas primleri miş; beledıyenin şirkete gönderdiği tek- rayşmark, 2 numara 64 mark, 3 numara tam on altı yaıındadır. lddıaya gore, ıkı· Okul idaresinin bu mücasif bidıft1 
lif mektubunu bir karar verilmek üze- 62 mark, 4 numara 60 mark. 5 numa· 'ıde bird~ ~nnesi~den tunu~~~~ iı~~r.~en, göz yumduğu ve okulumuzda inzibatsıl: 
re Belçikadaki idare meclisine tebliğ et· ra 5 7 mark. 7 numara 5 5 mark... tale.~lerının yerme g~lmedtgını gorunce 1 lık bulunduğu haberi iıe tamamen y-11 
tiğini, cevap alınca bunun da komiser· Poloponez tip (00) 75 rayşmark, tip aksılik yapmıf. anneeı, ortada duran bir lıştır. 

BAŞTARAf1 .ı iNCi S~IFEDE ı ta §Unları söy~emişlir : liğe arzedileceğini bildinuiştir. (7) 69 mark, tip (2) 63 mark, tip (3) ıçakıyt, klZl~ın aağ baldın.na batırm:.ştır. Vaziyetin ilk çıkacak nuahana:~a bil 
bulda olur. Bu itibarla bu pıyasa htan- cJaponya bızden pamuk alır. Pamu- Su şirketi, Lclediyenin teşebbüs ınek- 61 mark, tip ( 1 S) 60 mark, tip ( 7) 5 ı / ~a~an Melahat. b~ vazıyet karımnda şekilde tavzihini saygılarımla daerın\· 
bulda idare edilir. ğu terazinin bir gözüne, bu pamukla tubunu hukuk müşavirliğinde tetkik marktır. ıddıa makamına muracaat ederek annesi Okul oirektöıil 

Taku 'primleri piyasasının cidden imal edilen kumaşı_ teraz.inin bir gözüne! elürmektedır. Bu Şirkete göre; beledi- --o-- hakkında şikayette bulunmUftur. I!r. AD.elme 
tetkik mevzuu olacak entere.san tarafla- koyarak salar. l .ve ile su şirketi arasında bundan evvel Yunanistanda tütün Sulh ceza mahkemesi~~ a~eden bu 
n vardır. lııleısell Japonya takasında Bittabi bu vaziyet çok net olarak iz.ah mübayaa mevzuu görüşülmemiş, bu- • davanın durUfmaaında muıtclu genç kıı: 
Pdm ..:n.ı.... 80 '10 ında d · d ğ. "'der Fa'--t seb"'ple · ' 1 ta J 1 Pl"O""ası •u ifadede bulunmuıtur: ,.,.._,. - aru auna e ı- "' · iMi .. rıru an a maz. a· 

1 
nu icap ettiren bir ihtilaf ta geçmemiş- .T 

ılltll.k arzeder. Anlaşmamız olmıyan pon mallarım ıocınlekctlcrine gelirmeği lir. Bununla beraber hukuk müşaviri· - Vakıa ben böyle bir davada bu· 
Kızılca avlu 

meml-Letler 1 .. 1 .. yap·'-- 11 t . 1 k 1 1 Yunaniıtanda tütün piyasası iyi cins- lundum ama, hakikatte pençereden dü ... 
e&. '1- U«U muame e er- mene mıyen meın e et er en ağır güm- nin mütalaası alındıktan sonra bu is ı - · · f ı ı d k < 

de .. -L-- pi ...... Uzde ""'·-d So 1 • er uzerıne ıyi iat ere evam etme le· tüm de yaralandım. Davacı degwilim. De-
Köy mektebi ötret
mensiz kalmıyacak 
- KUltUr dll••ktörlOIJll• 

nUn cevabı -

wuuu y ...... t Y Ouu. ur. n rük tarifesini tatbik etmekle beraber hakkında belediyeye cevap verilecek, dir. Rekolte elli milyon okkadır. Roman· 
kararname ile Malta ve Kıbrıs ta ser· Japon malları bu memleketlerin dahill 

1 nafıa müesseseleri komiserliği de bu ce· mi~tir. 

best dövlzle muamele gören memleket· sanayiine rekabet edecek bir durum- 1 voplan haberdar edilcccl<tir. 
ler arasına alındtklan için bu memle· dadır.• -o---

ket primleri biraz yUkselmiştir. Ara· ANKARADAKI TI<.."TKIKLER l• k .J d B el 
µuzda ticaret anlaşmılSl mevcut olan s enuerun a uğ ay 
JD.emleketler lçln yUzde yirmiye kadar f • • 

Üç gün CV\'C} haber verdiğimiz gibi eV.Zll 
prhn ödenir. 1 

Bu fiatler aablt değildir. ihracatımız takas primleri eşya tetkik ve mütalaa Şehrimizdeki alakadarlara gelen ma· 
fazla olduğu zaman prim fiatleri dUşer. edilmektedir. Ancak bu hususta henüz IUmnta nazaran l!!kenderun belediyesi 

lthalA kkamla ks bir karar verılm~ değıldir. Biz bu ya· .. ehir halkının ihtiyacı için bugv day tevzi t ra rı yü eldiği zaman ... 
IUıalltçının takasa ihtiyacı olur. O za· zıınızda alınması muhtemel tedbirlere edecektir. Bu helcdiyc 300 ton buğdayı 
.man takas piyasası yUkselir. işaret etmiştik. Yanlış anlaşılmaması 

1 
gümriik re minden mu:ıf olarak öde.re· 

Filhakika ihracatçıya ödenen primlerin için bu noklaya işaret elmeği lüzumlu cektir. Suriye hükümeti buğday ihtiyacı 
son senelerde bilyUk faydaları görülmliş- görüyoruz . için bir münnknsa açmış, Türk tacirleri· 
tür M IA eml k nin de i~tirnkini tavsiye etmi;}tir. 

• ese < ••••.• m e etine Uzüm -------------1 -
Tekirdağlı 1 rzzrzr~~z;rzr~ satışı yapan ihracat taciri, faraza ltha

IAtçıdan aldığı yüzde yirmi primi ma· 
lın satış fiatine karıştırınca, malını hn
rl~e cllğer memleketlerle rekabet ede· 
bilecek bir fiate satmak imkAnını bulur. 
Bu usulUn faydaları çoktur. 

JAPON TAKAS 

lzmirde Halkevi köşesi 
&ZZ7.J'!Z'7..Y.71ZZZ7.zz:z:TLZ7JZZ. rX?JIJ 

Hintli pehlivanı altı dakikada yenen ı 1 - Bugün saat on yedide Kütüpha
T ekirdağlımız Parise gitmek üzere ha· ne ve neşrıyat komitesinin haftalık top· 
reketinde vapurunun lzmire uğrayacn- lantısı vardır. 
ğını, lrnvvetli pehlivanımızın bu va7jyet· 2 - Sosyal yardım komitesi tarafın· 

Belki de prim piyasası cetveli tetkik ten istifade ederek Kemeraltında Hil41 dan alınan mektep kitapları için ayrı 
edijirkcn ithalatçı tacirin ihracat taci· b' ·· ı~ · t o k eczanesine müracnat ile birkaç şi~e Ke· ır muta aa yerı ayrı mı~tır. rta me • 
rine ödediği prim rakkamı gözleri çe- mal Kamil Akta, balık yağı almak tebin birinci sınıfından lise son sınıfına 
kecektir. Yüzde GO - 19 büyük bir rak· istediğini öğreniyoruz. Kemal Aktaş ba· kadar olan bütün sınıflara ait kitaplar 
kamdır. Buna sebep, Japonyanın dtj pi· lık yağı vücuda kuvvet, sıhhat ve zinde- kütüphanemizde bulunmaktadır. Kitap
y~larda belki de c Muvaffakıyetle >!ilk veren asid dereceli az f eYkalade bir sız mektep talebelerinin her zaman 
tatbık ettiği dampingtir. ocydir, balık yağı içemiyenlere tavsiye faydalanmalarına kütüphanemiz ve ki· 

Dün bir ihracat taciri bize bu husus- ederiz. taplarımız açıktır. 

ya rejisi adına bir heyet Kavala tütünleri- Suçlu kadın: hadiseyi inkar ettiğinden 
ne talip olmu~tur. Macar tütün rejisi de mahkeme de kadının hcraetine karar 
Yunani~tandan tütün alacaktır. 

Rulgaristanda tütün piyasası, İyi cins· 
lcr üzerine inkişaf etmiştir. Amerika, bu 
sene Bulgaristandan mühim mi'•tarda 
tütün satın almıııtır. 

Palamut 

vermi~tir. 

Muhterem gazetenizin 24/ 11/937 ts~ 
rihli sayısının ikinci sahifesin.in bi.rİ~~ 
sütununun alt kısmında (Köylil, bı~ 

Münir Nurettir ve cik okulunun öğretmensiz kaımaınııs jte 
isliyor) başlığı ile neşredilen ve 'f ıı 

-=--
Konseı· 

arkadaşları ilçesinin Kızılcaavlu köyil muht:ır1~\ı 
Türkiyenin en yüksek san'atkfırlnn imzasını ihtiva eden şikayet ih~criJl. 

standarizas yonu 1 olan Münir Nurettin ve arkada,şlarrnm 1 keyfiyet tetkik edildi V(' şu nelicefC ''11 

Üzüm \'C palamut kursuna devam et· Elhamrada verdikleri iki konser fcvka-1 rıldı : '• 
miş olan iktısat vekiilcti memurlarından 1 iade takdirlere mazhar olmuştur. 1 c Bu köyüıı öğrelmeqi, ailevi \'~~ 
bir kısmı palamut l:ontrolörlüğüne tayin 1 Haber aldığımıza göre kendilerinden yeli dolayısiyle başka bir yere fllllc 
edilmiıılerdir. Dün palamut standariz.ns· I vaki olan rica üzerine san'atkarlar ika· 1 istem~ ve dılcği yerine gelirilıniştir·· 
)'On nizamnamesi de meriyet mevkiine 

1 
metlerini temdi~ eylem.işlerdir. 1 Bu 4 henüz )'enidir ve öğretmcnlıt 6.dC

girdiğindcn palamut kontrolörlüğüne n:v· I Bu akşam Ikıçcsmelıkte cTan• sine· ı vinden ayrılış tarihi bile henÜZ oııırC' 
rılan memurların Fethiye, Dikili ve pa- ı masında _cuı.~a. g?nü ~arşıyakacla ve mite g~lınemiştir. Bununla beraber, d~: 
lamut ihraç iskelelerine gönderilmeleri curnarlesı gunil yıne lkıçeşmelikte Tan . . b k"' .,.. .. . b'ır öğı'C 

ı . .. ıremız u oy ı,.ın munasıp ,, 
takarrür etmiş ve Lu yerlere gönderil- sınemasında uç konser daha verecekler- .. ~ . . .. dcrıt'c ... 

· 1 d" dir men veya ogretınen vekılı gon 1, 119 mı:J er ır. . .. k . ..+ sırı-
--0-- Çok zengin programla hazırlanan Lu uzere gere ·en tedbırlerl almı:?.ır. . ~ 

konserlerin yine bUyük rağbete maz- güne kadar öğretmen gönderitınıŞ 
har olacağı şUphesizdir. Çünkü evvelki işe başlatılmış olacaktır. Kereste ihracatı 

Rornanyanın 937 yılı ilk dokuz aylık akşam Elhamraya gelenlerin bir kısmı Saygılarımla aı-r.ederiın. 
kereste ihracatı, geçen aeney~ nisbetle l yer bulamadıklarından dolayı geriye 
artmtttır. Bilhassa harp malzemesi için! donmeğe mecbur kalmışlardı. 
Rumen piyaaalarında görülen alıcıların ~:;::==:~~~~~~~~~~~~~~~~~~....,.."""""!~~~:::: 
başında lngiltere gelmektedir. Bundan , ......... mliiiİmliiiİmiliiiİ~~;.İİİİİİİİIİİİİIİİıllİİİll .. ılııııİıİİmılil•-....-
aonra Filistin. Irak, Amerika ve Suıiye 
gelmektedir. 

SAZAN MASAL, BAZAN MiSAL: 
• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

kutuları 
TAYYARE SiNEMASININ 

Şikayet 
"' Demek lil hi.la memurluğun hakiki mlma•ını anlamıyan veya an~~-

HER SEANSINI DOLDURAN HALKIN ALKIŞLARINI TOPLIY AN 

KiTARALAR CALARKEN .._ 
FiLMiNDE TINO ROSSININ ŞARKILARINI DiNLEMEK 

ATATlJRKON SESiNi CiHANA YAYAN 

EGE MANEVRALARINI • • 
ıçın Görmek 

iKi GONONOZ KALDI. FIRSATI AN iSTiF ADE EDiNiZ 
Seanılar: KITARALAR 2 - 4.10 • 6.45 - 9.20 de .. MANEVRALAR 3.20. 5.55 - 8.30 da .• 

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

26 TEŞRiNiSANi CUMADAN iTiBAREN 2 FiLiM 
L A G A R S O N DANSLAR DEVAM EDiYOR 

(ERKEK KIZ) 
MARCURITE CAUTl'NIN 

TEKMI(; CiHANA YA YILAN MEŞHUR ROMANINDAN 
MUKTEBES ŞAHESER 

Oynayanlar: MARIE BELL, 
HENRIROLAND 

JAQUES CATELAIN 

TENASOP - ENDAM - VOCUT iTiBARiYLE GOZEL 
KADIN TiPiNi GÖSTEREN 

ZARAH LANDER 
TARAFINDAN TEMSiL EDiLEN 

ŞARKILI 
REVULO DOYUK FfLIM 

ta İnat eden bazı qyarlar var ki gazetelerin baber verdikleri ,ibi tik•>' 
ltdanrun açılmasına karar verilmiştir. Ne güzel ve ne yerinde bir karst·: el' 

Eğer yurdumuzun nahiyelerine kadar her il ve ilçenin idare ~eti"' 
bu usulü tatbik ederlerse az zamanda eörülecektir ki balkı idare ~ 
den soğutmağa sebep olan sertlikler ve zorluklar ortadan kalkacakllf'··· ;,it' 
•. An~ kabahati ~dece memur~da bulmak doğru dciildiı'. ~ 11"1• 
ıçm daırelere uğradagımda, lll'a bılmez, söz: anlamaz: ve sıran o~ ııtO

de herkesten evvel itinin olnuwnt ister, olmadıia takdirde de ~~ 
murun fenallğına hüküm ve tikayet eder çOk kimseler gördüjiİID" ,,,,,. 
lirim. Bu takdirde böylelerin her banıi bir memur için kuta ;~e 
c:aklan tiki.yetin sıhbatini tayin etmek biraz güç olur.. ~ıtt'' 

Kılı kırk yarmumı bilen valinin bu hususu tefrik emaamcla çok ~ ..,,,. 
maaı için bir çare de biz diifünebiliriı:. Bu da her b.anai bir daireDİI' ~ 0 

gi bir memuru için fikiyet kutusuna atdan kiğdlann çoklaiu fl'I"~ 
dairedeki o mcmunın anlayanuyacağt ıekilde diter bir memur ~ ,,. 
met bir tabu tarafmclan itinin ;rapılrnuıru isteyen bir ferci gıÖİ ~ ttf1 

kmarak birkaç defa kontrol ediimeıi ve binaenaleyh netic:enİll •• .,actif11' 
menfi varac:afı tekle ıöre dofnıca valiye bir raporla nya tifabeD 
mesi kabil ve cidden idiline bir hareket olur. Fakatı ~ .. 

Halkm bmur ve refahı namuıa gösterilen bu gayret ve alab~ ..,t 
tefekkür edilmekle berabs temenni olunur ki gerek memurlal'll1• 
lan bu kutularla ünaiyetlerl aıldaımamıı olsun!.. 
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ispanyada 
Harp' Vaziyeti 

Ehemmiyetli bir 
hareket yoktur 

• 
Bar.elen, 24 (ö.R) - BaJvekil B. Negrin dün ö~ledo.ı 

~onra Katalonya reisi B. Kampanisi.n ... 2iyarctini kabul ctmi-s 
\'c Fransa sefiri B. Labonnc ile de uzun bir müli.katta bu· 
Junnıuştur. B. Ncgri.n diğer taraftan Fransız komünist parti~i 
tefi B. Thorezi kabul etmiştir. 

Barselon 24 (ö.R) - Milli müdafaa nezaret i tebl iğ •dİ· 

Yor: ~1crkcz cephesinde Jarama mıntakasında süvari piya· 
delcrimiz kuvvetli bir istikşaf hareketine muvaffak olduLır. 
llr.i Üç köy İşgal edilerek birçok hayvanlar zaptedildi. Do· 
~uz eıir alındı. Diğer mıntakalarda tüfenk ate,i. 

Cenup cephesinde düşmanın bir hücumu püskürtüldü ve 
ktaryalanmız dü man batary&Jarını austurdu1ar. EndülüL 
i epheainde düşman toçupsu faaliyette bulunmuştur. 

Şark cephesinde ileri hatlarunız ıslah rdilmiıtir. T ervcl 
t imendiferleri ile düııman ı n kamyon katarları bombardıman 
tdilmiıtir. Diier cephelerde tüfek ve mitralyöz oteşi. 

Halifaksın Berlin seyahati 

ltalyan ~azeteleri ziyare
tin faydasızlığını yazıyor 

Roma, 24 (A.A) - Ha,·as ajansı ınu- j ibaret kalmıştır. Resmi intıal Fransız -
habirinden : \ ltalyan tekarrübline taraftar bir maka-

Siyasi mahfeller Lord Halifaksın Al- 1 le neşreden Tribüna gazetesinin toplat
"'4nya •eyahati hakkında tefsirlerde tırıl:nası ve makakyi yazan Paris mu
bulunmaktan içtinap etmektedirler. Bu- habirinin geri çağırılması şeklinde te
tıunla beraber İngiliz - Alman görüş- celli etmiştir. 

ınelerimbn hiç bır netice Msıl olmadı- Bu makale ecnebi memleketlerde 
iını ve Lord Hali.faksın ziyaretinin fa. ltalyan - Alman münasebetlerinde bir 
ldesiz olduğunu iddia eden gazete ma- soğukluk mevzuu etrafında bazı te!sir

kalelerinde gizli bir memn..ıniyet sezi!- lere yol açml.!jtır. 
nıektedlr, Siya,,i ıııahfeller Roma - Berlin mih-

verıllin her za:nıından daha kuvvetli ol· 
Lord Halifaks Alnıanyada buluruluğu 

dugu nokta.•ında ı ar etmektedirler.Bu 
müddetle İtalyan matbuatına Be!'! ndep 
ı>ek ihtiyatlı ve nnksiz raporlar gel- mahf.llcr di~cr <ıhrtlen lngiliz • ,\iman 

görli melerinin ne\ic•si hakkında şüp-
ıniştı:r Berlin 'Zl . .rnrtın n R .ıa bı- he izhirr ctıııektcillrler. 
raktığı yegAne akis bazı ecnebi gazel<>- . . .. . . . . J İtalyan - Jngılız munasebetlerının ıyı· 
eri ltalyanın muhtemel bir Alman - lesmrsi hususvıda da ayni mahfcller 
İngiliz yakınlığından endişe ettığinı ih- ç;mberlaynın son iki nutkundan son

&as ett.kleri zaman bu yazıların ş i d-ı ra \'aziyctte bir yenilik olmadığını kay· 
<!etli bir- infial tevlit etmis olmasından detınektcdirler. 
' 

Fransız suikastçilerinin gayesi 

Krallığın iadesi için dik· 
tatörlük tesisi idi 

Paris, 24 (A.A) - Dahiliye nezareti lik bulunan bir teşkilat mevcut olduğu
ne§retnıiş olduğu bir beyannamede em- nu meydana çıkarmıştır. 
niyet idaresinin bir kaç haftadan beri Bu teşkilatın !('-yesi krallığın iadesine 
:l>apmakta olduğu tahkikatın cümhuri- tekaddüın edecek olan bir diktatörlük 
:l>et müesseseleri aleyhine müteveccih rejimı tesis etmek idi. Fesatçıların pla
hakikl bir komplonun meydana çıkarıl- nı ihtimamla hazırlanmış idi. Bunlar 
llıasına ve mühim mikdarda harp mal- mühim mikdarda silaha \'e her şeyi gö
teınesı yakalanıp müsadere edilme.ine züne alınış bir çok nazırların imzaları
lnedar olmuş olduğunu bildirmektedir. nın taklitlerini ilk işaret üzerine tevkif 

Murahhas (Aı:lmlnistratoru M. Delo- edilecek nazırlarla parlamento azasının 
nele olan) den • ve nehir yollar (lptek listesıni hazırlamışlardı. 
&andığı binasında yapıla bir aras~ırma Hi.iklimctin tryakkuzu bunların pro
"".~i ınahıycttc ve aıokeri hiz~ıetler jelerini suya düşürmüş olup daha şim
llunıunc ,ttihaz edilmek suretiyle vü- diden ehemmiyetli neticeler vermiş olan 
~~da. get.rılm.ış olnn ve tam bir erkanı ı araştınnalara durmaksızın devam edi
""'bıye heyeti ile muntazam kıt'ata ma· lecektir. 
.... -

Selanikten hareket eden bir 
tay ya resinden haber yok yolcu 

Yarşova, 24 (ö.R) - Varşova Filistin hava hattında iJlemekte olan bir 
~h tayyaresinin kazaya uğramı~ olmasından korkulmaktadır. Tayyare Filis· 

hnden hareket ed~rek ScJi.niğe varmı~tır. Fakat Selinikten Bükreşe müLe
veccihcn hareket ettiği dakikadanberi haber alınamamıştır. Tayyarenin Bul· 

~arlstanda yere inmiş olması ihtimalinden bahsediliyor. Tayyarede üç yoleu 

__ ile bir pilot ve bir telsizci bulunmkta idi. - - - - -

• 

DİK HAFiYE 
VE 

TORKÇE FOX JURNAL 

Hepsi bugür LALEDE 

YEM ı~ııt 

•• arıt<. O v ll' t t: ....... ~ .. e 

Kral 
Italyan muharip .. 
)erini kabul etti 

Londra, 24 ( A.A) - Londrayı ziya
ret etmekte olan eski Italyıın ıtıuharip
lerinden bir grup kral tarafından Buc
kinghaın •arayında kabul edilmiştir .. 

. UFQ////J~T~rz://.A 

.,G ÜNÜN, 
. . ' 

AK ı ·s L E R 1 
'cY///.///////////////.////."hr;',t; 

Brüksel. 24 (ö.R) - Bir aydanberi 
de' · am etmekte olan Belçik::ı kabine 

1 
huhr~nı nihayet netic-t>lenmiş ve parla
roento harıci liberal hir tah&iyet olan 

j B. P.J.ul .. Emil Janso:ı tarafından yeni 

l kabine teskil edilerek nazırlar kralın 

huzurunda yemin vermişlerdir. Hariciye 

J'lezareti yine sosyali~l ve Spaakın üze· 
rinde kalmı~hr. 

l ~ariciye, P. T. T. nafıa. iş, sıhhat, na
zuları sosyali. t. "dliy~. münakalat, müs

t~mleke. ekonomi na:;.:.1rları kato1ik. 7İ

n at. maarif, dahiliyl· 11azırları li~c-rnl 

partisindendir. Maliye nezareti yine ~o•

yalist Deman üzerinde kalmıştır. J\1illi 
r 3Rya bir general tayin edilmi~t ir. 

Britich Legion re1>1 Sir Frederıck 

Maurice İtalyan muharıplerini »fir 'ı 
Granclinin huzuruncl"J. 1'1.kdln' t:tın i1 tir. 

Kral muhariplcrlc lı: •niidd•t görüş
n1ü~tür. 

--=--

Kamu tayda 
Ankara, 24 (A.A) - Türkiye RüyJk 

Millet Meclisi bugün Fikret S"alın 

başkanlığında toplanm" ve 19 mart !lııı 
tarihi Türkiye • Hollanda ticaret anla'.§· 
ması ve ınerbutatının kabulüne dair ka-
nun 15.yihasının 
yapmıştır. 

birinı:-i ınüza.k "'rrsini 

--=--
Amerikanın bitaraf

lığını istiyorlar 
Vaşington, 24 (ö.R) - Ayan iu.a

larından bazıları reisirümhurun Çin ,.e 

Japonya arasında harp halinin mcvcudi· 

yetini tasdik edl!'rck J\merikanın bu ih

til5.fta bitaraflığını ilin etmesini i, tiyor
lar. 

-=--
Norman Davis .. 

Seyahatini tehir etti 

Roma, 24 (ö.R) "'' diriliyor: c.N~vyork J uına1 > Ilirle.,~ik 

An1crika de\ lctlerinın bırçok in~iliz pr•.J
fJagandacıları ve ba"l ı Lord Robe-rt Gc-

cile ve arkndaşları t arafından i~tililsını 

prolf"sto ttmektedir. 13u gazeteye göre 

bu lngilizh·r ı\merikayı Japonyavn kar~ı 
bir zecri tedbir sıv <! - ı:tine sürüı·leme;:r 

çalışıyorlar. [)iğer t l!. raftan senatör Loda 
te da r\na·rikanın İn g-:ltt>re ile bütün ti· 

C"are t n1uk .ı \t. l cl e rini fe ... hetmesini tav .. 
siye rtm~ktec. ... Zi ra müşterek ticari 

n1enfaa t ve siy:ısetin nrticesi harici siya
şet saha'lında da ,~!nerikayı lngiltercnin 

i.lrkas1nd ~ &lirüklemek olacaktır 

ıt, 

SAYFA 3 

lvon Delbos 
Yakında Balkan mer

kezlerini ziy aret edecek 
/ngıliz 

büyük 
maka matı 
ehemmiyet 

Londra, 24 (Radyo) - Son dakika: 

bu ziyaretlere 
atfetmektedir 

Fransız hariciye naurının, başvekil M. Kamil Şötanla birlikte Londra}'a 
yapacağı ziyaret yılbaşı yor tulanndan sonraya talik edilmiştır. Buna aebep 
f .. ransız hariciye nazınnın ınerkczi ve ,arki Avrupada yapa<'ağı su·a.!'li ıe-n1 ac;
l ardır 

Royler ajansı bu husuala aşağıdaki ma1iımatı vcnyor: 

B. Delbos Ankara, Atina, Bclgrad, Bükreş, Prag ve \'arcıovayı zi.>·aret C'de. 

cektir. Fransız hariciye nezareti uzun senclcrdenberi bilhassa tark.i Avıı:pa 

merkezlerini ihmal etmekle büyük bir hati. İ§fediğini anlamış v~ bunun ftzami 
!Üratlc tamirine gitmiştir. 

Fransa b u memleketlerde dostluklarını taze bağlarla sağlıyacakhr. 

lngiliz kabinesi 
Lord Ha lif aksın verdiği 

izahatı dinledi 
Avusturya, lngilterenin Alman

yaya yardım etmemes~ni talep etti 
Londra, 2·1 ( Radyo) - Son dakika : 
lruıiliz kabinesi, Berlinden avdet eden Lord Halifaluı dinlemek üzere s~at 

11 de içtima etmittir. Lord Halifaks evvela baıvekil Mr. Çemberlain ile 
yanın saat kadar görÜ§mÜş bilahare kab ine mensuplarına B. Hitlerle vuku .. 
bulan mülakat hakkında izahat vermiıtir. 

Kab ine toplantısında hariciye nezareti , A vusturya hüküm etinin Alınan .. 

ydya yardım etmesinden memnuniyetsizlik b eyan etmiftir. 
fngi.lterenin A lmanyaya her hangi bir yard ım viadı esasa İstinat elmCJT1ek

tedir. Almanya. ile lngiltere arasında her hangi b ir )'alunlatma, Fransanı,, da 
inzimamı reyi iJe mümkün olacaktır. 

isyan çıkmış 
Japonyanın Kore valisi 

idare ediyor • 
ıs yanı 

Lond ra, 24 ( Radyo) - Son dakika: 
Japonyanın eski Kore valisi tarafından idare edilen b ir İsyanın başgö;;teı· · 

diği, askeri makamlann bu isyan hareketine i~tirak ettikleri haber alınroq• 
tır. Bu hususta Japon kaynaklarından haber almamamıtlır. ihtiyat kaydıylo 
telakkisi icap eder. 

---------~ 

•• 
Olii filosu 

Brüksel, 24 (AA) - Norınan Davis 
Amerikaya hareketini 2 llkkô.nuna ka
dar tehir ctmc~e karar vermiştir. 

~1akdonald babasının cenazesine inli· 
zar etmek üzere dün öğleden sonra Jn
giltereye hareket etmiştir. 

J Çinliler ölüm hava filo-
teşkil ettiler İngiliz murahhas heyeline vt>ki.letcn 

Lord Cranburne riyast-1 f'decektir. 

--=--
Habes elcisi 

' I ' 

ikamet tezkeresi 
yenilenmiyor 

Londra, 24 (A.A) - Röyter ajansının 
Nairolciden haber aldığına göre, Ma
halli Ingiliz makamları Habeşistanın sa

bık Faris elçisi ve Milletler cemiyeti 
delegesi bay Tekle Bavariyatın ikamet 
tezkeresini yenilemekten iıntina etmi'

lerdir. 
Bu ikamet tezkeresi son defa üç ay 

için temdit euilınişti. Halbuki B. Ha
variyat dainıi surette Kenyada otur
mak niyotindP bulunuyordu. 

B . Roosevelfe göre 
Vaşington. 24 (ö.R) - Brüksel 

Pasifik konferansının ne-ticeleri hıt.kkın~ 

da gazeteciler tarafından fikri sorulan 

re.is Ruzvelt birleşik d~vletlerin Uzak 

Şark. ihtili..fını ta~fiy(" c-tmek f c mÜ:t - k· 
bel ı h tilaf scb•plerini bertaraf eylemek 
maksadiyle ~iriştiği harekete dcvan1 cd e.
ceğini hildirmi:ı tir. 

- = --
Paris Fuarı 

Parıs. 24 (Hususi) - Paris ente-r-
nasyonal sergisi gece yarısından sonra 
kapanacaktır. Sergiyi şimdiye kadar otuz 

bi r m ilyon ki!'lı 7İya rt-t ~tmi~t ir. 

• 

Homa. 24 (ö.R) 
her tarafında vahın1 mahiyette yt'nİ h5.· 
diseler olmu.,~tur Bu çalkantıya karsı a<ı 

keri ~iddetli ted.birlt"r ~lınma!lına devrını 
edılmcktrdı . 

Tayyare Filolarından müteşekkil be1 

grup J.eransanın deniz a!'lırı Afrikı:ı. mÜs· 

tcınlckelrri ile Madagaskar- 1 Jindiçini 

müstemlekesi üzerinde bir hava mancv· 
rası yapmaktadır. Hava filoları müfet· 

tişi general 1'ennes 

ha:?ır hulunmuotur 

su 
Londra, 2 4 (Radyo ) - Son dakika' 
Çin hükümeti tarafından sahn a1ınan on ağtr bombardıman tayyaresi bu

gün Çin askeri makamları tarafından teslim alınmııtır. Bu tyyarelerden h<r 
biri aaatte 450 kilometre süraıtedir. iki ton bomba t&1ımaktadır. 

Bu tayyareler o:ölüm f ilosu» nu teşkil edecek ve i.zami İt gÖrmeğe çalı· 

tacaktır. 

, ., ____________ ... ___ , 
Münir Nurettin 1 

1 
1 

Ve Arkadaşları 
Kemani Kemençe 

Sadi Işı/ay Fahire Refik 
Tanburl 

Refik Şemseddin 
iz.mir balkının kendilerine gösterdiği fevkalade rağbet 

ve arzudan dolayı daha üç konser vermeği kabul ehni~~ 
!erdir. 

İ7mİrlilt"rİn bu fırsattan kolaylıkla İ!lltifade t"'dcbılmelt·ri iı;ın 

Konserler 
25 Teşrinievvel 937 P eYfembe akfamı İzmir Tan sinem:s.sında 

26 Teırinievvel 937 Cuma ak,amı Karııyaka Lüks sinemasınd;ı 
27 Teırinievvel 937 Cumartesi akıamı lzmir Tt.n sincma~ınd" 

verilecektir. ,_,_ ........................ .. 

• 

y 

r 

il 

r· .. 

ıi 

H•• ... "" b-aMl..-UIKÇPl Denım y"' ~ fL- d .... a-uguııu ~urupıaen ayrılmaz o d k '-· ... nur. tş-ıt bunu, . , ~ın gitme düg"" line . . !rll f usnrra.r rara Jr 
uregım nemen o uncuya ni i.h - n an açıp buraya. senin faıç~n ,.. ıatuınıar edilmemeai ıraklara mıuuı 
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SAYFA: 4 --------- .. ..-.-.... ..._,_ 

Londrada bir toplantı 
Fransız Başvekili ve HariCiye na

zırı Londraya davet edildiler 

) Atina gazeteleri lı .. · s- i•z•i•m-k•i•l •e ••r - 'arvnA;;s;;~-n:l 
Memleketimiz hak- _ V E _ 'n• 

kında neler yazıyor? 1 38 modeli 
Atina (!kinci teşrin) - Etnik! yazı- 1 i:a:z.J o Il ı a r YAZAN : Eczacı Kemal Aktaş 

yor : lstnnbul payitahtlıktan çıktıktan Moda aldı yürüdü. Biz eskiden ın<>-
sonra öldü, diyenler vardır. Buna rağ- dayı kadın üzerinde görürdük. Sık sık 
men, şehir çok ilerlemiş ve çok değiş- Bir cenaze töreni modanın değişmesi kadına ve kadınlık 
miştir. Fes, çarşaf ve sarık tstanbulun P. VOLF alemine ııılinhasır kalırdı. Şimdi otuı 
zerafetini teşkil ediyordu. BugUn gerek sekiz modeli ile karışık hemen her şet 

• BAŞTARAFI BiRiNCi SAHtFEDE •1 Londrayı ziyareti ihtimaline gelince B. ı temenni eder. Beyoğlu, gerek Galata eski faaliyetleri- - Allo .• Allo .. Sen misin Arman!.. moda takip ediyor. Radyo makinalart 
"l.:aml}tı. Yapılan davet tkl hUki.lmet Eden bu hususta bir karar verilmediği-! S - Almanya müstemlekelerinin kcn- ni iktisap etmişlerdir. Burada avam sı- Bonjur .. Buıün tam öğle vakti seni Mon- en önde, buz dolapları, fotoğraf maki• 
reisinin dolnıdan doğruya temas ede-

1 
ni söylemiş ve tngili% hUlrlimetinin bu- disine iadesini istemektedir. Almanya- nıfı reefoh içinde geçirmektedir. Devlet 

1 pamaı mezarlığının büyük kapısı öniin- naları, trnş mııkinııları, sinema filiınlerl 
rek .. gUniln. mU?im meseleleri .üzerinde: na ~air .olan v~aziran davetini yenileyip 1 nın ilk. maddele.r fıkdanı ve nuf usun~n daireleri Ankaraya gittikten sonra, em-1 de bekJiyorum.. Gelirsin değil mi .. Hava daha neler de neler .•• Çocukluktan be-
glfruşmelerıne ımkan verecektır. 1 yerulemıyecegı sualıne ıse cevap ver- 1 kesafetı dolayısıyle müstemlekelere ıh- lak ucuzlamış, kiralar dü.şmüş ise de, da giizeL. Hem J inet ve Florans ta ge· ri bu moda işine hayret ederim. Moda· 

DA VETI KABUL ETTILER l mek istememiştir. 1 tiyacı vardır. Almanya müstemlekelere son zmanlarda yine eski fiatlerini ka-j ıecek •• Nasıl? Madrnazel Andre mi var 1 dır diye ortaya bir şey çıkarıp her k~I 
Pnris, 24 (Ö.R) - Bugün öğleden sahip olmak hakkının derhal devletler zanmışlardır. Taksim meydanında sü-,yanaıda .• Yanın olsun .• Onu da getir. onun etrafına toplamak az şey dcğUdır. 

Roma, 24 (Ö.R) - Paristen bildirili- sonra yakında yapılacak lngiliz - Fran- 1 tarafından ta5dikini istiyor. per modern binalar yapılmaktadır. ls-
1 
Cenuede artistler, ıinema yıl.dalan hu- iş itibariyle takdir ederim. Geçen gUıı 

yor : Paristen bildirildiğu:ı~ göre B~: sız görüşmeleri hakkında hariciye nazı-1 Londra, 24 (ö.R) - Avam kamarn- tnnbul çok büyUk bir şehirdir. Taksim- ı lanacaknut .• Seyrederiz, vakit geçiririz. bir sen•ar satıcı bizim eczanenin önUo· 
Chautemps ve Delbos lngılız başvekıli Tt bay Delbos ınebusan meclisi hariciye , sında bugün öğleden sonra başvekil slr den Edirne kapıya kadar olan mesa!e Vallahi öleni tanınuyonnn .. Birdenbire de 38 modeli diye anahtar zinciri satı• 
ve hariciye nazırı ile görüşmek üzere komisyonunda beyanatta bulunmuştur., Neville Chambcrlain BB. Chautcmps ender şehirlerde göriilür. Türkiye hü-ı ölmiit ıaliba.. Bizim Degois'nın ahbabı ~ordu. Şu 38 senesi ~incirini elime al· 
Londra hükümetinin yaptığı daveti ka- Lord Halifaksın B. Bitlerle müzake- ve Delbosun 1ngiliı; hüküınet erkiiniyle klimeti, fstnnbulun imnn için iki mil-, İmİf .• Benim de bugiin Degou ile rande~ dım, baktım. Simsiyah paslanmış ..• 
bul etmişlerdir. Fransız başvekil ve ha- relerinde Alınanyanın ileri sürdüğü ta-1 görüşmek iizerc Londraya gelmeleri yon T ürk lirası tahsis etmiştir. eski ve vum vardı, o haber Yerdi. Cenaze dö- - Bu senenin malı, bu seneden pal" 

riciye nazırı pazartesi günü ParL<;ten leplerin başlıca devletler noktalardan için yapılan daveti kabul ettiklerini res- harap binalar yıkılncaktır. nÜfÜ lconuıunız, dedi. Fırsat bulursıık tanırsa lehte bir işaret olınaz dedim. 
Londraya giderek Ingiliz nazırlariyle ı ibaret olduğu bildirilmektedir. 1 men bildirmi§tir. Fransız başvekili ve Ap. DASKALAKIS cenaze met"asimi aruında da itimixi bi- Seyyar satıcı gtildil : 

temasa girecekleri ve zannedildiğine 1 - Almanya de~Jetle~ arasında iki j hariciye nazırı 29 \"e 30 sonteşrin gün- Akropolis y~zıyor.: yapurum~ ~a- 1 ~~ Gelec~.k~~n değil m i? U~~· - Şimdi 38 senesi mo~el~ demek ıuo: 
göre Lord Halifaksın Bcrlin ziyareti taraf!ı anlaşmalar sıyasetıne _sad.ık olup 1 lerini Londrada g~çireceklerclir. Başve- raburunu g~tı: Iz.mır lım~ına gırıyo- Buyiik kapmm onunde .• Tam on akide.. da da o~dan .• Ben de soylıyorum ba 
esnasında şansölye Hitler tarafından ya- bu sıstemde devam etmek nıyetındedir. , kil tarafından verilen izahata göre bu ruz. Açık hır sıs, çarşaf gıbı etrafı kap. * yım dedi. 
pılmış olan cSulh tekliflerini> müzake- 2 - Almanyanın Cenevrt>ye avdeti davet dün ak aııı lngilterenin Paris se- lamıştı. Anadolunun güzel gelini, he- VaJDt öğle •• lıte cenaze .• Akra balar.. Satıcı haklı icli. 
re eyliyeceklerdir. Hariclye nazırı bay ~e _mm:tıer cemiyeti ile teşriki mesai~i, firi sir Erik Fips tarafından B. Delbo-I nü:.ııo u_:kudan uyanmamıştı. Karşıyak~-

1 
Etl~r ••.. Dostlar, kayıtsızlar ve so~aktan . S~d.ece anahtar z~ciri dese, herkesin 

Delbos Paristen hareketinden evvel ıhtıınalı yoktur. 1 sa bildirilmiş ve ayni esnada Londradn dan Kokaryalıya kadar uzanan Izınır relıp geçenler .• El sdonalar .• Tuıyeler.

1 
zıncırınden başka bır şey olmıyncaktı .. 

mebusan meclisinde bu mesele hııkkın- 3 - Alm:ınya merkezi Anupada hıç 
1 
B. Eden FrailSlz s•firi B. Corbini ka-' şehri, Hiliıli andırmaktadır. Burada bi-ı Mınldanmalar. Halbuki, 38 modeli demek ile yeni bit 

da beyanatta bulunacaktır. bir arazi genişletmek emelı b!!sleme- bul ederek Lord Hntifaksın Alınanya- 1 tl-nümayişlerle istikbal ettiler. Liman - Yahu .• Genç Y1ttında .. Yaz.ık ol- şey ifade ediyordu. Va.rsın paslı olsun, 
Sol cenahın Fransı:r. gazeteleri daveti mektedir. 1 da B. Hitlerle ve diğer Alınan hükit-1 polisleri ellerinden gelen kolaylığı gös- du.. elverir ki 38 modeli olsun. 

pek müsait şekilde karşılamamışlardır. 4 - Almanya Çekoslovakya ile iyi met erkaniyle yaptığı görüşmeler hak- 1 teriyor ve çok nezaketle muamele edi-ı Faddqmalar: 38 modeli 1338 ıni, 1938 mi? 
Alman tekliflerini Frnnsaya kabul et- komşuluk münasebetleri tesis ctmeği kında kendis ine izahat \'ermiştir. yorlardı. Gümrükçüler : - Ne kadar da ağır yürüyorl4'r .. Da- Paslı zincirler 1338 modeli... Böyl• 
ıJrmek üzere Ingiliz hükümetinin Fran- . - Yunanlılar misafirlerimizdir, diye- lıa bir saat sürecek galiba.. parıl parıl olanlar da 1938 ...••• 

~::ı::MlaOeI::CÜŞA~K:eA~Tin~T:'A:Rk~t~H~kıi!e. bulunma- Roma n yada sollar re~e~:.~::m:l'::~~~~;;:dıl;~·lbin cc- Hava güzel oLydı relmezdjm. re:~ daha anladım ki arif olmak ge-

- ..... n ebilere hakan biırosu vardı.r. Bu bi- Kim gelirdi zaten.. l'ZZZ.T./..LT/.U-7,Z~, .... - .. 

Londra, .24 (ö.R) - Bir taraftan BB. 
Chamberlain ve Eden, diğer taraftan 
BB. Chautemps ve Delbos arasında 
Londrada yapılacak müzakerelerin ta
rihi tespit edilmiştir. Fransız ve lnglliz 
başvekilleriyle hariciye nazırlarının mü
lakatı l?9 ve 30 son tesrin tarihlerinde 
olacaktır. 

Londra, 24 (ö.R) - İngiliz kab"nesi 
haftalık içtimaını yapmış ve Lord Hali
faks Almanya ziyaretinin neticeleri 
hakkında nazırlara izahat vermiştir. 

Londra, 24 (Ö.R) - B. Hitlerin Lord 
llalifaksa bildirdiği taleplere göre Al· 
manya eski müstemlekelerinin iadesi 
için bir mUhlete lüzum olacağını kabul
le beraber müstemleke sahibi olmak 
hakkının derhal tnsdıkitı.i istemektedir. 
Fakat İngiltere dominyonlarla görüşme
den evvel bir karar veremez ve Fran
sanın alacağı vaziyet tc İngilterenin ka
rarı üzerinde müessir olacaktır. BB. 
Chautemps ve Delbosıın Londrayıı da
veti bu sebepledir. 

nanın a\'lusunda ihtiyar daktilolar göze Müteveffayı eskiden mi tanırdı- Fitre 
çarpıyordu. Bu ihtiyar insanların dak- nu:.. J • t eh b tt lilo ile yeni harfleri öğrenmiş olınaları-ı • - Tam yirmi .senedir .• Fa~t mera- 1 

ın ) a a a na hayret ettim. ıım uzay~cak galıba .• Ben gıdıyonnn •• 
j Izmir belediye reisi Behçet Uz, şeh- Kamım :ı:ıl çalryor. • 

•• 

Ünümüzdeki 
kazanacaklarını 

ri güzelleştinnek için çok çalışmış ve ı - Şu b eyaz sakallı lnm? umu yor çalışmaktadır. Alsancak namı altında - Doktor B. X ....• Usta bir d oktor •. 
ı giizel mahalle vücuda gelirmi. tir. Bu Hastalan hep İyi olduktan ıonra ölür. 

------ escder biı.e ders olabilir. 1 * 
Bükreş, 24 (M.H) - Her hangi b ir• nm naınzcetlerine karşı galebe çalmala- Akropolis yazı\•or : Iznıirde de ahali- - T uhaf değı1 ·mi, ne :rt!mıan bit- ce-

koalisyona girmeni s ureti kat'iyyede 1 • • •11. . • ·r "k . .. ...:. b d • •·• ··• r 1 0 1 nın namz~tlenn,. karşı galebe çalm IR- llln mı ıyetını te rı - etmek ımkansızdır nazeye ••• sem onıa a -- • ·~ •-
reddeden milli köylü fırkası uzun za- . B d ı ·ı k · · . 

h
. . · ı Bunların, kendı aralarında umdelcri- ura a ya ıudı er, ntolıkler, muhacır- yor .. 

man ükumeti idare etmeleri yüzünden ı · T'. ki ı S k d ı.• ., 

k 1 
. . ne uygun gruplarla behemehal birlcşm:!- 'r, yanı ur crd 1ı maada herkes u a ın arın· 

U\'vct erınden pek çok kaybeden mı!- R k B " · · d l Krıns 
1. l'b 1 . . . . leri lazımdır. Nitekim bundan evvel yıı- umt.:a ·onuşuyor. ız.ıın Atına a mu- · 1 

ı ı era parlısme karşı bızzat kendı h · ı · T .. k k • r !< •• 1 • 1 .. . pılan münferit intilıaplarda gizli bir acır erın ur ·çe ·onuştuğu g1bı, lz- ~ rı -· rn•p •• 
b~ arına olmak u:r.cre Tekabet edebıle- h' k"" ' .• . m irde rumc:a konuşu1ması Yunanlıların - Evet.. Siynh cfüi e ~n~mlara ya-

- En büyüğümüzden en küçü
ğümüze kadar Türk Hava kuru· 
munu benimsemeyi ihmal elm fye· 
cek olursak, Türk havacılığına da, 
Türk askeri gibi, milletimize hAs 
bir özlülük vermek kolayca elde 
edilebilecektir. 

*** - Küçücük c Fitre » terimizle 
büyük havacılık davamızın hallini 
kolaylaştınmş olduğuınuzu unut· 
mıyalım. 

*** - Her seneki gibi, bu bayram 
da Türk Hava kurumunu d~ün-cek bir mahiyet kesb lmiştir. ı surette u umete yardım ettı~ı halde, . 1 .. k J 1 ... k d K d 1 kı•ı"c.. 1 

h h 11 il t 1 k 
ış ermı o ay a~ıırma ·ta ır. a ın ann ~ ., · · 

Milli kr 1 .. f ,___ ba f kt'· ·· · azı ma a er m s esna oma - i.izere j 
• • 

0~ ~ ~~1• ş a ~run şım· . • .. .. · · . ' da kıyafe ti benzediği için. ayırt etmek - M·z~·t .. -. .. ru-ı-ı rı .... -.... _ .. k dı.- ınek borcunu unutnıamalıyız. 
dı kendilerını ıkt~dar mevkııne getir- ! mıllı koylu fırkası namzeLlenne karşı iınkünsıı;dır. Izmirin tramvayları cok ha çab,·k yürürü:ı:.. "7.Z7;a/7L777I./..ZZ:/7;)(7,~'ZW4 
mes~ bi.le: onümUzdeki k_ünunucvvel galebe temin edt"mcmişlerdir. lükstür. Artık ecııcbıler kötü malla;ını ~k Hirot· nı utku 
ayı ;çerısınd yapılacak S"Ç md ~ bun- ' Merkezi te,.kil eden milli ljb .. raler şarka satmamaktndırlar. - Teessürünüze yürd<ten ittirak ecli- a n n 
dan evvelki münf rit in lihno' wda elde 

1 
de, sağ ve sol ct"nahlar arasında başlı- T. Çakıridis yorum madam.. 1 BAŞTARAFI 1 tNCI SAHiFEDE 

ettikleri muvaffakıy ti rd !l istihraç et-
1 
yan şiddetli mücadelelerden bilistifode I • _ o - Bütün kallHmle taziyelerimi suna- derdiği bir tebliğde harlclye nazırı bU 

t ikler i netıc y e nnzar:ın gafC'be çalacak- il müddetlerinin temdidi çarelerini ara- Jta/y a J f "kr kd • rım.. • l pakta İtalyanın ~tirakindeen dolayı 
1 .. . s ı az a ıne · t' · hildirm k ktııı arını umıt etml'kle ve s"çim için nnm- maktadırlar. - Teeısürden söyliyecek ıöz bula- memnunıye ını e te ve pa 
t.l'tlcr:ni tl"'lpi t etnı .. leri Zl'nn ındu tıış- 1 Bu fırka. kendisinin en büyük rakıbl, mİ caf tŞlyor ? mryorum .• Ba1mız sağ olsan.. 1 bütü~ memleketlerin iştirakine açık tu· 

Alm:ınya Milletler cemiyetine siste- ı • ld - b b 1 k t 
raclaki tc<ıkilfıtl::mna direktifler vermek- ol.an milll kövlü partisine karşı seçim-ı l d 24 (>~ 1~) A k Allah geride kalanlan ömür ver- tu ugunu, u sc eple faFst meme e • 

malık bir husumet beslemediğini ve · 1 .on ra, u ' - vaın aına- l . ,_. 
tedir, d ·· bet hl . 1 • • d 11ıt.. j er arasında bır blok mahiyetinde 0 111 ... • 

paktın bazı maddeleri tadil edilir ve e mu!'l r vazıyet a.abılmesi ıçın rn~ın a sorulan bir auııle cevaben 1nali- d v b'ld' k d.ir 
Versay muahedesiyle alfıkası kesilirse S~alardıın, ~o~lısyol\ şeklinde olsa hariçten bir yardıma muhtaçtır. Bunu ye nazırı sir John Sim.:>n ltalyanın lngi- * 1 ıgını . ı ırmc le • . 
M. C. n~ dönebileceğini de bild i rmiştir. dahı 'her hangı, hır grubun iktidar mev- da ancak, evvelce kendilerinden ayrılıp liz piyasasından bir istikraz akdine çalı•· Of .. Hele çok ~ükür bitti. Haydi . B, Hırota bundan sonra Çın mesele-

kiine geürilmes:n:n fü tim::ıli yoktur. JorJ' Br"t . . 
1 

d b 1 tığı hakkında b' 1 • • • kamımuı doyumıağa gidelim. sınden bahsederek Çin hUkümetinin _si• 
Jngıliz hlikilmeti bir anlaşma 1·,.1·n h'ç bl .. yanonun rıyase tı a tın a u- ır ame c gazetesının yıız, •. M k . . ,_; • 

~· ı r Bunlar da, milli kü.rlü fırkası iktida r hınan müst kil l°b 1 r . 1 k .. 1 dıkJannı tekzip ı . ı · - Paris - Soir' dan- ~ aselını • os ovanın cazıbesınden .a.~r 
i•nkant ihmal etmemek kaygısiyledir ki me\·kiine getirildiği takdirde .rejimi de- ! 'b" b" 1 a k kı era p~r. ı!;ıy e es ısı 1 e nuş ır. tarması hakkında J aponya tarafından 
Alman talepl~rinln ne mik t t · wo • • • • 1 gı t :.r eş~re ·uvvcUcrının tQmamla- ·ı . 1 . d' . 1 • 

yas ti ervıç gıştırmek ıcın ınemlL•kclle ısyan çıkara- kilatının şefi ola • kt . d . ·L· p k J b . verı en tavsıye erı ınlememış o magı 
c-dilebileceği hakkında Frnnsız bükü- ' 1 mak ve yahut sağu meyal gruplar lnn j ca 11 • emı.:. ır. azara Cl an eae ıyaf t " f k ç·ıı caklarını :.öyliyerek umumi intihabatı 1 • • • • • <' Jorj Brat~·ano d b ... ·· • 1 h k • na eessu etme te ve Japonyanın ı -
tiyle görü~mek lüzumunu hissetmiştir. 1 hırıyle bırlıkte çalışmak suretiyle te- a u goı uşme er a - HASAN zıı YOC d b'T" d "' da k Ü • k ~ı bitarnfane bir şek;lde yapncnk . bir ru . . kında şöyle demist' . . G'. .. l d A EL e ve u un unya om nızme a ~ 

Av m k d Lo d mm edebılccektir j -ı; 11 
• « oruşıne er :!- •• d l "d ı· · r.· 1 a amarasın a r Halifaksın knbinC'sinin getirilmesinde musırdırlnr. · vam ediyor Fakat ff k ıı · muca e e ı ea ını tahakkuk ettircce6itl 

B ı· hat· haLL d N'tek b k 1 ·· · · muva a ıye ı şans- c:L__ b"ld' · er ın seya ı ~ın a verdiği iza- P:ıpazlar, mualliml r, üniversite ta- 1 1m aş\•e ı Tatarcsko. mustakıl larla değil. .... u 14U1 edebiyahrun en özlü, en ve- ı ırmektedır. 

hatta başvekil bu ziyaretin Almanya ve !ebeleri ve işsizler nv•yanında pek çok 1 liberal parti şefi ile yapılmakta olan J işte bu d'ıy 1 d d nl 
1 

• rimlilerinden biri: Fransız edebiyatı. --=-
l ·1 . . 1 .. • . . ev er cm e a aşı acagı 
ngı tere arasında en sıkı bir anlaşma taraftarları bulumm mlllı h.1·ıst ıyan fır- muzakerelere daır yaptığı hır dıyevde: veçhilc müsbct b" . b Pariı sergisi, Fransızlara, Trokadero- Nezleden 

ar U k la I t v .. • . . . . .. .. • ır sonuca erınıyen u d b d 
z sunu 0 Y nş ıracagma emin ol- kası basta olmnk uz re, saı::lıırın b rın- Lıberııllerın hukumel ıcraatına deva17l miizakereler mili' L.b l . . b a ir e edebiyat müzesi yapmak fik-

duğunu, fakat hiç bir taahhüt altına g'ı- · • • · · ' ı · . . 1 1 em partısıne aş- • · · y lar R imi • c ı kit.nun nyı ıçerıındç yapılacak umu- etme en mukadder oldugu takdırde kagruplarla anlaşmak b . t• • t h rını vermış. apmış . es enni cör-
rilmediğini söylem;clir. 1 mec urıye ını a • d" ••· b •· b d N J k J ~ 

'"l• mi seçimde ~e~ek lib~r~ll,.~~n .':e f!erf'k- Jorj Bratyanoy:ı bir nezaret verilecek ınil etmektedir. Bunu da başfnktöı·ün ügum u muze, en e çok hazin bir 3Sl 0 f U ll U Uf f 
~A~l~m~a~n~h·a·rı-·c.i).'e-n•a•z.ı•r•ı •v•o•n·N-c.ur•a•t•h-'ı_n_s_e_kuvveti ıstıyen rnıllı koylu fırkası - \'e kendisi fırkamızın payıtahı.taki teş-f tasavvuriyle t min edebilreektir. intiba bıraktı. Yeniler , bugünküJer, ::ax. 

r7"'../.7-;rA77.7..zz;r~~../.:r../777.73:""~./".../'".r,; ç-; asır .. Balzac, Sainte-Beuve, F1auhert, 
Soğuk algınlıkları hakkında uzun tet-

kik yapan tanınmış bir Amerikan dok· 
loruna göre soğuk algınlığı en aşağı beŞ 
günde geçmekte, nezleye yakalanarı 

kimse ilaç, doktor patası, çahFtaôıi' 
günlerin 2.İyanı olarak bu ytizden vasati 
bir hesapla her seferinde L5 dolar Jtayb· 
etmektedir. 

BffiCAAtPR~OO H~~~e~r~g~u~n/~BZIZR~TZOZR/K~O~ ~~~~~~~l~~. 
ve daha ba,kalan, eserlerinin, adı, ken-

B ,_ rlilerinin ve hatta sevgililertnin büyütül-
u teı.or gözü açık durına rekcırurfur. :\ k 

k ı- 12 ·,enin saçların miif resimleriyle duvarlara yapıştırılrnış-
göz açı lnr rekoru değil . Amerikada ya-

Oynar omuz. bnşlann lar 
pılan bir müsabakada Mi s Marian Hur- • 
. . Her yanın şöyle dursun Zavallı edebiyat! 
lıs yırmi bC!1 saat gözünü kapamadan ~JAXZZZ~7.r.D:7..TJ<7J:/!.,ı!"7!7,Z'7,,.._rz:K/..7-ZZ/./.7.739 1 

Ö dürüyor kaolann 
~urmus v~ gözü açık rekorunu kırarak ı Edebiyat yazıdır v .. 1 -ı"taplır Onun il e 

rirmi lıt• bin frank mükiifatı almı-ıtır. ffergün bir karikatür 
KALABALIK DECIU Z: 

- istediğiniz yemek kitnbı kiiriik m:i j 
olsun, büyük mü ~ . 

- Küçük olsun, kalabalık değili.: . . 
Bir kan bir kocayız. .. , 

BtR MANi 

Dam Üstüı• 

Bnyraın .... 
Kurba.
Dolar 

' ~n l:ız 
· dolan kız 
ıram olnr z 

.ı kı•rb n b:ıo 

BiR YANLIŞLIK 

- Bile tiniz üçiincii m evki olduğu hal. 
Je birinciye oturmu unuz .. 

fft"dcrsiniz . . • lkinC'İ mevki zan
nederek girdim. 

EN ESKi iTitFAK 

En C3ki İttifak mu:ıhcdcsi lngiltere ile 
Portekiz. arasında ve 1 3 7 7 yılında yapıl

rn11 olan muahededir. Ve hükmü hıilıi 
b akidir. 

u gUn k c: ç ~l; i öldü 1 
i ki kiş i do!ttor .. 

Ben dün ü ç Hşiye llilç yazmışttm y~. 

Evet amma.. Bir is i llAcuu içmemi, ... 

BiR SURPRtZ 

- Dun kanının doğumunun vıl dü· 
nümü idi Ona büyük bir sürpriz yap
tım, bir kuıu karamela götürdüm. 

- Sürpriz dediğin hu mu~ 
- Tabii ..• Benden kiirklü bir manto 

bekliyordu .. 
• 

BiR NEZAKET: 

- Ben otobüste otururken yanımda 

bir kadının ayakta durmasını göm1eğe 

tahammül edemem. 

- Yerini mi verirsin? 

- 'Gözlerimi kapanın. 

Anıanın imanır:ı vay meleğ:m 
Nasıl senden vn7 gt'Çeyim 

Mendilim karalıdır 
Sevdiğim bura lıdır 

Ynr yüzüme hor bakma 
Yüreğim yaralıdır 

Amanın imanım ~ay meleğim 
Nasıl aend en vazgeçeyim 

RADYOLU TRAKTöR . 

Ohyolu bir çiftlik sahibi, geniş arazi:si 
üzerinde işleyen ıaymz traktörlerinin 
j monotonisti izale iç.in her birine birer 
radyo koydurmuştur. 

' " • Mütahassısın ifadesine göre ne eY 
vereceği zevk, okuyarak elde edilebilir , katiyetle mani olabilecek bir Hiç vey• 
bulut, seyredilerek ; ,u, içilerek bize lez-

hap henüz keşfedilmemiştir. Şuna naza· 
zetini tattırdıkları ribi. Edebiyatı, fo~o-

ran en iyi çare soğuk almamaktır. 
c:raf haline getirmek, luwelerimizin va- k h 

Nezleden nasıl sakinmalı? Ameri 11 
zifelerini değqtirmeğe kalkmaktır. Ne 

mütahassı.s şu tavsiyelerde bulunuyor : 
kadar plünç ve ne kadar beyhude! Bir Kalabalık yerlere girip çıkmayınIZ
ıuvarede gÜ.zelliiiyle bqkalannın ancak Bol temı'z ha l l ·· ·· ·un· üt ve .. • • • • . _ va a m12:, yo yuruy 
go:deruu b.ısaedar etmek ıçm ımlenen muntazam saatlerde uyuyunuz. LiiııJ• 
zarif bir kadını, bir mağaza "Yitrininde da f 1 k . · y ef11e1' . . . . . . . 1 ınun n at a yeme yemeymız. . 
aleme ıeyrethrebihr nualllD? Unutma- aralarında l<abil olduğu kadar çok .su j gı• 
malı ki edebiyat, bir kadın kadar kibv- · Eli · · · k k k FenJI• 
d .. 1 '--'mal l ruz. erınl7..ı sı sı yı ayınız. ., 

ar ve oy e ıuu ıydı. yağmurlu havalarda ayaklarınızı sıc9-"' 
ince Franıa sosyetesinin en şiir mah- ' t t Bo b sa"'ıı1'• 

ı_._,_,_ __ -'-- b" • • d " • d 1 u unuz. ynunuzu ve aşınız.ı b 

UAIACUHMlll ıranm 1&1D e olqanmlft 1 tan muhafaza ediniz. 
ruh ve zeki muhafa:raaı bir haf, Anatol~ ---

BiR AT A SöZO 

Akşam kavur, gündüz. savur 
işin gücün avur ;rnvur 

Francc' ın bıqı, bir heykel olarak b ile, 

1 

larunız, çoğu münzevi ve sokaktan tıll 
~ 

1 
seyircilerin boyu hizasında, bir s inema etmiyerek yaf8D\lf. büyük adaınlarJJ11f 
ilinı gibı nasıl te~ir edilir, anlıyama- pazara çıkarmakla ne kazandıkl•,..
dun. Roman kahramanlan, her o1cuyucu· I zannediyorlar? Ne kaybettiklerinin ( ,.t• 

mm dimaimda ayn b ir ıilWıet bal inde 
1 lcında değiller mi? 

BiR BiLMECE 

Gideri çok 
Geliri yok 

Ordusu çok 
Parası yok 

(Cevabı: Yarın) 

Diln'kii bihnec;t:mizin halli: cLahnu 

doğup, büyüm~k l~ı~g~lirke~ m~ela 1 Ed0ebiyatın fotografı, grafiği oı_m;:; 
j Pro~st un tahsıyetle:ım bırer bırer ~ot_o: Ed.e~ıyat tetbir edilemez, ancak ,;ı} j~İll 
1 graf1yle cesedJendınnekte zevklerımız.ı cdılır. insanlara insanlığını tanıtnıak • 
kabalaıtırmaktan ba~ka ne mana vardır? bütün ömürlerince çırpınma~, çalıtlfl1f b: 

N 1 Şiirleri kadar hayah da uzun bir itina 
1 
rer ruh kaşifi ol n büyük adanıl11rın lı• 

~ · · ·ı b " d 'kk 1 beıt" tıtız ve ası ır ı at o an Lecontc de tu-aları, mezarlarındaki yat!§laruıs 
Lial ,. · • b ~ de ctr e ı, gezıcı can az truplannda rol al- zer bir tekilde, bir duvar t akulun • .,. 
m11 adamlar gibi b ir duvarın dibine ta-' ği), b ir camekan ufkiliğinde, biraS d~ 0 

1 loLnlf • görme_k ~~ çok çirkin ve çok !erinde eiiJellk görülmeli -.e ,.ötte~ 
a.Waıa celdı. Bilmiyonan, Fruuu doıl- lidir. ( UI•) HASAN JJJ y~ 
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59- Yazan: Kemalettin Şükrü 
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BiZANS SARA YINJN JC YUZU 
' •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Se • aray Teşrifat azırı Yaptım ı ____ .,....,..."""",_ __________ ................. . 
Senin haberin, müsaaden olmadan saraya ve benim yanıma hiç 

annem ve başvekil bile giremiyecek. Vazifene ,.kimse .. Hatta 
dersi şimdi başlıyacaksın 

Bardas, zar~ydan, imparatorun sara
Ylndan, valde imparatoriçe T eodorndan 
haber geldiği kendisi ncilen davet edil
diği halde hemen saraya koşmamıştı. 

Niçin? 
Çünkü T cosyayı bekliyordu. 
Acaba cclecck miydi? 
Acaba muvnfnkat etmi~ miydi? 
Son mühlet olarak öğleye kadar bek-

Çok ıükür gelebildin .. Dedi. Bir için de ayrı düşüncelerim ""ar. Ne yap
gece ynnırndnn nynldm bak başıma ne- 1 mnk istediğimi s na başka bir znman 
ler celdi.. 1 söyliycceğim. Şimdi gelelim üçüncü me

V nsil, sanki hiçbi: ~eyden haberi yok- seleye .. Haberin yok .. Dün akşam biziın 
mu~ gibi dnvmndı. j bnşve!<il Sokolaris ölmü~ .. 

- Asnletmeap; dedi, af buyurunu;-.. Vasil hayret tnvn takındı: 
Biraz rahatsızdım. Emrinizi aldığım za-I - ölmü~ mü? .. Halbuki hasta Cilan 
man yntıyordum. Derhal ko~up geldim. değildi .. Nasıl oldu?, 

B·1· · c;: d b k b • 1 - Nasıl oldu, nasıl oluyor düşüne-- ı ınm .. -c:ı en :ış a enım sa- . . . 
liyeceğini söylemi~ti. dık adamım yok .. Ev\"ela u:n:ı en mü- ı cek sıra değıl.. Olan olmu~.. Şundı a:.:l 

Eğer gelmezse ra:u olmıyor demekti. , hir.t olarak şunu haber yercyirn. Sen, mesele bu~d~:ı so~rası ~ne olacak: Bun~ 
O zaman .. O zaman Teosyarun da vü-ı bugünden itibaren sar~yın res.'1len tesrifat 1 danı~mak ıçın senı çagırdım. Eger Bı-

~dunun ortadan kaldırJmnsı limndı. nazm olacnltsın.. Olacaksın değil..~ 01_ I zanslıların kafa tutacaklarını bilmesem 
Vakit ilerliyor, Teosya hala gelmiyor- dun.. Seni bu vazifeye tayin ettim. 1 doğrudan doğruya seni baıvekil Ytı?ar-

du. • 1 V il . k. b. "h . 1 . - dım. Fnkat ~imdilik buna i.-nkan yok ... 
1 ruı rıya ar ır ı tıram a ımparato- . d · 

Artık onun gelmi)•eceğine kanaat ge- kl 1 d T kk"" . ı Zamanı gelır, o da olur. Ma emin bu 
. • nın aya arına tapan ı. e§e ur cHı. I . d"k. h ld k b"I d '"il hald 5 k 

bren Bardas aarnya gıtmcğe, Teodora ı . .. . §ım ı ı a e a ı eg , o e o o-
'f . - H:ıyır .. Te~ekkur etme .. Bu yazı- 1 . . . k' · b k'I apay 
ı e gö~meğe ve ımcak dönüşte fahışc . . 1 arısın yerme ımı aşve ı Y ım sen 
L_ık d karar • d d 1 fe sana nz bıle .. Teşnfat nazın ne Je- .. 1. k . 
'MlK m a vermeğı ü•ün ü. . . . soy ıycce sın .. 

• ' mek bılıyor musun .. Bcnım yanıma bun- y ·ı b"" l b" ) ·ı J· tl Tam arabaııan bıneceği sırada ,okak 1 - 1 ası, oy e ır sua 1 e .a,, a~nca-
ltöşesinden hız.la gelen bir araba gördü. dan sonra senin ı:nü~ade~ \'e delaletin ğım hiç ümit etmiyordu. 

Arabayı tanıdL 1 olm{.\dan annem bıle gıremıyecek demek-ı Birdenbire ıaşırdı. 
- Nihayet geldi.. tir.. imparatorun hiç ~üphesiz dilinin al-

Diyc mınldandı. 1 -. İradeleriniz dniına tatbik edile-
1 tında birıey vardL . • . •..•. 

Yanılmamışb. Gelen Teosya iid. 1 ccktır. . 1 Acaba ne cevap vermelı ıdı kı l~un-
- Geç kaldım. dedi. Fal:at ııözüır.ü - Bunu biliyorum. Snniyen teşrifat 

1 
cü Miteli kırmasın? .. 

tuttum... nazın daima sarayda kalmalıdır. Bunun - Bitmedi -

- Cevabına.. .. 

- Ha.kkımdaki biiyült teveccühüz-
den dolzyı ı.iz.e teşekkür etmekten b~n 
ııe olabilir .. 

Bardasın gözlerinde bir sevinç ı~ığ-ı 
talttı •• 

- O halde vakit gaybetmeğe cel
tnez, dedi. Beraber saraya gidiyoruz. 

Önde Barduın arkada Tcosyanm ara· 
haıı İmparatorun sarayının yolunu tuttu
lar. • 

Sarayın tam llapısından gİrecekleti sı
rada arkalanndan gelen bir üçüncü ara
hanm kendi arabnlarmı geçtiği T'e ken
dilerinden önce ıraya gi."'Cliğini gördüter. 

Haris Bardas, imparatorun amcasının 
ar&baımı herkes tanırken onu geçen\n, 
•tabanın içindeki küstahın kim olduğwıu 

· &nlarnak için ba~mı araba llapısından 
ll2atb ve ağzından boğuk bir küfür Çlk
lL .• 

Yunanistanda ihtilal 
çıktığı haberleri kat' i

yen yalandır 
Atina 24 (Hususi) - Atina ajansının neşrettiği bir tebliğ~ göre, Yunanis

tanda büyük bir ihtilül z.uhur euiği, taklibi hükümet teşebbüsü yapıldığı hak
kında bir ecnebi ajansının verdiği U) durma haber Yunanistanda nefretle kıır
~ılanmıştır . .Bu hnb'i,ri U)duraq. ajans, Yunanistan nakkında iyi niyetler bes
lcmemckle maruftur. 

Can ton 

F'ı\fahkemelerde 
C:O-d7.7ZZ7-7JJ..ZZZZZTLZ777Zl 

Ahmet Dayıyı 
Sopa ile öldüren Muhtar 

mahkQm oldu 
Cumaovasının Sandı köyünden Ah

met dayının ölümüne sebebiyet vermek
ten suçlu köy muhtarı Hasan hakkında
ki dava neticelenerek kararı verilmiş
tir. Hfidisenin mahiyeti şudur : Marsilyalı Vatman' a Di-

Yetmiş yaşında bir zat olan Ahmet ı • • 1 d • 
d~yı, had~e günü köy muhtarı.Hasana neg ıoya yenı 1 
aıt olan bır koyunu tutup kesmış, muh-ı 

~~- ·-~ .... .-. ... ~~~~~-
tar bu vaziyeti gözleri ile görmüştür.Bu K ı b } · ı } J d 
yüzden çıkan kavgada Sandı köy muh- arnera 3ftl~{ eyne ffil e maç ay 3 
tarı, Ahmet dayının elinden sopasını rol alamıyacak kadar 
alarak ba~ına vurmuş, ağır surette ya- gerilemiştir 
ralamış, Ahmet Dayı ihtiyar yaşında Primo Kamera Pariste Marsilyalı Di
karşı1aştığı bu ağır tazyik karşısında meglio ile yaptığı uoks maçında mağlup 

on gün içinde ölmUstü. Doktor. raporu 1 oldu. Bu mağlubiyet spor fıleminde bü
da ölümün darp neticesinde vukua gel-ı yUk d~dikodu.ları mucip _oldu. Ka~~~ 
diğini tespit ediyordu. ra Parıse gelırken Mr.rsılyalı boksoru 

Suçlu muhtar Hasan, mahkemede 1 muhakkak suretle yeneceğini umuyor

Ahmet dayının, vak'anın cereyan ettiği 1 du. 
~de bir hendeğe düştüğünü ısrar edin- Dimoglio lsc rakibi yüz yirmi beş ki-

h il . d k ·t ı b he d 1 loluk ağır siklet (Dağ) niyi kolay ko-ce mn a ın c eşı yapı mış, u n e- . . • . . 
· · ·ı nh ıı· ı lun sapa b' l lay devırcmıyccegıne emın olmakla be-gm geçı m a ı o an yo ır ye-

1 . . rabcr sonunda hakkından geleceğini 
rinde bulunduğu nazarı ıtıbarn alına- 1• k .. 1 kl "d" .. ··ım . açı ça soy eme e ı ı. 
rak bu iddia varit goru emış, esasen M b 1 d .. K •. • 1 aç aş a ıgı znman arncran}\l es-
Ahmet dayının vucudundakı d!rp eser-1 ki formda olmadığı ve çabuk kesildiği 
Jerl bu iddianın isabetsizliğini meyda- görüldü. Daha dördüncü ravuntta bir 

na koymuştur. 1 gözü şişmişti bile ... Dimoglio ise yor
Ancak, Ahmet dayının muhtara ait' gunluk esı>ri gös1ermiyordu. 

bir koyunu kesmesi hiddetli bir tahrik\ Kameranın galibi olan Marsilyalıya 
olnrak kabul edildiğinden beş sene hük- 1 Marsüya, halk kahramanı adını vermiş 

1 • 
medilen cezası iki sene hapse tahvil ve onu parlak bir suretle karşılamağa 
edilmiştir. hazırlanmıştır. 

B1R KARAR İtalyan doksör, mağlubiyetini uzun 

Foça belediye ebesi bayım Sıdıkayı müddet atıl kalmış olmasına atfetmekte, 
taşla ynralaıilak ve jandarmalara silah ikinci bir karşılnşma olursn bu sefer 

. . muhakkak kazanacağını söylemektedir. 
atmaktan suçlu Yanyalı Galıbın ağır- 1 F k d nl d b 

1 
a at maçı seyre c er arasın a u-

cezada devam etmekte o an muhakemesi l 1 1 f d • k' l"b' unan ta yan e erasyon umumı a ı ı 

- Benim ~ fikrimi ·sorarsanız de-. ' 
miştir, Kamera, bir ay antrenman yap-

tıktan sonra belki kendi sikleti üzerin-

de bazı maçlrır yapabilir. Fakat o ar

tık beynelmilel temaslarda fiili bir rol 

neticelenmiş, suçlu bir buçuk ay hapse Mazzia böyle düşünmemektedir. O, asıl 
mahkum edilmiştir. Yanyalı B. Galibin 

1 kararın Italyaya döndiiğü zaman fede

]ıükümetin şahsiyeti maneviyesini tah-
1 
rasyon reisi ile görüştükten sonra vcri-

kir ettiği sabit olamadığından bu su-
1 leceğini söylemiştir. ifa edemez. 

çundan beraetine ka~r verilm~ti~ !~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
-0---

Müzakereler ayın Hava 
vamlı 

rekorlarının de-
otuzunda baş[ıyacak 
Londra, 24 (A.A) - Chamberlain, • 

den, Chautemps ve Dclbos arasındaki j 
müzakereler büyii.k bir ihtimamla 29 J 
ve otuı son teşrinde cereyan edecekUr. 1 

Londra. 24 (A.A) - Rö)1.er ajansına f 
nazaren B. Chautemps ile B. Delbosun J 

yakında Londrayı ziyarete davet edil- ı 
;niş oldukları Londrada teyit edilmek-

tedir. 7..annolunduğuna göree bu ziyaret 

cuma günü yapılacak ve ihtimal lngi

lizlerlo Fransızları alakadar eden bey-

yolcu •• • • 
muşterısı 

Tüy gibi hafif genç ve güzel kız 

Öne ıeÇt'n arabayı tanımlJlL. 
Bu araba.. Vasilin arabasıydi .. 
V asil de, garip bir tesadüf eseri, im

~&ralor Oçüncü Miıelin çağırması üze
. tine &araya geliyordu. Niçin çağmldığını 
~lfb. 

aponlar 
imtiyazlı mıntaka
yı tanımıyacaklar 

Bombardıman 
edildi 

Canton, 24 (A.A) - Bu eabah iki 

. nelmilcl meselelerin umumi furette 
müz.akeresjne hasredilecek tir .. 

O Hele aaray kapasmda Bardnsm araban 
e beraber T eosyanm da arabasını gö

r:L ~ 
~ıce memnun oldu .. 

içinden: 

~ - İfler y~Junda .. Dedi. Teoıyıı ile 
raber bu Bızan.s aarayı i~inde öyle 

~l'1ınlar oynayacağız ki entrika ve fesat 
e lcafaJan nasırlaşmıJ Bizanslılar bile 

llilJlnak 1$1r8cak •• 

Tokyo, 24 (AA) - Resmi mahafil 
Nankinde bitaraf bir mıntaka ihdas et- akın yapan Japon tayyareleTinin bom

bardımanları neticesinde Canton §eh-
me!<İ için Şnnchaydnki Japon komolon:
na yapılmış olan teklif hakkında bir gtina 
beynnatta bulunmamıştır. 

rinde ve Houan adasında birçok ltiifler 
ölmüş ve pr.k çok kişi yaralandıgv ı gibi 
mühim hasnrat t-n husule gelmiştir. 

Gazeteler bitnraf mıntnkanın j:ıpon Kantonda kızılhaç hararetle ölü ve 
askeri harekatını iskftl edecek mahiyette yaralıları toplamakla meşguldür. 
olması takdirinde hariciye nezaretinin bu Kovloan demiryolu mıntakası civann-
projeyi reddedeceğini, ancak Şanghay- da da ölenler ve yaralananlar vardır. 
da olduğu gibi gayri muharipler için bir d ·r h Bundan maa n ung am üzerine de 
melce mevzuu bahis olduğu takdirde Lu bombalar atılmıştır. Bunlardan bir ta· 
projeyi kabul edeceğini yazmaktadırlar. nesi ltalyan konsoloshaneııinin yanına 

Hariciye nezareti namına söz ıöyle- düşmüştür. 

8-rdas ve Teosya sarayda imparatori- meğe salahiyettar hir :1.at lngiliz memur- Avusturya • /ta/ya 
~ l" eodoranın hususi ikametgihına gi-1 larmın Hongkongda silah ticaretini men 
li.ı~en Vasil de doğruca üçüncü Mije-, etmekle kanunen mükellef olmadıkları- ticaret İtilaf l 

Yanına giriyordu. nı yalnız böyle bir ticaretin Jnpom"Bycl Roma, 24 (A.A) - Avusturya-ltal-
tı' OÇÜncü Mifcl Vasili görür görmez ge- karşı dostane bir hareket teşkil etmemek- yan ticaret itilafı dün tasdik edilmiştir 

11 bir nefes aldL 1 te olduğunu beyan etmiştir. ve bugün imza edilecektir. 
~,,,-,.., ... ~ ~::;oıl'.UlliaM P.!wa:P•U ~ ~... · .--..J= Jl$WO>biftJW& mıı!P.".X7Jll 771Y:LY..77./.77b..ZZJflJ!1':Jl9 yet adanın bulunduf,'U denizin kenarına 

___________ ,.. _________ ........ 
tT.ZT..L.Z.ZZXAZ7-Z7.7ZTJ:Z>.!7 :z:ı Z 

Randevu alınız 
Uzun senelerin tecrübeleri ve bil

'1as~ Avrupa mecmualanm tetkik 
ve fennin en gon usuUerle tehlikesiz 
ve lzmirde emsali bulunmıyan ıon 

sistem yeni makinamızla altı aylık 

ondülelerimizin ıac;lara yumu~aklık 

ve tabii halinde bırakması sayın ba
yanlarımızı memnun etmktedir. 

Her ınç üzerinde gösterilen itinayı 
Lalus Gracieise kırk dokuz buçuk · reye binmekten korkmıyan bu küçük 

nazarı dikkate alarak eayın müşte-
k kilo ağırlığında genr, gtizel, kıvrak ve kız, ufacık tayyare kamarasında (Gra-

Tilerimizin va itlerini kaybetmemek ,. 
için saçlarının tanzimi İçin Namazgah oynak bir kızdır. Tüy gibi hafif olması 7.İyella)yı okumakla vakit geçirdiğini 

söylemektedir. 
karakolunun kar§ısındaki salonumuz- yüzünden bii- çok hava reekorla- En.. maruf tayyarecilerle beraber bir 
dan randeYU almalarını taYıiye ede- .3- 1 ı k ta ] 1 k 

rınwı yo cu o ara yyare ere a ınma - çok rekorların kırılmasında bulunmuş-
riz. ~'Y'T".ı tadır. En tehlikeli havalarda bile ta'""'a- tur. 

. . .... . - if1".Zff3??5M* e• J J , -'- · ... ·-· l•••li•~--·ııı• ... ~·~µııııı~ıı~ı'":oııııaz~••~'i!!~,,.,.,~~cuz;m;:w:•...-uz:t 4Qf~ 
ıçın ıstıyor. Dünya gUzeli aradan bir müddet geç- imiş. Beraberce yollarına devam ettiler. 

HALK MASALLARI gelir. Nasıl etsem de §U adaya giL<ıem - Peki.. tikten sonra Deve tekrar canının nerede Nihayet hükümdarın bulunduğu şehre 

Evvel Zaman I 

. 
içinde 

-2 

Altın Top 
rc);~cukların p('ki demekten bnşkn ça- b<mn söyleyin .. 
le 11 olınadığındnn bu teklifi kabul cdcr-1 - Oğlum folnn ndnda dünyn güzeli 

r. ! bir kız vardır. Onu getirmek istiyorum. 
Dev J k B' ·· 1·· t" . D" ·· l:ö,.·· . .' '1r kardeşi nlıp yum gözünü aç ır tur u ge ırcmıyorum.. uşuncem ve 
j"ınu diyerek mnğarnsınn götürür. kederim ondan ..• 

Otuier biri bırer kıı: seçerek evlt"nirler.. - Bana izin verin, gideyim. Ya geti-

lck zl dokuz knrdcş lmnlnrını alıp mem- ririm yn ölürüm. 
et · d l.ard crıne doner]er. Yalnız en küçük - Ben çok uğrnşlım getireme im.Bir 

ile l'ş: karısı olan devin en küçük kızı kerre de sen dene bakalım. Fakat hiç 
:auaradn kalır. 7.annetmem ki muvaffak olns.ın. Çünkü 

ıa. ~-~a~a. uz Ynea yine gelir bir gün ba- , adanın olduğu yere kim.se yanaşamıyor, 
tir Unlerde bir gün küçük oğlan devin deniz, oraya gidenleri derhal içine alı-

lleye f k l'd b • toru ev a a e cnnı sıkkın olduğunu yor, ogu.Yor. 
r • 

....._ - Hele bir ben sınayım .• 
~rıq.?ev baba, der, neniz var} Sizi ü- Diyerek oğlan yola çıkar. Az gider, 

11 11 
i'Örüyorum. Bir kederiniz varsa uz .gider, dere tepe dümdüz gider niha-

diye düşünüp dururken altında oturarak Dedi. Delikanlı km aldı. Sandala bin- olduğunu sordu. vasıl oldular. Saraya giderken hüküm-

dinlendiği ağacın başında bulunan iki diler ve karşı sahile çıktılar. Buradan da Dev bu sefer: dar kızının yanında bir yabancı görünce 
kuştan küçüğü annesine: ma~araya geldiler. b d'" k ka ld 6 - Benim canım, dedi, falan yerde bir unun uşmanı ve ızını çıran o u-

- Anne .. Anne .. der, aşagwıda oturan D lik n1 k z D t ı· · D w d k "')d"" k · · ·· · e a ı ı ı eve es ırn ettı. ev hükümdar var. O hilkümdann bahçesin- gunu znnne ere o urıne ıçın uzerıne 
adem oğlu akıl etse de şu üzerine kondu- ld dUn · ı· k h"" tl' memnun ° u ama ya güze ı ço mil- de bir nrslan ve arslanın karnında da bir ucum e 1• 

ğurnuz dalı koparsa, denize atsa, üz~rine 
binse, batmadan adaya gider ve orada 
şimdi sahilde yıknnmakta olan dünya 

güzelini alır değil mD 
Annesi de: 
- Evet yavrum, der. Üzerine kondu

i:'Umuz dal tılsımlı daldır. Adem oğlu o 

dal ile ne isterse yapar. Faknt neıden bil
sin dilimizden anlamnz ki .. 
Kuşlar böyle konuştuktan sonra uçup 

gittiler. 
Delikanlı kuş dilinden 

gittikten sonra yerinden 
çıkar, dalı alır. 

Deniz kanrma gelerek: 
- Sandal ol ya dal.. 

anlarmış, kuş 

kalkar, ağaca 

Der demez dal geni~ bir sandal olur. 
lçine binerek adaya gider. Bir de ne gör-
sün adanın sahilinde hnkikaten dünya 
güzeli bir kız soyunmuş yıkanıyor. 

Kızın yanına gider: 

- Seni nlmağa geldim, benimle gelir 
misin, der. 

Dünya güzeli delikanlıyı görünce can 

ve yürekten ~k oldu. Sandı ki kendiSl 

teessirdi. altın top var, işte o altın topun içinde.. Kız derhal: 
Diğer taraftan delikanlı da dünya gü- dedi. ı - Aman şevketli babacığım, beni bı. 

zeline vurulmuştu. Fakat ne yap!<ın ki K b rt . . ... d l"k l . delıkanlı kurtardı diyerek başından gc· 
ız unu e esı gunu e ı an ıya soy-

1 
. 1 tt onu dev almıştı. l d" çen şey erı an a ı. 

B
. .. k e ı. 
ır gun ıza: D l'L- 1 . Hükilmdar memnun olarak delikanlı· 

· k b h tt" e uwn ı. - Bır a a a ır ettim, seni Deve tes- ya sordu: . . . . ı- Bu sefer doğru söylemiş .. lım ettım, dcdı. Fakat gönlümü bir türlü D" k h , k y ld . - Madam ki kızımı kurtardın, şu hal-
ıyere - emen yoıa çı tı. o a gı- d d"I b d 

senden uzaklaştıramıyorum. Sen bera- d k .. •. b' k 1 1 b" k e ı e en en ne dilersin. . . . . 1 er en onune ır ara yı an a !r a yı-

ber ıken hır çaresını bulsak ta Deve ca- • lan çıktı. Bu iki yılan birbirleri ile kav- Deli.kanlı: 
nının nerede olduğunu sorsak. Anlasak, 1 gaya tutuşmuşlardı. Nihayet karayılnn . Şevketlırn, der, siı.in has bahçenizde 

canını bulup öldürsek ve biz de birleş-! ak yılanı mağlup edecek sırada delikanlı hır arslanımı varmış, ben onunla cenk·· 
sek olmaz mı... kılıncını çekerek kara yı1anı ortac:mdaıı leşmek, öldürmek ve kal"nındaki altın 

Kız· "k" b' . topu almak istiyorum. 
· ı ·ıye ıçtı. J 

- Peki, dedi ve beraber oldukları sı- Beyaz yılan da derhal silkinerek güzel - Oğlum biz o aı·sl:ım elli kişi ile bile 
rada bir gün Deve sordu: bir kız oldu. Delikanlının ellerine sarıl- güç muhafaza ediyoruz. Seni derhal p:ı.-

- Sizin canınız nerededir? dı. • J ralar. Vazge.ç bu sevdadan .. 

Dev gülerek: _ Aman yiğitim, dedi. Ben falan hü- Fakat delıkanlı vazgeçmez. 
- Şu odunun içindedir. kümdarın kızıyım. Bu kara yılan beni - öleceksem bu uf,rurda öleyim. 

Dedi, dünyn güzeli bunu da deli.kanlı- babamın sarayından kaçırdı. Yılan şek- Der, hükümdar nihnyet raz.ı olur. Di· 
ya haber verdi. line soktu. Tılsım onun ölümU idi. Onu ğer taraftan da uşak1arına 

Delikanlı: öldürdün, beni kurtardın .. Allah senden - Şayet nrslan bu garibi parçalnmak 

- Sana yalan söylemi§, dedi. T ecrübc razı olsun.. isterse hemen öldüriinüz. 
etmek .istemi§, fırsatını bul, bir daha M$rae bu kız, delikanlı bahçesindeki Emrini verir. 
sor. arslanı aramağa gittiği hUkümdarm kızı -BITMEDI-

__ ..... J wcısmı •11emen ocıuncuya nıkah eaerek onu ken-' --· - ..... ., "uıaya, senın '••çan ka~r sonra senin de burn • , • 1 una ... 
--...... """""'•• -çu a1C1ara, u. 

aiplin ve iatih 
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Başka Memleketlerde Tetkikler ipek kadın 
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-BAŞTARAFI BtRtNCt SAHlFEDE-
tırncak1ır. Çi 

........ lm:l .. rlmlllE1----

Ticaret odalan veya belediyelerce bu 
beyannameler tevdi tarihleri gösterilm~k 
üzere bir deftere kaydedilel'ek muhafaza 
olunmakla beraber beyannamede yaz.ılı 

miktara uygun olarak getirilecek ipekli 
kuma~ların top iç başlan.na kumaıa za· 
rar verrniyecek surette kurşun mühür 
tatbik olunur veya silinmiyecek surette 

Casus Kadın Ç inde halk hekimliği çok revaçtadır ~ >>;zz12 >.222 291Zztr-J! 22 > 7V z z zzıv z ı,cta 

Marth Rlchard'ın Habraları 

Çinli doktorları ve ilicı hiç sevmez 
damga vurulur. - Fakat aklınızı mt kaçırıyorsunuz? cak yine ayni pencereyl açarak kafasuıl 

-10-

....... ÇINLI ...... 
Doktor ilacını ev
vela köpeğine, son
ra karısına verir 
ve ancak onlara 
zarar vermeditini 
gördiJkten sonra-
dır ki kendi alır. 

ÇINDE 
En güç ameliyat, 
kadınların muaye
nesi ve ameliyatı
dır. Kadınlar ve es
ki kafalı Çinliler 
doktorların mah- i 
rem yerlerini mua ~ 
yene etmelerine kar ~ 
i ı büyük iı yan his j 
~ si dayarlar tJe buna 
S ellerinden geldiği 
1 

kadar mani olurlar 

rini turlu ot ilaçlarile bozduktan sonra 
gdirler. Ve geldikleri zaman da doktor• 
lara nderi var, neden şi.kiyet ediyorlar. 
&Ö)•lemezler. Sadece bileklerini uzatır
lar. 

- Nabnma bak ta anla .• 
Demek isterler. . 
Çinliler, çİn hekimlerinin verdtkleri 

ilaçlan gözleri lı.:apall is;erler, yutarlar .• 
Fakat bir garplı doktcnun ilacına korşı 
daima ıüpheli davranırlar. 

Bir gün bana oldukça yatlı. zengin bir 
tüccar müracaat etmişti. Muayene etlim. 

Ticaret . odaların~ ;eya belediyeler- 1 ~izi? burada yapayalnız nastl bLrak.abili-f uz.atb. Biran sonra Ji.lsen baba içeri)'• 
ce yukarılü f ı.kra mucıbınce damgalanma~ 1 un· girdi. 'O-zerinden sular damlayan kaputu• 
olan kumaşlar beyannamede yazılı mik-ı .~A~USLAR ARASINDA nu çıkararak mırıldandı: 

b. . k l .. • Bunun uz.erme lStırabtma rağmen, l tar ıtinceye adar damga arı uzerındo .. .. ~ - Aman yarabbim! Ne berbat hava 
'b ı k · ı ı b·ı· 'h yurumege başladm1. u unma • şıırtıy e satı a ı ır veya ı raç K 1 b . dil 1 f Ve bu söiler üzerine masaya bir pa-
d·ı b'I' ı ana oyunca tesı.s e en te c un hat- • 

e ı e ı ar. k t t 1 b"" ··k ··-'1 ben iyen · .. laruıa nezaret eden nöbetçi ve devriyele e gaze ey e, uyu ınwıuarn z 
Bu nevı kumaşlar mustesna olmak . d'kk . . lb ek . . üç şey bıraktı. 

.. · b"k k'" k k ı rın nazan ı atını ce elme.ın ıçın, 
uzere nızamname tat ı mev ııne çı tı • ··ı 1. .. il k 1 . . Alis bu gaı·ıp mumlardan. birisini ala• mu eına< ıyen yuz oyun çamur ar ıçı-
tan sonra ikinci madded.e ta~rih ~~ilen 

1 
ne yatıyordu. Bu cehennemi yürüy~ hır rak ateşe yaklaştı ve: 

kumaşlardan standart tıplerı hanemde saatten fazla sürdü. - A! .. Yem cpastiller!• dedi. 
lıır,;bir &urerle ipekli kumaş satıb.maı; ve Bir anılık Jcncvyev hiddetle söylen-' Fakat, Jılsen baba heyecanla bağırcld 
ihraç edilemez. di: t - Canım aklmm mı oynattınız? He-

KADIN ÇORAPLARl - Ne yapalım? Bundan vazgeçmek pimiz.i ınahv ınt edeceksiniz' 
ı~zıın! 1 B .. 1 .. . k d . b k a· 

Nih t b. k" ld k B k" U d' u soz er uzerıne, a ın, ça uca oc 
Madde 1 S - Fabrika ve mağazalar- • nyc ır oye ge 1 • u oy n •- "m n d k1 ~ 

1 d k" ki f · . . . 1 ğer evlerden ur.ak olan ilk evi, yarısına 0 ya ın an uza a§tl. 

' 
a ., sto arın tas ıyesı ıçın nazamname· k d l .. d d Bu defo da, Jcnevyev garip bir tebcS-
. •. k "" •w· 'h a ar su ar ıçın ey ı . 

nm ıner ıyet mev ·ııne geçtıgı tarı ten , sümle mırıldandı: 
. "b 1 "hl b kıl El Jenevyev. ıtı aren. a tı ay mu et ıra mı,tır. · - _ Kanalı açınışlar. / _ Ins:ın, 'bu 11:oyuncaklarm• bir tekil• 
lerinde nizamname hükümlerine aykırı Dedi ve iluvc clb: 1 koca bir silah deposunun beı·hava edıle-
ipekli kadın çorabı bulunan fabrika ve - Haydi bakalım 1 Küçük bir gayret 1 bileceğini düşündükçe .• 

• mağaza sahipleri bu müddetin hitamın- daha! Artık geldik! O zaman bu «pastil• lerin birer korc 
dan evvel nizamname hükümlerine ay-1 Belimize kadar yükselen suya daldık. kunç d'ınam"L old ğ 1 d 

• k k'. "k b' kal 'b" k b ı u unu ana ım. l:.nı olaıak ellerinde bulunan kadın ipek· Ve tıp ı uçu ır e gı ı, uın tor a· . . t• 
r ı · · · 'k .. l.ariyle çevr.ilmiş olan bir eve yaklaştık. Yaramın verdığt ıstıraptan şlkAyet c 
ı_~orap ~rının ~nsmt ve mı tarını g~s· Evin duvarına bir ınerdiven day DITUitı• t!ğim için, Jilsen teyze, odanın bir k6' 

! termck uzere bır beyanname tanzım Jenevyev kum torbalarında.n birini ye- şesinde bana bir yatak haurladt. :Yatai• 

B. b h b' h '- d . . edecek ve bu beyannameleri fabrika ve· 
1 
rinden oynatarak bir ipin ucunu çekti girdim Ve biraz ~onra uy"'"'""'•• gı'bl yap-ar sa a genç ır asta ıca ın ıçın .. .. .. .. . ı . • · " ,... ..... -ı" 

.. ld ya magazanın muhuru ile ve kendi im· Bir an sonra ılk kattaki küçük pencere- bm 
ÇAKK•rıd ımb. . .. 

1 
d .. F 

1 :zzılnriyle tasdik eyliyerek m Hindeki lerden birl açıldı ve bir kadın başı gö- · 
a ın ır gun evve ogurmuştu. ·a- • •.:.· _ . . d'" Jenevyevin bir mum yakara1c, masanın . . . . ~ ı tıcaret oaasma ve tıcaret oduı bulun- riln u. 

kat karnmdaltı f~ınlilt doğuma ragmen 1 d h il' bet d. • Bu oıeçhul kadın bize· önüne oturduğunu gördüm. Seri blr h,.. 
inmcm~ti. Zavallı lohoaa müthiı ıstırap- 1 mıy~-n yerber e ma adı e 1 'yeaıne 1''e- _ Çıkabilirsiniz! • reketle, hasta bakıcı peçesini biraz tcal• . . l rece~ ve eyanname e yAzı ı çorap an . d d old 

' lar ıçmde kıvranıyocda. ,. t ~~ b 1 1 
d Diye bağtrdı. lçeriye girdığuniz zaman tr ı ve saçlarmın arasına gizlemiJ ti" 

ıeare oaa ına Ye u unmıyan yer er e d 
Muayene ettim. Ve anladım. Ka.Qın· •belediyeye getirerek damgalattıracak- ı sor u: ·ı . - ğu iki tübü çıkardı . 

cağız idrar zorluğu çekiyordu. Ve kar• r d ı - Eh eyt. Bt.r ~eyahat yaptınız mı ba- Tübleri açll ve masaya, bUkülınUş kA· ar ı~ ., 
nın violtinliği de ondandı. ı 1 T' t d b 1 d' 1 b b rı · ğtt parçaları koydu. 

. • ... . ıcare o ası ~e e. e ı~e erce .. u .e· ı Bu, uzun boylu, takriben kırk yaşla-
Berelcet versın yanımda getırdıgım yannamcler tevdı tarıhlerı de gosterıl- rmda sarışın bir kadındı. Son derece fc. Bu iş biUikten sonra ayağa kalktt ve 

d d d K d k 1 k · ı.· d f 1 yanıma yakıı.tftarak üzerime e"ildl. çantam a son am var ı. a ına ve o·, me ı.izere uır e tere kaydedilerek mu- na giyffimişti . Buna rağmen, yırtık elbi- ~ e; 

casına yapılması lılzımgelen Şeyi söyle- h faza olunmalda beraber beyannamede 1 seteri içinde, beni hayret ve meraka dü- Alis yavaŞ " bir .&esle, ona: 

Reçetesini yazdım. Ciui. 
••5•••••••••••••••••••-••••••••••••••• 1 Oç gün sonra kendisini evinde ziyarete 
Doktor Dlatmumda devam ediyor- gittim. 

au ı . Hem sıhhi ıvaziyttini i>ğrenmek hem 
Çinlilerde n Qnde doktorluğun bu de verdiğim ilô.çlann tdlrini görmek İs• 

Hattd öliim tehli
kesi bile olsa •.• dim. . kazıl~ miktara uygun olarak getirilecek : şüren bir za~.a~~t ~uhafaza ediyord~. - Uyuyor, 'dedi. 

Koea, teklifimi hiç itirazsıt kabul etli. ıpeklı kadın çoraplarına ıilinmiyecck SU•. Kollarında kuçuk bır çocuk va rol. Sır o zaman' Jeiıevyev peçesini . çıkardl·• 
Kadın da ı tırabının şiddeti atnsında b\r 

1 
:rette damga veya çoraba 'Zarar vermi- ! tarafdlanbbiziınle kounşurkden dığer taraf- Onu ilk defa olarak, başı' aÇık .c6rUyor-

L_ı ' h _ı_ '-ı·~· . aJ / le L •• h.. b"k 1 tan a u ,..ocuğu salhyor u. duın Bot ve altın saç'.:.:.: m'ey"ana rı~ an cvver are&et etme.: ıgımı y v~n- :rece surette ıı;urşun mu ur taı ı o u· H "b b' h ti A kad · ı.an ° • 
yordu. ı . , ı 1 ınur. - ayır, Oi ır .seya a · r aşı~ın kınca: «Altın tolgalt san.şm!• diye bağıl'" 

. nya"ı yaralanm•~tı. Onu buraya getır- k . . k··~~ 1 ·• 1 

' Fak t buttıjt..ık aurath ihtiyar'bir Çlbli Ttcn.ret odalarınca veya belediyelerce k6 b . t; d '--td ilnkil mama ıçın enuım güç uıptetlf!n. 
gUn1dl Ecnnt tnlnua ile l>ir tıp bltgisı yok- tiyordum. 1 
tur. . Baktım ki vaziyette bir de~~ik yok. 

ı __ ı.· f'- . • ıme mec urıyeın eAa un,ç ora- l ·'1° 1 
• "• ". 

kadın olan kaynana, J"lfPacağırn işin mıt· YU1UJ.ma utra mucıbınce damgalanmı, k d "Lm • • ks kt 1 Bu de!a, .. a~J}~,şüphe,m,kaITTı~tı: 
h. · · nl ı ı 1 b d ya a ar gı esme un an yo u. . '- .__L .. ıyetinı anlara amAz ayak diredi. o an çorap ar eyanname e • yazılı mik- K ll d k b I k d b ,Ten~V>'ev .• ~fı~and_Garro:iun "f~, Daı--

Bu cfb-aı\fa tip, cizll. enarengiz bir Sordum. . b. . .. . o arın a çocu u unan a ın, ana .. d·ıtc 
- Olmu Böy1e iey olmaz. Böyle tar ıllnceye icadın dNngalan uzcnnde ,. h r b' fa 1 bak d ettiği ve bütün müttefik polisinin ,~a ıe· 

ilim tellllisinl hll mulıafa.u etmdcte- - Uaçlan aldınız pu > , •ı şey yapılama~. • • lbulunmak ~rtiyle satılabilir veya ihrıtç şuBp e 
1
' üı~, vır aJ ıyor. u. meşhur casqstu! 

dir. Sualime cıçıkca cevap verdi: d ı b · ı · unun zenne enevyev'. , v • uh" 
Diye bağırdı. Verdiğim izahat o&"lu- c 1 e 1 ır.. .. . _ A! .. diye bağırdı. Size Mafü t..ık- Bütün vücudum, müth~ .bir.s,ifllr b 

Çin<le halk Clolttodan bu cizl& n sırla 
ilmin babadan evllda lntı'kal auretile mi-
raacuıdır. 

Her halk hekiminin kendine malısus 
bir tedavi uauln vardır. Ve bu uau11er bir 
birlerine aıl& benzemeder. Onların fizI. 

yoloJI ve anatomi bakkındakl bilgileri 
bugUnkU bilgi tckillerindcn çolt uzaktır. 
Kalbin atmasına. lcanm deverenma. mi
Clcnin hareketine, bağırsakların iı{cme

lerine kendi görlif, duyış Ye efsanelerine 
g6re tuhaf mlna verirler. 

Kan devereruru ltota.Y(A§bnnalt iı;in vil· 
cuda İğno Latınd r. 

Çinlilerde (edıhat)" ve chıfzıud\hu 
bilgisi olmadıit gibi böyle bir feyin mev· 
.cut olduğunu da pek bilmezler ve inan· 
mailar. 

Fevk.alhqer bir çAlı.şma ve yıpranma· 
ni'ıı. çok yeme ıro içmenin neticesi insan 
vücudunun muhtaç o dulu ist.indlat ve 
buauai rejimi düıünmek çinlilere vergi 
;Jeğildir. 

Bazı çü\lller doktora baı vunnu de· 
.iillcr, Fak.at bunlar yerli halk hekimle· 
rinin bir b.ç tanesine baı ~p midde· 
E~ -

- Hayır .. Bir tecrübe etmek i3tedim 
nun sözleri, gelininin yalvarmaları tesir- Bu ncvı çoraplar muateana olm. ak üze-, d' lı x.· tt Ar ·x.· ! ranı içind~ titremeğe başladt. Ne kol"' 

ve ilk önce köpeğime verdim. siz kaldı. re nizamname tatbik mevki.ine çıktıktan ımA e nkeb&• unu dumod. ıscı5bınık" • kunç bir fuzağa düşmüştüm! 1:3ana ağa• 
O U d . d rr td·~· ıc· •d"r te ' ,. . h "'k" 1 . nen u esna a, anın ır oşesın- • n ım en .,,e ıgı .. .. mıne ,.a- ç· Ad . •. 1 . k ı sonra nızıın1name u um erme aykırı . beyimin y.aralandığmı haber veı;cn .,, .. 

lıştım. insanlar için ve insan hastalıklıın . ın et& uzere anne erme arşı ınut· ı ·pck k d h 1 'h ı· 1 de alçak bir iskemlede oturan ihtıyar btr b"nı· Brey' . Du"n'e Ç""'tran u· nz. a',~ız ınek• 
lak bir itaat cöstermeğe çocukları n\ec· 

1

1 
8 ın çora 1 satı amaz ve 1 raç cc ı· kadını nördüm Bu kadın ba~mı bana " "6 '"" 

için verilen ilaçlann köpekler, hayvanlar 1 eınez. b • ' .. tubu düşündüm. Bunun kimin tarafııı• 
üzerinde tesiri olmıyacagı"' nı anlatıncaya bu. r oldu~lann.dan 7 •• ava .. llı genç koca.. _ doğru çevirdiği zaman, bir hayret nidası · 

l k ı - b dan yazılmış olduğunu hiçbir zamal\ arı• kadar akla karayı seçtim. Ve iliıçlan el- >ır 0 tuga •tap duımuş, başını ellt:re ,~t.2:ZY,zz,,..:a:r.~~ koparmaktan kendimi alaınadtm: 
masana tııv "ye eltim. arasın alm11. ağlamaL:.tan b ılı::a bireey t Satılık _ Madam Jilsen! laınnmışhm. Şimdi artık her şeyi anlı• 

Bir hafta ııonra ve bu sefer o benim yap mıyordu. e V Bu ihlıyar kadın burada ne aı ıyordu? yordum. Garrosla dostluğumu bilen cııl" 
Bu kat'i muhalefet kar~smd~ ne ya· Güzelyalıda, tramvay caddesin· O da mı Jenevyevin, men:;up olduğunu tın tolgalı sarışın• <cehennemi tayyare• muayenehaneme geldi. 

llAçları alıp almadığını .ordum. 
- Hayır, dedi, bu sefer onlan küpe· 

ğime değil. kanma verdim, bir a:arfU' 
yapmadığını gördüğüm için 'ze geldim. 
o reçeteden bir daha yazına da ıl • çlan 
bu sefer kendim için yaptırayllt'l.. 

Görüyoruz ki çinde dolttorluk yapımık 
ne kadar güç. Maamafıh biraz tecrübe 
ve oldukça fazla sabır ile ontarı ikn et· 
mek mümkünsü.r. değil.. 

Orada en g~ç olan ıey kaduJ rın mu
ayenesidir. 

Hele husu&İ kadın haatahkları i~in 

doktorun müdahalesi çok mühim bir it -
diaedir. 

pabılırdim. de 102 7 numaralı ve altı odalı, de· 
1 
iddıa etliği, cheynelmılel harp aleylıtım 

1 
nin sırrını öt;r.eıunck ümidiyle, beni ya• 

Çekilip c:tmekten başka çare ypktu. nizc kartı. bütün konforlu ev satı· ceıniyeLot e mensuptu!! nına çağırmıştı. 
1 k 1 ' - 1 B b d.. .. l . . d k kell Müthi1 utıraplar i~nde lcıvranıı.n genç t br. et·e"lilerjn mezl:ur eve mü- [çimde bir haydut, yatağında bulunu- . en .u uşunce er. ıçın e ıvranır 

edin, benim gitmek üzere olduğumu gö· racaatlerı il~n olunur. yormuşum, h~i uyandı. lurdenbırc, kapı yenıden çalındı.. 
rtince kollarımdan tuttu ve yafvarmağll ·1-5 S.6 j Alisin Jenevyeve &yle sorduğunu PLANLAR KURULUYOR 

cıouxzo;;.xzv_~:z:z:z.z-/777"~~ ~ 
başladı. Oay namadım. . - duydum: UyunıUJ-0lan küçiik yavru, ağltyara 

Derh l kadını sut Üstü yatırdım. Ost ni yakla,malctan menedivordu. .:..._ O da bizden ıni? uynndı. 
ü le giydiği üç pantAlonu kendim çıkar-' Sabrım tiıkendi. Jenevyev de cevap verdi: Bu defa pencereyi, Jenveyev açtı . 
dun.. ihtiyar kadını yakaladım. 5 5114 aarca, - Onu yola getirmek üzereyim! Maksimin e,,ini tanıdım: 

Bacııklarını iki kadın hizmetçiye tut• götürdüm kanapeye oturttum. cBuralar<la neler ccrey.lll ettiğini el- - Ne çabuk döndünüz,? 
turdum ve sondanu alını& için çArıtamı Yerinden lımddanıraa i~in fenaya Vil· ı bet öğreneceğinu diye dUjündiun. Diyordu. 
barakbğım mtıaaya gittim, ' ' \ ' 1 r'acağinı da aöyliyerek tehdit etmeği Fakat, tam bu esnada, dehşet içinde Jenevyev de alçak bir• le cevap 11er 

n~ıuı~nı yanında ve bacakları raaında Ancak bundan sonradır · ki sondayı kip e~e~ı d~U.~dliğü.m adamlarm eli- - Oraya gitmedik! YaralandL Buo&Ut 
H starun yanına gittiğim zaman ltay;lunutmadım. 1 anladım ki, hakikatte hareketlerini ta- di: 

gordum. . · · sb1'arak k dınca~u:ın karnında toplanmıı ne esır duşmlijlum. için, onu buraya geürmektmecburl1etiJı• 
·Size bapmdan geçen ve emsali tk ilk Codafoz k dın ltcndi Yücudu He celi~ I ol n idrar ho,.ttahildim ~c onu muhıık-' MASKE DOŞUYOR de kaldım! , ~ 

cörülcn bir vah}'l an15tayt.aı. ninin bacaktan arat11a.a aiper olmuı. be· IUlıt bir• ölümden kurtal'dtm. Kaptnın çıngırağı çalandı . Afis ç.ıbu- - Doğru yapınamlJSUl~. 
-• -~ -- ~ - :CC:--~ • Alis söze karıştı: 

feci intizar anlan c~rtyorlardı. - Ben de, ayni jeyi söyledim. Tllfl'' 
Ne olaca.ki l'dt. madığımız blr kadtru buraya ·.getirı•,.11 - Biraz aonra Belı;ikaya L:açıyoruz. bir ltamyona yüklediler. 

Kırmızı - Sakallı · 
H ydut devam ettir · • .

1 

arajda daima harekete hazar bulunan 

Sizden artık korkumuz kalmadı. Anellk . içinden birini kamyonun yanına ge-
8elçikoya uçarken peıimizdetı gelip ~•! çıcdi1er. Oç lt.iıi de yine kendi.terine mah· 

Rene: büyük bir tedbirsizlıktir.Biu hiç~~ - .. 

ADAM 
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Kapiya duvar ördüler 
Burada diri diri ölüme 'mahkıimdular. Kur .. . 

tuluı imkanı hiç yoktu. Bağırsalar, 
çağırsalar kimse duymıyacaktı 

Pilon, tekrar gaztecinin kolwıdıın 

tuttu. 

- &le .. Batı: .. Dedi. ltulıd: t"CC. Dı~· 
ndan bir takun acsJer celiyor. 
,or mu un) 

Kulak verdiler. 

Duyu-

J lakikatc.n dışarıdan bir takım ve r-a
rip esler geliyordu, Bu ac lcr, bireı: ev• 
vel duydu\:lan ~e la§mıua '%.llnnettikleri 
aealere benzemiyordu. 

Bilhassa sesler kapının pek ycılumn"tan 
gdiyor ve hatti kapıyll ara a.ıra tema !ar 
oluyordu. 

- Ne yapıyorlar acaba) 
Pitonun yuksek sesle sc.rduğu bu aWlle 

kapının arkasından ıaıı gözlü lıaydudun 
kahk halı aesi cevap verdc. · 

- Nemi yapıyoruz. Sizi ebediyen .ka
ranlıkta harahyon.ız. 

~Y de titrediler. 

maa belit olmamanızı dü,ündük. B•-1ra• 6UI ayrı bir otomobile binerek hareket 
da Bizi ki.rnıe bulamaz. Şe~tao bile arA$A ettiler. 
göremez. Çünkü .. Çünkü kapıyı arkadan Cüneı epi yübelmişti. Fakat vakit 
dtvarLı. örüyoruz. Şlmdi araladınız ını 

1 

dalı erken olduğundan yollar kalabahk 
yapttb'lmız tfİ... · de -;ildi. 

Vl .Haydutlann otomobil ve kamyonu 
Su söiler üzerine Biy~a Çayci ihti; büyi.ık bir süratfe uu1daııyordu. 

yari bir çığlık kopardı. • Şimdi Sen nehrinin kenannt tı&kip cdi-
Rene eor rmıotı. ' yorlacdı. 
Pilon. yumrukt~nru ·arak &ğudı.' ' Audriko: 

- Bunu :rıı.pmağa h tdunıı: y k. - Kamyonu rok etmenin tam .sır ~ 
Ga.z:eteci de bağırdı.· dedi. 
- Bizi diri diri gömmsdcnae bir n Etraf'ta kimıeler yoktu. 

evvel öldürün daha İyi. Bu batırmalar~ içi para baskı makinesi ve k.ıılpazan 
haydudun aynı alaylı kahkahast cevap öfet1eri ile dolu kamyonun dirclcsiyonu· 
verdi. nu nehre çevirdilec. Makiney( itlettiler. 

Bu sırada o herifin yama diğer at· 1 Kamyon, rıhtımdan yunrlandı ve 
kada~ları da geldiler. • nehrin ıulanm yararak dibine kadar in· 

- Haydi.. S.tmedi mi daha. Biriii di. 
çaLuk ol. Vakit geçiyor. Şimdi haydutlar aleyhlerinde ddit ola-

- Şimdi .. Şimdi •• l\z kaldı. Son tul!· bilecek en lcuvvetli itham vasıtaS1nı orta· 
layı da koyuyorum. Ondan aonr artık dan kaldırmışlardı. 
bitti sayılır. Andrikonun idcıre ettiği otomobil ar-

Bu konu_.m 1 n bodrumdal;iler deh-, ttk serbeatçe Belçika hududuna doeru 
oet içinde duymuflardı. gidebilitdi.ArkaJ rma bile bakmadan yo-

l" öpınm dtYıttla öriılmcsi bitmi~ti. la taltlılar. 

* l:tayautlar, sahte ;para •basan makine• 
le ile aletlerini evin arka tarafındaki Bodrum i.c;Uıde Rene:. P~lon ve Biyanka 

- Boı durm ia gelmez, dedi. Uğra· dast dokunamaz, buna mukabil, bl%t l"'-
ıalım. ata ele verebilir. 

Piton acı act güldü. Maksim asabi bir se.1le: 
- Yeter! - Eyi söylüyorsun amma .. Ne yljpa· 

lım .. Nasıl u~raıalım. Dıvıarla örülü bu 
kapıyı kuamayırya ... 

Diye söz:ünü kesti ve iki :kadlnt y~· 
daki odııya .sürükledi. 
I<uhğımt duvara dayıyarak, rnUkale

meterin.in bazt yederini duyın~a rııtt• 
vaffak oldum. 

- Bir tecrübe edelim bakaltm. 

Maksim, J cnevyeve: . iı 
- Bu kadım ne yapmağa niyetil\ 

Polis müfettifi: 

Oçü de kapıya hücum ettiler. tekmele
diler, abandılar.. Kapı saradmtyordu 
Lile ... 

var? · 
- ölümü .heklemrktea batka Y pa- Diye sordu. O da §U c.evabı »erdi: • 

cak teYİmiı: yolt.. dedi. .:::1 d ..... c1of 
- ı:: er y en evvvt!!l onu ı-.., 

Rene iıe çılgtn gabi dolaşcyor. k l "!/ere"' 
apatacağım, böylelikle bai e e ' 

- Mutlaka .. Mutlaka bir çare bulma- mez! 
lıyız. Bur da geberip r.~demeyic. _ Fena değil! 

Diyordu. Jenevyev soğuk bir sesle: 
Kulağına bir çıngarllk ae.M geldi. ı - Sonra, dilşUnlirüz! dedi. 

Bu ano ktıdar inirluine ve kendine' Art.ık he.rşey anlaşılm'itd Ne y•pııt; 
hlı.kim olmuı olan Biyanka, köşeye Lu- lı?. Vatlyelim fecl bir hat. altyord"· 

170 
.. 

zülmüı ağlıyordu. tek arzum vardt. Bu evden kaçarak. 
Cazcte muhbiri genç kızın yanına çö- tun be'keyi polise teslim etmek. r 

meldi. Bir taraftan kaçınanın yollarını •• 
bur""' Elini omuzlarının arkıuma dotadı. yor, diğer taraftan da, duvarın ° tş"'" 

Bi - '- n· ' - ~ Dcd' r fında cerey n eden ınuhavereY' - yamı;. •• 0tyana;;aetgırn • ı ... 

Ağlama .. Eğer cesaretimi kıcm k 'ste· ediyordum. 
mez:sen metin ot... Jenevye• şöyle diyordu 

-Bıtmedi- -BITMEDI-



Buğday piyasasında durgunluk de
vam ediyor. ·Pamuk piyasası umumi-

sında fiatlerle muamele görmUştö. 
KURU MEYVALAR 

Hafta içinde yalnız tatlı badem içi 
üzerine borsada muamele olmuş ve yu
karıda işaretlendiği glbl 4500 kiloluk 
bir parti mal 88 kur~ fiatle satılmıştır. 
Geçen hafta ise 30999 kilo tatlı badem 
içi 81 • 82 kurU§ arasında fiatlerle sa
tılmı.ş ve geçen senenin bu haftasında 

insanlık yeniden bir 
barbarlığa dönüş 

tehlikesi mi geçiriyor? 
bu madde üzerine muamele olmadığı Tarih çok yükıek ıeviyelere erişmit 
bors~ bUltenlnin müta!Aasından aıılaşıl- birçok medeniyetlerin yılultşını kaydet• 
mıştır. mittir. Öyle ki. insanlık tarihi fasdasl% 

Badem piyasasında kuvvetli te,reff il bir tekamül aeyri takip etmekten çok 
meyilleri bulunduğu alllidarlarca söy- uzak kalmlf, zaman zaman, medeniyet 

yeti itibarile geçeri haftadan gevşektir dönmüı•ü" Acaba ... a.;. ba •• wı.,, •• 
......... Borsa neşriyatına göre son hafta için- hikaye ettiği birçok medeniyetler gibi 

lenmekLedir. aahuında kazandıklannı yeniden kay· 
INÇIR bederek tekrar geriliğe ve barbarlığa 

Incl·r u··zerı·nde kuvvetıı· muameleler kt de borsada muamele gönnfii olan in- bugünkü insan medeniyeti de bir iflu Y 0 Uf cirlerin gUn itibariyle mikdar ve fıaUeri tehlikesine maruz mudur> Uzun asırlar-

~······································· • 
Le Mola Mecmuasında: 

Delevskı'nln : • 
yazısından 5 

• • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
yük harpla attlm11tır. Bu korkunç boğuf. 
mada yelmı: nu1yonlarca inaan ölmekle 
kalmamıı, ayni zamanda medeni inaan• 

ltğın dayanığı olan enternasyonal ahlak' 
iflas etmiştir. Haıbm felaketleri patalojik 
bir hava yaratmıştır; tahripçi bir tema· 
yül taşıyan bıırbar sistemler ~şılacak bir lT-ll-937 terihtnden 23-11-937 tarih- ~tahlıdır. 1 Akala birinci eski 25 40.00 42.00 şu suretle toplanm~tır : danhcri insanlığın tekamül seyrinde hiç 

ferinin teşkil ey\ediğl son ekonomi hafta- BAKLA Akala birinci vadell 25 37.50 37.50 Tarlhl mikdan az. çok bir aksakhk 'husule gelmemiş olması, bir 

1 h 33 36 00 36 50 17/ 11/ 937 591 6 00 11 00 süratle yayılmıı. fazilet ve insanlık hiı· 
sı içinde Izmlr ticaret ve zahire borsası Ak :.ı ikinci azır · · · · k k" 1 · b"' 1 b' · k' dd 

433 33 00 3 
ço ımse en oy e ır ım anı re e ferini eustunnuştur. Medeniyetin daha 

tarafından neşredilmlş olan gündelik 

1 

Son hafta içinde borsada yapılmış Yerli birinci hazır · 4.50 18/11/937 33 8.50 9.00 k k d' F 'lLk'k k" d • 3 00 
25 

sev etme te ır. 1 lUl 1 a, ea 1 me enı· ilk adtmlannda kqfcdilmİ.f olan lrnrucu 
borsa muamelAtıru natık cedvellerin ic- olan bakla muamelelerinin satış şekli, c c vadeli 1450 3 · 35.50119/11/937 9.50 9.50 yetlerin sahip olmadığı harikulade bir b ğl f 'k' 

1 
k .. d 

1 
d 

:rnalinden mezk&- milddet içinde aşağıda 

1 

mikdar ve fiat itibariyle aşağıdaki su- c c eski 100 35.00 36.00 22/11/937 19 7.00 10.50 . . . . ., ve a ayıcı ı ır ere al'fl muca e e aç • 
isimleri yazılı ticaret eşyasından karşı- rette cereyan eylediği anlaşılmıştır. Yekun 2261 123/11/937 2257 4.00 15.00 OC:Y kıtap, :enı medenıyetin e~ s~glıun mııtır. Muharrir diyor ki: cöyle sanıyo• 

l . b 5 hır dayanagıdır. Fakat medenıyetm ar· rum ki, medeniyet artık uçurumun k•-
lannda JpretU mlkdarlarınm keza hiza- Sıra mallar hazır 5923 4.125 4.25 Bundan bir hafta evve ıse orsada Yekun 292 ..-

320 b 1 
1 b tık sarsılmaz temeller üzerinde bulundu- d d-'!'ld' f-'- t b" k ö 

larmda göster~ olan fiatlerle alınıp Nevi çuval Az çok muhtelif nevilerden 1 a ya parnu- Bu suretle mevsim aşından son tari- nann a "'t>' ır, aKa ır aç eene n• 
a ld d lm ı ğu ve insanlık için yeniden barbarlık de· k l R ed · · •L • • 

satıldığı anlaşılmıştır. c vadeli 2146 4.25 4.25 j ğun 34 ile 42 kuruş arasın a satı ığı he kadar borsa a satı ış o an incir ce yı ı m~tır. oma. m enıyetı. uıtızan 
Cinsi mikdarı Az çok c c hu. §artlı 600 4.25 4.25 ve bir sene evvelki bu hafta içinde de: mikdarının 3680 çuval hurda olmak virlerinc dönüş ihtimali bulunmadığı na- daha birkaç asır devam etmiı olmasına 

çuval yekCln 8669 l 45 ile 50 kunış nrasında fiatlerle 1449 I üzere 114620 çuvala baliğ olduğu borsa zariyesi bütün aydınlarca ittifakla kabul rağmen, 400 senelerine doğru çökmüt-

M. Buğday 4585 5.25 6.8751 Bundan evvelki hafta içinde ise 1646 balya muhtelif pamuk satıldığı anla- ueşriyatında okunmuştur. edilmiı değildir. tü. Roma cırafı gibi, biz de etrafımızda 
M. Arpa 8502 4.00 4.25 ·çuval hazır ve 7019 çuval vadeli olmak' şılmıştır. 1 Geçen hatta içinde borsada 3.5 ile lngiliz arkeolog ve antropolojisti her ıeyin değ~tiğini hissediyoruz; fakat 
M. Bakla 8669 4.125 4.25 üzere 8665 çuval sıra baklanın 4.0625 j Pamuk piyasasında mevcut olan ka- 15.5 kuruş nrasında fiatlerle 3427 çuval Stanley Casson da bunlar arasındadır ve felaketin vukua gelmiı olduğunu henüz 
Kumdarı 304 6.25 7.25 ile 4.25 kuruş arasında fiatlerle mua- rarsızlık halen zail olmam!§ ve hafla 1 muhtelif incir satılmış ve geçen sene- aon zamanlarda neşrettiği «İnsanlık ma· tahayyül etmiyoruz .•• Hala bu yıkılıttan 
'.Akdart 35 5.00 5.00 mele gördüğü kaydedılmiştir. ı içinde de devam c~::ıiştir. Bu gebeple nin -Ou haftasında ise 7.5 ile 16 kunış cerasının anatomisi> ikinci başlığınl ta- kurtulmak imk&nı var mıdırh Ve B. 
Nohut 153 5.25 5.625 Geçen senenin bu haf~ına ait borsa piyasa tebeddül kcyf·yeti gün değil hat-: arasında fiatlerle yalnız 282 çuval şıyan cProgreaa and Catasrophe• isimli Casson, insanhk için bir .. ğnak bulmak 
Susam 189 16.00 16.00 muamele li.stcsinde ise bu hafta içinde: tA saat meselesi halini almış bulunrnak-ı val incir muamelesl olmuştu. eserinde İnPnltğın zaman zaman terak- endi§eaiyle meşgul görünmektedir. Kur• 
M. Pamuk (Ba. 2261 33.00 42.00 191 çuval baklanın kilosu 4.75 kuruş ta ve bu itibarla fiatin hakikt seyirleri- 1936 senesl mahsulünden geçen se- ki ve tedenni etmesinin timdi de hülc- tuluıun ancak entellektüellerle ilim 
P. çekirdeld (ki. 8'8. 2.60 2.60 f.iatle satıldıitı . eörülmüştür. nin lesbiti imkanı h!sıl olamamaktadır. 1 nenin bu tarihine kadar borsada 171094 münü icrada devam eden bir ezeU ka- adamlanndan el bil ... · ..,,,. · k • · b ır e eceeıne manıyor. 
TaUı B. lçl (ki, 4500 88.00 88 oo Bakla piyasasında bir hafta evveline Maamafih umumi vazıyet no lasın- çuval incır satıldığı ve unlardan 4133 nun olduğu fi.krini müdafaa etmektedir. 8 . • d b d el 1_·L '("--• • 1 unun ııçın e er teY en eyy en~-

Mu. Inclr 2925 4.00 15.00 nisbetle yazılmağa değer bir yenilik f dan fiatlere geçen haf~an bı.raı daha çuvalını hurda mallar teşkil eyledi~! B. Cuton cdaimi ln1'-işaf. nazariyesi- nin onlar tarafından idrak edilml, olma• 
· Mu. çeki. 6%Um. 7950 l 10.00 21.00 yoktur. Işler hararetle devam etmekte gevşek gözüyle bakılmtilır. anlaşılmtflır. ~ Dan-in ve Ju.dey'in biyolojik nua~ • lhundar. 

BQrsa nqriyatı üzerinden borsada ya- ve ihracat yapılinaktadır. ihracatçıların PAMUK ÇEKIROEôI Borsada yapılmlf olan tasniflere göre . t . d t --L • L• u . T ih L•- •• • L! • ·· .. . . 1 . . . lannın nye erın en or aya ~mıı yeıu oır gu- ar oae goatenyor u medeniyetler 
pılmu• olan haftalık alını ve satım mua- mubayaa hususunda gosterdıklen ha- son haftaya aıt ıncır satış nevi ..:::. t ld "-· -ı! 1. ._ __ ·L·t • bilh U --L b' •. .. .., • . .. . k . f' • ·~ arza o u5 .. nu .u.)' ryerea. -.ı enn ana ç MıOe ın tean,le mahYolm..-
melelerinl bu suretle toplyıp bir kalemde raretin bir iki hafta daha devamı tak- Pamuk çekirdeklen uze.rıne ·uvvet- 1 Ü7.erinden mıkdar ve ıatlerı şu surette- t itki. k .. 1 1 dddanna t d 0 L 1 • "btil"a 
ip.retl~iğimb: bu ejyanm nevi üzerin- dirinde mevcut bakla stoklannın elden: U muameleler yapılınakLadır.· Geçen dir : era anununu oy e an ama ar m 'f narp ar, aç ' •ı.nar. nilıayet 
den sa niuamelelerinin cereyan tarzı çıkarılacağı tahmin ediliyor. Bugün 1 haftanın 824 ton sat4ına mukabil bu 1 Nevi mikdarı az çok itaret ediy~~·. • . •ınıf mücadelelerinin fiddetleame9i. E.-. · · · ı ı-... ı Arlteoloıanm zamaoımızdalu araıtır- •-· y d • 6 : • 'Aet y ile haftalık {!atlerinin ve hafta zarfında için fiatlerde kuvvetlı bır ıstıkrar var- hafta da 848 l ton mal satı~tır. Yal- çuval . . . . ııu unan me eruye .. ru zaı en •e u-

dır. Müşteri piyasaların daha fazla fiat nız geçen hafta 2.80 - 2.85 kuruş ara- Süzme mtıllar 178 9 00 15 00 malan, ınaan medemye~nın yalnaz yapt· nan cümhuriyetlerinin demOltratik te-
piyasa temevvUçlerl hakkında allkadar- . . J haf . . ı · · cı ve kurucu eahada ılerlemekle kal· il . . h l 1 R 
Iarı nezdlnde yaptığımız tahkikat hull- vadettilkerine göre (iatlerın pıyasamız- r sında dolaşan fia'~er son ta ıçınde Elleme 1378 G.00 l0.00 me erım sarsan arp ar o muştur. oma 
salarını ve geçen sene lle satış noktasın- da yllkselmesl ihtimali şimdilik zaiftir., 2,60 kuruşa düşıı. ...ş ve hafta satışt kl- Paçal 1075 5.50 7,25 ~·~aralı: tahripci ve yıkıcı kuvvetlerin 'de &lemi 4ıe, iç kavgalar yÜdinden yıLl·. 
dan mukayeselerini ayn ayrı aşağıd.8 Maamafih stokların azalmasına karşı ınilen bu fiat Uzerinden cereyan elmiş- 1 hurda mallar 294 4.00 · 4.00 ınkışafma yol açtığını meydana lcoymuı· mı~tır. Fakat bu iki medeniyetin yıkıli· 
arzediyorm: ' t.alep,letln,devam eltiği takdirde fiatlerin 1 tir. YekUn 2925 tur. Ve bu mUtahede insanlığın en eski şında sınıf mücadelesinin ve halkı :dun• 

BUCDAY tereffil edece~i tabii olaralC kabul edi- FiaUerin gösterdiği bıı tenezzül pa- Bundan bir hafta evvel borsada ya· devreleri için de var~ddir. . Meaela pa· relere ayıran kinlerin oynacltiı t'Ol de bG· 
liyor. ·. ' ' ' mu.k ~~~lle~i?in göster~~i vaziye~ h•m· ı pılmış olan 34~7 çu~al muhtelif incit sa: leolitik devirle onu ta~p eden ~aleolitik yük olmuştur. 

Borsa' n~riyatmın tetkiki neücesln- ~~ 1 ledıldıgı gıbl bazı mUhlın alıcıların bu tı.şlarında nevıne göre mal fiatleri aşağı aruında bir laada devn vardır kı bu ça~- Roma. barict iatilllarin kend;.&nl ~ 
0

den son hafta'. içinde borsada sattlnu.J ., , . . . . . 1 hafta piyasada görUnmem~ olmalarına yukarı yine bu haftaki seviyede biı.lun- da insanlık ev.velee icaz.andığı birçok le· fada tehdit c!ttiğl b~ u,uaandw ki iç o., 
... ~lan liuğd~rıarin n.evi ~e fiaUerinin her- Hafta içi.ıı~e. piyasay~ geçen ~~ft~dan da atfedilmektedir. · , :muş ve geçen senenin bu haftasuıa ait rakklleri kaybetmit ve unutmuştur. in- tilMJ.anmn en ~anoı tanımıfbr, ı .. 

veçhi lf( şe"rıde \lutunauıu an1aşılmlf- dalıa lazla.111lkd~~. ıp,al- ~rze~ilmış ve • PALAMUT- meli fiatlerl 0 zamana ait bOrsa neşri- aanlığin bilhassa dikkate çarpan iki bü- till ordularuun muzafferane )'ilriiy{lfÜAI 
\ır. ' hemen· pıütteri : ,l,ıulmuŞ:l~r, :Yukarida t d 1 k ıı:. kledil . yük yak.ılq devrini de Eti medeniyeti ile bu d&hat ..:ırü..::. kadar ntanlanna lha· 

w .. • • • • • • , ya m an a ınara aşa6ıya na mlJ- "'" ,,..., 
Nevi çuval Az çok kaydolundugu u.zere 135 çu\•al mikda- Son hafta içınde nıüt.alıia ettığı.mız tir eski Yunan ve Roma medeniyetinin .,._ t _ .ı R ld d 1 d k 

• 1 • 1 • ne eoen oma ann yar IDl an a °" 
Yumuşak matlar 3067 5.25 fl.00 rında mal ·atılm&Ş .ve fiat~~r 6.2~ ile İ•borsa ~eşriyatında bor~ palamut mu- Nevl Ar. çok k.ılııı teşkil eder. Ve bu her iki yıkılıı laylaıtırmııtır. 
Sert mallar 1255 5.50 6.625 7.2~ kuruş arasında temcvvuç eLmıştlr. 1 amelesı yapıldığına daır bı.r kayde rast- Süzme mallar 13.75 16.00 bir gerileme ve durma devri takip et· ş· d' elit" fellk ti' d . • 
Mahlöt mallar 240 5.25 5.25 P.lyasada beyaz ve temiz mallara talip larunamıştır. Elleme mallar 

12
.
50 

un 
1 

de 
1 

e 
1 

evulerle fım• ı 9 00 miş, insanlık etki eeviye\ine varmak 'ıçın· .ı,._, v··= t d bar' m" ••'(''- t....&.. 
Tohumluk d b '·-b'l il k dı 1 p· d .. l d w• , h.k·k t . aı.ıu ..... ye arasın a uv .... ı .._ ~ 

23 6.125 6.125 varsa a u J\tl ı ma ar pe az r. ıyasa an ıcra ey e tgunız ta ı a Paçal mallar 7 75 9 00 aaırlarca beklemek mecburiyetinde kal- '- . . n_ 1-'-
lyektı.-

4585 
Al ı·d k l'lel d k ' ll . 5 6 ı· · d I .. . h U · · etme~ e1ra11 gelmııtir. oarbar ... d11tan 

wı e a c a ı er e ı ma ar ıse • 
1 
ne ıcesın e pa amut uzerme ay mu- mııtır. 

Bundan bir hafla evvel ise borsada kuruş ararıınÇ!a müşteri bulmakta ise ameleler cereyan eylediği anlaşılmış ve incir piyasası hakkında alAkadarlart ve İçten insanlığı tehdit ediyor. Gitgide 

394 l uh 
. d . 1 1 k :ı ' • t f da d' diğ' . al·"' t nezdinde 1cra etUğimiz tahkikat netice- B. Casson, Roma med, eniyeti •on cün· •;ddetlenen partı" mu··cadelelen· ..... f Q 7 çuva ın telıf bu~day satılmış e yınc naz ı ~alı ına lauır. Geçen sc- pıyasa e ra ın e ın uruz m uma r • ..... m • 

-0lup fiatlerde bu haftaya nisbetle aşa· .nenin bu haftasını.la 3. 75 ile 4,50 kuru~ ise halen fabrikalar tarafından mlibaya- I sinde şlmdiy~ k.adar ~üst.ahsil elind':11 lerini yaıarken, en açık fikirli Romalı- caddeleri, devlet mefhumunun çürUyü .. 
ğt yukarı 0.25 santim kadar yükseklik arasında fiatlerle borsada 124 çuval at yapıldığı gibi bilhassa spekülasyon çıkmış olan ıncır mıkdarının 200 hın ların bile felaketten hahersix kalmış ol- fil, fasılasız surette bir dıı harbı tehd~ 
vardı. Geçen senenin bu haftasında ise kumdarı muamelesi olmuştu . için de palamut mübayaa edildiği ıner- 1 çuval raddesinde oldu~u ve halen Iz- duldan kanaatindedir. Ve müellif, bu di, bütün bunlar mevcut tehlikeyi art· 
borsada satunuş olan muhtelif buğday- KUMDARC kezinde .?ulunmuştur. .' •. 1 mird~ satıcı ve. komisyoncular elinde miaali ileri sürerek, bugün medeniyeti- tırmaktadır. Ayni zamanda dünya eko-
lar yekfuıunun 7337 çuvala baliğ oldu- Son gunlerde dahilden pıyasaya ıyı on bın çuval mikdarında mevcut mal- mizin tehlikede bulunduğundan haber· nomik buhranlardan, fakirlik.ten, İflİ&· 
ğu ve fiatlerin son hafta fiatlerinden Epeyce zamandan beri bu madde üze- mallar gönderilmemekte ve liatlerin 

1 
dan 8 bln çuval kadarının hurda ve mU- eiı: olutumuzun bu tehlikenin r:ıevcut ol- likten, eefalettcın, verıriferin (azlalıiuı• 

Yuvarlak hesapla 0.125 _ 0.25 santim ara- rine muamele olduğuna dair borsa neş- 1 alacağı kati şekle intiiaren istihsal ının-1 tebakisinin ihraca elverişlt mallar bu- madığına delllet edemiyeceğini iddia dan, malt buhrandan muztariptir. Her 
stnda ınUtenez.zil bir vauyet arz.eyledi- riyatında bir işaret görülmemiştir. Son takalarında bırakılarak Izmk plyaı:ası- lunduğu ve istihsal mmtakalarıoda el- ediyor. tarafta ıuurauzluk, mealeld hodbinlilder 
fi o tarihe ait borsa bültenlerinden an- hafta muamele.sinin dahili ihtiyaç için na ikinci ve UçUncU derecedeki mallar yevm mevcut incir stokunun kırk bln insanlığın istilcbali hakkında pek bed· anlayıpızlık ve binizlik. demagoji ve 
la~ılmıştır. yapıldığı anla~ılmıştır. MW;takar piya- sevkedilmekledir. çuval raddesinde bulunduğu anlaşılmış- bince bir kanaatte olan B. Casaon, eier ahlak feeadı inaanltiı tahrip etmekteC:lir. 

Geçen hafta içinde piyasada hisse- sa yoktur. 1 Bu kabil malların da Izmirde olduk- tır. önliyecek tedbirler vaktinde alınmaı:ta E.ntellektüellerle devlet adamlarının ..,. 
(i'.lmiş olan durgunluk bu hafta kendini Hafta salışı 5.25 - 5.625 kuruş ara- ça elverişli fiatlerle satılmakta olduğu Izınirdc piyasanın durgunluğu ve fi- felaketin pek yakın olduğuna inanıyor. mimiyet ve fedaktrlık bialerinden mah:. 
bıraz daha hissettrirnş ve (iatler tize- sında fiatlerle 153 çuvaldan ibarettir. 

1 
da söylenmektedil-. atlerin dUşkünlUğtl dahilden Izmlre mal Dün olduiu gibi buı\in de barbarlık İn· rum bir halde, ekaeriya hldi.etere e.lr 

rinde de tesirini göstermi.ştir. Mevrudat ~eçen hafta 5.25 - 5,75 kuruş arasında 1 
Rekolte azlığı karşısında vaki olacak gönderilmemesine Amil olmuştur. aanlığı tehdit etmektedir: Fakat Roma· ld ki 1 Bü L L_ 

hali hazırda olautu gibi fazlaca yapıl- fıatlerle 151 çuval nohut satılmış ve ge- talepler üzerine Clatlerin bugünkünden Alakadarla if d . •. 
1 

• f' 
0 

u an görü üyor. yüa. llllrptan bit• 
d "' kdird . . · b b f d ı rın a esme gore ncır l- ldar devrinde olduğu gibi dışandan de- kin ve harap bir halde çıkm11 olan in· 

161 ta e un fabrikacıları elınde çen senenın u a tasın a 76 çuval no- . daha müsait bir vaziyet alınaSı ihtimali . atlerinln bugüııkll · et' ·· ledlr . ı b 
·klfi mikdar stoklar bulunmakta olma- hudun 5.625 • 5.75 kuruş arasınçl.a fiat- • kuvvetlidir. vazıy l şoy • ği. • izzat medeniyetimizin içinden gel- eanlılt kendini büyük felaketten kurta• 

, 1iı hasebiyle fiatlerin biru daha tenez- terle satıldığı anlaşılmlŞtlr. 1 ,.._,.,.en hafta bors d 505 510 k SN.evl 11 Az çok melctedir, Tedenni yolunda ilk adım bil· rflbilecelc midir> 
t .. 1 1 . ih . l' d Noh t . d haf . """"' a a - urut- Uzıne ma ar 9.00 12.00 
u arzey emesı hma 1 var ıt. u pıyasasın 8 geçen taya nıs- tan 307 kental tırnak mal 385 - 420 ku- Elleme mallar 8 00 
ARPA b~tle yazılmağa ~eğ.er bir şey yoktur .. 1 ruştan 867 kental kaba m~l ve 350 ku- Paçal mallar 6.: . lerinde görillmilftUr. 1 aUeri şu tekU arzeylemifU : 

Fıatlerde kuvvetlı bır j_,tikrar vardır. ı k 5· G.OO r~ L-b- N /1 
Son 

L-'t.aya SUSAM rucıtan 67 ent.al kaba enoin mal pala- Hurda mallar 4.00 4.00 ......,-,.en wu.14 borsada satılan çekirdek- umara 20 1/931 de 
•1'll ait borsa bültenlerinde Y ._ 

. gördüğümüz arpa sattŞlarmın nevi, 1 ınuL muamelesi olmuştu. Geçen senenin Geçen aenenin bu sıralarında ise in- siz Uz.Um mllcdarının 6035 ve geçen ae- 7 12.00 

lllikdar, sall.J fe1t1J. ve fiatleri ~ıdaki Yukarıda işaretlediğimiz gibi hafla- bu haftasına ait borsa nqriyatmda ise cir flaUerl nevine göre bugU.nkU.oden nenin bu haltua içinde .satılan m.lkdann 8 13.25 
§Ckilde icmal olunabllir : tık susam sahş yekanu 189 çuval olup 1 kent.ali 43o -4SO kuruş arasında fiatler- 1 • 2 kurllj arasında yUksek: bulunmak- da 9594 çuvala balil olduğu ve 1936 9 14. 75 
l'ievl çuval Az. çok beher kilosu 16 kuruştan ın:uaınele gör-j le 711 kental t~mak ve ,255 • 367.5 ku- ta idi. mahsulUnUn geçen aenenin bu tarihine 10 17.50 
Beyaz mallar ha. 619 4.25 4.25 müştür. Geçen ha(talti satış yekunu 76 I rllj arasında (ıatlerle 241 kental kaba ~alen Almanya için ufak tefek .işler- kadarki aatlj mikdarmın 344016 çuval 11 20.25 
Beyaz mallar h. şart 7622 4.25 4.25 çuval v~ fiatleri 1.6.5 - 16.75 kuruş ara-, palamutun satıldığı g3rülmüştiır. den başka kuvvetli muameleler olma- ve 1809 torbaya bal.it olduğu hesap 12 22.50 
Çakır mallar haıır 261 4.00 4.00 sında muhalifti. ZEYTINY ACI maktadır. Piyasa d~kündür. edilmiştir. 20/11/936 da teessü.a elmif olan 1fbu 
~ ekfuı 8502 Geçen senenin bu haftasında 14. 75 - ÇEKIRDEKSIZ 'OZOM Çekirdeksiz Uwm piyasasuım .10n haf- piyasanın 2 - 12 - 936 tarihine kadar ay ... 

Bundan. evvelkl hafla içinde ise bor- 15 kuruş arasında fiatlerle doksan çu-ı Bu madde üzerine de borsada hafta taya alt vaziyetinde geçen haftaya n1.t- ni seviyeyi takip eylediği anlaşılmışt&r. 
tada ayni nevilerden ceınan yeku.n 6793 val susam satıldığı o zamana ait borsa içinde muamele cereyan eıtiğine dair Şehr.imiz ticaret ve uhire borsasının betle az çok bir değişiklik olmllflur. Geçen ve bu seneni.o. ayni tarihlerine 
çu..,aı muhtelif arpa salllınış ve fiatler n~riyatında okunmuştur. 1 borsa nejriyatı.nda hiç bir kayıt görül· !;On hafta içinde neşreyled.igi gündelik 16 - 11 - 937 de tessüs etmlf olan pl- ait fiatlerde ise 7 - 8 ve 9 nwııaralarda 
~ğı yukarı yine bu haCtak.i vaziyetin- Susam piyasası son hafta içinde biraz memiştlr. Halbuld borsa haricinde bil- satış listelerine göre 17/23 - 11 • 1937 yuaya 20/11/937 de biraz tereffU etmiş göze çarpar bir fark yoktur. On ve on 

' de huiwıınUftu. gev,er gibi olmuştur. Halen piyasada hassa dahill ihtiyaçları temin için ol- tarihlerinin teşkil eylediği .10n ekonomi Lte de 23/11/937 de (iatlerde bJr mlkdar blr numaralar fiatlerinde bu sene t&-
Ceçen senenin bu haftasına alt borsa kuvvetli partiler mevcut olmamakla be- dukça kuvvetli itler cereyan etmekte- haftast içinde borsada gi.1.ndetik 4Ubariy- ten.eaill kayded.ilmittlr. neu.Ul 12 numarada ise cüz't tereffü 

tı.~riyata üzerinde yaptığımız tetkikat raber iştihah alıcl da yoktur. işler aşa- dlr. Mübaya.at en (azla Ga-ıiantep, Nl- le yapılan çekirdeksiz üzüm. satışlarının Hafta lçinde hlsıl olan fiat temevvüç- mevcuttur • 
.lıetic~inde ise 3.6875 ile 3.875 kuruş ~' yukarı perakende halinde cereyan zip ve Mersin ile yeril sabun lmalltha- mikdar ve fiatlert aşağıdaki surette ce- leri. rak.kam ile aşağlaa ifade edilmek- Satı.ş mikda.rı noktasından bu aene 
arasın.da fJatlerle '1204 çuval beyaz ar- etmektedir. Bu itibarla fiatlerde geçen neleri tarafından yapılmakta ve 1 kA.- reyan et.mic:tir. 
lla sat ld ~ l • tedir : geçen ıeneye nlsbetle azdır. 1 1ıs' anlaşılmıştır. haftaya nazaran· biraz tenezıUl mevcut nunuevvel teslirnl angajman.lan kar- Tarihl mikda'"l az ... ....ı.. A. • ,. ..., .. No 11/11/937 20/11/937 23/11/37 '"le hafta l d,,.ıı:. b" 
.. rpa mübayaah geçen ha!ta olduğu gibi be de piyasaya kuvveU( alıcı çık- şılamak için de mal mUbayaa edilmek- çu\·al · ıa:t r son arına "5ru ıra-ı gev· 

=~:i:uvehaftat d.abik~ütUn hrziylhaftae devdanam tihıtı ta
1
kdirded fiatlerin tereUü eylemesi tedir. Bu kabU milbayaa 29,5 - .30 ku- 17/11/937 1550 l 10.00 19.00 ! ~::: ~~:~ ;:·!: ~hır gyibenll olmmualljmiseleelıeeruı' y~ba~·~ s~~~ 

da "'>: sa ış ye unu geçen · Uma i var ır. ruş arasında cereyan etmekte ve avans- 18 c c 737 10.00 18.50 
9 

· .., ' Llll .._. ....... ""' 

tu haBkabank blr rakkama baliğ olmuş- PAMUK sız bau alivre ifler de bu flat üzerinden 19 c c 1359 11.50 17.50 
10 

::·: 14·25 14·00 başlıyacaiı tahmin edilmektedir .. 

01.~- u sıralardaki arpa mübayaalı ki- yapılm11 buluınaktadır. BugUıı için 20 c c 2325 10.75 21.00 · lG.OO lS.50 UMUM.t VAZlYET 
Jlı~ enkde:necek derecede ihracat için ya- Gündelik borsa satışlarına ait borsa piyasa vaziyeti, hazır aıra mallar 30.5- 22 c c 726 11.00 16.50 

11 18
·50 19.00 18.50 

ıı1a tadır Ancak .. •-L"L . . •. _..1__ di d . d 1 12 ismen 23.00 23 50 23 00 r--. L-tta · bu I al) . • musı.a&.UA. pıyasa neşrıyauıl.UlUl e n iğimız: satışa mUte- 31 va eli er 29 kunqtur. Az asitli ye- 23 c c 1253 11.00 18.00 · · ~en ıuu ya ve geçen aenenuı 
t 'ra~~- mlisait olmadığından piyasada dair mah1matı qatıya naklediyoruz : meklik mallar 32 • 33 kuruş arasında Yektln 7950 l Fiatlerin hugUn gösterdiği vuiyet ge- haftasına nisbeUe muanıel&tı umunıiy&-
.,, u· ~ 1 ıl olmamakta, fiatlerde kuv- Pamuk .sattJlan : fiaUerle müşteri bulmaktadır. Bu sureUe mevsim başından son tari- çen haftaya nisbetle daha mUsalt tellk- de hafif bir durgunluk varsa da fiatler-
dır. 1 hır &SLıl:r r müşahede edilmekte- Cinci mikdarı az çok Henilz. kuvvetli iflere başlanmam.ıştır. he kadar borsada satılmış olan çekirdek- ki edilmekte olmakla beraber qlerde de geçen haftaya nisbetle göze çarpar 

Bugun . . balya Geçen sene bu sıralarda sıra hazır mal· siz tlzUm mikdarının 143737 çunl ve mevsimin icabettirdiği hararet yoktur. bir değişiklik arzetmemlftir. 
ıçm. Pi asa ~Um..il- ----~A~B~D-~•~-SOKULLU 



•• a ın s s e 
• Holivudda ıse ··ıen esas 7adı-

•• a s 

.ı.a .. nt~ r ra ,, te:.sı ılc 

Fr nsa biçki, dikiş ve moda sendikası Hayır, Hol"vud ve Paris, birbirinden 1 dır nrzuladığım bir hülyadır. 
reisi Lüsiyen Le Long Amerikadan Pn- çok nyrı ve uzak maksatlar ü~erindc yü- Je:m. Gravfo~~'.'.ı da gördüm. ~:ı gtiz~l 
risc dönmilştür. Diyor ki: rUyorlar. Pariste moda .. Kaoını... Ho- ı sanatkar da bu tun yıldıı.lar gıbı Parıs 

_ cAmcrikada nltı hafta kaldım. Be- ]ivutta ise ..• Filim süslemek içindir.. ı modasına bayılıyor. 
ni çok enterese eden şeyler gördüm. Se- Holivutta ropların, tuvaletlerin filiın- Amerikalı kadının g;yim hu<;usunda 
yahntlmdcn maksadım b!çkl ve dikiş'pat- lerdeki rolleri hiç.bir vakıt filmin senar .. ' iki karakteristik vasfı \:a:d~r. Ya <l~kol
ronlarının ameleleri ile olan mUnnsebet yösünün ve nr.tistin s~nat ka}>lJiyç\Wn te tuvalet veya sp<ır bıçımı .. Avrupalı-

Ustünde ~ımam:ılıdır. ların \'e bı1hac:sa :Fransızların öglc sonra-
tarz.larını tetkik\i. Azlz dostum s:ıhnc "l' lb ı · d ·· "1 p · · ksid" sı ve çay e isı: erı ora a goru mez. 
vazıı George Cukor'un daveti ile HoUvu- arıste ıse ıı .ı·. 1 Holivutta bir tcrı.inirt vaı.ifesi s!nemn 
da gittim. Hemen her yerde bana Ho1i- Holivudun en güzel kadı1:1 hiç. ~~C<. rejisörü, senaristi ve sahne vaı.ıınırl y~r-
vuaun Parisin elinde olan moda tacını siz Loreta Yung dnr. Hııkıkate:n guicl <lımcısı olmaktır. 
almak üzere olduğunu söyliyorlardı. btr kndın ve çok· güı.el giyinmesi:rfı. bfli- Amerika terı.lleri her filim için, o fıl-

Bütün dünyada çiklet sakızını, yor. Hali hazırda (Mari Antuvnnct) fil- min senaryösünii. okuyarak yeni rnodcl-
ve Robert Taylorunu yaymış olan mini çevirmekM olan Jforma Ş~rar be- ler hazırlarlar. Fransada böyle değildir. 
Amerika asırlardanberi Parisin eşsiz nim için verd ~i suvarede arkasına geydi Fransada stüdyo tenisi sipariş tiz.erine 
§Öhreti moda krallığını veya knrliçeliğl- ği beyaz uzun rop ile tıpkı Jan Dark'a iş yapan amele gibidir. O kafası ile çalış
ni almak üzere mi idi? Dilnyaya bundan benzemişti. Bunu kendisine söylediğim maz. Verilen dire~tife göre hal'eket eder. 
.sonra Amerika şapkası, Amerika tuva- zaman bana: Fransada, terti stüdyönün yardımcısı 

Jeti mi htiklm olacaktı? Bunu anlamak - Biliyor musunuz, dedi. Jan Dark olursa yardımcılıktaki kudreti daha çok 
~stiyorum ve anladım. rolünü yapmak b.enim ne kadar zaman- 1 artar. Bu muhakkaktır . ..... ____________________ .... ________ __ 
............................................ ! 
: KUçUk sinema haberleri : 
• • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

* Filim çevrilirken iki sahne arası isti 
rahat zamanlarında Joan Gravfurt Bru
doru işler. Joan Benet te arkadaşlarının 
karikatürlerini yapmakla vakıt ge«;irir. 

* Şirley Rosun evinde tam dokuz 
radyo varmış. Komşuları kimbilir ne ka
dar memnun! .. durlar .. 

* Liyonel Barimurun sigara paketini 
boşaltmadan atmak Adeti imiş. 

* Klodet Kolbert çalıştığı stüdyönün 
lokantnsında yemek yemez. Yemeğini 
<laima evinden getirir. 

*Sonya Hennı birkaç günden beri ye
ni bir elmas Broş takınmakta, bu broşu 
kimin hediye ettiğini bir türlii söyleme
mektedir. 

* Jertro Nlsen diyor ki: cHolivuttn 
aşk yalnız filimlerin isimlerinde mevcut
tur. 

*Doroti Lnmur filim çevirirken stüd
yönün yabnncılar tarafından ziynret e
dilmesini görmeğe tahammül edemez. * Son iki sene çindc Amerikada yıl
dızların ücretleri yüzde iki yüz, stUdyö
lerde çalışan ame1elerin Ucretleri ise an
cak yüzde n1tmış fazlalaşmıştır. 

--=-

KLARK GABLE DiYOR Ki: 

300 ,000 dolar kazanıyo
rum 30 bin siırf ediyorum 

20 dolar ödünç için neler çektiğimi 
hala hatırlıyorum 

adamım. 

Paramı avuç avuç sarf etmek için bir 
çok "'esileler var. Buna rağmen sade bir 
hayat yaşamaktayım. Yirmi dolar ödünç 
para bulmak için çektiğim sıkıntıları 

unutmadım. Herkes gibi benim de ar
zu ve heveslerim var. 

Fakat bunlar hiç bir vakit çılgın he
vesler değil. Balık avlamak ve ava çık
mak ağır masrafı icap ettinniyen eğ

lencelerdir sanırım. 
Bu eğlencelerden başka zamanımı 

yatını, cins atını, tayyarem ve otomobi
lim arasında taksim ederim. 

Hiç bir gazetenin skandal v~ boşanma 
sütunlarında adımı göremezsiniz ve gör

ı miyeccksiniz. 
1 Paramı spekülasyon işlerinde k1,11lon-

mam. Sadece bankaya yatırırım, o kn-

A y rı ı m az çift <l~.enclik bütçemin bütUn ağırlığı otuz 

l"/k Jera o/arak aı"Tt bin doların üstündedir. Bunun içinde 
Tı ~ ' ihtiyaçta olan san'alkfırlnra yn'rdım pa-

fif im[erde rof alıyor Klnrk Gnble diyor ki : 1 rası da d&hüdir. Çünkü ben ne gıbi 
Sahne ve beyaz perdenin birbirinden _ Ben burada, Holivutta senelik de- güçlükler iç~ndc ilk günlerimi geçirdi-

uyrılmaz ç:!te kumrusu ve çifte dansörü ğc.ri 300 bin dolnr olan bir adamım. Bu ğimi unutmadım. 
Frcd Aster ile Gingf'r Rogerin nasıl se- su demektir ki ben senede Uç yüz bin Iki sene evvel, üç dostumla, Riber 
viştiklerini ve nn.,ıl evlendiklerini ev- dolar kazanıyorum. Mongomcri, Gari Kooper ve Vallns Bee-
velce okurlarımıza bild~rmi§lik. Daima Arkadaşlarım dostlarım bana soru- ri ile yüz elli yataklı bir .sanatoryum 
beraber oynıyan ve birbirlerinden ayni- yorlar, bu kada~ parayı ne yapıyorsun, yaptırdık. Burada hastalanan .san'atkar-
mıyan bu iki san~tkftr muvakkot zaman diyorlar. ]ara bakıyoruz. 
için ayrı filimlerdc rol alacaklardır.Şim- On sene evvel ve henüz tanınmamış Hayatın ne olacağını kimse kestirc-
diyc kndar yalnız dans sahnelerinde rol bir genç iken bütün hülyam haftada mez.. Hepimiz kaderin elinde oyun
yapmışlardı. Şimdi ikisi de ayrı ayrı iiç iki yüz dolar kazanabilecek bir rol sa- cağız. Fakirler yalnız içinde yaşadıkln
filimde prensipli vazife görecekler ve 1 hibi olabilmekti. rı günil dü§UnUrler. Zenginler ise bu-
nihayet dördüncü I!limde yine beraber ş:mdi ise hususi evi, bir yatı, hususi gtinff değil, yarını düşünmeğe mecbur-
olacaklardır. hir tayyaresi ve bilyük bir şöhreti olan durlar. 

-Alt kata giden meıdivenden indiler. ke,ndi 

Kış sporu kadını sıcak salon mu itin 
den karlı dağ başlarına çıkarırke 

Kadınların man
toları güzel vücut 
ları üze•·inc geniş 
birer harar gibi . 
geçıyor 

Evvelden kadınların modalan 
üzerine hakim menim, ilkbahar ve 
yazd!. Tabiatın uyımması ile bera
ber çiçekler gibi açılmak ve aüalen
mek ihtiyacını yaradılı§larında his
seden kadınlar çin modanın artık 
bir san'at haline giren sihirli eli de 
yudımcılık eder ve her sene zarif 
tuvalet ve ropların adeta bir geçit 
resmine §ahit olurduk. 

Bu vaziyet yine baki olmakla 
beraber ıon bir kaç senedir moda 
perisinin önünde kış mevsimi de ye
ni bir ufuk açmış bulunmaktadır •.. 
Filvaki lnş modası eskiden beri var
dı. Fakat bu moda oldukça dar bir 
tatbik sahasının hudutlan içinde ka
hyor ve yahut ta kış mevsiminin 
sık sık revacı olan baloların tuva
letlerine inhisar ediyordu. 

K 
1 
ş 

Modası 
Moda.kn.dınlnrm hayatınc:!.- e4itli 

1

. spor biçimlerini görüyoruz. 
§Ckilleri ile temaslarında kendilerini En korkunç hayvanların tüy 
zarif gösterebilmeleri için yaratılmıı postekileri insan ve kadın arku 
bir dııtan güzel gözükme inceliği ve bilhaua modanın sihirli maka 
değil midir ? Son senelerin kıı ve ile ne kadar cana yakın duruyor. 
kay&.k sporlan kadınları sıcak salon Resimde gördüğünüz bu tüyr 
muhitlerinden, kalorifer bqından I kürk mantolar, belleri deri kemer 
kulı dağların ,ahikalarına çıkardı sıkılı ve kar yağdı manzaralı bu ı 
ve onlar bu karlı ,ahikalardan es- nenin güzel spor modelleridir. 
kilerin üzerinde kar tozlarını Açık renk üzerine koyu bene 
duman gibi savurark kayar, sü- veya koyu zemin üzerine kar tane 
zülfü· ve akarken yeni .. Y ep yeni 1 lerini andıran serpi~tirilmit beya 
bir modaya ruh ve:-diler. benekler tabiatın kar ahengi v 

Kı~ gporu modası.. kar dekoruna ne kadar uygun düt 
Son bir kaç ıene evveline gelin- mektedir. 

ceye kadar kadın mantoları kadın Kol ve yakalar alelade spor ınan 
kürkleri güzel kadın vücutları üze- tolarının ana hatlarını muhafaz 
rine genİJ bir huar gibi geçerdi. ediyor. Yalnız etekler biraz kısadu' 
Şimdi ise kürklü mantoların bile Z§U 

Terbiyeli aslanlar arasında 

-~ 

Almanyada bir vahşi hayvan mürebbisi timdiye kadar görülmemit bir muva~fakıyet. göı.ter;:: 
aslanların terbiyesinde çok ileri giderek bu ormanlar hakimlerini en güç addedılen vazıyd~ı a 
larını temin etmietir. R~amimi:ı terbiye .rören aılanlar ile methur mürebbiyi göıtermekte ır. 



Yenilen Favsta -
yattı mı? 

Kızlar lıayretle Moreverin yuzunc 
baktılar. Demek istiyorlardı ki hiç Favs
ta yatar, uyur, istirahat eder mi? 

iki saniye içinde Favsta geldi. Yerine 
oturdu. Kızlar derhal çekildiler. Her za
manki gibi bu kadının gelişi gayet ani 
ve sessiz olmuştu. Ilk söz olarak More
vere ıunu sordu: 

Sizi bu akşam göreceğimi hiç zannet-

ANKARA RADYOSU 
öile nepiyab 

halk tukılan 
1 3. 15 - 1 3. 30 DahiJi ve harici haberler 

Akpm Defl'İYal• 

S..t 

18.30 - 19.00 Muhtelif plak netri:ratı 

19.00 - 19.30 Türk muaikiai ve halk tar-
kdarı 

(Makbule Çakar ve arka
dqları) 

19. 30 - 19.45 Saat ayarı ve Arapça 'ftef-

Kabine Halifaksı dinleyecek ' Adolf Menju 

1 1 A k pul meraklısı 
ngi iz - ıneri an mua- A!;~.:;:t.;: ::n=~~~~ 
h d • • • k ı d tograf istiyen kadın ve erkek perestiş-e esı 1 yı arşı anma 1 ~~:.!arından birçok mektuplar almakta· 

Mqhur arüst, ya sırf nezaket ve yahut 
Londra, 24 (A.A) - Havas .ıjanaı araaında müzakerelere girifileeeği hava- ta reklinı ve kendisini sevdirmek içl.n 

muhabirinden: diai Berlince pek iyi karplanmamıştır. elinden aeldiği kadar bu peresti§klrları· 
Kabinenin bu 1abahki toplanhaında Berlin bunu aiyaat bir hareket addetmek· m tatmin etmeğe çalışmaktadır. 

Lord Halifak.aın B. Hitler ile yapmı, ol- tedir. Maamafih, şunu da ııöylemek icap eder 
duiu aöriifmeler h~kında vereceği iza. Avrupa me9eleleri hakkında B. Hitle- ki Adolf Menju bu mektuplardan bir 
hat dinlenecek müteakıben B. Çember- rin Almanyanın kendi8i için menuu ba- hayli istifade etmesini bilmiştır. 
lain avam kamaraıında beyanatta bulu- h ___ , I F''ı..._,_,ka, 8 ... :.t, ald•ıı.ı nıektu-1·-ia m-e eri her devlet ile ayn ayn wuuu u... -a ~,... 
nacaktır. pullarını senelerdenberı' birik. tirme'-'-müzakere etmek niyetinde olduiunu ih- .. "°" 

Parlamento mahafili Lord Halifaksın dir. Bugiln elinde bulunan pul kol-L-• 
... etmiı bulunduiu .öylenmektedir. Bu eaa&-

8ebeplerden dolaYJ ancak lnsiJtere ile yonunun yüz bin Türk lirası kıymetin
de olduğu tahmin edilmektedir. 

Adolf Menju, Amerikanın en taıunJmt 
pul kolleksiyoncuı.n tarafından kendisi· 
ne yapılan teklifleri reddetmiş, kollebi
yonwıu satmıyacaiuu, sadece teşhir ede
ceğini bildinnqtir. 

Nitekim, bu kolleksi,yoa Nevyorka 
gönderilerek teJhir edilmep b•ıl•n""f
tır. 

Şimdiye kadar buna benzer sersilere, 
gayet u ziyaretçi geJd.iii halde, pullann 
Adolf llenjuya ait ohqu, se?'ll salonunu 
yüz binlttce insanın doldurmasına sebep 
olmıqtur. 

-- - .. ---- -..... ___ .... 

Bir çok fedakarlıklarla Avrupadan 
gelirtmeğe muvaffak olduğum sey
yar son sistem elektrik kaynak ma
kinası ve oksijen cihazı ile her tü.r
lti elektrik ve oksijen kaynak ifle
ri garanti olarak yapıl&r. Her nevi 
buhar kazanları, kalorifer tesisatı 
tamirat ve i.slAhı ve bunI..ra ait bil
mum sojuk demir ve çatı ifleri 
jçinde güvenerek müracaat ~dece
ğiniz yer atelyemizdir. 

ADRES 
Khunpap cadde.i Ne. 21 

RECEP Bl!:N'roRK 
1 -13 (2071) 
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Tire Asliye Hukuk Mahkeme
ainden: 

öK.50RENLERE VE 
Gö(:.OS NEZLELERiNE KATRAN HAKKI EKREM 

Hakim Hüsna Mehmet kab~.k
çıo!ilu 5234 

Müddeiumumi irfan Töre me-
7undur. Adliye vekaletinin emrile 
aelahiyetli Müddeiumumi Ahmet 
Gündoğdu 

Zabıt katibi Hakkı özmen· 
· · Müddei Tire ibni hatip mahal
. lesinden Şerif oğlu Rasim Kütah
yalı. Müddeialeyh: Tire nüfus ida
resine izafetle memuru Faik Tok

. lu oğlu Müddei Tire Asliye hukuk 
: mahkemesine verip 10/6/937 ta

rihinde kayt ettirdiği dilekçesile 
nüfus siciline yanlıt olarak geçi
rilen lsmail öz adının İptaline Ra
sim öz adile mezkür sicile tashihen 
kaydının icrasını ,u suretle ismi-

- nin deği•tirilmeaini İstemesi ilze
l'ine müddeiumum' ve tarafların 
bulundukları ha.ide açıkça yapılan 

· duruşmalar sonunda: 
Müddeinin Tire lbni Hatip ma

hallesi 62 sayılı hanede ana ve 
babası yanlarında 1327 doğumlu 
olarak lamail Öz adiyle kayıtlı bu
lunduğu Tire nüfus memurluğu
nun cevabında görülmüf ise de 
müddeiye doğumundan beri doğ
duğunda Rasim Öz adı verildiği 
halde nüfus siciline sehven lsmail 
Öz adiyle anıldığı söylendiği c;ağı
rıldığı yazıldığı duruşma zabıtna
mesinde adları yazılı bilen gören 
duyan şahitlerin birbirini tutan 1 
ve uyan bildiritle nüfus kayıt ör
neği ile anlaııldığından yazılı s'!
bepler doğru görülen istek ve di
lekler çevresinde kanunu medeni- 1 

nin deği,tirilmesini kendisinin Ra-1 
ıim Öz adiyle nüfus sicilindeki 
hanei mahsusuna kaydının icrası- ' 
na mezkür sicildeki doğru olmıyan 
buna ait lsmail Öz adının iptc.hıc 
keyfiyetin ilanına a~ağıda IT'Üfre. 
dalı yazılı 645 kuruşun iliın lı:ırc:
nın müddeiye yükletilmesine 20/ 
9/937 tarihinde temyiz edilebilir! 
diye hüküm ve karar verilerek 1 

müddeiumumi huzuriyle tarafla-! 
rın yüzlerine kar~ı açıkça bildi
rildi. 

Kurus 
400 ilam harcı 
1 ()() Pe•in alınan 

300 Bakiye 
210 Suret 
135 Damga pulu 

645 Yekün 

"' 
ödemiş Tapu memurlt1ğ1:.nda?1: 1 

ödem:s l;az~~tının r :-nıtiyet 
' ıı .- ' K' f'l '· - 1 12 Teşrinisani 937 100 kuruş ma.u_ esmc.e <:ran ı rc._e<;ım .. a 

damga 300 kuruş lıarç pulu Tire sağı: toklu kızı A\im::n:n evi ar· 
asliye mahkemesi mi:hrü ve im- l:llsı: ı· cny_!ı l'u:i evi o::'u: Sağn· 
zaaı. j oğlu Ahmet ve~~;e-i evi en:: yolilc 

ilan suretinin müddei nüfus ida- çevrili 4Zô ver"İ numaralı bir evi 
re~İne 12/11/937 tarihi?de tebliğ; bundan 29 ser.'.! cvv•l Zht·vlı_ !~
olunmakla ,erhle tasdık kılındı. mail o:';lu Hasen il: karı•ı Nadırc-
16/11/937 Tire mahkemesi ba;- 1 den hı:r·cen ralın dm,': s·~reüle 
katipliği. Kadir o!':lu Ali i~ur>n·n • ~!lc~siz ve 

4145 (2l06) nizasız r:ı'ilkiyet ve zil •:od:ııde bu-
IZMIR DöDONCO lCRA ME- hmduğundan bahsile Ali l'urin'.ıı 

MURLUCUNDAN: . 1 mirascıları tarnfıı:~a~ na.ml~rın:ı 
Karataş tramvay caddes.ınde 

1 
yenid~n te.p!l t.!scıh ıstenılmı~ ve 

49 numaralı evde Mehmet Adıl ta- Hasz.n ih k:ı.rı:ı I'ad;reyc k:mun: 
rafına'. . . . 1 tebligat ifa edilmek üzec·:: ih :;1ct

Hazıneye aıt olup tahtı ışgalı-
1 
gahları araştırı'mış İs'! de ;kanıe.1-

nizde bulunan arsanın tahliyesi ve "h' b ıı· 0•1~13 -• 1 ;; 1 an'a•ılmı-'f' h k ·1 .. . 1 ga .arı e .ı .. c- ~ " • ., ' 
masan ı mu a enıe ı e ucrelı ve- ld - ı bu ı" için 4/12/0:37 ! 

~· .uır bahar, bir gün 
ka arsız havalar 

•• gun kış 

! .. astalıklarııı en 'büyük 
yaı·dımcısıdlr. 

kırıklık 

Ka~eleriyle korunmağa bugün her vakitten daha 
fozln muhtaç olduğunuzu unutmayınız ! 

R i i 
Mideyi bozmadan, kalbi ve böbrekleri yormadan 
bütün ıstırapları dindirir .. 
iCABINDA GONDE 3 KAŞE ALINABiLiR.. 
laim ve markaya dikkat .. Taklitlerinden sakınınız. 

k .. 1 l ._ 1. d' o ugur.can • 1 a et o ara .. on üç ıranın te ıre- . . . . .. · d · l f bl'" tarıhıne rastlıyan cumarte3l gum.ı ___________________ ,,_,..,,...,.,......,....~,,...--,,_=,,_-._==== 
ııne aır o up tara ınıza te ı~ 1 • l . 
d 'lm k .. k 1 · lödemış tapu memur ugunca ye-e ı e uzere cı arı an ıcra eın- . 

rinde ikemetgahınızı tebdil ede- rinde iı:celem~ yan~la~~ğı cıhetJ., 
rek şimdiki adresiniz meçhul ol- bu tescıl talebıne hır ıtırazı olan
duğu müba,ir tardfından verilen' ların o gün yerinde hanr bulun
me•ruhattan anlaşılmakla i,bu ili- : maları tebliğ makamına geçmek 
nın neşri tarihinden itibaren be, ile ödemis tanu idaresine baş vut
gün içinde dairemizin 937 /3SSO maları tehi iğmakamın:\ g~çmek 
numaralı dosyaya müracaatle bir üzere ilan olunur. 
itira:ı:ınız varsa yapmanız ve be (2107) 
yanda bulunmanız lazımdır. Aksi -•:;;;:ı;ırlli,..=:-;:;zz;;:,..._;;;;;;;;;;;;s;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;===
takdirde icraya devamla tahliye- iZMiR SICILi TiCARET lE
nin cebirle yapılacağı tebliğ ma- MURLUCUNDAN: 
kamına kaim olmak üzere ilô.n İzmirde Çukur hanında 14 Nu.-
~unur~ •n '" ,.,!16U2111 ) -~ da Atazade Fahri unvanı altında 

iZMIR DöRDONCO iCRA ME-
1 
komisyonculuk yapmakta iken 1 / 

MURLUCUNDAN: 1 /938 tarihinden itibaren Fahri 
Biri~ci '\zizi~e mahallesin~c Ata oğlu icaret unvaniyle yer mah

Gerenlıkte kıremıthanede mukım su ileri üzerine ticaret yapacağı
iken halen ikamA~gahları meçhul 
Hulusi ve Serif taraflarına: na mütedair beyanname tic.uet 

kanunu hükümlerine göre sicilin 
2103 nuırarasına kayıt vet tescil 
edildiği ilan olunur. 

4162 (2114) 

Hazineye mahkeme ilamiyle 
masarifi muhakeme ve ücreti ve
kaletten borçlu bulunduğunuz on 
dokuz lira seksen altı kuruş ile 
icra masrafının tediyesine dair ta- ..:ı.,,....~eaw--.. .,...._,,;::a;s rıa 
rafınıza tebliğ edilmek üzere nam- IZMiR BiRiNCi iCRA ME
larınıza cıkarılan icra emirlerinde MURLUCUNDAN: 
i~a?'etl!'ah~n.ızı tebdil ederek •i~ı-J Yeni Asır gazetesinin 5 iki':'ci 
dıkı adresınız meçhul bulunduı:u tesrin 937 tarihli 9698 sayılı nus
mübaşirin meşruhatından anld~ıl- h~sının 9 uncu sahifesinin dördün
makla isbu ilanın neşri tarihinden cü sütununda intişar eden gayri 
itibaren beş gün icinde icraya mü- k l t h 6/12/937 ta · l d men u sa ı,ı ae ven -
racaatle 937 /4176 numara ı 0$- 'h' k ı b t ·h · 

rı ıne onu mus ve u arı ıse 

yaya mal beyanında bulunmanız .. t t'l t · d"f t · b l 
b h kk d b

. d" • . . resmı a ı e esa u e mış u un-. ve orç a ın a ır ıyecegınız . .. ı 

varsa bildirmeniz lazımdır. Aksi duğundan mezkur satışın 9/12/ 1 

halde icra takibinin devamla ceb- 937 tarihine tesadüf eden perfem
ri icra yapılacağı tebliğ makamı- be günü saat 14.30 da yapılacağı 
na kaim olmak üzere ilan olunur. tashihen ilan olunur. 

U71 (2112) 672 (.2110) 

adyo Meraklılarına 
GRAETZOR 

Braun Hornyphon 

Markalı Radyoların 1938 modelleri görünüz. 
Zevk - ahenk - sada temizliği - zarafet evsafını hep birden arze

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

Otomatik 1 ve 10 plaklık gramofonlarımız tavsiyeye değer. 
S. KALOMENI: Büyük Kardiçalı Han 

Ome:;:a ticarethanesi ittisalinde 

D oy ç e O r i y ant b an k 
DRESDNER BANK ŞUBESI 

IZDliB. 
J\I EH KEZ I : Bl-.HLJN 

Almanyada 175 Şubesi Meucutiur 
l:>eı ınaye ve ihtiyat akçesi 
165,000,000 Rayhsmıuk 

Tiirkiyecle Şnbeleri: lSTANBUL ve lZMtR 
Mıeırt!a Şolıelerf : KAillilE ve 1SKENDER1YE 

Her türlii banka ınoaıoelıitnı ifa ve kabul ecler 

• 6 

Sıhhat ve güzellik 

Sağlam ve güzel 
Sağlam ve güzel 

dişlerle 
dişler de 

RADYOLiN ile temin edilir 
Dişlerinize çok dikkat ediniz 

Bazan en üatad doktorların bile sebep men,eini bula• 
madıkları bir hastalığın, di, iltihabından ileri geldiği pek çok' 

tecrübelerle anla,ılmıttır. 
Günde üç defa diflerinizi lırçalıyarak ve daima 

RADYOLiN· 
Kullanarak ditlerinizi koruyabilirsiniz .. 

Çiftlik, Süthane ve bü
tün köylülerin dikkat 

nazarına: 

M ELE • 
1 

Krema makinaları geldi 
Bu makinalar dünyanın her yerin· 
de sütçülük aleminde büyük ,öh• 
ret kazanını, ve en verimli maki• 

ne olarak tanınmıttır. 
Son sistem yeni modellerimiz 

gelmi,tir. 
AYNI FABRIKANIN: lzmir umum satış deposu: 

MIELE BiSiKLETLERi M. D. TIMUR ve A. KAUKI 
MIELE Hafif MOTOSiKLETLE- (Gazi Bulvarı Nu. 17 Telgrafı 

RI... KAUKI • IZMlR) 
MIELE ELEKTRiK SOPORGE- Telefon 3858 

LERl . .. 
M·EM g • 

No. 9268 S. P. R. B. No. 9260 S. P. R. B. 
DAIMON Markalı bu fenerler iki pilli ve üç yüz metreliktir .. • 

Kayı,lı ve askıları vardır. Ayrlıdır, fUleyi yakınlaftırır, uzaklat• 
rır. Zabıtan ve polislere, bekçilere, avcılara tavsiye ederiz. 

iZ M iR 
Pamuk Mensucatı Türk 

Anonim Şirketi 
Şirketin Merkez ve Fabrikası : lzmirde Halkapıuardadır. 
Yeril Pamujiundan At, Tayyare, Köpekbafı 

Dejilrmen, Geyik ve Leylak markalarını havi he~ne~ı 
Kabot bezi imal eylemekte olup malları Avrupanın aynı tıp 
mensucatına faiktir. 

Telefon No. 2211 ve 3097 
Tt·lgraf adresi: Bayrak Izıııi~ •• _........ 

Türkiye Cumhuriyeti l'J erkez ban-
kasından: .

1 
Ecnebi memleketlerden kliring yolıyle bankamıza havale e~~: 

mis veya edilecek mebaliğin lehtarları tarafından bankamız t 
. d k' ına vaısutu olmaksızın ve ticaret veya borçlar kanunların a ı b' ce 

lübun devri veya temliki teklinde yapılacak olan devirl~r 
1 

ız 111 
tamamen menedilmittir. Bu itibarla lehtarlardan matlup arıpa 
ahara deretmek isteyenler bankamıza müracaatle bu huaua~•ıııa• 
fekilde muamele yapılmak lazımııeleceği hakkında muktezı 
lOmatı almaları lüzumu ehemmiyetle ilan olunur. 

4146 (2113) 
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.. SON TEŞRiN PERŞEMBE 937 ·-- ~ -
DEUTSCUE LEVAN- Fratelli Sperco 

TE - LINIE Vapur Acentası 
G. m. b. H. ROYAL NEERLANDAisE 

HAMBURG KUMPANYASI 
DEUTSCHE LEVANTE - LINIE STELLA vapuru 27/11/937 de gelip 

HAMBURG. A. G. yükünü ·tahliyeden sonra Burgaz, Var-
A.ft.AS LEVANTE - LINIE, A.G. na ve Köstence için yük alacaktır. 

BREMEN TtBERtUS vapuru 27 /11 de Rotter-
.ATHEN motöril 15 ikinci teşrinde dam, Amsterdam ve Hamburg limanla

bekleniyor. Rotterdam, Hamburg ve rına hareket edecektir. 
Bremea içlA yük alacaktır. GANYMEDES vapuru 8/12 de gelip 

YALOVA Yapuru 22 tkinciteşrind•e yükünil tahliyeden sonra Burgas - Var
heltleniyor. Bremen için yük alacalctu. na ve Köstence limanlarl için yük ala

M'.A.CEDONIA vapuru 29 ildncl leş- caktır. 
rinde bekleniyor. Rotterd.am, Hamburg TtTUS vapuru 11/12 de Rotterdam 
ve Bremerı için yllk alacaktır. Amsteidam ve Haınburg limanlarına 

MOREA vapuru bir birinci Hnunda hareket edecektir. 
bekleniyor. Anvera ve Hamburg li- SVENSKA ORtENT LtNtEN 
tnanlarmdan yUk çıkaracakbr. ARAGON motörü 24/11 de Rotter-

AMERICAN EXPORT LINES dam - Aınsterdam ve Hamburg liman-
The Ex:port St.e.amshlp Corporation lanna hareket edecektir. 
EXTA VIA vapuru 12 Udncl ~inde AASNE molörü 2/12 de Rotterdam, 

beklenlyor. Nevyork için yU.k alacak- Hamburg, Dantzig, Gdynia ve Dani
tır. mark, limanları, şimali Norveç ve Bal

ExHIBITOR vapuru 18 lldncl teşrin- tık limanlarına hareket edecektir. 
de bekleniyor. Nevyork için yük ala- SERVlCE MARlTlME ROUMA1N 
caktır. ALBA JULtA vapuru 1/12 de Malta 

EXPREss vapuru 29 ildncl teşrin- ve Marsilyaya hareket edecektir. 
de bekleniyor. Nevyork için yUk ala- SEÇEAVA vapuru 29/12 de Malta ve 

calctır. Marsilyaya hareket edecektir. 
OGONTL vapuru 28 Jkbıcl teşrinde Yolcu ve yük kabul eder. 

bekleniyor. Nevyorlı: için yUk: alacaktır. tlanlardaki hareket tarihleriyle nav-
EXMOUTH vapuru 15 birinci k!- lunlardaki değişikliklerden acenta me

nunda bekleniyor. Nevyork için yük suliyet kabul etmez. 

alacaktır. Daha fazla tafsilat için !kinci Kordon-
ARMEMENT H. SCULDT da Fratelli Sperco vapur acentalığına 

HAMBURG müracaat edilmesi rica olunur. 
ELISE molörU 15 ikinci teşrinde Telefon : 4111/4142/4221/ 2663 

bekleniyor. Rotterdam, Hamburg ve 111---1'!!'~~~~-IBIBllııı:m~ Bremen Jçln yük alacaktır. ooKf'ôR- 4 

SERViCE MARITIME ROUMAIN OAHlUYE MOTAHASSISI 

BUCARESr c 11 y ~ ARDEAL vapuru 26 ikinci teşrinde A 

k&tence, Sullna, Galat:z ve Galatz ak- e a ar 1 n 
tarmw TUNA Umanları için yük ııla-
taktı.r. 

l>EN NORSKE MIDELHAVSLINJE 
OSLO 

BAALBEK motörll 12 ikinci teşrln
tie bekleniyor. Beyrut, Hayfa, Dieppe 
ve Norveç limanlarl fçln yUk alacakhr. 

SAN JOSE mot8rü 8 blrlncl kAnun
(!a bekleniyor. Dleppe, Dnnkerk ve 
tf orveç lirnanlan fçln yUk alacaktır. 

IlA.ndakf hareket tarihleriyle navlnn
lardakı dettşlldllderden acenla mesuli-

lzmir Memleket hutanesi Da
hili HutaWdar Seririyab Şefi 
Pazardan maada her gün baıta
laruu muayene ve tedavi eder. 
Muayenehane: 2 inci Beyler 
aokağı No: 65. \ 
Telefon: 3956 
.Evi: Götepe tramvay cadde
si No: 1018. Telefon: 2545. 

Yet kabul etme%. .. ••••-ıtm!!lallll!!I!-.-~• 
Daha fazla tafalllt atmak için Birin- Paris akültesinden diplomalı 

cl kordonda W. l". Renry Van Der Zee Dl• tablplerl 
& Co.n v. vapur acentalığına müracaat 
edllınest rica olunur. 

TELEFON No. : 2007/2008 

Olivi Ve Şiire. 
LıMiTET 

Vapur acentası 
BİRINCl KORDON REES 

BiNASI TEL. 2443 
LIJerman Lines Ltd. 

LONDRA HATTt 
ALCERIAN vapuru 20 birinci teş

rinde gelip yük çıkaracak ayni zamanda 
lonClra ve Hull için yük alacakbr. 

CITY OF LANCASTER vapuru 1 S 
ikinci teşrinde gelip yük çıkaracak ayni 
~arnanda Londra ve Hull için yük ala· 
caktır. 

THE GENERAL STEAM 
NAVICATION CO. L TD. 

Mtmltktt lıastanest dış tabıbt 

Muzaffer Ji:roğul 
VE 

Kenıal Çetindağ 
Hasta'arını her gün sabah 

saat dokuzdan başlıyarak 
Beyler - Numan ıade S. 21 
numaralı muayenehanelerinde 
kabul eder!er. 

Telefon : 3921 .. "i *fT/•i@FfEM WQ 

Dm; • ;zqz;;za . .-cm. 
Kulak, Boğaz, Burun hastalık-

ları mütehassııı 

Doktor Operatör 

Sami Kula~çı 
. ADJUTANT vapuru 5 ikinci teırin-
de gelip Londra için yük alacakhr. Muayenehane: Birinci Beyler 

DEUTSCHE LEVANTE LINIE No: 36 Telefon 2310 
, lTHAKA vapuru i.lcinci tetrin ipti· 
«lasında Hamburg Bremen ve Anven· ı Evi: Göztepe tramvay cadde-
terı gelip yük çıkaracaktır. si 992. Telefon: 3668 
d 'rarlh ve navlunlardaki değ~iklikler- 1-26 ( 481) 
en acenta mesuliyct kabul etmez.. ;'.;."1'.E!f!El!l'aı:lllilliliiil!.llm1ıQi~:if2ıiiit!ilıl_._ ........................ -. ........... n 

. Umum Pamuk Fabrikatörlerinin 
Nazarı dikkatine 

PLATT 
F abrikuının Namdar 

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

ADRES: 

G~ D. GIRAS 
Peftemalcılar, Evren aokak No. 3/1 

Singer dikif ınakinaları kumpanyaıi kartııinda 
Telefon: 2413 Posta kutusu : 234 IZMIR 

.. .. il • .." ...... ... · .. -WASIR 

BRISTOL 
Beyoğlunda 

I& W 

OSMANiYE 
Sirkecide 

caı: = 
Bu her iki otelin rn.üıteciri Türkiyenin en eski otelcisi BAY 

MER LOTFO'dür. 43 senelik tecrübeli idaresiyle bütün Er 
halkına kendisini ıevdirmittir. 

Otellerinde miıafir kalanlar, kendi eYlerindeki rahati bu 
lurlar. 

Birçok hususiyetlerine ilaveten fiatler müthit ucuzdur. ' 
Jstanbulda bütün Ege ve lzmirliler bu otellerde buhqurlar. . ~ 

Her işte kullanılan 

ZONGULDAK 
Maden kömürü 

Her cins kömür perakende ıuretile rekabet kabul et· 
mez fiatler dahilinde sahlmaktad1r. 

Adres : Kestane pazarı Bardakçılar sokak numara 12 
F. PERPINYAN 

Balıkyağıoın halisi 

Hilal Eczanesindedir 
1937 rekoltesinin bat mahsulü 

Kemal Kan1il Aktaş Balıkyağ! 
Adıyle ıahlmaktadır. iki defa timikman ıüzülmüt 

•aheser bir ter bettir. 

Eczacı Kemal Aktaı bu yağı batka hiçbir yere vermemittir ve 
vermiyecektir. 

. _, '.· ' ': . . . . ' . . . ' 

Türkiye · 
. Kızılay Kurumu 

Böbrek, karaciğer rahatsızlıkları· 
na, hazımsızlığa karşı en iyi ve, 

şifalı maden suyudur 

Her yemekte bir iki 
.Bardak içiniz 

TELEFON : 2067 • 

SABl1!'E 11 

TU.RAN 
TURAN Fabrikalan mamullbdır. Aynı zamanda Turan 

tuvalet 1abuolarmı, trq tabunu Ye kremi ile gllzellik krem· 

lerioi kuUanınıs. Her yerde 1ablmaktadır. Yalnız toptan H• 

tıılar için lımlrde Gasl Bulvarında 25 numarada umuaı acen· 

telik Nef'i Akyaıılı Ye j. C, Hemsiye mllracaat odinl11. 

Posla Kut. ••• Telefon •••e 

Saçları dökülenlere Komojen Kanzuk 

Saç Eksiri 
Saçların dökülmesine ve kepeklenmesine mani olur. Komojen 

saçların köklerini kuvvr.tJendirir ve besler. Komojen saçların 

gıdasıdır. Tabii renklerini bozmaz, latif bir rayihası vardır. 

Komojen Kanzuk saç eksiri maruf eczanelerle ıtriyat mağazala· 
rında bulunur. 

~··············~i·~·~·~~····~~·ii·~·~~~~··············: 
• . 
• . . . . . Norveçyanın halis Mor:na balıkyaiıdır. iki 

defa ıüzülmüttür 
ŞERBET GiBi iÇiLEBiLiR 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat eczanesi 
....................................................................... 
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Ingiltere aleyhinde bir 
çok kararlar verilmiştir 
Japonlar şimdi 
mıntakasına 

Fransız imtiyazlı 
koymuşlardır •• goz 

Fransız dahiliye nezareti 
bir tebliğ neşretmiştir 

Tahkikat rejiw~ karşı hakiki bir 
suikastı nıey dana çıkarmıştır 

r ..... Sağlar ....... 
• • • • . . ---·---

Askeri bir isyanla 
vaziyete hakim ol
mağa teşebbüs ede
ceklerdi. Bütün sui 
kastciler birer bi 

' rer 
lar 

ele geçiriliyor :; .. .. . . 
" . 

·~•• • •• •••• r ~····e ı eıa••ı•w· • ea ıı aııı•ı•• 

Paris, 24 (Ö.R) - Dahiliye nezareti Paristen b iT görünü~ 
tarafından neşredilen bir tebliğde son mekti. Bütün hazırlıklar mahirane bir ' Paris, 24 (Ö.R) - Gizli silib deJ>Ola· 

~apei yanaTken günlerde mühim 1ahkikatın mevzuu olan şekilde yürütülmekte idi. Suikastçıla- rı meselesiyle meydana çıkan ve rejiOd 
Roma, 24 (ö.R) - Tokyo gazetele- lakki edilemiyeceji kanaati vardır. Bu 1 kuu beklenilmektedir. Maamafih Ja-lgizli silah depoları suikastı hakkında şu rın sahte hüviyet varakaları imali için değiştirerek krallığı iade etmek istiyd 

rinııJen buı1.rına göre umumt bir içti- mütalAa Japon hükümet erkanından bir ponların sağ cenahı ilerlemekte olmak- izahat verilmektedir : JruJlandıklan malzeme ile lüzumuna gö- gizli yarı - askeri te§kilit ilk ~.rede 
mada tacntere aleyhinde verilen karar- çoğu tarafından tasvip ecİilmekte oldu- la beraber Vusih - Kiangyinde Çin hat- cTahkikatın neticesine göre rejime re doldurulacak servis emirleri ele ge- tevkif .edilecek ;parlamento izalariYle 
lar bUtGn .Japon mllletinin fıkrine ter- ğundan ilerideki hareketlerde bunun tı bozulmamıştır. .. .. ~ karşı hakiki bir suikast hazırlanmakta çirilmiştir. Müsadere edilen eşya ara- hilkümet erkanının da bir listesini ba
ce~ ~ır. hıgilterenin Çin me- göz önünde tutulması lbımdu. ~a~n ordusu na.mına soz ~o.ylem~~e 1 idi. Yapılan araştırmalar ekserisi ya-ısında :zabit üniformaları da vardır. Di- zırlamıştı. Dahiliye nezaretinin ıeblJll 
ııelesmdeki vaziyeti J aponlan hayal in- Roma, 24 (Ö.R) _ Ş:ınghaydan bil- sa~~ıye~ olan ~ır zat Vusı~ın duş- 1 ban::ı memleketlerden gelmiş muhtelif ğer taraftan Pariste ayrı ayrı iki ıoka- cümhuriyet müesseseleri için karkula
kisarma ujratmış ve J apon milleti nez~ l dirildiğine göre Fransız imtiyazlı mın-1 ıı:ıuş. oldugu~na daır olan haberın mev- 1 harp malzemesinin müsaderesine imkan ğa mahreci olan binaların suikastçılar cak bir şey olmadığı, tahkikata cUJnhll'" 
dinde lngiltereye karı'ı husumet hilluı takasına iltica etmiş olan Çinliler erzak 1 sımsız. o.ldug.~nu .. ~eyan ve Japon kuv- 1 vermiştir. Bunların arasında bir çok tarafından hazırlanan listesi, bilgili bir riyetin iyi hizmetçileri olduklarını bil 
doğurmU§tur. ~~~t .. ~rüluel Paaifik depolarını yağma etmeğe kalkıştıklarm-1 vet~erı~ın dun ogleden son:~ b~ şeh~e, mitralyözler, mitraJyetler, silah dolu el tarafından çizilmiş Paris lağımlarının l daha göstermiş olan memurların faaılr 
.konfe.ransının gurUltulil iflAsmdan son- da ka kl kl k b t .. sekız k?lometre mesafede kaın b1r noıt- sandıklar, f~enk, mühimmat \•esaire plAnı bulunmuştur. Diğer ele geçirilen 1 ~ız c'evam ettikleri, mesullerin şidde&l• 

. . . . d w. • k n rışı ı ar çı mış ve za ı a mu- ld kl ·ı~ t · r 1 ı · ra tngilterenm sıyuetinı egıştırere dahal b . . d kiılm B. taya varmış o u arını ı ave e mış ır. vardır. bir plan mebusan meclisine kadar uza- tecziye edileceği hükümetin cumhurı-
vwyete daha uygun 'bir tavır takınaea- k ;inlr;ec urıy~tın e t Bıştı~. ~r Şanghay, 24 (ö.R) - Japon askeri 1 Provance caddes:nde 78 numaralı bi- yacak bir yeraltı yolunun yapılması 1 yete karşı yapıl~cak her hareketi eJ,e-

lı umulmaktadır. lçokl bı. erkynr~. andmışbır.. u arı~ı - otoriteleri Japonyanın Çin meselesini I nada yapılan araştırmalar suikastın ya- düşüniUınekte olduğunu göstermiştir .. ı bileceğinden emin olduğu ve ou buıur 
. , . . ı arın ır aç gun en erı Fransız ım- k .. k .. d h 11 k · d'ğ" · N · '--·' Tokyo, 24 (ö .R) - cNışı Nışu ga- . . 1 o un en a etme iste 1 ını ve an- I rı askeri bir teşekklil halinde olduğunu Nihayet bütün sol cenah gaz teleri bi- ı ta cümhuriyet rejimini serbt.~çe kaP'P 

ı:etesine göre Şanghay cephesindeki ha- tiy8:21ı ~~~da _belıren ~ıtlıktan 1 kinle Çin hükümetinin iltica ettiği Han- gf"s1ermi~tir. Bu teşekkülün muhtelif t nalarının planları, sosyalist 111 buslann etmiş olan Fransız milletine ltat'I 'tr 
reketler Fransız imtiyazlı mmtakası ılerı gelcliğı tahmın edilmektedır. keunun i~gali için icap eden tedbirlerin servisleri ordu teşkilalına göre taklit işgal etlikleri apartmanların listeleri 

1 
minat verdiği bildirilmektedir. · 

otoritelerinin vwyeti 1ebel>iyle güçleş- Şanghay, :3 .. (~.A) - Çinliler ~a~n: alınacağını. söylemişlerdir.. . j edilmişti. Teşekki.ilün başında bir erka- vardı. Mont Valcry askeri mühimmat 1 Paris. 24 (Ö.R) - Kukuleteliler auJıo 
mlftir. Bunlar Çin lirariler~i himaye ları Tahu .g?lunun cenubundakı 1.lerı' 1Beyne1ınıle~ ve Fr~.~ız ımtı~a.zlı mın- 1 nı harbiye heyeti olduğu gibi birinci, deposu ile diğer cephaneliklerin, orduya kastı etrafında yeni tevkifler ve arat' 
ebnl§lenlir. J aponya bu vazıyete pek hareketlerını durdurmak maksadıyle 1 taKalarının Çın komunıst partısıne kar- I ikinci, üçüncü ve dördüncü büro adları ait otobüslerle diğer harp malzemesinin tırmalar devam ediyor. Ferroneri.e c.a
~~ olup hariciye nezareti maha- Vu.shinge ~ür'atle takviy~ kı.t'~tı gö~: şı t ,J')"~. ~ınması hakk~~da . JaJ>?nl~-1 altında daireleri de vardı. :araftarla~ın nasıl zaptedileceğini gösterir projeler desinde 106 numarada oturan bir ı~ 
fıllerincle ecnebt imtiyazlı mıntakaları- dermektedırler. Bu şehrın sıvıl ahalısı rın taleb nı kabule temayul ettıklerı bıl- fırka, alay, tabur v. s. halınde taksım hazırlanmıştı. ı alin evinde araştırmalar yapıl.mı§ "9 

nın eenebt devletlere ait ara.2.İ gibi te- kaçmaktadır. Mühim bir muharebe vu- dirilmektedir. 1 edilmiş olması suikastın hakiki bir da- cPol's müfettişleri suikastın diğl'r general polis karakoluna çağırıtariıl& 
bili harp için hazırlanmakta olduğunu mcsullerini ele geçirmek için fasılasız I orada uzun müddet tutulmuştur. Djej>" 

F d f k 1 
ispat etmektedir. çalışmaktadırlar. Bunun1a b raber istis- ipe civarında müstahkem yeni bir ınU-

ran sa a ranga arşı em cE~~ .. geçirilen vesikalara göre bu te- nai kanunlar çıkarılma·-~ hizu:n g;J-!himmat ve silah mahzeni ke§fedilınifÜ'• 
• fekkuJun gayeci cümhuriyeti yıkmak, rülmemelctedir. De\ h:! :nanlariyle 

1 
Dün tevkif edilen dört şahıs fesatçılarla 

Paria, 24 ( ö.R) - Memurlarla hü
kiimet arumda maatlann .ıahı mese
leiıinde ihtillf henüz bitmemipe de bir 
hal çareee""bulunacaiı Omit ediliyor. cPo· 
pu)aire> 1razetcsine söre eosyaliat parti
m namına B. AJbert Saint ve cümhuri
yetçi aoayaliat birliii namına B. F rossard 
tarafından teklif ediJen uzlapna ıartla
nmn kabulü halk cephui partileri tara· 
fmdan memurlar karteline tavsiye edile
cektir. Sollar deleauYonu meselenin kati 
olanak halli için bu mabah tekrar içtima 

Avam kamar"sında hararetli bir 
münakaşavı 

·····a:··E«ien······ 
etmiştir. ••n••••••••n •u• 

cOeuvre> gazetesine göre de memur- Bir çok mebusla-
lar mesele.inde her ne kadar birçok güç-

lükler daha mevcut ise de timdi daha Tın sorduk/arı SU· 
nikbin bir bava hüküm aünnektedir. BB. alleTe avrı ayrı ce-
Saint ve F rOlaad tarafından yapılan tek- 'J 

life ıöre memurlara ilk tqrinden mu- vaplar vermiştir. 
teber olmak üzere ayda yüzerjranlc zam • l ·ı 
verilecek ve yı) batından itibaren de Alyau demokTat partisi sabık bCZ§Vekili Flandenin riya.aetinde toplannuıtır.. ngı iz hükümeti 
pahalılık tazminatı daha yüzde 10 nis- programının tatbik edilmiş olmamasın- runmaaı hususunda temin edilen terak- yapılan yağmalar 
betinde artbnlacakhr. So1lar delegasyo- dan ileri gelmektedir. 1-kıl çaresi b!lfka 1 kiyi timdi takdir etmeğe baılamıtbr. Di
nu bucün bu teklifleri hükümetin kabul istikametlerde aranmııtır. Halbuki bu 

1 
ğel memleketlerde ekonomik prtlardaki için tazminat isti• 

edip etmediğini öğrenmek üzere ba,~e- programa avdet edilmesi lazımdır. Her ölıünlük Franaada vaziyetin ıslahına bir yecektir • 
kili dinleyecekti. Her eeyden evvel bu halde komünist partisinin vaziyeti me- kat daha ehemmiyet vermektedir. Diğer ..... ':f ...................... , .......... . 
teklifin bütçeye kaça mal olacağını he- murlar karte1tnin alacağı vaziyete uygun piyualarda aham ve tahvilat fiatlerin- Lon ra, 23 (A.A) - Parlamentonun 
aaplanıak lazımdır. Fakat her ne olur- olacaktır. deki yeni düfiiklükler ve ilk madde kıy- öğleden sonraki içtimaında Şanghayda-
ıa olsun bir inkıta tehlikesinin önüne ge- Londra, 24 (ö.R) _ Frangın vazİ· metlerinin tenezzülde devam etmesi ki v82.iyet parlamento Azalarını bilhas-

icap ettirmiştir .. 
keri muvaffakıyetlerinden dolayı g~~ 
ral Matsuiyi tebrik ettiği hakkınoa

şa~ iayı tekzip etmiştir. 
Şanghayda Hungtıao - Road da ~ 

Hz tabiiyetinde bulunan kimselere 8 

evlerin yağma edilmesi hakkında ko
münist mebuslardan Gailacher tarafııV 
dan sorulan suale Eden .şu cevabı ~ 
m~ir: 

- Bu mmtakada cereyan eden yal
macılık vak'aları hakkında aldılıın _. 
lümata bakılacak olursa mücrimler dit' 
ğılan Çin ordusuna mensup askerle~ 
Miimessillerimiz lngiliz tebaasına 
mülklerin himayesini temin için eUeıiP" 
den geleni yapmaktadır. Her türlU ındr 
pet talepler için tazminat istenecektit• 

BEYNELMiLEL MINTAKA Yl 
KONTROL ETMEK 1ST1YOR
LARMIŞ .. 

çilmiş olduğu zannedilmektedir. yetini tetkik eden· cFinancal Timeı~ Franıadan kaçmıf olan ıermayelerin yi- sa meşgul etmiştir. Mebuslar Edene bir 
c}oumal gazetesine göre hükiimt't bu Franaada hanga karşı emniyetin yeniden ne Franaaya avdeti cereyanını kuvvet- çok sualler sorarak beynelmilel imtiyaz Londra, 23 (A.A) - Japan~~ 

yeni teklifleri kabul edene meclisten ara- ~anlandığına müşahede ebnektedir. Bu lendirmekte ve hızlandırmaktadır. Eğer mıntakalarına Japonya vazıyet ettiği Şanghaydaki Fransız ve beyneJJıP-" 
yacağı bir milyar 795 milyon franklık vaziyet diğer memleketlerde vaziyetin bu cereyan ayni tekilde devam ederse takdirde İngilterenin ne suretle hare- .imtiyazlı mıntakalar makamatı n~ 
tahsisata daha 400 milyon frank il.ive"i karanlık tablosuyle tezat teşkil etmek- Franaadan kaçmıı olan ıermayeler ya- ket edeceğini öğrenmek istemişlerdir. de serdetmiş olduğu metalibeler ~ak --
icap eedcektir. tedir. Fransayı finans bakımından işi bit-I kında külliyen Fr~ns~y~. dön~üş ola: Eden bu suallere cevap vermekten da tefsirlerde bulunan dıplomas.ı er 

cHumanit<':» komünist gazetesine göre mit bir memleket gibi telakki etmekte ca'ktır. Fransız malıyeaı ıçın tehlike devrı imtina etmiştir. haf li Ingiltere hariciye n zarctiJllll ~ 
iee son güçlükler halk cephesinin mali olan ecnebi umumi efkarı frangın ko-1 geçmiş sayılmaktadır. Beynelmilel mmtakanın id.tre ve teş- di hattı har ketini tayın etme~en e elJI-
!"--------~----~~~--............ --.......... ~-·--....,,...·----.~"'!!'!..,...~....,-'"'""!~~~-~---~ ..... ~ kilatının Çin hükümetinin muvafakati bu makalel r otoritelerinin ittıhaZ rfl#" 

Viya nada 
---o-

Çarpışmalar oldu 
Viyana, 24 (Radyo) - Sondakilca: 

Kültür bakanının hir emimame"i ile 
kapatılan Viyana üniversitesi önünde bu 

sün zabıta ile üniversite talebeleri ara

tmda kanlı 'bir çarplf!Dll oldu. Oôrt k·~i 

pnlandı. bir ölü vardar. Yirmi üç tale-

1.e ·• ...• 

Fransada l B 1 • k k b• • olmadan tadil edilip cdilemiyeccği hak- cekleri h tı hareketi öğrenmek , 
e ÇJ a a JOeSJD- kında amele parti.si mebuslarından Ved- r B. Eden f sunda bu ndugunu beyan etıne~t_.M 

d k• ı ? good Bcnn tarafından sorulan suale tur : ler. Maafamıh İngılterenin Şan~ 
e J m er Var• F.deen tarafından verilen cevap nazırın - Bu sözlerden Japon taleplerinin tahaddüs etmiş olan fıili vazıyet.-~ --0---

-0--

Brüksel, 24 (Ö.R) - Teşekkül eden Hayvan haatalıkları 
Roma. 24 (ö.R) - Pariste çıkan Janson kabinesinde altı aoeyaliat, bq ka

cEpeh gazetesinin bildirdiğine göre tolik, üç liberal naZJr ve bir teknwyen 

Franaada on bet ilk tqrindenberi beli- bulunmaktadır. Eski Van Zeeland kabi
ren ve yirmi. yirmi bet vilayete, )'allİ neaindeki on bet nazırdan on biri yeni 
F ıanaanın hemen bemen tamamına taınil binede mevkilerini muhafaza etmİf· 
olaa hayyan haatahldan bir milyar frank. lerdir. Yeni bbine eeki V an 2'.eelaad 
.................. Oh4JlUI, ls:ı•ilı ' ı••..,. ................ 

bu hususta dün verdiği cevaplara bir redded:leceği manasını mı çıkarmak lA bıyle Japon metalibatını reddetnııY 
nümune teşkil edebilir. zımdır ? ği zannolunmaktadır. ~ 

F.den mebus Benne şu cevabı vermi§- Eden cevap vermiştir : Dün öğleden sonra Japonlar~ 
tir : - Bu ayn bir meseledir. Cevabım ih- mılel mınta1ca ıle Fransız ının ~ 

- Şanghaydaki beynelmilel imtiyaz timamlı hazırlanmıştır. Ve zannedersem buat kontrol etmeği istemif 0~ 
mmtakasınm idare prtları için hüküme- malinize de bir karşılık te§kil etmek- rına daır bir pyia deveran etınlf*it· 
tinin muvafakati olmadıkça deii§tirile- tıedir. kat jyi maM1mat almakta olan 
m.Jrecek Ölüa mabaDt nlzamnamelerdlr. Diler bir takım ıuallere :eevap .eren bu pyialara ehemmiyet .-.... -..... 

- ----111-naH 11_, ... -kpl lllttle'lııa .....,dakl ... Gir. 


