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Fiati (5) kuruftur 

lngiliz hazine ·müsteşarı döndü 
Ankaradaki görüşmelerde mali meselelere 

olunmaktadır temas 
Tütüncüler 

Devletin acil tedbir
lerine muhtactırlar 

' Tütün piyasasının ilk açılışını 
tatminkar bulmıyanlar tabii bugün
kü vaziyet karşısında müstahsillerin 
ıstıraplarını takdirde güçlük çek
ınezler. Bir ay evvel doksan kuruşa 
satılan tütünler. bugün elli kuruşa 
rnüşteri bulamıyor. Gerçi inhisarlar 
idaresi ile tütün Limited piyasayı 
lutmağa çalışıyorlarsa da rekolte ba
kiyesinin azameti karşısında tam ve 
kat'j bir muvaffakıyet elde edemi
Yorlar. 

Evvelce tlc tebarüz ettirdiğimiz 
Bibi tütünlerimizin en iyi cinslerini 
Amerikalılar satın almışlardır. Ge
riye kalan malların en büyük kıs
rnının kalite bakımından alıcıları 
rnerkezi Avrupa devletleridir. 

Filhakika hükümet Almanya ile 
Yapılan anlaşmada dokuz milyon 
rnark olarak tesbit edilen kontenja
nı hususi teşebbüs ve müzakereler-
le on sekiz milyona çıkarmıştır. 
Eğer bu rnikdar tütünün ihracatı 

iç~n ıılakadar alıcılar faaliyete geç
~ış olsalar, piyasa mahsüs bir iyili
ge doğru yol alabilecektir. Ulkin 
esefle söyliyebiliriz ki bir iki resmi 
ve milli firma istisna edilirse bugün 
Piyasada tütün alanlar spekülasyon 
Yapmak istiyenlerdir. 

edildiği tahmin 
····················~··················· 

Ankara 
•••••••••••••••••• 

Tahran ve Bağda
da telefonla bağ
/anacaktır, Tele-
fon hatlarının tem

didi devam ~diyor 
•••••••••••••••••• 

·Balkan Antantının 
Şubat toplantısın
da mühim görüş

meler olacak 
·••aea8aaaa~1aa•P8P•a•aaaa1a11aaaatalSa•• 

lıtanbul, 27 (Hususi muhabiri
mizden) - Ankarada maliye veki
li Bay Fuat A.ğralı ve milli bankalar 
direlitörleriyle temaslarda bulunan 
lngiliz hazine nezareti müsteşarı ve 
kredi daire&i direktörü sabah Anka
radan lstanbula döndüler. İngiliz 

Başvekil Celal Baya T vekil arkadn§ları ile 

finans aleminin bu salahiyetli mü- ANKARA - SlV AS TELEFONU 
messillerinin Ankaradaki göriitme-
lerinde mali meselelere temuladık- Ankara, 27 (Hususi) - Ankara ve 
ları tahmin ediliyor. lngiltere mem- 1 Sivas arasında ilk otomatik telefon 
leketimizin ekonomik kalkınma sa- muhaberesi yapıldı. Bu hat gelecek 
basındaki büyük te§ebbüılerine ala- yıla kadar Iran ve Irak hudutlanna 
ka ve aempati göstermektedir. - SONU DöRDONCO SAHiFEDE -

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

RW#ff' Mbi mnWcttcs 

açış söylevi kolejde ye
irf an hızı verecektir 

aşve ilin 
tişeceklere 

Fiatlerin otuz ile elli kuruş ara-
ıı~na kadar düşmesini fırsat bilenler, Ankara, 21 (Telefonla) _ .Maarii Başvekil, kısa bir nut~kla koleji açtı. rız. Memleketin her tarafından hu 1'abil 
çıftçinin sıkıntısından istifade · ede- cemiyetinin .Yenişchirde yeni yaptırdığı B. Cclfıl Bayar, nutkunda §Unları söy- mÜe'" eselerin taaddüdü irfanın yük.tel· 
rek, diledikleri ve insaflannın mü- kolej binasının bugün açılma merasimi ledi: m~i demektir. Yarın için yetişen bura• 
ııaadesi nisbetinde fiatleri kırmakta ld M · d b 1 Sayın arkada.,la ·ı· ı· t ynpı ı. ernsım e aşvckil B. Celtıl - '" rım, ııevgı 1 C\' a • daki gençleri kıskanmadan tebrik ede· 
Ve mü bayan eylcmektedirler. Piya- B k·ıı • . d .11• ..d f ı lanm. d 1 • • b ııa k .. lA I l ayar, ''c ı enmız en mı ı mu a aa ve- . rim. Ken i erını üyük istikbal bekliyor. 

b 
spe u asyoncu arın e ine kalınca kili general Kazım Özalp, nafıa vekili B. Mek.~ebi~ı.z hakkında . al.dığım mali't- Memlekete hizmet edecekJerdı·r. Vatan, 

undan daha başka türlü dl! bir ne- t b 1 t• bek . Ali Çetinkaya, iktısat vekili B.Şaldr Ke- mB nt reıım lı~tıln amamebn .. ıt~kınan ~ ışhr. kendilerinden istifade edecektir Bu her 
b~e ·lenemez. Zıra alıcı olmıyan uraya ev a arımızı uyu emnıyctle · 
ır mataı spekülasyoncu ezer. sebir, gümrük ve inhisarlar vekili B. Ra- göndeı;iyoruz. Mcktebinizin daha çok iki snadeti kendilerine bütün kalbimle 

Buna karşı koymak imkanı yok na Tarhan, profesörler, birçok mebuslar ileri gitmesini ister ve bunun için imkan ve samimiyetimle temenni ederim.> 
tnudur ~ ve güzide bir kalabalık hazır bulundu. nisbetinde yardım etmekten zevk duya- Memlekete hizmet edeceklerdir. 

Vardır. Çiftçinin her şeye rağmen ~- --------------"'""'!~~~--!!~~!!""'!!!!!~!!!!!!""'!'!"!~.;..!!!'!!!!!l!!'!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!l!"""'!"~!i!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I!! __ _ 

tnaneviyetini bozmaması, dayanma- LONDRADA 
~ıdır. Çift~i?in dayanabilmesi için 

e sıkıntı ıçınde olmaması lazımdır. 
Alacak1ısı kapısında bekliyen bir 

rn·· tıstahsil, kaça kaça malını sat-
~ağa mecburdur. Eğer yetiştiriciler ı 
1 
ır teşkilata bağlanmış, kooperatif-

d~r ~.traf ı~da toplanmış bulunsalar-
.. ~uphesız piyasanın şu durgun 

~un!erinde birez bekleme, vaziye
n ınkişafına intizar eylemek kud

retini gösterebilirlerdi. T e kilattan 
kahrum olan çiftçi, ihtiyaç içinde 
ib:anırken dayanmak kudretini 

el tte gösteremez. Her ne fiate 
0 Ursa malını verir. 

11 
Şu lıale göre bu mevsim için a1ı

t ~~k müstacel tedbir, tütün müs
ka b~ıllerine ellerindeki mallara ınu
tna 11. ucuz faizli kredi temin eyle~ 
1 e.ktır. Milli bankalar tütün böl~e
t~t~n?e harekete getirilmelidir. Tü- Lord Halifaks 

Yapılacak görüşmeler 
··-·-·-Versay muahedesinin müstemleke

ler ahkamını değiştirecek yeni bir 
konferansa mı kapı açacak ··-· ..... 

l/ ctilerin mallanna mukabil para • • 

~~ı:~~~;e~i:;re ~=n~!~e~:!~:~~: Unı·ver sı·tede Güneş 
•Yet önle h'·k·· . h ııu ~ nemezse u umetın u- o 

cei. teşebbüslerile elde edilen neti- EN o· -Sl_S_ -- -
dahr m~stahsile değil, mütavassıta. takımını 
rıy a dogrusu spekülasyoncuya ya- R k 1 k 2 J d tanacaktır. Yeti tirici malını sattık- e to•• r Ü te deg"' ı•şı•kıı•k • yen İ 
cıla onra piyasaya çıkacak yeni alı- lstnnbul, 27 (Hususi) - Güneş ku-

tnlariıd.~ı·r .... ::!~~~ı ç~~Pç~~:~ı:dlia~dbeuldacaeğki.l~ ol acag"' 1 so•• ylenı• yor lübünün takviye edilmiş (B) takımı ile . Yunnnistnnın Enosis takımı arasında ilk 
T· karşılaşma Taksim atadında oldu. Hava 

b titünc ··ı • . "dd ir d u erımız cı en acınacak yağmurlu olduğ'!ndan seyirci sa) ısı az· 

lara u.rdunıa dü müşlerdir. Eğer on- , A k 
27 

dı. Sahanın da çamurlu olması oyunu 
cı di b" d l n ·ara (Telefonla} - Oniversi- Fuat Köprülünün de Üniversite rektörü 

tüt•· ır yar ım yapı ama7.sa ' zevksiz yaptı . 
.., Un nıüstahsı"ll . I k tc rektörlüğünde bir değişiklik olacağı o]ncağı hakkında bir rivayet dola•mak-••e t k en ve ge ece se- " Maç, yağan yağmur altında ve çamur-
tu.,,_ıe oltesi büyük tehlikelere ma hakkında burada ısrarla dolaşan bir şa· tadır. 1 . . d h c·· l'I • <.1JUr - d B - ar ıçın e emen tamamen uncş ı enn 

h· · yia var ır. u §ayiaya göre rektör B. Ankara, 27 (Telefonla) - Birkaç hak" • t' l d t · oır t f ımıye ı a tın a cereyan e tı. 
- S ara tnn müstahsillerin daya- Cemil Bilsclin yerine Kütahya aay]avı B. gündenheri rahatsız bulunan maarif ve- Neticede Güneş takımı Yunan takı-

ON~ iKiNCi SAHiFEDE - Re~p Pekerin veya profesör Neşet Öme- kili B. Saffet Arıkan evinden çıkma· mının attığı bir gole mukabil iki gol çı· 
AKKI OCAKOöLU rin getirile<:eii aöy)eniyor. Profes5r B. makta, makamına ıe1ememektedir. kararak m~i gallblyete1e bitirdi. 

SO)(,~, 
-=:!!, 

Seyhan bir bucuk • 
metre _yükseldi 

Adana, 27 \Hususi) - Seyhan nehri son 
yağmurlardan bir buçuk metre kadar yükseldi. 
Şimdilik zarar yoktur. Ceyhan tabii vaziyette
dir. 

...... ı··ıi;."TA.YiN .. YENiREJIMi'i·· .. ··= . . . . . . ... ş~·;ıikJ~;·"iÇi; .. ı 1 . 

Beyanname neşredildi 
Fakat tezvirler ve tahrikler devam ediyor 

Türk evlerine tecavüzler oluyor 

Antakyadnn lı ir görünüş .. 

İıtanbul, 27 (Hususi muhabiri- iyete girme1i münuebetiyle bütiln 
mizden) - Halayda yeni rejimin Hatay ıehirlerinde yapılacak ıen· 
29 ikinci tqrin pazartesi günü ila- likler münasebetiyle mahalli hükü· 
nma intizar edildiği halde tezvirat met bir beyanname netretmiıtir .... 
ve tahrikat devam ediyor. Bazı Halle bu tenliklere İ§tirak için An
Türk köylerine bedevi Arap qiret- takyada belediye meydanında lop· 
)erinin reisleri yerleımekte, Türk lanmağa davet edilmittir. Bu ıen
evlerine haydutça tecavüzler yapıl- likler esnasında Arap propaganda· 
maktadır. cılann hadiseler çıkarmağa ta.aaddl 

Pazartesi günü yeni rejimin mer- etmeleri pek muhtemel görülüyor. 

•• 
Uzüm satışları 

Alman kont~ol dairesi 
fiatler tesbit etti • 

yenı 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

BU FIATLER 
•••••••••••••••••• 

la§ma hasıl olmuııtur. Bu yüzden borsa• 
da da muameleler müaait teltilde lnltitaf 
etmiştir. 7, 8, 9 ve 1 O numara Uzümler 
üzerinden epeyce muamele olmuştur. 

Kontrol dairesinin kabul ettiği fitler, 
eski fiatlerden her numara vasati iki 
kuruı daha fazladır. 1 numara 21.25, 
kuruş, 8 numara 22.25 kuruıı, 9 numa
ra 2 3 kuruıı, 1 O numara 2 S. 7 S kuru§. 
11 numara 28 kuruştur. Eski fiatlerle 

Her numarada iki 
kuruş daha fazla 
bulunuyor. incir 
için de yeni f iatle-
re intizar ediliyor karıılaıtırılırsa artma yedi numarada 

""""'"'"'"""""""""""""" .. """'" 2.25 kuruş, 6 numarada 2.2S kuruşu, 9 
Dün üzüm mahsulü üzerine hararetli numarada 2 kuruş, 1 O numarada 1. 7 S 

muameleler yapılmıştır. Alman kontrol kuru;ı, 11 numarada 3 kuruştur. 
dairesinin tesbit ettiği yeni fiatler göz Yukarıdaki fiatler Hamburg teslimi eif 
önünde tutularak lzmirli ihracatçıların I gatışlara aittir. incir mahsulü için de ye
yaptıkları tekliflerden bir kısmında nn· ni fiatlere intizar edilmektedir. 

Bir· lokomotif devrildi 
Makinist öldü, ateşçi yaralandı 

Ankara, 25 (Hususi) - Şehrimize I tepli Hüseyin de yarolanmıştır. Kazn
gelen mnlfunata göre evvelki gün Mar- nın son günlerde yağan yağmurlardan 
dinden gelecek ekspresi almak üzere me-ydana gelen sellerin raylar altmdakl 
Akçakaleden hareket eden 621 numn- toprnkfarı oyması yüzilndcn lokomotl
ralı lokomotif Mustel köprüsünü 200 fin çökmesinden ileri geldiği anlaşıl
metre geçtikten sonra devrilmiştir. Mn- mıştır. Lokomotifin kaldınlması ve yo
kinist Maraşlı Veli ölmUş, ateşçi An· )Ull tamiri için çalışılmaktadır. 
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B ay ram 
Cumartesi günüdür 

SORUYORUZ: ŞEHiE(:J:iABERC:ERi ---··---

Kadınla erkek arasında 
Temiz ve menfaatsiz bir 

Dünya iplik fiatleri Kutlu olan bayramın iptidası önÜ'" 
miizdeki Cumartesi gününe rasılı· 
yacağını sayın uluaa bildiririm.. 

lzmiT Müftüsü 

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

Arkadaşlık kabil mi? 
............................................................ 

Pazarlarile müna
sebetlerimiz 

--0--
Son günlerde, .aramızda ticaret anlllJ-

ması mevcut olmıyan memlaketlerden 
bazı fş teklifleri alınmaktadır. Gerek 
Türkofis, gerek ticaret odası, serbest 
döviz getiren bu gibi müracaatlerle ya
kından alakadar olmaktadır. 

Vekalet fiatlerin 
kontrolünü emretti 

R. ÇELF.BIOOLU 

* Dün çarıılarda gözleri çekecek 
kadu bariz bir faaliyet vardı. Bu• 
nA sebep, bayramın yaldllJınıt ol• 
masıdır. Bilhaaaa kundura, ıuhafir• 
ve elbi.se satan küçük dükkan .,,. 
mağazalarda iyi ioler olmuıtur. Bi .. 
ze verilen malUmata göre, tütün 
müııahııilinin eline bayramdan son• 
ra daha fazla para geçeceği için. 
işler bayramı müteakip daha iyi ol· 
mak istidadıru haizdiT. 

Antil adalarında bir firma, Ankara 
ticaret odası yoluyle şehrimiz ticaret 
odasına müracaat ederek memleketi
mizden kuru yemi:ı ve kuru sebzelerle 
şayak, elbiselık kumaş, şapka gibi eş

yalaTı satın almak isted.iği'1i bildirmiş

tir. Bu müessese, mal bedellerinin In
giliz lira;ıyle tediye edileceğini bil<lir-ı 
miştir. 

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

Depolarında 

iplik mevcut oldu
ğu halde iplik sat
maktan istinkaf 
edenler haklarında 
takibat yapılacak 

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

KIVRAK IPLIKLERı 

4 numara 322 kurut. 6 numara 333 
kuruf, 8 numara 382 kuruı. 1 O numara 
4 1 3 kuruş, 1 2 numara 462 kuruş, 14 nu
mara 518 kuruı, 16 numara 545 kuruı. 
16 numara 581 kuruı, 20 numara 615 
kuruı, 22 numara 651 kuruş, 24 numara 
685 kuruştur. 

Adana ve Mersin vil8.yctleri dahilin-

-~ -Tütüncüler 
de butunmıyan fabrikalar. pamuk nakli- De·•letı·n a·cı·ı tedbir· 
ye farkı olarak paket başına 2 O kuruş "" 
zam yapabilecelderdir. Y ulı:arıda da işa· / • ht t /ar 

l!<tısat vekaleti, pamuk iplikleri fiat- erıne mu ac ır 
ret edildiği gibi bunlar toptan eatış fiat· • 

__.,._ 
Tirede od-:ı intih~b:.·ı 

Dr. Abdi Muhtar 

!erini yeniden tesbit ederek alakadar 
Geçonlerde yapılan Tir' ticaTet oda

sı meclisi intihabatı iklıs:ıt vekS.letince makamlara, fiatlerin kontrolünü emret-

tasdık edilmemiştir. Buna sebep, inti- ı '."iştir. ~~rhal. tatbikine ba~lanan. pamuk 
hap mazbotalarında, s~çimin komiser ıphklerı azamı sabş fıatlen, fabrıka tes
huzuruyle yapıldığına dair bir kayıt 1 

limi peşin aatışlar için şöyledir. 

1 'd" --0--erı ır. &--' 
Gerek fabrika ve gerek ticarethane -BAŞT ARAFI BiRiNCi SAHIFED . 

b.l · · · k d" ' d"1-eli• satışlarında bir paket dahi toptan oatış na ı mesı ıçın re ı tem n e uı" 

addolunur. Kilo veya çile gibi perakende diğer taraftan da temin olunan k_o~· 
satışlarda yekiln itibariyle paket fialini tenjanlar mikdarında satışlar ,çın 
tecavüz edemez. faaliyete çekilmelidir. Eğer zam3

' 

"İleri hamlesi yapan her medeni ülkede 
ayni sual gazetelerin anket mevzuu 

olmaktadır ,, diyor. 

bulunmamasıdır. Seçim yeniden yapı- VETER iPLiKLERi: 
Fabrikanın bulunduğu ıehirlerdeki runda satışlar bağlanamaz, piyasa· 

tüccarlar. topdan satış için fabrika fiatı- run faaliyeti bu durgunluk içinde 
4 numara 295 kuruı. 6 numara 315 ne azami yüzde 1 ilave ederler. Fabrika kalırsa temin olunan kontenjan~ 

kuruı. 8 numara 335 kurut. 1 O numua haricindeki ıehirlerdeki tüccarlaT kar ve da müspet bir fayda vermiyece~ı 

lacaktır. 
__.,._ 

Mersinde daimi 
sergi 355 kuruş, 12 numara 395 kurut. 14 nu- masrafları için yüzde 3 ilave ederler. aşikardır. 

. . k . . mara 440 kurut. 16 numara 460 kuruş. !lô.n edilen fiatler hamidir. Eğer fab· Tütün bölgelerinde zan ve tah• 
Fakat doktor başkalarının telakkilerini rencide 

etmekten sakınarak cevap vermiyor. 

Mersın ticaret odası, memle etımız- 118 48• k 20 < 
10 

rd r 
. ,. numara J uru,, numa.ra J rika daha ucuza satıı yaparaa, tüccar da minlerin üstünde bir IBtırap va ı ' 

deki fabrikalan ve fabrika ınamuuıtla- k 22 < 3• k · ·rı 
uruş, numara J J u1111. perakende satııta ayni ucuzluğu ikame· Tütün bütün ihraç maddeleriınıZ1 

rını tanıtmalı:. ve iş adamlarımıza bir Bu 
1 KATLI iPLiKLER ·. ye mecburdur. Paket ambalaj masrafı Üstünde bir deg" er ta•ımaktadır. .' kolaylık temin etmek düşüncesiy e da- • ı-

fabrikalara, balya ambalaj masrafı mü•- na kar•ı çok yakın ve ciddi bir a a• 
~akında gazetemizde intitu edecek olan ilmi bir iml bir meşher meydana getirdiğini • • h 

şehrimiz ticaret odasına bildirmiştir. 4 numara 325 kuru,, 6 numara 345 teriye aittir. Balya ambalaj masrafı ha· ka göstermek kat'i bir ihtiyaç ı·~l ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
kikt masrafı tecavüz edemez. \indedir. Mevcut v.aziyetin ıs 31 '. 

Milli fabrikaların satışlarını arttırma- kuruş. 8 numara 3 70 kuruş, 1 O numara 1 lı 
k Gerek tüccar ve gerekse fabrikalar, için önce acil tedbirler düşünü me ' 

ğa ve satı~ maddelerini müspet Te lam 396 kuruş. 12 numara 442 kuruş, 14 1 k .. le-

seri makalelerinde bu ıualimizin kendi kendine r:.y-
••••••••••••••••••••••c•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
dı.nlanacağmı viad ediyor. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

usulüyle tanıtmağa matuf olan bu te- depolarında iplik mevcut olduğu halde, bu vaziyet erin te errürünü on (i 
numara 49 3 kuruı, 1 6 numara 5 19 ku- mübayaa için müracaat eden müşteri- mek için çiftçiyi teşkilatlandırma 

şebbüs lzmirde iyi karşılanmıştır. lz-Dr. 'Abdi Mahtmı kliniğinde ziyareti tıuarladığım zaman bu 
mevzu üzerinde bizim belki ilk nauırcla biraz çiğ görünebile
cek olan sualimize apcuuız cevap vermiyeceğini tahmin ediyor
dum. Çüka o biitün ilim adamları gibi ele aldığı davayı muhtelif 
puvanclülerden mütalaa etmeden likrini söylememeğe alıfmıf
trr. Bir ilim adamı için ,ümullü, ihatalı mütalaalar serdederken 
banlmın ilim gözüyle reclcledilemiyecek hakikatlere dayanma
sını utemek tabiidir.Biz, ilmin tetkik dairesine giren her mevzuıın 
ağır bir etüde ihtiyaç gösterdiğini ve bunların izahı uzun süre
ceğini takdir ederiz. Ancak açtığımız ankette her gün kendi ara

. . dak" f b ik 1 1111. 18 numara 5 50 kurut, 20 numara !ere satıt yapmaktan istinkaf ederlerse işine önem verilmelidir. 
mır ve ctvarın t a r a arın, ma-

l't .. l . .. 00 I .. t 581 kuruş. 22 numara 612 kuruş, 24 nu· haklarında derhal kanuni takibat yapı- HAKKI OCAKOöLU 
mu "' numune erı go erme ert ıs e-j 

·ı · t' B ·· 1 1 b" l'kte mara 643 kuruş. lır. nı mış ır. u numune ere ır l sa- ___ "'!" _________________________ _ 

Otobüslerin /stanbala tış fiaUeri de bildirilecek ve icabında, l'kı' Bayan 
talep vuku bulduğu zaman bu nümune-
ler, yine fabrikalara iade edilebilecek-
tir. 

aıa bilirim. 
mıda cliifiinclüğiimüz likirleri ortaya atmak ve onları biraz ba- Fakat bu sualinize kartı tqımakta ol· 
sil t• olsa o Jekilcle belirtmenin ele ayrıca bir ehemmiyeti olaca- duğum ıahsi fikrimi müdafaa etmeğe 
ğına kaniiz. Onun içindir ki ilim adamlarının çok teennili ce- lüzum lıiuetmiyonmı. Bu ıuali siz aoru
vapları yanında daha çabuk fikirlerini ortaya koymaktan sakın- yorsunuz ben ise ıimdilik cevap vermek 
mıyan gençliğin kendi mütalôaaına, içinden doğup gelen düfün- istemiyorum. Çünkü sizin müracaatinizi 
celere ~armayı da laydalı görüyoruz. kırmamayı ne kadar arzu ediyonam, 

.;* • b3Şkalarıntn teli.kkilerini rencide etmek-
Dr. Abdi Muhtar sevimli bir çehre ile beni karfdadı. Ziyareti- ten de o kadar aa.lruııyonan. 

Bir.i "Cimter,, diğeri 
"Cimtay,, 

Dün ikinci sulh ceza mahkemesinde 
bir hakaTet davasının duruşması sıra

sında hakim Naci Erel dinlediği bir ka
dın şahide hitaben : 

- Soyadınız nedir ? Diye sordu. 
- Cimter .. 

- Ne demektir bıı ? min sebebini hinetmifti: Halbuki yaktnds yazmağa baılıyaca· 
- Benden de anketinize cevap isteyeceksen beyhude yorul- ğun ba'ti<ıı bir aeri içinde bu sualiniz ken- - Ne bileyim ben .. 

ma.. Ben ba clela birfey söylemiyeceğim. di kendine t:.n".iş bulwuıcağından, o za- Yine ayni davada dinlenen bayan 
/nar ettiğimi görünce dayanamadı, bana niçin bu kadar ihti- m:ın hu b~ı:!:ıl:i fi!trimi hem söylemit Mürüvvete sordu : 

razkar olduğunu fÖylece anlattı: obo:ı.;ilm •·~ hem d~ bb"l ettiğim nok- - Senin soyadın ? 
Heri bamleai yapan her medeni ülke- miiııaka? nıeY"ZUU olmaktan çıkar. tai ~an r.c~ech:ı edin.,...iı olduiium d~ - Cuntay., 

de ayni aual ıraaetelerin anket menuu Çünkü bu telakkiye iltifat etmiyen aa- beffi olac~lrtır. - Nedir bu isimler böyle .. 

olmaktacLr. fa geçerseniz, durduğunuz, oturduğunuz ~evzu 0 z:"":ın ahlak .ce~heai içine Geçen gün birisi soyadının cKatır>, 
Bu ııualin her yerde aorulmut olması yerden dkin umumiyenin gazabını, İn- değil batl<a bır kadroya gırtıUf bulunn-1 bir diğerinin de iblis oğlu olduğunu 

ve uk uk ba aualin tazelenmesi mulmi fial .•.. t•• .. ek · • B t-"•-•-· cağından kinueyi rencide ~tmiyen biı'I 50··ylem;•l rd' H"·k·· t b k u ını us tmuze ç ers.ına. u cıa&Kı- --~ e ır. u uıne u anun 
olan bir cenbm henüz verilmemif oldu- _, bul il . hami •1 Ulul. ile herkese vazıhan ıöylenmiJ ola· l • b' ksa 1 ık B" 1 ye tarutar unursanız en ecı e- \ u vı ır nıa ta ç armı.ştır. oy e so-
ğuna en güzel bir delildir. . . ıilıf fi 1 zil" • • caktır. Yakamı ellerinizden kurtarmak 1 

F-'--t bu ıual <-'-"'-aten cevabı ve- nn ıs a Ye e ırıınız. . . ·-· .. . .. yad arı takmak ve almak için değil, na-
..,.. ıuuuı< • • • • • • ıçm verdıgım bu ruıvetı kabul etmeruzı 

rilAmı'yecek kadar m"-LüJ· müd" ur·· ?. Fakat ıız dıyecekıınız ki: Efkinn umu- . d -· B' . . ualin. • sıl olsa, bunları hükümet değiştirecek-,.;: ~ • • • 1 rıca e ecegım. ırmcı ı rzı cevapsız: 

Ş .. h olı: ki ab k la 1 mısmden korkan, huswuinden sakınan b _,_ ,._,_ . . b b' . 1 tir. up e y c:ey ı en o y o an •u- . .. • . • 1 ır .... mca uuucınm ceva ı ta ıatıy e ve-
alletden birisi de budur ve veril..-i ko- bır adam hamyetini tamamen kaybet- . rilmemiJ olacakhr. - Bayım ne yapalım, bu isimleri al-
lay olan bu cevabı 'O/ermek için fazla bir mİJ, ko~kak bir .. iıuo.n ~em~tir. Biz sizi ı YENi ASIR_ Anketimiz lzmir ırenç- dığıınıza çok şükür. Bunları bile !ren-
medeni cesaretin ve kuvvetli bir cüre- ba YUJyett .. e ırormek ute.rruy. oru. z. 1 ıcri ara11nda büyiik alaka uyandınntttır. dimize lakıncaya kadar neler çektiğimi-

B daf d k b f zi siz bilme•"·ın· ı·z. tin aalıibi olmak lizımdır. en mu aa e ece ır ikrim oldu· Gençlerin keneli diitüncel..-ini bildiren ~ 
Zira sualin alılika temas eden taraf- iu zaman, efkin wnwniyeye değilse bi- 1 mektuplar almaktayız. Bunlan ve bize Hakarete müteallik olan bu davanın 

lan vardır. Bir mevzu umumi ahlak te- le efkin hwusiyeye ehemmiyet verme- 1 gelecek olan mektuplan sıca ile netrede- gelmiyen şahitlerinin zorla getirilmesi-
l•kk"inıe teınu ettikten sonra, uluorta mesini ve fWimi müdafaa cbneaini pek 

1 ceğiz. ne karar verilmiştir.-
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Suiistimal 

Bir memurun evinde 
araştırmalar yapıldı 

--0--
Dün, müddeiumumilik makamının 

müsaadesi tahtında sabık Urla mahke

mesi kil.tiplerinden B. Cenahın evinde 
zabıtaca araştırma yapılmış ve bazı res
mi evrak yakalanmıştır. 

Vazifesinde görülen yolsuzluklar üze
rine adliye müfettişliğince B. Cenahın 
vazifesine son verilmişti. 

B. Cenah vazifesinden ayrıldıktan 

sonra bazı evrakın dairede eksik oldu
ğu görülmüş ve evinde araştırma ya· 

pılması lüzumlu görülmüştü. Dün za
bıtaca yapılan araştırmada B. Cenahın 

evinde bir çok mahkeme ilamları bu
lunmll§, bu memurun kullanılmış pul

ları tekrar kullanarak bilahare iptal et
tiği anlaşılmıştır. 

Suçlu derhal sulh mahkemesince tev
kif edilmiştir. 

FIKRA 

muhacereti 
Belediye, şehir meclisinde otobüsle! 

hakkında verilen hrar üzerine otobill 
varidatın~ yüzde on nisbetinde bit 
kazanç almağa karar vermişti. Qtobii!' 
çülerin müracaatleri üzerine bu işe da· 
ha pratik bir usul vazedilmlştir. ger 
otobüsten günde yüz elli kuruş 1<aıa09 
alınmaktadır. Bu suretle, her tiirlU ııı°ı• 
amele noksanlarının de önüne geÇı ' 
mektedir. Önümüzdeki hafta içinde da• 
ha beş otobüs Istanbula gönderilecelc· 
tir. 

--=--
T e peköy pazarında 

bir hadise oldu 
Tepelcöy pazarında bir hadise olnıUt 

tur. Tepeköylü Hasan oğullarından p.. 
oğlu Hasan, Kırşehirli Aliyi bir tenci<• 
bedelinden dolayı bıçakla ağır surett• 
yaralamıştır. Yaralı hadiseyi müte,.JıdP 
Izmire getirilerek Memleket hastane' 
sinde tedavi altına alınmıştır. Suçlu y•' 
kalanarak adliyeye verilmiştir. 

' 
Ahçı vitrini 

İstanbul umumi mecliıi, son toplantılarından birinde, lokaııt• 
camekanlarında yemek tethiri aleyhine bir temenniyi nal!ıı.~ı 
dikkate aldı. 

Son giditimde Atina tavernlerinden birinde bir ipe bağlanmıf 
ve tavana aaılmıt canlı bir istakoz gördüm. Dar ağacına aeılmlf 
ve daha ölmemif, bir insana benziyordu. 

Tavern'de kimse bu tavana aaılı istakozla alakadar olmadı. Is· 
takozun saatlerce süren ıstırabı tavern'in nefesinden hiçbir fOY' 
azaltmadı. Ne bir damla eksik içildi, ne bir kelime eksik koıııı· 
tuldu .• 

Amerika coğrafya enstitüsünün fotograf muhabiri Rogers Sir• 

kecideki bir i,kembeci dükkanı önünde bana: 

- Camekandaki basların resimlerini almak iıtiyorunı ! 
1 

Dedi. Hayır mı, eve~ nıi deıem, naaıl bir esbabı mucibe b;.' 

sam, diye kendi kendime dütünüyordunı. Rogera, birden dön \lr 

gözlerini ve alnını oğu,turuak: ı 

- Y apamıyacağım vazgeçtim. 

Dedi. Rogers umumi harbe ittirak etmit ve insan b~tl.arı;~: 
vitrindeki hatlar gibi yığılıtını görmüt bir Amerikalı ıdı. 1 

rine onun için fazla bakamam•t· Bana bunu ıonradaıı. anlattı· 
aJıalli 

Atinada bana, htanbulda Rogerae aykırı gelen teY m ·ıJ< 
itiyatlardır. Hakikatte ne Atinada neronlar, ne de btanbulda ı 
ve orta çağ fatihleri vardır. b'' 

• 1 
Temenni takririnin belediye zabıta11 talimatnamesıne .. 'ıı• 

maJde halinde gireceğini ümit ederek, bilhaua ileri kül~h·~;lc. 
sanlar tarafından yadırganan itiyatlarımızdan kurtulnıag 
kat edelim. 

N. ATAY 
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General Fran.ko Diyor ki 
Tavassut kabul etmem! Barselonla 
uzlaşmam! Zafer harp sahasındadır 

•Ekslk> ... Yarabbi bu ne siliirll ke
limedir ki sağa bnksak karşımıuı, so
la baksak burnumuza çıkar. . Önümilz
de ayağımızı alır, arkamız.dan tekme 
savurur ve dünyada olmadığı, bulun
madığı yer asHi yoktur. Ne tamamlanır, 
sonu bulunur, ne de dünya bundan ya
kasını kurtnrnbilınıs1ir. Karun olsalnr 
dahi.. 

En ev\•cl ve en goze batan, ve her za
man söylenen eksik · Roma, 27 (ö.R) - Burgostan bildi· 

dlıyor: General Franko gazetecilere §U 

beyanatta bulunmu~tur: Dahili harbı ne· 
licclendirecek olan karar silah kuvvetiyle 
elde edilecektir. Her tavauut teklifini 
?eddedcıim. Barselon hükümetiyle hiçbir 
'12lll§ma kabul edemem. Zafer bizim için 

harp aahncsinde olduğu k.adaı ekonomik, 
ticari ve ııosyol sahalarda da müemmen
dir. 

Paris, 27 (A.A) - Geneıal franko 
Havas ajansının Burgos muhabirine şu 
beyanatta bulunmuıtur: 

Ben bu hnrhı silah kuvveti ile ka-

B B. Göring ve Frik 
25 bin kişi önünde nutuk verdiler 
Hamburg, 2 7 (A.A) - 25 bin kişi ryoya kadar uzatılmaktadır. 

&nUnde bir nutuk eöyliyen Göring Al· Göring Almanyanın müstemleke ta· 

~yanın yeni kuvvetini eun'I iptidai leplerini tekrar ederek nutkunu bitirmi~

Jnaddeler imalatındaki bolluğu ''e Al- tir. 

-.nyanın müstemlekelere aahip olınıJt 

Jialkını tebarüz ettirmiştir. Görin3 de
Plİ§tir ki: 

Berlin, 27 (ö.R) - 25.000 xi~i önün-
de beyanatla bulunan dahil iye nazın Dr. 
F rik Almanyanın müstemlekeler hakkın

daki taleplerinden b ahsetmi' ve bunlar 
- Almanyanın doıtluğunu kazanmak tat~in edilerek adalet yerini buluncaya 

faydalı bir ıeydir. Roma - Berlin çelik jkadar Almanyanın ta1eplerinde ıuar ede· 
lblhveri Avrupadan geçmekte ve Tok- c~ini bildirmiıtir. . 

F ranSız Sosyalistleri 
Kongresi Üç gündür devam ediyor 
Paris, 27 (ö.R) - Liyondan bildi

riliyor: Fransız ıosyal partisinin milli 
konseyi üç gündenberi de' am ediyor. 
Dağıtılan faşist teşkilatının parlamenter 
telli olan bu parti müzakerelerinde bu
eGn milli mildafaadnn bahsedilmiş ve 
Fransız ve Alman ordularının kuv,•etle
rinl rnukaycse eden bir rapor okunmu,. 
lur. Parti reisi albay de la Rok beyanatta 
bulunarak bir milli müdafaa neı:areti te-

ı;isi lüzumunu müdafaa etmi: ve öteden 
beri bunu tavsiye ettiğini ve B. Tnrdieu 
harbiye nazırı olduğu vakit te bur.u mü
dafaa için hndisiyle görü~meğe gittiği. 

ni, ziyaretlerinin bundan başka Lir ga

yesi olmadığını ıöylemi~tir. (Halbuki 
mahkeme huzurunda eski başvekil B. de 
la Rokun her ziyaretinde kendisinden 
mestur tahsisattan para aldığını bildir
mişti.) 

Almanya kara 
silinmesini 

listeden isminin 
istemektedir 

zanııcağım. Hıçbır tavassutu kabul ede
mem. Valcnsiya ile her türlü uzlaşmayı 
da kabul edemem. Düşmanlarım ile hat
ta her hangi bir görüşmeyi de istemem. 
Mütareke ~erniti miinakaşa edemem. 
E.ğer düşmanlaı:ım teslim olmnk isti~ or
lıırsa kayt "e şartsız teslim olmnlıdırlnr. 

- DUnyanın çivisi! dir. Asırlar, in
sanları değil, arzı yıprattığı halde : 

- Hfılfı dünyanın çivisi noksandır ''e 
eksikti'· 

Acaba kim bund:-n yakasını kurtar-

il 
mıştır. 

A nkarada bir pu uk Hastalanıp ta derdine dermanı bir 

fabrikası kurulacak gamsızın gömleğini bulmakla şifa bula
cağı tavsiye edilen bir hükümdara bi-

Anknrıı, 2 7 (Hususi) - Tiirk köy-
1 

l ll d · l d"ğ" "b" . .. .. . . . . e; masa arımız a soy en ı ı gı ı gam-
tusunun pulluk sahıbı olması ıçın yapılan b l .. l ~· · ek "k .. li l 

b l 
sızı u up gom egını sı gorm ş er-

çalışmalar bir neticeye varmış u un- d" 
maktadır. Haber alındığına göre bal:an- ır. 
lık pulluk fabrikasını Ankaradn tesis Hey gidi dünya he~! Ziya paşanın : 
edecektir. Fabrika şimdilik 50.000 pul- <Kimi etmez kanaat, naili gurur rc-
luk ve bu anıda diğer ziraat aletleri de fah olmu~> 
imal edecektir. Dediği insanlar bile bugün : 

Sil if hede yeni bir 
nüfus sayımı 

Ankara, 27 (Jluau!<İ) - iç bakanlık. 
Silifke hükümct konaKı yan~ınındau kur· 
tarılamıyan Siliflı:e kazaeı nüfus kayıtları 
için bir nüfus eayımı yapılması için vila
yete emir vermiştir. Bakanlık !!ayım için 
lüzumlu olnn evrakları Silifkcye eevket
tiği gibi ayrıca bir miktar da tah~isl\t gön
dermiştir. Kaymakamlık hnz.ırlıklannı 

yapacak ve sayımın en kısa bir zamanda 
ikmaline çalı§aCaktır. 

lzmitte yetiştiıilen 
meyva fidanları 

- Otomobilim 937 modeli, ah! 1938 
modeUni alabilsem. -- Bu rndyo artık demode oldu, yeni-
sini alalım ıımmn? 

- Geçı-n hafta kill"kiimün tüyünden 
bir tutamını kedi kopardı, ~·enisi ek
sik.. 

- Pantalonun paça astnrını yırtını

şım, bir dahasını yaptıracağım lakat .. 

Derdine diışmUşlerdir. Sormayın tm
Bır elek, tıngır taşların dertlerini. .• Ki
misi ay başını iple cekel", ay ortasında 

da ipın ucunu kaçırır, gırtlağına kadar 
ihtiyaç deryarında şenaverlikt:'? _. ya
parken : 

İzmit, 2 7 (A.A) _ Viluyetim:.ı fi- - Kömür eksik, yağ eksik, ekmek ek-
danlığındn hu sene 44'1591 aciet muhtelif sin, un eksik.:. 
aşılı meyva fidanı ile 335,423 aclet muh- - Karı çıplak, kız çıplak, para ek-

telif aşı!!ız meyvalı meyvasız fidan yeti~ 
tirilmiştir. Bu fidanlar çok ucuz liıı.tler
le vilayetimiı: halkına dağıtılmaya baş

sik, pul C'ksik.. 

- Bir tatlı istıyonız amma şeker ek
sik.. Un eksik .. 

lanmıştır. Fenni hir 
İçinde yetiştirilen bu 
rağbeti pek fazladır. 

terbiye ve ~ıtlar - Papu5 <lelik, cakct 
fidanlara halkın bozuk, yama eksik. ,.. 

yırlık, hava 

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

Olü mü, 
Feryadını salnrlar. 

Zengini de orfa haHısi de fakiri de 
evinin içine girdiği zaman mutlaka :Va~iıı&ton, 27 ( A. A ) - Almanya rendiğine göre bu teşebbüs Almanyanın 

Aınerika birleıjk devletleri hüicümetine bu yoldaki ilk teşebbii.sü değildir. Bil
tnUracut ederek Almanyanın karşılık- Akis Amer ika ile bir ticaret muahede
Jı ticaret kolaylıklarından istifade ede- sine mani olan engelleri kaldırmağa D • • 
~lyecek milletler kara listesinden ismi- matu! bir seri teşebbüsün sonuncusu-! lrl 
nhı silinme.!l için yapılacak Amerikan dur. 
!tekliflerini iyi bir surette kaJlılayaca- Şimdiye kadar A merika h~iciye ne-

mi? 
"- Şu da eksik, bu da eksik. 
Derdinden; töbeler töbe i hiç 

zaman başları ağrıma.mış değildir. 

* 
bir 

•Eksik .. > Yarabbi! Bu ne sihirli ke-

lını bildir~tir. zareti Almanyanın bu teşebbüslerine 
ltöyter muhabirinin bu hususta öğ- ce\•ap vermemiştir. 

Gömüleceği sırada 
"canlıdır,, diye tek 
rar hastaneye götü 

limedir·, ne insan ycıknsına yapışmış ka
ra koncolostur, ne deiedilmez beladır. 

ne garip hastalıktır ki her hastalığa ça
re bulan döktorlar, her müşküle karşı 

SON HABER .. . 
.... • • ...., - • #. 

Japonya Frankoyu res
men tanıyacak mı ? 

Londra, 2 7 (AA) - Londnı.nın salahiyettar Japon mahfilleri T ohyo hü
kümetinin" pek yakında F ranko hükümelini tanıvncağını tnhmin etmektedir
ler. Bu mahfiller Jnponynnın Frankict lspnn) ada ınuhım mcnfan~leri olmakla 
bernber bu tanıma keyfiyetınin muhik olduğunu b ' n <'lnt('kte '(' Lun.ı iki 
~ebep gÖbtcrmektedırler: 

1 - General Frnnkonun muvaffakıyeti. 

2 - Komünist aleyhtarı paktın imznsı. 

Bu pakt mucibince Japon hükümeti ile lt.alyn ve Almanya nrasında le5a• 
nüt husule gelmesi ~rthr. 

Tokyo, 27 (A.A) - Hükümet Barselondaki Japon fahri konsolosu Dek· 
gadoyu azletmiştir. 

Gaı.etcler bunu J aponyanın pek yakında F rıınko hükümetiııi re.,-mcn tanı· 
yacaf:ınn dair bir İşaret olarak telakki eylemektedir. • 

lngiliz • • 
iŞÇi liderleri 

Orta Avrupa ya ve ispanyaya gidiyor 
Roma, 2 7 ( ö.R) - Londradan bildirildiğine göre amele partisi e•ki Jj. · 

deri B. Lanshury 11 l!Uanunda Pıağa giderek reisicüınhur B. Bene, ve başvo 
kil B. Hodza ile görüıecck ve hundan ıonra Vartova Ye Viyanayıı. doğru lelı 
kik seyahatine devam edecektir. Diğer taraftan cAuosciated Presn tarafın. 

den bildirildiiine göre l.panyol cümhurİ.>el hükümetinin da'llctli.si olarak amc· 
le partisi reisi B. Attlee gelecek per,embe günü Baraclona gidct"dttir. 

Londra, 2 7 (A.A) - Pre5s Asaosciationun İstihbarına göre lngiliı. partİ!l 
reisi Attlee cünıhuriyctçi ispanya hükümetinin da,•eti Üzerine Barsdona gide
cektir. 

Attlee önümü.ı:deL:i per~embeye Londradan hareket edect-ktir. 

Sofyada yakalanan komünistler 
Roma, 27 (ö.R) - Sofyadan bildiriliyor: Poli!! komünist partisinin giz

lice yeniden teşekkül eden merk~z komitesi azalarını tamam olarak tevkif 

etm~ Ele geçirilen vesikalardan bunların hariçten ıenede üç milyon Je, u· 
lık tnhsisat aldıkları anlaşılmıştır. 

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

Şeyh Faik Kudüste asıldı 
Roma, 2 7 ( ö.R) - Kudüste.n bildiriliyor: lngiliz fe\'kalade askeri mah

keme i tarafından idama mahküm edilen Şeyh Faik bu sabah merkez lıapi -

hanesi avlusunda idam edilmiştir. Şeyhin iki suç ortağı Arnbın muhahmeci 
ayni mahkeme önünde bu sabah başlamıştır. 

·~~-~~~-~~~ 

Kaybolan tayyareden haber yok 
Sof) n, 2 7 (ö.R) - Filistinden Lehistıı.na i~leycn ve Sdanikten Bıikre~e 

hareket ettikten ıonra bir daha haber alınamıyan yolcu tayyare3ini ""Yn en
kaz.mı bulmak için yapılan araştırmalar şimdiye kadar hiçbir netice \'erme
miotir. 

Dış ticaret vaziyetimiz 
Kli:-ing bakiyeleri 

yaalara ait 
ve kredili müba
taahhütler 

-··--------B. Ruzvelt balık avına 
Uzak Şark sulhundan 

giderken 
bahsetti rülen bir ölünün 

hikayesi 

çıkan len buna bir türlü çare bulama
mıştır. 

Feylesoflar bile fıci1. içinde kalırlar .. 
Bı>Jl de hu çcıresizlik derdinin en zoru-

1 Vaşington, 27 (A.A) - Rcisicüm· aline de: 
nu R --o--- na kapılıp ta, düşüncelerimi uzun uzun r uzvelt en z.iyade sevdiği açık de- - A merika sulh çaıelerini ara~tırma- b ld · 
hkd 1 lstiıll u a garıp bir hadise olmuşl.ır. urgana dızcrek koyu koyu, bctşa koyup 

c o ta ile balık avına çıkmak üzere ia devam edecek tir, demİ§tir. Sıhhiye müfettişlcn"ndeıı Falk'ın d 

Iktısat \'ekaletinden aldığımız malu
ma ta göre 20/11. 937 de klearing hesap
ları bakiyeleri ve kredili ınübayaaya cıit 
taahhüt yekunlannı gösteren c. tveller 
aşağıdadır 

Belçika 
Kekoc;Jovak 
Estonya 
Finlandıl a 
F'rıın a 

622.018 

181 
8.950 

~!J.358 

197.685 

19.509 
1.602.435 

51.085 
37.103 

802.136 
86.883 

45.609 
580.699 
17.600 
35.073 

226.336 
73.899 

366.488 
hu ·· b otuz dolduramaz, oluya koyup aldıramaz-&un uradan aynlacaktır. Va§ington, 2 7 ( ö.R ) - Beyaz evde c yaşlarında bulunan kardeşi, jki aydan kcn silkinip, çıkmıştlm da nihayet..: azetecilere beyanatında Amerikanın bir kabul resmi esnasında ıeisicümhur 11
ap Ç beri tedavi edilmekte oldug..,u Şişli Fran- Adam aendee ı B h t b'" ~ on - İn ihtilafında asla tavassutta B. Ru"velt Uzak Şark ihtilafına nihayet - ' e... c U aya oy-

ı:.··1 k ,<;ız hastanesinde ölmüs, ailesinin ar7.u- J ge,.er> şarkısın t tt f l d"" \llUnma fikrinde olmadığını söylemi~ vermek için mümkün olan her vasıtayı • c :. ' · ı u urup, az a u-
v~ .gazetecilerin Pasifik konferansının te- kullanmağa devam edeceğini bildirmi~- 5U üzerine teşhL-; ve tckfini çocuk has- , şünürsem aklımı zİ\••mesinden çıkarı-
lıırı Üz.erine Amerikanın ne yapacağı su- tir. tanasinde yapılarak cenaze mezarlığa rım .. Diye <adam sen de> f elsefcsine 
~ _ nakledilmişti. Fakat, defin sırasında, bu 1 kapılmıştım, düpyanm önü de bu so-

l'• .. 1 ~ ' 
• • "• 

11
•

1111 
• • • • • • • • • • • 

11
•

11
• .. • .. 

11
•••

11
•••••

11
••

11
••••••

11 
• ••• • • .. • ••• •• .. • •• • ... 

1 • d mcı şoför ··1 ·· ·· ·· d d b E1• -
: ışe yar ı , o unun \'Ucu unun ı nu a u.. c ~ik> dediğin ne biter, 

., : henüz soğumamış olduğunu hissetmiş,' ne tükenir, varayım gideyim evime! .. 
= : etrafındakilerin de dıkkatlerini çekmiş- de'-'İp bu ko~·u v ·· ··ı d .. • • ,, , ,, c çozu mez avayı ar-
"•••••••••••• •••••• 11 •• 1 •• 1 ••• •• • .... ••• ••, ••••• •• ••. 1 •••••• .... , 111 •• 1 •••• 111111 ••• • • ... E tir. Kefen çözülmüş ve cesedin Slcaklı- knma alarak evime girınce, karşıma ka-

'YUGOSLA VYADA BREZILYADA ğı, yüzde rahatlık ifadesi, hazır bulu- rım çıkmı!'; ve yakama yapışarak : 

a Belgrad, 2 7 (A.A) - Bulgar kralı 
Morj~ dün Yugoslavya ''alde kraliçesi 

•rıcyi ziyaret etmişt ir. 

. Öğleden r':>nra kral ba~vekil ve hari
~•Ye nazırı Stoyadinoviçi kabul etm i~tir. 
..ı. ~oına, 27 (ö.R ) - Bdgraddaıı bil
•ırıld·~. 

1Kıne göre Yugoslav nasyonalist 
Pertisi b k"l B S d' · · "k aşvc ı . toya ınovıı;e gıttı -
~deha ziyade müzaheret etmektedir. 

R io de J aneiro, 27 (ö .R) - San Pa
olo vilfıyetinde Ispa.nyol cümh udyetçi
leri tevkif edilmiştir. Bunların komü-

nist propagandası yaptıkları ve Ispan
yol komünistleriyle muh abere halinde 
oldukları ele geçirilen vesikalardan an
laşılmaktadır. 

ITALYADA 

nanları tereddildc düşürmüştür. ölü, - Hey adam şu kış kıyamette evde 
~ekrar belediye cenaze otomobiline bin- kömür eksik, zıplayıp çıkıp gelen ek
dirilerek hastaneye getirilmiştir. Has- 5ikleri tamamla artık demişti. 
tanede tekrar muayene yapılmış Ye ıse- ••.•.••.•.•••••.• 
kiz ~aal sonJ"a, ölüme kat'i !lurelte ka
naat getirilmiştir. 

ŞL~li Franc:ız hastanesi müdürü dok
tor Hüseyin Kenan, bu hadise etrafın
da şunları söylemi§tir : 

- Ayıklayın pirinl'in taşını artık .• 

TOKDtL 

Japonyaaa 
c - Bu hasta iki aydan beri hastane- Tokyo, 27 (A.A) - Sovyet elçilii,ri-

Cl'.."TVEL: 1 Hollanda 
Türkiye Cümhuriyet Merkez b:mka lngiltere 

ispanya sındaki blokajlar .. 
\'Iemleket 
Avustury:ı 

Bclçıkn 

Bulgaristan 
Çekoslovakya 
Finlandiya 
r,rans::ı 

Hollanda 
lngiltere 
lspanya 
lsveç 
lsviçre 
ltalya 
Lehistan 

Mikdar T.L. Isveç 
2.471.200 ls\'içrı' 

113.200 Halya 
5.600 Macaristan 

2.429.100 Non•eç 
l.053.100 Lehist, n 

Yugoslavya 
Yunan"st:m 

17.767 
198.694 4.220.003 

l.158.700 
8.159.200 Rusya 174.738 

38.082 
333.ı;a5 

290.859 
278.168 
168.393 

63.544 
21.835 
37.830 
57 G39 

406.800 
1.684.100 

894.200 
l.959.000 

11.800 

Yekun 3.966.466 2 972.292 
1 - Siparişı mukaw•ll'ye bağlanmış 

olduğu halde heniız. memlekete ithal 
t:dilmeıniş olan mallar bedelleri yuka
rıdaki yekunlarda dahil degildir. 

Macaristan 7i0.700 2 - Almanyaya aıt yukcırıdaki yc-
Non·eç 534.300 klıııda dahil bulunan cıltı ayn kadar v:ı-
Roıııan~ a 1.995.100 deli miıba) ant : 
Yugoslavya 2.10.300 Resmi dnırder Hususi şahıslar Yekun 
Yunanistan 68.800 T.L. T.L. T.L. 
Yek(ın 28.165.200 2.029086 6.590.916 8.620.002 

CETVEL : 2 Baki) e daha uzun veya başka vadeli 
Muhtelif memleketlerin merkez ban- müba~ a:ıta nit taahhütler ~ ekununu ifo-

Vekilin iç ve dı~ ıiyasctte kazandığı 
~Uvaffakıyetler kaydedilmekte ve hu ae
lı: l>lc nasyonalüıtler D. Stoyadinoviçi 

endi reı" 1 . w ··1 .. 

Roma, 27 (Ö.R) - Adliye nezaretin
den bildirildiğine göre D üçe Italyan 
medeni kanunu ile ceza kanununun 938 

.senesi zarlında tadiline karar vermiş
tir. Yeni kanunlar için tetkikat yapıl
maktadır. 

mizde tedavi edilmekte idi. Asabi bir ı nin ekseri erk5.nı geri çağırılmıştır. Yal
bulıran neticesinde hastalanmıştı. Kalp nız Sovyetlerin yeni büyük elçi.si Sla

sektesinden ölmüş, tarafımdan ve he- vontuki vazifesinde kalmıştır. kalarındaki blokajlar. de eder. 
s erı tarumaga temayu goster-

: clttcdi rler. Nıısyonalistleri b ilhassa 
l·cnınun eden ba§vekilin harici ıiyaselte· 
1ı.: ~uvaffakıyetlerle Yugoslavyayı Bal-

rı arın e '"h' d 1 · l · l' · l'r\' n rnu ım ev etı ta ınc ge tı r-
lf olınaaıdır. 
~ACARISTANDA 
=----Bcrlj 2 7 • 

lcrj n, ( ö.R) - Macar aazetceı-
~ırı~e Berlin geyahatinin neticeleri hak· 
() •t 

11 ~eyanatta bulunan baıvekil B. 
•il'e~nyl F'ührerin hayret verici bir ph
~-h 0 duğunu ve Berline yaptıiı se-

• t .n t" 1 ~rı c ıce erinden memnun bulundu· S: •Öyleıniıtir. 
~. 0 '

1
in, 2 7 ( ö.R)" - Macar hatveltili 

•ran} · t 
~t'1.Urı·-' • mparator Vi1helm:> fen 

u ~Y•ret ctmiıtir. __ 

Roma, 2'i (Ö.R) - Fa~ist parfüi sek
reterliği partinin milli direktU\·arının 

on altı ilkkanunda içtimaa çağırıldığmı 
b ildirmektedir. 

A LMANYADA 

Bremeıı, 27 (A.A) - Franaız - Al
man cemiyeti eıtld Fransız muharipleri 
ceıniyeU relainin temine verilen ı.lya

fette mumaileyh bir nu tuk ~yliyuek 
eU.i muharipln in bUtUn lmvvetlerlyle 
Fransız - Alman uzlqmasının tembıine 
ve ıulhun XU\'\'eUenme!ine çalıştıkları· 

Jll .eöylem.iftir. 

Reichbank - Berlındeki bloknj yekiınu 
kiın arkadaşlarımız 1arafından muaye- -- ? oo 

a hesabı T. L. 13.80-.l 
nesi neticesinde öldügy üne kanaat geü- derhal soğurlar ki bu da muayene eden- b h b 'f I 2 • sı 500 esa ı . ~. ,., . 
rilmişti. Bunun üzerine aile.sinin 8 nu- 1eri ~Upheyc düşürür. Buna benzer bir h b T L 3.'884 ooıı c esa ı . . ·. · ~ 

suna uyarak teşhis ve tekfini Jçln Şişli h!dise evvelce Par.i.st ~ vuku bulmuş- Almaı .ı adnki umumi blokaj 
çocuk hastanesine kaldırılrm~tır. Bizce hı. 5en nehri kenarında bir ölü görUI- ' yekunu T. L. 20.16!l.600 

hastanın öldiiğü muhakkaktır; defin e.o;- ınliş, herkes •Ölildiir> dediği için kal- E..;tonyadakl blokaj yc-
nasında viicuclu soğumamış olablllr; ha- dırılmış, fakat sonradan ölU olmadığı kCınu T. L. 
:r.ı ölülerin cesedinin soğuması biraz I görUlm{4;tür. Umumi blokaj yekunu 

8.JOO 
20.li7.700 

U7.Un stircbilir. Defin esnasında ~olör Bir hftdise de benim başıma geldi... CErVEL : 3 
bir velune düşmli" ve ölünlin ailesi hl!!- j Kili~de bir ölUnUn duası yapılırken Muhtelif memleketlerden kredili 
ıl merbutiyet ve o sıradaki haleti ru- cımlt1.ndığını aanarak bana haber verdi- olarak yapılmı~ olan müb:ıyaat.ı 
hlyelerl itibariyle cesedin tekrar hu- ler. Gidip baktım ve vehme kapılmış ait taahhütler yekunları 

taneye ıetirilmesbıi va yeniden mua-,· olduklarını anladım. Memleket Re~ını daireler lıusu"i daireler 
yensine lilzum sönnU~lerdir. Hldise Avrupada ö1Uler bir iki, baz.an üç 1 T.L. T.L. 
bundan Jbarettl. l'akat. bu 1ibl §üphel! r Un bekletillr. Bizde i.'Je öldüğü gün Almanya 20.943.947 12.908.16:> 
Mdi.tel.rin vukuu nadir delildir. Çün- t ıömüliir. Bunun dojru olup olmadığı ı T.I... T.L. 
kil bazı ölüler cok ıeç, buı ölUler de 

1 

ayrıca dil~UpUle-eek blr meaeledir. > Avushırya b7.914 336.603 

3 - Almanyadan gayri diğer memle
ketlere nit yukarıdaki umumi yekunda 
dahil al{ı aya kadar vadeli mübayaat: 
Resmi daireler Hususi şahıslar Y l'kun 

T.L. T.L. T.L. 
687.097 l.707.696 2.394.793 

Bakiye daha uzun veya başka vade
li mübayaata nit tnnhhütler yekununu 
ifade eder. 

4 - Her memleketin kredili taahhüt
lerimiz.de dahil olmak iizere hesaben 
alacaklı bulunaca 'iı meblag tesbit edi
lebilmek için hır numaralı cetvelde 
memleket için go tcril nı olan blokaj 
yekununa ayni memlekete aıt olarak 
işbu i.ic; ııumımılı cctvcld~ ıniınderjç 

.taahhütler yekununun ,Ifi,•c edılınesi 
icap edn. 



• 
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SAYFA: 4 YENlASIR - • 

'' , .M a. h ke·sne lerd e 

Gene kız sevince.. Liklerde üçüncü hafta 

nu hapsetmeyin. Ben Bugün stadyumda üç 

~~!~~~"'''~~h~~~~.~L~~-.~-!?~~~ mühim maç yapılacak 
dfH oldu. Henüz on dört, on beı yaş~ senedenberi o da beni seviyor. Ben onu 
lannda bir ııenç kız çığlıklar koparıyor· kaçırmadım, kendi,; kaçtı, kabahat ona Alsancak - Ateş karşılaşm:ısında 

kaıanabilir? 
duı 

- Onu hapsetmeyin, ben ondan da
vacı değilim. Onun kabahati yoktur. 
Onu hapsedeceiinize beni hapsedin. 

Cenç kızın yanına yaklaşan bir kadın 
onu, hemen zorla alarak adliye daire-
ılnden ç&kardı. 

Adı Ayte olan bu ltız Tepecikte te
nekeli mahallede oturmaktadır. Ayııe, 

bundan bir milddet evvel Mustafa oiilu 
Süleyman taraflndan kaçınlm11 ve kirle
tilmiıti. Ayıenin babası, kızının kaçırı .. 
larak kirletildiğini şikayet edince Süley
man yakalanarak adliyeye verildi. 

Sorgu hiıkimliğinde ifadesi alınan Sü
leyman ıunları aöylcmiştir: 

- Benim bu iıte kabahatim yok. Ay-

aittir. 

Süleymandan sonra Anenin ifad•si- hangi takım 
ne müracaat edildi. Ayşe diyor ki: B ~· _ ,_.. 1 1 lik d · ·n e ugWl.KU maç ar a evresını n 

cBen Süleymanı iki oenedenberi çJ-
1 
h t1· k 1 1 k . b 

arare ı arşı aşına arına avuşmtcf u .. 
gınlar gibi ıeviyorum. Gözlerime uyku I' B .. k" l d on unuyoruz. ugun u ınaç ar an s ra, 
girmiyor. Süleyman•ız Y&f"yamam. An- h . k "lk d d · nl 

. . . . ._ aogı ta ımın ı - evre e şaınpıyo u-
nem bana ıkı lıra verdı. Ve Suleymana · • k . t 1ım· d'l b"l kt' .. . . . gu azanacagı a ın e ı e ı ece .r. 
kaçmamı ıoyledı. ı, bundan ıbarettır. Ik' h f .. d h b"t" t k 

. .. ı a ta ıçın e emen u un a 1m-
Ben kactıktan ıonra hır muddet akraba- I f I k k b' · t 

# • • ar. orma arına avuşaca ır vazıye e 
mızın evinde kaldık. Babam bu ı,ı haber 1 l . l d. Bilh y ı At ge mış er tr. assa zaman ar, eş 
alınca küplere bindi. Süleymandan ba- " k kl l d k tl' 

ve uço yaptı arı maç ar a uvve ı 
balık hakkı İstedi. Vermeyince dava aç-

1 
b' k r. b 1 
ırer ta ım manzarası venneB:e aş a-

tı .. > 

K 'f d . • k'' "k mışlardır. 
lZln 1 a esıne ra"men, yaşı uc:;u 

1
. .. . l 1 

... . . Bugunün en ıararet i maçı, öyle 
oldugu ıçın genç kız ııerbe•t bırakılmış, k At 

.. . . . • tahmin edilir ki Alsanca ve eş ta. fakat Suleyman tevkıf edtlerck ceza evı- f G A 
ne gönderilmiştir. t kırnları arasında olacaktır. enç teş 

takımının Alsancak on biri karşısında 

1 
alacağı netice bir hayli merak uyandır-

Garl•p bı·r sarkıntılık maktadır. Şu dakikada iki takımdan bi- ~~ 
ri için bir tahminde bulunmak müşkül- . · .. · . 
dür. Şunu tebarÜ7~ eltirmek mecbur!ye-} Günün son oyununu Üçok ve Yaman-

B • k d d•"' •k• ti var ki, Ateş takttnı Alsancaktan da-.Iar takımı yapıyor. Talisiz Yamanlar 
ır a ın ıger ) 1 ha hazırlıklıdır. Takımın hemen bütün J takımı için bu maçta bir galebe ümidi 

hatları iyi i:;lemekte ve fırsat yarat- fazladır. Kazanacağı maçlarda mağl<l-

k d ı 1 t 1 maktadır. Ancak bu takımda gol kabi- biyel neticeleri alan Yamanlar takımıa ına m usa a 0 muş liyelini hlliz çocuklar azdır, Forvet za- nın, heyeti umumiyesi itibariyle çok 
•••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••-: Bayan Seher, bu sözler karşısında manında şut ç~kmediği gibi, ayağ1nda beğenilen oyunu, bugün belki de iyi 

Bu da Va : hayretler içinde kalmı~ bu gibi_ sözler- fazlaca topu bekletiyor. Eğer bu nok- bır netice verebilir. ___ .,,. ___ _ 
Hay ret uyandıra
cak bir mahiyet 
arzediyor. Hakim 
vaziyeti inceleye
cektir. 

1 d i1ı sanın telil.fisi mümkün olursa, Alsancak Buna mukabil 'üçok takımı, bu sene den hoş anına ığını ı tar etmiştir. Bu 
ihtardan tee"ür duyan cŞ .. • camları takımı için kolay bir galebe hatırdan en fazla yorulan ve hazırlanan takımla-
kınnağa ba~lamıştır geçemez. rınıtı arasındadır. Bu takımın henüz. 

Hadisenin birinci kısmı budur. 1 Buna mukabil Alsancak takımının, doldurulamıyan gedikleri ikmal edi-
Bayan •$ .. .> bundan sonra Melaha- Ate~e tefevvuk eden tarafları vardır. lince Izmirin hakkiyle iftihar edehile

tın odasına gelmiş, koca.siyle birlikte Kalesi sağlamdır. iki müdafi, Alsancak ceği hır kuvvet olacaktır. 
oturan Melahata sarkıntılık etmjştir. 1 takımının bclkı de en kuvvetlı tarafı- Günün ilk oyunu da enteresandır ... 

Melahat, kocasından sıkıloı.ıs, kocası dır. Alsancak takımı, kendi oyununu Doğanspor, Demirsr .. ,. takımı karşısın· 
bu vaziyete kızmış, tŞ .. > burada da bir kabul ettirebildiği takdirde. ilk devre da belki de yorulacak, fakat iyi bir ne
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ALTIN MİGFERLİ 

Casus Kadın 
Marlh Rlchard'ın Hatıraları 

-13-
- Siz böyle yapıyordunuz değil mi? Ihtiyar kadın bitkin bir halde kışraı> 
- Evet, siz de benlın gibi annemin dı: 

Maksimin, diğerlerinin söylediklerini - Para için kızım! Bu lilnet olası P .. 
duyacak, bunların hepsıni bir yere kay- ra için .. 
dedecek ve Jokiye göndereceksiniz. Maksime ve onun çetesine karşı duY• 

- J aki Fransız casus teşkilAtı ajan- duğu kin, nefret bana cesaret veri yol' 
tarından mıdır? du. 

- Hayır, Ingiliz olduğunu size söyle- Bu kin, vakıt geçtil<çe, ziyadeleşiyo!' 
meml§ miydim? du. 

ENETELLIJANS SERVIS 1 - Ihtiyar gelmiyor, diye ~ildyet ed'o. 
Şimdi artık herşey anlaşılıyordu. Bu yordu. Muhakkak ki öldütiildU!. 

şayanı hayret Ingiliz teşki!Atı Lüsinin Elimden geldiği kadar onu tese!ll et-
vasıtasiyle dilşman casuır teşkililının meğe çalışıyordum. 

tam kalbine nüfuz ederek onların hare- ,._
1 

ki di d 
- ue ece . yor um. 

ketlerini takip ediyordu. Fakat o, başını oallıyor ve hınçkırıyo" 
Lilsi büyük dostunun ente\lijans ser- du: 

vise mensup olduğunu biliyor muydu? _ Hayır, zavallı Belçikalılar tarafın• 
Bunu kendisine sormamayı tercih el- dan yakalanarak kurşuna dizildi!. 

tin. MEKTUP· GöNDERMEK SA.NA'l'I 
- Jaki, nişanlımın en yakın arkadaşı Ertc•i sabah uyandığım zaman, JiJsen 

idi. Gayet merd ve yüksek kalpli bir teyzenin köpeğe yemek verdiğini göt-

ıcnçtir. En fena zamanlarımda beni te- dilm. Köpek yemeği yerken, ihtiyar X.· 
selli elti. O olmasaydı annem çoktan dın ona bir (bilya) uzattı ve köpek bıt• 
mahvolurdu. Annemi Jaki koruyor.Fa- nu da yuttu. ı 

kat 0 farkında değildir.. Garip bir tebessilınle bana bakara~ 
O gittikten sonra, Jilsen teyze pence- _ Mektuplan İ§le böyle gönderiyo· 

renin pancurlarını itina ile kapadı. 

cONU öLD'üRDOLER• 
Gün, bana bir ısır uzunluğunda gö

ründil. Bir yandan kaçmak çarelerini 

dü.~ünürken, diğer yandan da ihtiyar 
kadınla konu,uyor, onun sempatisini ka

zanmağa çalışıyordum. Küçük çocukla 
meşguliyetim sayesinde, btına muvaffak 
oldum. 

- Bu sizin torununuz mu! 

Diye sordum. 

Gözlerinden y~lar aklı, kekeledi: 

TUZ. 

Dedi, sonra penceroyi açtı köpek bit 
sıçrayışta dışarıya fırladı. 

Kocası hakkında duyduğu endi§e onll 
Adeta çıldırtıyordu. ŞikAyet ediyor, Adr 
ta ağlıyor ve arasıra buhranlar geçire
rek Maksime 11ınetler savuruyordu. 

Kaçmalı: teşebbüsünde bulunmak için 
onun hiddetinden istifade ediyorduın· 

- Dinleyin, JU.en teyze dedim. Mu· 
hakkak gitmem lazım. Bana pencereY1 

açın. kaç cam kırmıştır. Bu da hiıdi•enin ikin- şampıyonasında en kuvvetlı namzetler tice almağa çal~acaktır. 
•••••••••ıt••••••• • •••••••• •• •• • ••••••• • cı· f 1 d arasında yer alacaktır. S. N. - Evet, zavallı Mariciğ:lınin çocuğu! 
Dlln ikinci sulh ceza mahkeınesın· e as 1 ır. 1 · 

Evvela bağırarak itiraz elti, sonra kı• 
zının ve belki de kocasının ölümünden 
mesul tuttuğu Maksimden intikam al· 
mak için ra.zi oldu. 

- Mari öldil mü? 

~~'!e:ç~~~~b~~:~rı~~l~!:akbi~z;:~ ru~i~di muhakeme saEhasına geçiyo-l lngı"' lı•z hazı•ne' mu••steşarı Jilsen teyze başını kaldırdı. Gözlerin· 
karette.n mütevellit olmakla, muhakeme Müştekiler davasını anlattıktan son- de gördüğüm kin ve nefret beni hayre-

safha.ına göre bazı sarkıntılık hadise- r• oıra suçluya geldi dedi ki : k d , d d timden dondurdu. 
]erinin bu dayada mevzuubahıs olduğu - Bunlar iftiradır. çok rica ederim, An ara an· o·· n u·· - Evet! onu onlar öldürdüler! 
görülmüştür. bir defa da benim gözüme d'kka~ edi- - Onlar dediğiniz kim? 

M 1 M k.s' l t ·r a Um olduğu üzel'e mu::lddl"l ceza niz, vakıa benim gö7.ümde .stirme yok - 8 ·ım e çe esı. 
kanununun sarkıntılık faslına •o"re bı'r h h ld S h · .... d k BAŞTARAfl 1 INO SAHJFEDE \ karada toplanacak olan Balkan an- Ve gözleri yaşla dolu olduğu halde 

,., amma, ~·r a c !• erın gozun en ço la kt B ede A k k • · · "k ' 
erkeğin bir kadına karşı yaptığı oarkın- güzP\dir. uzab ca ır. u ıay _ n ara - , ~nt.ı .~n~yn;un bıl~~·~· e~?'?:omı 

1 
bana bir akşam Maksimin onu da tıpkı 

tılık cezayı mucip oldug· u gibi bir kadı- . . . • Tahran ve Anka ra - Bagdat araıın- 1 ıf bırlıgı uzerınde mühım ııorUJme- 1 bugün ihtiyaı- adamı oldug· u gibi ci••'> 
- Bu cıhetı tetkıke sal5hlyettar de- d t 1 f uhalıe · L--1 ak J • h 1 " h • 1 .-

nın, diiler bir kadına karşı yaptıg"ı sar- "]' b ·1ı 1 . b b k [ kd. a e e on m resı .,.., ıyac - ere zemın azır tyacagı ta mm o u - nasıl gönderdiğini anlattı. 
., gı ım, u cı et erı er a ı vu u ta ır tır. Ayni zamanda Ankan lran ve nuyor. 

kıntılık ta cezayı müstelzemdir. Eski ka- eder. kı A . • r - Zavallı yavrucağım yakalanarak 
nunda bir kadının, diğer bir kadına ya- Bundan h l d J d Ira . n vrkupa ıle 'ftel~f?n .~uhkt~- KAMUT AYDA kurşuna dizildi! Ah! Haydutlar! Onlar· 

sonra 'fil it er 'n on i, şa- ,esıne mer ez vazı esını gorece ır. da f · 
pacağı sarkıntılığın cozayı mucip ola- hitlerın verdiklerl ifade şudur: 1 BALKAN ANTANTI / A nkara, 27 ( Hususi) _ T etkili- n ne re_t edıyorum. . 
cağına dair bir kayıt yoktu, Bu yazaca- _ Bayan cŞ ... > bayan Seherin oda- KONSEYlNDE t . k kırk im( • - Peki, şu halde ne diye onlarla ça-

Sevincimden çıldırıyordum. 

Bana FilrU yolunu gösterdikten son· 
ra, ihtiyar kadını terkeltim ve bUtill' 
çeteyi, bir Sn evvel Fransa polisine te!' 
!im etmek arzuıriyle yanarak yola ko
yuldum. 

öL'üM TEHLJKF.51 

Içiııde günlerce kapalı kaldıgırrı ha· 
b•· rabeden çıktığım zaman, taze hava 

na adeta yeniden can verdi. 
• .ıırU· Kırların arasından bir haylı 1-

dükten sonra nakliye arabalarının dıt!' 
madan geçtikleri büyük yola çıktlllL 

- DEVAM EDECEK-"ımız Mdise bu bakımdan ente~sandır. ı • eauıye anunun un se ıncı 1 • 
• •• sına geleli. Sarho5lu. Ben seni sekiz mad. desinin tadili için Sa§vekil B. ay ~ıyorsunuz. Bayan Melahat ve Seher b·ır aı'le d b · · Gö' 1 · b B _"!'" _____________________________ _ 

sene en erı sevıyorum. z erıne ay- elgrad, 27 ( Hususi) Mev-

1 

Celal Bayarla 150 arkada,ınm ım-
evinde oturuyorlar. Ayni zamanda bu d' .. J d' S h b h ld k h be 1 T R H [ k 

gınım, ıye soy e ı. e er u · a en ıu a r ere göre ürkiye Baıve· zasını t-.ıyan takrir ve teklif sureti • acanın guze fZl . davada da müs,teki bulunuyorlar, bayan h ld Ş J k d On kil' b C ı· ı B R ma cup o u. • .. .> cam arı ır ı. · ı ay e a ayarın omanya b üyük m illet m eclisinin pazartesi 
c$ .. > de diğer bir aile evinde otur- da '!el'L t odasına g-t•' ora b kil' ba T k · 

n sonra." wıa ın .• , • • • aşve. ı y atares onu n ıon zı- günkü ( yarınki ) toplantııuıda müa-
makla beraber müştekilerle samimi bu- da da Melahata sarkıntılık eltı. Melahat yaretini iadesi ön ümüzdeki ilkba- t 1 .. ak 1 kt 8 ı 
lunuyor. l ace en muz ere o unaca ır. u s· 1 ·ı· hı· . e 

G kocasından utandı Burada da cam arı h arda v uku bulacaktır. T ürk iye baJ· takrir malUnı olduğu Üzere udevlet ır ngı iZ pe ıvanı 1 
eçen gece bayan •$ . ...> b:raz çakır kırmağa başladı. : vekilinin 1938 senesinin ilk aylan daır' ele · • b ' . L •• ek"I im k 

keyif olarak bayan Seherin oturduğu Davanın mahiyeti budur. Samiin mu- · • d Ati Belgr d d • ti 1 rının ın ~v a et O a 
mahalle gelmiş ve şu sözleri soylem; •. \'acehesindc görülen bu davada herke. , ·~ın eti nauhvte ld' a ş' ba tztıyaAre -1 üzere iılerin İnkİ§afına göre ve dev- Londrada evlendı· tir : .., • .uvve e m eme ır. u a a n let ı.Je · . 1.. la 

hayretten kendisini alamıyordu. •Ş. , .> j ..,, rnıı uzumıuz yere parça -
- Sürmeli gözlu, senin gözlerine da akıl hastalığına dair b>r alamet te celplerine ve suçlunun !stanbuldan do- mıyacak surette başvekilin teklifi 

haygınım, seni seviyorum. Senı başka yoktu. Kocalı bir kadındı. ğum tarihinin sorulmasına, sabıkasının 1 ve Cümhurreisinin taadilriyle veki-
kadınlarla görüştüğün için kıskanıyo- Hakim, nziyeti incelemek mecburi- istilamına karar vererek muhakemeyi. !etlere taksim olunacağını» beyan 
rum.. yetini hissetti, müdafaa şahitlerinin talik elti. 1 etmektedir. 
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BiR TORKO ~ H e r g u· . n ; BlR KART 07ERl ·E 

i\k koyun meler gclır ~ \"iya"l.ada yaşayan Landanct adu;da 

~:~~ak:tldı <yl'•.'r g,-,:•r ~ bir ressam 5 2 bin kelime olan Avuatur-
.. ~ ya ana yasaıunı bir posta kartı üzerine 

l.•ceıi bôler ~:elir UTT/T/.///.f//TT/'/ZXTT././'7//77J.// L//////.//!.lfl!U;;//////////h':j yazmıılır. 
Of o( aman 
f(ibar dillerin 

~'rı kavun dılimi 
Lçurdum büloülümü 
rıksam dailar başına 

"a1am sevgilimi 

Of of aman 

Kibar dili•-

ili f\ \"I, \ 1 

Bır top attıın 4i·' ":. 

Ç imenın çıçe~:ine 

İpek olsam arıJ.ianı 

bir karikatüt· BiR ISTATISTıK 

Geçen ay yapılan bir istatUt.iKe gôrc, 
Berlinde, 200,000 lüko otomobil, 30bin 
kamyon. 5000 tabi otomobili, 2000, 
otohiis, 30,000 motosiklet v~rdır '\ 

ÇOCUKLAR ARASINDA 

var .• 

Beninl bir ablam var .. 

Beniın de ağabey im var 

An1a bcninı tam iki büyük babam 

' 
' ' 
' 

Prenses Bata ve ltocası güreıçi Bob Greıory l:,.ttİ" 

BU DA BiR MAZERET 

Gazeteci -- Yiiz • nd ~---ı:m~h için ne yaptınız? 
Asırlık hadın - Ee!dedim. BiR BiLMECE 

Sara\va racasının kızı prenses Bata-, beyaz hır kralı olan biricik ınenıl~ :ık. 
. d 5•'""' nın lngiliz gÜre~ilerindcn Bob Gregorv' İngilizler aııcak 1888 senesın e • de .. 

?\ .• tdl~ ~ 
· ile r-vlennıe töreni yapılmıştır. Bu müna· racalığı tizt"rınde himayclerını i1 rt 

1 l.iikim - B:..ı ticarethanenin Laia-sını 

için kırdın') 

Sudu -
'diın. 

1 1 '·"Tl FJ.ıı-ı l rlrr.:ak is-

BıR ATA Söl'.ü 

Ak köpe;!in 
okunur ..• 

r , ' t \· I:. ln i' .ıran 

• 

BiR TED.\\'l illR 'ıTDKlK 

- '(ahu. ~-n cok 1 ·k.i İçİyOT$UO .• Bolçikalı b;r jeoloji mütahassısı muh-
- ~e yapayım. [)erdimi unutmak 

te1if hayvanJar üzerinde yaptığı tecrübe 
i<;İn bundan ba~ka tedavi uaulü bulama-

ve tc11;hisleriyle dünyada en akıllı hayvaclım .. 
nın fil olduğunu iddia etmektedir, - Ya .. Demek derdin var Söyle bel-

Filde, t.Cekkür, tahattur ,.e öğrenme ki çare buluruz .. 

- Evet derdim var .. \'ar amnla .• Ne kabiliyeti bütün diğer h;1yvanlardan da· 
Qlduğ·.ınu unuttum .. hatırlayamı) öfum.. ha Üstün imiı. 

Bir a:ayip nesne gördünı 

Dört ayaklı, canı yok 
Nice bin hançer @aklan:r 

Hançere kalkanı yok 
Açılmış liıleler sünbüller 
Bülbüllerin zari yok. 

(Cevabı: Salı günü) 

Dünkü bilmeceıniıin halli lpek Böceği#. 

sebetle İngiliz gazeteleri Sarawak ra ... a.;ı bilmişl(';rdir. Bununla beraber _J~'~ir tit .. 
hakkında dikkate şayan haberler veriyor .. nİ!ı )'aptıiı i bu memlclc.C"ti harıcıl p 5,-

d d b ret ov ., lar. Sarawak Hindistanda eğild;r, l\or arruza karıı müdafaa :ın ı 8 k b• 
neodadır. Tırstamam bir asır evvel Ja rawak rac ı dahilı i~erde 111utl~ı ol"' 

B k d b . - ' ı· ' "ki"! l'k · J Brook•nın o• mes roo e namın a ır ıergu:r.:ştı;ı n· ub a e rna ı tir .. ame• 
11 

f)r" 
·ı· ı· B · 1 1 • ) ··.. • Ch l··John•0 'd• gı ız yer 1 runeyı su tan ıgı zararını. o a· r::ıu uzerıne )"egenı ar~ J;e 

rak Sarawak'ta bir krallık tesis et. · t.r kenın oıılu C'harle• Vyner Broo r••' 
B 1 1 d H 1 d d d \.. · · · kı ara••" ..... u ışte ngi tere e o an a a a ama v yner ısmıne sıtının evra ki Jtıtv-

kıllı aldatılmı,lardır. Fakat olan olmuş gdinmivtir. Bundan anlaşıl ıyor dr& ı•h' 
James Brooke kurduğu krallığın h ı ıa nın ecdadınd n biri vaktiyle Loa. 
geçmi1tır. Sarawak ınüstemlckcfcr ıçındc ıine Lord n. r'ik etmi,tir • 
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Miryam Hopkinsin en son resmı 

(RAMON NOVARRO) NUN YENi FiLMi 

YENi ASIR 

Miryam Hopkins 
iki saatte nasıl evlendi? 
imdi bu mes'ut çift Con Jilber-i'in 

(Aşk villa) sın da bahtiyar yaşıyorlar 
~MirF.m Hopkin5 ile Anatol Litva

kın izdi\•nçları alelftde bir izd!vaç ol-
mrdı. 

Ve altli'ıde <ılmıyan izdivaçların yu
valarının da alelade olmaması lazımdı. 
Nitek~:n yC'ni cvHler saadet yuvası ola
rak k~ndilerine zavallı (Con Jilbı:rt) in 
yuvrsmı seçtiler. s:nemadaki şöhretini 
birden bire knybetmiş oı,,;anın acısı ile 
hayata göz.ler:ni ·yuman beyaz perdcn~n 
en bü~:ük cAşk :rolcusunun~ villfısını 
rntın aldılar. Ve bur::ıda oriji~l bir çift 
halinde orijinal bir hayat yaşıyorlar-. 

* Bu kısa haberin geniş manası Ş'..l .. 

Fransızlnrın meşhur Normandi Yapu
nı Ne\-yorka doğru yol alıyor .. 

üst güvertede bir adam, elleri parde
süsünün cebinde, yakasını kaldırmış 
oolaşıyor. 

NORMANDI VAPURUNDA 
Yı.7 dızlar altında bir yıldızla başbaşa sevişme 
nin sonu ekspres bir izdivaca nasıl bağlandı? 

·. Şeyh Ahmet Ara sıra karşılaştığı yolculardan' ta
nıdıkları ile ancak birkaç kelimı; 'konu
şuyor ve dudaldarında bir 1.ebessüm, 
gezintisine de,·am ediyor. 

Vahşi hayvanlar sir
kinin (lltursuz ka

dın) rolünde 

+ •• 

Çöl ortasında bir aşk romanı 

Mari Glory yeai çevirdiği 

cSirkin ?Jleş'um kadını> rolünü 
maktadır. 

Diyork:ı: 

filimd• 
oyna· 

Yolcunun gözlerinde birden bire ga
' rip bir bakış ışığı çaktı. Uzakta kumral 

Ramon Novarro, beyaz perdenin bu ı almaktadır. Yarış atı sdın almak için b' k d .. .. .. 
h 

"1 w• . k d w ır a ın gonnuştu. 
l'r dem taze san'atknrı sinema ha vatı- 1 ço e gelecegını gazetelerde o u ugu ve ı B k d t t M' aın Hopk'ı 

- Bu filimde ben bütün erkeklen 
pençemde tutuyorum. Onlan istediğim 
gibi evirip çeviriyorum.Erkekler arasın• • 1 u a mı anımış ı. ıry ns 

:na bundan on altı sene önce (Ömer Hay- · resmini gördüğii Amerikalı bir milyo- idi ve bir filim çevirdiği Londradan 
Yam) isimli bir şark filmi ile atılmıştır. 1 ner kızı olan Fllp ile tanışmak fırsatını ı Amerlkaya dönüyordu. 
O uımnn tam yirmi iki yaı::mda genç bir kollamak üzere Tamared şehrine gelen: Pardesülü adam, Miryam Hopkinsin 

da bllna kafa tutan tek biri kalıyor. Ni
hayet onun da hakkından geliyorum. 
Onu alıp Parise götürüyorum. Kendime 
mal ediyorum. Ediyorum ama .. Bir gün 
bir fırsatını buluyor o da beni terkt:dıp 
gidiyor. Tıpkı benim başkalarını terke· 
dip gittiğim gibi ..• 

hev kıı.- 1 N b f'l' d i Şeyh Ahmet, milyoner kızın al seç- 1 hakkında söylenen ve söylenmiş olan es ör o an ovarroya u ı ım c . 
kU...n1P b'ı 'f ·1 · ı· · B b 1 mek için 5öldeki kcendi karargahına gitw bütün d!'dikoduları biliyordu. 

:1ı <U\, r vaz.ı e verı mış ır. u aş- I . . w. . . . . .. 1 . . . . . 
lan k ..ı• • w 

1 1 
. 

1 
k mek ıstcdıgını ve kcndısını oraya go- Ve yıne bılıyordu kı Mıryam hakkın-

gıç enoısıne ugur u ge mış o aca .. k b' hb mak ld w d ~ 1 -b.. .. b .. 1 · • h d d 
ki 

ı 1urece ır re er ara ta o ugunu j a soy enen ulun u soz erın u u u 
on altı senelik san'at hayatında bir · ded k d d ·ı · · kt d' . . • . j öğrenir. Bu fırsattan istifade cdebilece- ı ı o u an ı m gıtmeme e i Feyderin teknik muavini olan ve bu 

filimde bir jandarma zabiti rolünü yapan 
Amlre Roan, Mari Glori için: 

çok şark mevzu]u fılımler çevırmış ve 1 ~mı· • 1 ş h k r--· · d ~· 1• _,_ Dansôzlükle sahne ihayatına tılan g an ıyan ey ıya ı..-•ını egış ırerCK 

~.faz.la muvaffak olduğu eserler de bu 1 (Ali Al usa) isimli bir çöl ;rehberi olur. 1 Miryam Hopkinsin, o~u ilk defa sinc-
fılinıler olm""'*Ur 1 ~ ,.. el 1.1 • b ta 1 maya $2\'keden ..s~arı-,'t Osten Parker 

"'"i• • .ou guz ı mın mevzuunu aş n 
Filhakika cBen Hun kahramanı, be- 1 aşağı hikfıye ederek okuvucularımızın ile nasıl evlendiğini ve sonra nası] bo-

- Hele bu rolünde o çok yaman bir 
teY oldu ... 

' . . ı · 
1 
şandıklarını da billyoTdu. 

l az perdenin henüz dile gelmedığı de- temaşa zevklerini ihlal etmek istemeyiz. G k d '-'d· H ll ~d k a· · d enç a ın şım ı o yvooa a e:ı ı 
vır e çevirdiği cŞeyh Ahıneb ve (Şt>y- Tahmin edilebilir ki bundan sonra çöl- ~ 1 1 d k' b' h b 

Diyor. Yeni filimde Mari Glori ae he· 
raber Luiz Karleti, Silviya Batay, Fab-

( 

·1 

hin oğlu) filimleri az zamanda kendisi- 1 de bir aşk sergüzeşti başlamış ve mil
lıe büyük şöhretler temin etmiştir. Bu yonerin güzel kızı ile genç şeyh bu ser
§Öhretle sesli filim devrine giren Ra- güzeştin kahramanı olmuşlardır. 
lnon Novarro, bir çok yıldızların sön- Çölde başlıyan aşk hikayesi Paristc, 
düğü bu devirde yeni yeni san'at ahi- zengin bir dekor jçinde nihayete ermek
deleri vücuda getirmiş ve bunlar ara- tcdir. 
1tnda (Kerim Racanın oğlu) ve < Nil Şeyh Ahmet filminin memleketimiz
larkısı > gibi Şark filimleri yapmaktan de gösterilmek h:ıkkı Ti.irkiyenin en es
da geri knlmnmıştır. kl filim ticareUınncsi olan (Kemal fi-

lunerikada milyonlarla dolar serma- Hm) tarafından sntın alınmıştır. Senar
Yenin bir sene evvel kurduğu cRepub- yodaki miikalcmelcrin inceliğini ve ro-
lic Pict ) · · l' · k manın ruhunu · kl 1 1 r urcs ısım ı muazzam şır et, ar- sınema mera ı arına o -
~t kadrosunun başına Novarronun is- duğu gibi nakledebilmek için filinin 

lnini koydu ve ilk iş olarak ta kendisi- Türkçeleştirilmesi düşünülmü§tür. 
l'lin Şark filmi çevirmekteki muvaff:ıkı- dpck filim> stüdyoları bir aydan bc
Yetinden istifade etmek kararını verdi. ri Şeyh Ahmcdin Türkçeleştirilmesi ile 

b· ~ovarro, «Şeyh Ahmet> isimli yeni meşguldür. Filmin aslındaki musiki ve 
l '.~k fi.linı çevirecekti. Bu karardaki bü- şarkılur muhafaza edildiği gibi Türk 
'U ısabeti rakip şirketler bile tered- musikisin:n güzide bnzı parçaları da 

dUts" 
:!; .uzcc kabul ettiler. Yeni şirket:n bu ihive olunmuştur. 
enı filmi için dolgun bir bütçe ynpıl- Haber aldığımıza göre Şeker bnyra-

~l.ştı. Senaryo, dekor, kostüm. artist mındn Ankarn \'e Istanbul sinemaların
e fig" \7 ur, nlar, her şey hazırlanmıştı... da ayni zamanda geçecek olan Türkçe 
apılacak rı· . . k . k bu . ı ıın yem ş.r etın mar asını Ş~yh Ahmedin yine şeker bayramında 
tUn dün t t w • • • k ihr 'nya anı acagı ıç.n ış ço 
lznnnıla ilerl'yordu. 

Izmirde de gösterilmesini temin kin 
Tayyare sineması sahipleri Kemal Filim 

l-iih lana ayet yeni (Şeyh Ahmet) tamam- ticnrethan'esine hususi bir kopye sipnriş 
l' ı ve Amerika ve Avrupa pi- etmişlerdft.. Bu siparişin kabul edildi

f 1lsasına arzcdıldi. Dünyanın her tara- <•ine dair dün telgraf aldıklarına göre, 
•ndan b D 

~e hu .. u P l asnlara gelen alıcılar f ıl- Ankara ve lstanbullular gibi bu güzel 
lt Yuk değer verdiler. 

t~ ~~on No"arro fılimde, çölde yaşı
il' kabılenın genç bir şeyhi rolünü 

filmi bayramda biz Izmirlilerin de göre
bileceğimiz anlaşılıyor. 

M.Y. 

•ı em n e sa ın ır ayat yaşıyor, oş yen Loris, ve daha birçok sanatklrlar 
zamanlarında da resim yapmakla vakit Vivyan Romam (Seyahat YolculaT) filminde rol almıflardır. 
geçiriyordu. bir şey varsa o da sinema idi. nuştuğu adam hakkında malU.mat al- Filim bir airki tamamen canlandmyor. 

YILDIZLAR ALTINDA YILDIZ- Miryam Hopkins çok memnun olmUf· malt merakına düştü ve sordu. Vahıi hayvanların hayah içinde ıeçea 
LA BAŞBAŞA.. tu. Nasıl?.. Dediler, onu tanımıyor mu- eenaryonun çok cazip ve insanı ailrülde· 

Evet güvertedeki adam bütiin bunları Kendisini tanıyan, adını bilen bir ada- sunuz? O Avrupanın en maruf sahne yici noktaları pek çok .. 
bilfyordu. Büyük bir nezaketle Mirya- mm ilk defa olarak kendisi ile konuşur- vbii Anatol Lltvaktır. Bilhaaa dekor ve kostüm husuaiyct-
ma yaklaştı. Selamladı ve havadan, su- ken sinemadan bahsetmemesi hoşuna Bu .• Genç kadın üzerinde bir hayal }erine büyült itina gösterilmiftir. Bu filim 
dan konuşmağa başladılar. gi.tmişti. sukutu tesiri yaptı. bize bazı yeni yıldızlan tarutac.ağı aribi 

lkönce tek tük kelimeler teatisi şek- içinde yaşadığı ve ömrünü verdiği n~ k . k ıl ...+ ğ k şt bir müddet beyaz perdeden çekilmiı es-.vaue yme arş a:i.ı ı ve onu u- . 
Jinde başlıyan konw::maları bir tarafa bu hayatın lMını hiç değilse istirahat ğu d s· tu M ki ,öhretlerın de tekrar sanat hayahna 

ır a am c ıncmaya> mensup . aa· . • .. 
bıraktığı zaman diğer tarafın devam et- zamanında işitmek istemiyordu. fih Llt k h ·+~ı~t· dönüolennı de gostereceğj için ehemmi-

k ] ma va oşuna gı .... ~ L 
tiği hararetli bir konuşma mahiyetini Erke yo cu hiç te fena bir genç de- yetli sayılmaktadır. 
aldı. ğildl. Tatlı konuşmasını biliyordu. GU- O .. istediği zaman mesleğini, yani Fransuaz Rozayı, bu gibi filimlerde 

Erkek yolcu, memleketi olan Ukran- zelce idi de.. cSinema>yı 0 kadar büyilk bir maha-1 adet o)duiu üzere aslanlar kafesine ken· 

b h t . D retle unutmasını biliyordu ki.. d ' ._ f t' d h . h .. bb' • yadan a se tı. inyeper sahillerinden Gecenin geç vaktine kadar yıldızlar l ı ~ıya e ın e va §ı ayvan mure ıy~ 

bahsetti, sonra Parisi anlatmağa başla- altında ve güzel güzel konuştular. Her · . ~ .. . vekalet etmemekte, bu tehlikeli i7i ar· 
dı, bu adam çok şeyler biliyordu. Ede· iki& de kamaralarına çekilirlerken bir- cNorm~'.~ vapurunun guvertesınde 1 tiat bizzat yapmakta, vahşi hayvanların 
biyattan olsun, san'attan olsun, müzik- birlerinden istemiye istemiye ayrıldılar. başlıyan goruşmeler karaya ayak bas- yanına ve kafesine bizzat girmektedir. 
ten \'C resimden olsun, büyük bir ko- * tıktan sonra da oevam etti. Onu homurdanan aslanın yanına girer· 

Yalnız bah:;cbnediği, ağzına almadığı Miryam Hopkins ertesi günü gece ko- Anatol Litvak Ameriltaya Ekipaj fil- lcen görüyoruz. 

-------------------··------------~~~~~~~~~~~ -H~i~a .•• ~hl~ ..• 

Greta' nın en güzel pozu 

Greta Garba, uzak rüyalara dalan gözlerinde tatlı bir melan· 
koli ve periıan .açlarının gönüllerde lırtınalar koparan dalgaları 
ile ba raimde halıilıaten en ıüel po~na alm1ffır. 

mi§ti. Bu filim için de Kat.erin Hep- 'Emrine ormanlar hakiminin na~ıl biı 
bumu intihap etmi§li. Halbuki filini itaatla bnyun eğdiğine şahit oluyoruz. 
Miryam Hopk.insle çevirdi. Ve pek az Bavaryo stüdyolarında çevrilmel..te 
sonra da Miryam.. Onun karısı oldu. olan bu .filim, aöylendiğine nazaran bu-

hdivaç merasimi eyllılün ilk günle- giine kadar çevrilmi§ olan bu kabil bir-
rlnde yapıldı. çok filimlerin en heyecanlısı ve e-n en· 

Miryam ve Anatol bir tayyareye bin
diler. yanlarına da Alınan sahne vazii 
Frlç Langı aldılar. 

Tayyare <Arizona> da Yuma kasa
basına indi. Ve burada iki saat içinde 
Miryamla Anatolun nikahlan kıyıldı. 

Ayni tayyare evlenen çüti tekrar Ho
livuda getirdi. 

Mesut çift, betbaht Con Jilbertin 
cA~k villasını> satın alarak ~ erleştiler. 

Hala orada yaşıyorlar. 

Terbiyevi filimler 
ve Türkiye 

Milletler cemiyetine bağlı beynelmi

lel si.nema enstit~ünün «Terbiyevi fi
limler> in inkişafı ve yayımı hakkında-

ki son n~riyatına göre milletlerin bu 
vadide yapmış oldukları ileri hamleler 

arasında ve en başta geclcnler sırasında 
Türkiye zikredilmekte ve Fransanın 

bizden çok geride kaldığı bu neşriyat
tan anlaşılmaktadır. Fransız matbua-

tında bu cihet acı bir lisanla kaydedili

yor ve Fransanın geri kalması sebepleri 
vaıtırılıyor. 

teresanı olacaktır. 

Sinema Yıldızları 
istedikleri gibi uyuya
maz, istedikleri yeme .. 
ği yeyemez ve istedik
leri sporu yapamazlar 

Holivudda filim kumpanyalarının an
gaje ettikleri yıldızların sıhhat ve hayat 

lan çok kıymetlidir. Dünya kadar para 
verdikleri artistlerin, kontrat bitinceye 
kadar hasta olmamalarına çok ehemmi
yet verirler. İstirahat 2amanlan, yedik
leri-yemekler hep kontrol edilir. Hatta 
yaptıkları sporlar bile .. Tayyare sporları 

yapan yıldızların havada taklak atma
ları kontrntlan ile menedilmiştir. Dik 
Povel yine mukavele ile artık polo oy
nayamaz. Errol Fynes, stüdyo ile angaj
manı devam ettiği müddetçe tayyareye 
binemez. Ata binmeğe bayılan F ernand 
Gravcyk ise filim icaplarından hariç :zn

manlnnnda binicilik sporlarına devamı 

yasaktır. Artistler sevdikleri sporlan bile 
yapamazlar, istedikleri gibi yaşayamaz
lar ve diledikleri yemekleri yeycmez-

ler' 
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SAYFA 6 YENi ASIR ~ SON Tf:.'?RIN PAzAR 1937 

Başka M em le ketlerde Tetkikler Londrada ipek çorap alırken J 

markasına dikkat edin 
Satılık a nlar 

Yapılacak 
görüşmeler Ipek ve suni ipekten mamul kadın ço-;4-ll>'lAL VE BOYANM\DA DIKKA'l' 

raplarının dayanıksızlığını nazarı itiba- VE IT!NA: 
--8AŞT ARAF1 BiRiNCi SAHiFEDE-- ra alan lktısat vekaleti, bu dayanıksızh-1 örülürken veya boyanırken yapılaıt 
talebin nazarı itıbare alınıp alınmıyaca- . ğın inı.lli nisbctinde önüne geçmek ı işçilik hatası çorapların ınelanel ve ınu• 
ğına veya Almanyaya kendi müsıemle- maksadiyle bu gibi kadın çoraplarının 1 kavemeUeri üzerırule çok müessirdir.BU 
kelerinde açık kapı rejimi tatbik edilip kaç evsaf cnorm• ilıerine imal edılebıle- hususla nizamname göz önünde tutu· 
edilmiyeeeğini tayin etmekten ibaret ka- ceğini tesbıt ve bunların haricindekı ev- !arak aşağıdaki ayırma işaretleri teshil ·Iki delikanlı balık avlarken on beş 

yaşında körpe bir kız gördüler 
Kızı kandırdıl~r.. Kız kardeşimiz diye köylerine 

götürdüler. Ertesi günü de onu haberi 
olmadan satıiığa çıkaracaklardı 

lacaktır. safta kadın çorap iınalıni menetmıştir. edılmiştir: 
Bu iki ıJı;.tan birincisi müstemleke mü- Bunun temini için hazırlanan naamna- Gerek dokunurken ve gerekse boyanır· 

zakerelerinc vaeati Avrupa devletlerinin me 26 Ağustos 1937 tarihinde Han edıl- ken en hatasız çıkacak çoraplara csl• 
iştirakini İntaç edecektir. Çünkü miistem- miş bulunmaktadır. ve en çok hatalı!ara da csl., orta batalı• 

...... Gii.zelsin ...... : 
• • • •••••••••••••••••• • 
Q Senin siilün gibi § 
• 
a boyana biiyle lime 
• 
E lime esoab değil .• 
/pe~li elbiseler ya
raşır. Kuğu gibi 
boynuna inci ger
danlıklar ne güzel 
gider. Yalınayak 
geziyorsun .• Sana 

· yazık değil mi. Bir 
söziinle sırmalı pa- • 
baçlar giyer, el üs
tünde yaşarsın. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • 

S6yle, cevap ver .. · 
Bu hayatı bir sö
ziinle temin edebi-

: lirsin. • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Dan va Hay l1d kartleşUler. 

Bir gUn i.lc!sl birden nehir boyunda 
balik avına g!tmlşleı:d.I. 

Akşam geç vakit d6nUyorludı. 
Yol UııtUnde afyonlu n.arglleslnl içen 

ihtiyar Ray • Tiye rutladılar. 
Evlnln kapı.11 lkıllnde oturan Ray·Tı, 

i lı:l geoce : 
- Nereden geliyorsunuz ? 
Dedi. Onlar da : 
- Balılı: aYUldan .• Dedıler. 
- G&tlm. pelı: iyi lı:esüremiyor am-

ma.. Galiba yanınızda hır de genç kız 

var. 
Delikanlılar kıııardılar. 

- Evet .• Şa .. Tanımıyor mwun .. Kız 
kardeşimiz. Dedil<ır .• 

Hakikaten yanlarında on diirt on beş 
yaşlarında blr kız vardı Delikanlılar 

fazla gevezeliğe meydan bırakmadan 
yollarına devam eltiler. 

Ihtlyar Ray • Tiyi bir düşünce aldı. 
- Yahu .. Ben bu kadar bunadım mı 

'diye dUşündU. Dan ile Hay, anadan ba
badan 6ksUz bu iki genci tanıyordu. 

!kisi de yalnız başına bir evde ot.u-
ruyorlartlı. 

Fakat onların bir kız kardeşleri ol
duğunu bllıniyordLL 

Konu komşuya sordu. 
- Day ve Danın bir de küçük kız 

kardeşleri varmış ta bitim haberimiz 
yokmuş. 

Dedl. 

- Nasıl, dediler. 
- Basbayağı olur. Gözümle gördüm. 

& 

Hem kendileri de söylediler. Bu ak
şam balık avından dönUşle üçü de be
raberdiler • 

• 

leke mandaları Versay muahedesi muci- ikinci Teşrinin Cuma gününden iti- lara ıse cs2• markaları konulacaktır. 
hince verilmittir. Bu muahedeye de haren latbikine geçilen bu nızamnanıede 1 Diğer taraftan şımdiye kadar piyasa• 
Avusturya ve Çekoslovakya da dahil ol- h Jk t ( k Idığ b h a ~ çorap .sa ın a ır en a ı çora •ıı ı da saltlan çorapların içinde bazen er 
malt üzere vaoati Avrupa memleketleri mahıyeliru bılerelc almasını temın ede- teki yanlış numara taşıyan, konç mun· 
de i,tirak etmişlerdir. cek yollar ve çorapların lizenne kona- \uğu veya boyu ve işleme evsafı itiba· 

Tahmin edildiğine göre bu devletler cak damgalar izah edilmektedır. riyle hatalı olan çoraplara tesadUf edi· 
her halde Almanya mülki tamamiyetle- Nizamnamenin tatbikine başlandığı şu Lyordu. 
rini kat'! surette tanıdığı takdirde mua- sırada teshil edilen markaların ifade et- Ni%amnaıne bunu da menetmektedir. 
hedenin değişmesine muvafaknt edecek~ :1_1__ ~--1 ı b. l k lar 1 tuu=l m""" ar a ır ı te çorap ın me- Fakat bu son husus ""rapların üzerini 
lcrdir. Y"' 

tanel ve nefaset unsurlarının da neler- ışaret edilmiyeceğınden mübayaa esna• 
Siya.si müşahitler bu vaziyetin bilhas~ d b Jd • daha k b k l en i aret o ugunu açı ır şe i - smda m;;,terinin dikkat etmesi ve şika· 

sa Almanya ile vasati Avrupa ara,;ında d ek f dal l ktı ...., 
e gösterm ay ı O aca r. yelçi oldugu· lakdırde hemen adliveye 

serbest taahhüt sistemi. üzerine kurula- ' 
Çorapların melanet ve nefaseti baş- başvunnası lazımdır. 

cak yeni münasebetler tesisi ve ik.tısadi 

müşküllerin halli gibi mühim akisler bı

raka.cağuu kaydetmektedirler. 
Diplontatik mo.hfiller fn ilterenin Al

man}•aya açık kapı rejimi bah1eden bir 
pl;in ve belki de bu memleketin İptidai 
rn3.Jdeler satın alabilmesi İçin krediler 
t Llif edeceğini zannetmektedirler. 

Pari•. 2 7 ( ö.R) - Bu sabahki n&7ır
lar meclisinde Londrada başvekil ve ha-
ric;yc nazınnın nasıl bir vaziyet takına

cakları hakkında veri.lmiR olan !.:ararlar 
son derece gizli tutulmaktadır. Tunus, 

Ceı:ayir ve F asta Fransız h8.k.imiyetine 

1 kar~ı yapılan propaganda ve tahrlkd.tt 

1 
akim bırakmak. için B. Sarraut tarafın· 
dan hazırlanan proje kabul edilmi5tir. 
Bu projeye göre üç memleket arasında 
i>tlhbarat teati edilecek, kıtlık ve sefalet 

içindeki yerJi ahaliye hemen yardım olu· 
nacak, kıtlıkların önüne geçmek içiı1 bir 

lıca: 

1 - Kullanılan iplığm cinsine, 
2 - Bu ipliğin kalınlığına, 
3 - Makınenin örgü sıklığına, 
4 - Imal ve boyan:nadaki dıkkatc ve 

itinaya göre değişir. 
Bunları izah edelim: 

1-KULLANILAN IPLICIN CiNS!: 
Piyasada ıpek namı altında satılan ka

dın çoraplarında ya has ipek, ckoza ipe
ği• veye suni ipek kullanılmaktad<r. Ay
nı şartlar altında !;'.örüldüğü takdirde 
has ipek ipliğinden mamul olan çoraplar 
nefaset ve metanet ıtbariyle sun1 ıpek 
ipliğinden imal edilenlere daima faiktir. 

Bunun için nizamnan1e, piyasada satt
lan çorapların üzerıne has ipek için <i
pek> suni ipek için de cbemberg• cküt
ner veya cviskon markalarının konma
sını mecbur kılmıştır. Viskoz markalı 

JŞARETLERIN ~NALARl 

Demek oluyor ki, çorapların imalind• 
kullanılan ipeğin cinsi, ipliğin kalınlığ~ 

ınakinenin örgü sıklığı, imal, boyanma"' 
daki dikkat ve itina çorapların üzerind• 
bulunan markalara dikkat etmekle der· 
hal anlaşılabilecektır. 

Mesela: 
1- Alkaya 

-pek - kalın-kl.S,5 

sl 
Yani: Alkaya fabrikası mamulatından 

has ipek ipliğınden, kaim sınıftan, birin• 
ci kaliteden en hatasız, 8,5 numara çorap 
demekllr. 
ı- Kartal 

Bamberg • ince - k5-8 
s3 

Yani· Kartal firması rnaınfıliltuıdan. 
Çoraplar kalite itibariyle en sonra gelır. B b un1 · k · l"" · d in sı ou siyaseti tak.ip edilecek. diğer nafıa İo- am erg s ıpe ıp ıgın en, ce • 

),."\-t:rt. 
1 
!eri yapılacak, köylü teşkilatı kurularak Şu halde çorap satın ahnırken evvela nıftan beşinci kaliteden çok hatalı, 8 nu· 

Kuy, genç bir kızdı. ı F ıı·<ı l .. 1 . h" çorabın hangi cins ipek ipliğinden yapıl- maralı çorap demektir. j e Wl ann yer eşb.n me-sıne ve ımaye~ 
Y•rmi yaşmda idi. Çorba satan fakir

1
• • 1 1 kt rnış olduğunu anlamak laumdtr. MARKASfZ ÇORAPLAR: 

b •ıne ça ışı aca ır. 2 - KULLANILAN !PL!ClN 
Bu haber küçük köyde yayıldı. ir Çinlinlıı biricik kızı idi. 1 Son olarak şu noktaya da işaret etıne-
Ağızdaıı ağıza ve kulaktan kulağa Babası ölünce, geçinmek ve y~amak 

1 
yakışır senin. KALINLI(';(: yl faydalı görüyoruz: 

zabıtaya kadar aksetti. için o da çorba pi•irip aatmag" a ba ladı. Kuy bu sözleri ın:ı.;al lmiş gibi dinli- Çorabın mukavemeti ipliğın kiılınlı- lan la .... • Halen piyasada satı çorap r u" 
Bütün köy çalkanıyordu. Fakat müşteriler hep fakirdi. 1 }'Orou. ğına göre değişir: en kalın iplikten yapıl-

işaretleri taşımamaktadırlar. Bu işaret.-
iki delikanlının evlerindeki kız kim- Çoğu da veresiye içiyorlardı. - Sen, bUtiln bu ded!kleriml bir ar- ;:ışl ço~ın metaneti ~ =d~Bu se- ler fabrikalar tarafından 26 Ikinciteşrin 

:+~: ~~!"::::n ~~:~r~~~=: y;:~::r s:::::::: :~nk::ı zunl~;::;:.;~1::1~. • ~f=:~~~:;~~~er~;' :~~ng:::·~::en~=: ~~: 
' nacaktır. Ve mağazalardaki 1 ııtoklartll 

tı.. geldi. i - Ben blr lokma kuru ekmek için ıutrn~ur, 
içeri girdiler. Her taraf• aradılar. Sır müddet bir kahvede garson ola-ı olan arzuma muvaffak ol~mıyorum da Müşterinin bunları tefrik edebilmesi satışına 26 Mart 1938 gününe kadar dl>'< 
Bir yüklük içinde saklı genç lı:m bu- rak' çalıştı. bu dedikleriniz güzel, yaldızlı hayallere için piyasadaki. çorapların üzerine cka- vam edilecektir. Bu tarihten sonra i.M 

lup çıkardılar. HastalandL. 1 nasıl erişebilirim. lın>, corta•, cince• damgası vurulacak- bütün hu gibi stQklar mahallt tlcarei 
Delikanlrlar hakikati itıraf mecburi- Iki ay has.tanede kaldı. - Yolunu bilmiyorsun da ondan.... tır. odaları tarafından damgalanıc.abr, 

yetinde kalmışlardı. Hastaneden çıktığı zaman ise i7 bu- Eğer ıstersen ben seni bir yere götürU- 3 - MAK.INENtN öRGO' SrKLlCl: Piyaııadan çorap mUbayaa eden . heı 
Genç kızı balık avlarlarken nehir ke- lamadı. ı rum. Zengin bir adam. O seni el Ustün- Ince vaya kalın çorap yapmak lslenil- müşterin.in bu izalıata dikkat etmesi çok 

narında görmüşler, kandırmışlar, bera- Guzeldi. de tutar. Iş güç yok. Süslenip pUslene- diğine ve elde muayyen bir numarada muvafik olur. 
berlerine alıp getirmişlerdir. Güzel ve yirmi yaşında bir kızın Ton- ceksin ve evin hanımı gıbi hükmedecek- iplik bulunduğuna nazaran çorap maki· 

_ Onu ne yapacaktı ruz ! kin gibi bir yerde işsiz kalması çok acı 1 
sin. Para, servet hep senın elinde ola- nesınin de muayyen SLklıkta olıtta3l l!- Muğ/ada Nafta 

- Bir koca karı var- Bıze para ve- olurdu. ! clk. ZLmdır. Halbuki batı müesseseler elle-
riyor. Rast g•ldiğimiz kızlar• kandm-l . Ş>şkın şaşkın yolda giderken yanına Kuy bu teklifte bir tuzak sezer gibi rindeki makinelerin sıklık veya .seyrek- iş/eri 
yor, ona götürüyoruz. Bir kılına bile h<r kadın yaklaştı. 1 oldu. Fakat çektiği sıkıntLlar gözünün lığıni nazarı itibara almadan aynt maki-

1 
dokunrruyoruz. Bu kadın. Çinin hüırük şehirlerinde önüne geldi. neler üzerinde her ıncelik ve kalınlıkta Muiila, 2 7 (A.A) - Yollarda ilnem 1 

K ka k la t 1 h t ta kadmlard 1 K' b'l B lk d k d . l trn-Ltedırl k" b "-'--ıbir çalııma vardır. A,.duı ,.olu üzerinde - oca rı ız rı ne yapıyor. sayısız o an ma u vası an un ı ır.. e i e. adın olru söy- çorap nna e "" er ı u y~ • .. .. .. . .. 
rd l saf L-- lmaktad buluna.n Doganca lı:opruM& bıtmelı: UJ:"" - Bilmiyoruz. Bu kızı da yarın sa- biri idL ·, liyo u.. 1 ç1>rap arın ev ı .,.,.,u Lr. " 

ık d N . ed ı.. h d"-L- redir. Milas ,.olundaki üç lı:ilometre ıo•• hah ona götürüp teslim edecektik. Kuyun dertlıni sordu. • Be ı e lalıt nihayet ylidine gül- LJ:aınrtAm e .,u usus nazan '6.All· 

Koca karının evinde yapılan araştır- Kız derdıni döktü. mek üzere idi. te alınmış ve piyasaya ÇLkanlacak ço- bitmittir. , Marmariıı 81>1:burun ,.olunun 
mada on ile on dört yaş ara>ında doku~ l<adın acındı. - Peki, dedi. raplar bu cepheden beş kaliteye ayrıl- etüdleri bitmiı ve birltaç ırüno lı:adar 
k k V h Uı h Ded V · · d d amele çal•l'llaya b.,t.,.ocaktır. Köyceğiz örpe ız bulundu.. - a zava yavrum va .. i... e ıçın en e bir karar verdi nııştır. 

Bunların çoğunun ana babaları yok- Senin gibi genç, güzel bir kızın böyle - Eğer, dedı, gittiğim yerde rahat ckh ipliğin numarasına göre ço'"'-bm Fethiye yolunda dört kilometrdilc koldı-
tu. iş.•İz ve aç kalması doğru mu? Sen s<>-t edemez:ıeın bı.ni bağlıyan yok ya .. Bı- en müsait makinede imal edddiğine,clı:.5• nm bitmittir. Bu ,.oldaki 14 menfez kıs· 

Ve ertesi günü de vapura bindirile- kaklarda kalacak değil, şahane bir ha- rakır gıderun. ıse ipliğin numarasına göre çorabın en men yeniden yapılmııbr. Muğla• Tava• 
rek Arjantina. Buenos Ayrese gönderı- yat yaşıyacak hır kızsın. tl'zerinde böy-1 Zavallı ve saf Kuy: gayri müsaıt makinede imal edıldığine ,.olundaki 4 menfez.in projC9i bitmiıtir. 
Ieceklerdi. le lime lime esvap değil, ipekli elbise- Ne kadar yanlış düşündtiğunü pek, delalet eder. Bodrum Yalıkavak yolunun 15 kUoınet• 

Ondan sonra artık poU.. kaybolan 
1 
ıer geyebtlırsin. Ayakların yalın geze-: az sonra ve büyü~ f>ir hayal sukutu ile Piyasadaki çoraplar üzermde görüle- relik kısmı tamamen açılmııtır. 

kızları nereye gitti diye araytp yorul-
1 
cclı: yerde sırmalı papuçlar geyersin ..•. görecekti. cek bu markalardan daima ckh i tercih Mı -,-=--

sun.. Boynuna inci gerdanlıklar ne kadar da - DEVAM EDECEK - etmek müşterinin menfaati iktizasıdır. Uf ada f{İtÜn 
:G2il~ ran Eklerö~dö- P;;_i gazetesinin ~ıhı:;-a:-P~lerine -düşmek-ltzım. Hududu geç- li.züyordU.Polislerleberaber a.:ıik P:: satışları 

Kırmızı - Sakallı 
rat şefi idi. 1 meden yakalamalıyız. Onlar hem bir rlse dönüyordum. Mezon Lafü'i geçer- Muğla, 27 (A.A) _ Muğlada son bil 
Duvarı y.lı:aı-ken yüzU gözU, Uslü başı kalpu.an şebekesi hem de Deveyronu öl- ken birden otomobilim! durdurdum. Bu- hafta içinde 2500 balya tütün satıbnlf' 

toprak, çimento içinde kalınış ve Adeta' dtlren haydutlardır. ra polis karakolundan gazeteye telefon 1 llr. FiaUar 40 • 55 arasındadır. 
tanınmaz hır hal almıştı. ı - Hakkın var. Her şeyden evvel ga- eltim. Reneden bir haber gelip gelınedi- Milasta fiaUer 35 • 45 arası otınalı 

Bir şeytan gibi bodrumdan dışarı fır- 1 r.ete.. Ve gazeteye sansasyonel haber ğini anlamak isliyordum. Gazeteden üzere yine bir hafta içinde 800 balya, 
lıyan gazete muhbirini ıkrhal bağrına değd mi! menfi cevap verdiler. Endişem büsbü- Fethiyede 30 • 45 arasında 500 balya 
bastı. Rene kahkaha ile güldü: (ün arttı. Rene, işini bilır bir gazetecidir. satılmıştır. 

............................ -
ADAM 

- Rene .. Rene .. Zavallı Rene .• dedi. Merdiverueri hep beraber çıktılar. iki eli kanda olsa ne yapar yapar tele- Piyasanın açıldığı tarihten bu ana 
•••••••••••- ry;;::zz:u.vıız=# Başına neler geldi bak .. Allah vere de Merit sordu: fon ederdi. Etmediğine nazaran ber bal- kadar 61 hın balya tütün salılın"itır ... 

yaralı falan olmas:ın - Sil!lı.larınız var değil mi! de biçimsiz bir vaziyette idi. Gerisin ge- Geriye daha 26 bin balya kalmıştır· ZABITA ROMAN! 

-20- - Hayır patron .. demir gibiyiz .. Vay - Evel. istersen patron otomobili rıye döndüm. Evi bır kerre de kendim ~ 
canına, gözlerune inanAmıyorum. Siz ge- ben idare edeyim, Btlirsiniz ki bu husus- ve tek başıma aramak istedim. Işte bu Za va 11 ı . . 
lesiniz .. biri kurtarasınız .. Doğrusu na-

1 
la oldukça ustayım sayede sizi buldum. 1 ŞÇJ . 

sıl teşekkür edeceğimizi bilmiyoruz. 1 - Peki ama, hele herifleri bir yaka- Biyanka: Bundan ikl ay evvel gümrükte bLI 
lsülıbarat şefi: 1 lama .. O zaman ••ninle görü~ürüz. _ Size karşı olan minnet borcumuzu hadıse olmuş bir kezap fıçısı iştial ed"" 

v ay canına •. Bir kadın!. 
Hem de genç ve güzel bir kız .. Bayanım 

burada ne arıyorsunuz .. Bu yer 
bayanların yeri değil 

• - EveL. Evet.. dedi. Fakat hani sizi 1 Otomobile bindder. ı k -~- d h b Juoan b;ı· nasLl ödiyeceğimizı bilmiyoruz, dedi. re o sır·...., ora a azır u • 
Sız kurtarıncaya kadar da imanım gevredi. Rene direlı:siyoıu geçli. Merit: mallardan llç k~ı ağır surette yaralan 

Anamdan emdiğim süt burnumdan gel- Gazete istihbarat şefinin otomobili, en _ Bunları sonra konlliuruz fakat si- ıuışlı. Yaralılardan hamal Melunet ve 
di. Yorulduğum birşey değil fakat kur- büyük rekorları kırabılecek kuvvette . . . .. . < at"kadaşı on beı gün tedaviden .sonra, 

ğ ,, k k 1 "th· bir H un gıbL genç ıre ... ve ... guzel hır kız na· h ed 1 ·" r yara• taranuyaca ım wye or tum. mu ış ispano idı. . ı astan en çıkarılmış yanız ...,.ı 
Bay Merit, Pı.lon ve Biyankanın da Rene, yol haritasına kısa bir göz atıp sıl oluyor da bu kalpazanların elınde ve ıh bulunan hamal Raş,it hastanede ted*' 

Duvarın öte tarafındaki adam müte
padiyen kazma sallıyor, duvarı yıkma· 
Ja devam ediyor, arasıra da boğuk kü
fürler savuruyordu. 

, Nihayet duvar yıkıldı. 
Son knma darbesi tahta kapıyı in;lir-

ji. 

Kapı da parçalandı . 

Bodruma hafif bir 11ık doldu. 
Rene sevincinden Bıyankanın boynu-

ıl k 1 k kı k bodrumda bulunuyor. Akranlarınızın . b H l o •• :t dilıt ha .. e erini uvvet e sı lı. j lulaca arı isti ameli tasarladıktan son- 1 vıde ırakıln114tı. ama ·~ 
- I~ık.. [~ık.. Dünya ~Lgı.. Hayal - Vay canına .• Aranızda bir kadın ra otomobile hız verdi. yatakla.nnda mışıl mışıl uyuduktan ve ı ı.neden çıkmıştır. Te.,Men tırnağa k~ 

ışığı, saadet ı~ığı.. Kurtulduk.. var ha!. diye hayret eltL Bayanım siz 1 Bay Merit, arka tarafta, Biyanka ile tatlı rüyalar gördükleri sırada nasıl olur dar ket.apla yanan Ra,iduı, taınııın b11 

Diye bağırdı. Sonra açılan kapıdrn ilk b-ırada ne yapıyorsunuz, bu yer bayan- Pılonun ortasında olurmuş, polis me- da siz böyle korkunç bir mace aya atıl.- 1 buçuk ay gozleri kapalı kalmış, ıı.y•· 
1 1 b 1 b ' . ..r n önce dışarı fır adı. larm yeri değildır... murlarınm ümitsizl<'nmelerine rağmen mış u unuyorsunuz, una bonıın bır tından ümıt kesılmışti. iyi tedavı go • 

Kendilerini kurtaran aıhmı görmek, Rene: ı tekrar eve nasıl geldığini anlatiyordu. lüdü aklım ermedi. ~ıt, dun hastaneden ç•kınca, kencliSJ' 
tanımak.. Onun ellerine sarılmak isti- - Sonra siz• herşoyi anlatırım pat- - lçimd<o bir kurd vardı. Ayaklarım Biyanka cevap verdi: ni bilenler tarafından tanınmamıştır·:· 

ron, dedi. Eı:er siz olmasa idiniz hepimiz bir türlü oralardan uzoklaşmak istemi- - Ben Deveyronun kızıyım. ZavaUı Saçları dökülmüş, yüzünde yanık a~· 
kık•rdıyacaklık. Mesele artık burada de-' yordLL Mutlaka R•nrnın başına bir fe- babamın intikamını almak istemiştim. meLlerinJen suratı değ~roİf, vUCU u 

Evet.. ımdada ko,an ve onları kurta- ğLI, herifler Ihlçıka yolunda ka~ıyorlar. laket gelı= olmasını. d~ünmek beni -B!TMEDf- yaraların btraktığı izlerle doJın~U. 

na sarıldı: 

yordu. 
- Vay bay Merit .. Si<. . Sız ha. 



Yeryüzünde Erkekler olmasa kadın
lar ne perişan bir varlık olurlardı? 

Kızakla yarış yapıyQ.rlar 

makinesi olan kadını Bugün bir ihtiras 
güzelleştiren ve hatta 

kudretler 

canlandıran, 
şey, bütün ilahileştiren her 

sıfıra inerdi ... 
Bir Amerikan mecmuasında " Erkeksiz dünyada kadınlar " va " Kadınsız 

dUnyada erkekler " diye iki yazı ç•kmıştrr. Çok alAka uyandır~bllec~k mahı .. 
yette olan bu yazılardan birincisini bugün neşrediyoruz: 
Manyak kadın, oduında hulyalar fı1e· 

mine dalını,, kafaaından geçenleri topla
mıya çalıeıyor ve ıstırap içinde çırpını

yordu. Bir aralık yatağından kalkmak 
istedi. Vilcudunda bu hareketi yapacak 
takat kalmamııtı. Bu bitkin haleti ruhi· 
Ye içinde muttastl söyleniyordu: 

- Çok, çok müthiş bu.,, 
insan vnrlığının iki kutbundan biri ' 

olan erkek nesli ortnda gorunmiyor· 
du. Her şey ve her yer derin bir ihmal 
içinde idi. Kadınlar ıoknklarda, kızgın 

güneşin altında çınl çıplak dolaşıyorlar· 
'dı. Dağmık saçlı, porsumuş vücutlu ka
<Iın nesli yavaş yave§ ihtiyarlamıyıı yüz 
tutmuştu. Hayat eseri insanlarda oldu
lu gibi tabiatte de azalmış, ağaçlar mey
:va vermiyor, hayvanlar korkunç güriil
tUler çıkararak sabahlara kadar, kuytu 
ferlerde inim inim lnliyorlardı. 

BiR MODA MOESSESES1NDE 

Manyak kadın hayal Aleminde dola~
.rak bir moda mUeueaesino uğradı. 

Mankenler 'derin bir ihmal içinde idi. 
Moda tetkiltlerl yapan süslü genç kız
larin saçları Clarma dağınıktı. Çehreler• 
de pudra, ruj namına hiçbir eser yoktu. 
Klmbllir ne zamandan arta kalan ruj le· 
lc.elerl icara damgalar gibi genç kızların 
göğüslerine kadar akmı§tı. \'eni moda· 
lan aramak için aşınan sayfalar büyük 
bir tenbellik içinde çevriliyordu. Kafa· 
lar işlemiyor, zevkler harekete gelmiyor· 
'du .. 

Manyak ka'dın, manken kızlardan biri
ne yaklaşar&k ıorduı 

1 - Senin kızağın vana sanki benim yok mu? İşte ben 1 2 - Toramanla Yaman, yaptıktan kızaklarla Afaı:an~ 
de kendime bir kızak yaptmı. hakemliği altında yarıp çıktdar. 

kızağı yan yolda birden ve ortaıındaı, 

- Neden çalıı mıyorsunuz) E rkelcsiz dünya. bii1Jle bf'r dikenlik olurdu .• 

Manken kız. henüz on sekiz veya on seviniyorlardı: 
Ciokuzund• ldf. Büyiik bir utırapJa ha- 5evm~lerl p~k kısa ürdü. Komiser 
lnU kaldırarak •uali •or~ iopeden ,İn· Manyak kıza sordu: ' 

ecre ıüzCIOı -. Birini mi öldürdüler) 
- Biln.:iro'r n;ıusun.uz >. ' ' ..::._ Hayı;. 

• - Harar.. - 'Yangın ~ı var) 
- Ce~ç kiz. erkek~iz dünyada eo- -' l'layır ... 

nılan suale cevap hazırlamak için dü- - Hakkını mı gasbettiler) 
ttlnmiye bile lilzum görmiyor. Çıplak - Hayır ... 
lcolunu yUzUne lc.apayarak ltonusuyordu. - Birinden tikayetçi misin) 

- Neden çalıplım, kimin için çalı· - Hayır... 1 {ayır ... 
..tun) - Şu halde ne İstiyorsun) 

- Kendiniz için, kadınlar için.. Manyak hr, ıirin komiserin saçların-
- Modaya takip eden kalmadı ki.. da dolapn ufak bir hayvancığı ipret 
- Ncdenmiı bu).. Erkekli dünya· etti: 

d• da nıodaya takip eden kadınlar de- - Bayan komiıer, orada bir teyler 
iil miydi) geziyor. Müsaade ederseniz yakalıyaca· 

- Ö,.le idi. F altat o zaınan kadınlar ğım. 
\'o genç kızlar bOyük rekabet içinde idi· Kadın polis memurları hemen taban
ler. Şimdi bu kalmadı. Kim kiminle re· calarını (ıkararak komiserin etrafını ear-
kabet edecek. dılar. Fakat ortada tabanca ile tedip edi-

POUS MERKEZtNDE lecek bir düşman veya ıuçlu bulunma

Fabrikalar İpekli kumllf çıkarmıyor, 
bacalarda duman görünmiyordu. Man· 
l'alc kadın bir polis merkezine girdi. 

dığını görünce 11ukunet buldular. Komi· 
ser, bu ince ikaza hiddetlenmedi. Man· 
yak kadının saçlarını okıadı: 

- Söyle ltızım, biriCY sormak isti· 
yorsun galiba~ 

- Merak ettim. Ben bir gazetede ça· 
lışıyorum. Bu ,ehirde hiç cinayet olma:ı: 
mı~ 

yet raporları arandı. 1 (içbir feY 1çıkma
yınca komiser: ' · ' 

- Evet olmıyor, dedi. 
- Kaza) 
-·- Nuıf kaza) 
- Tramvay, Ötomol:>il, kamy~n, oto• 

büı kazaaı... ı 

- Yok .. : Böyle fey yok ... 
- Yangın ... 
- Olmıyor. 
- Hırsızlık) 

çarpmca.. 

.az Dünya• hakkında muhayyel bir re
portaj hazırlamakla mqgulkeo Manyak 
icadın odaya girdi. Tahrir mUdürii ltar
şısında gözleri dönmÜ§, heyecan içinde, 
pür hiddet bir ziyaretçi görünce elmdeki 
kalemi bıraktı. Ve aorduı 

- Cinayet mi~ 

Güzel bir 
Oda oyunu 

- Scnelerdenberi hır11zhk nedir bil- - Hayır, aiz nasıl ça)lflJ'onunuz di-
miyoruz. ye merak etmiıtim. Pazar günleri ne yapıyonunuz, zı teyler koyacaktınız veya bir ~ 

- Şu halde burada asayiı mükcm- _ Gazeteci mieiniz) b'ava aoğuk ve yağmurlu, karlı ve kaldtracabmız. 
mel.. _ Manyakım ben.. Yani hasta bir aitli iee, tabii dışarı çıkmıyorsunuz. Sonra dıtanda beldiyen arkada,.. 

- Evet, öyledir. msan.. Evde oturunca da canmtz tıkılıyor. larmw çağınramız ve onlara soranı• 
Manyak kız, tam kapıdan Çlkac~ı sı· - Hastalığınız lı:abili tedavi deiil Çünkü bildiğiniz bütün oyunları Of• ruz: 

rada hatarlıyarak döndü: mi> naya oynıya arttk hepsinden baktınız. - Değipıif ne var~ 
- Affedersiniz bayan komiser. Sen~ _ Belki de kabili teduidir. Fakat itte, bugün aize yeni bir oyun öğ- Arkada.llannız buna verecekleri 

lerdenberi olmıyor dediniz. Ondan eY· kadın doktorlar 0 kadar merak.iz ki ... reteceğim. cevaba bir kağıda yazacaklardır .. 
velki cin-;_yetler, yangınlar, ihtilallec, b- fnunı ölüm döteğindo görselu kurtar· **'* Hepai oturup, etrafa bakarak, illi 
zalar hakkında beni tenYir e<ler misiniz~ malt için uğraımıyodu. Dünyada, et· Oyunu oynıyacaklar bir odada gönlülderi ile timdiki vaziyet araaan-

Bayan komiser, ayaklarını yalamakta kek.iz dünyada ihtiras kalmıyor. Kıs- toplanacaklar. Kendilerine: da ne fark buluyorlana, bir kağada 
olan dişi köpeğin hareket.ini göderiyle kanç adam lc.almıyorı hayat kalmıyor, - Etrafa eyice bakın ve ne gör- yazacaklar. 
takip ederek cevap verdiı enerji kalmıyor, dünü:uc aklınızda tutun diyecekıi- Bu'nun için mühlet bet dakikadır. 

- Ondan evvel vukuat defteri tut• Hesap ediniz töyle .• , Kadın bir ihtl- niz. Siz ıaatinize bakar beklenin iz. Beı 
mıyorduk. Bu itibarla olup biten vak'- raa mak.ineM dqil midir) Kimin için ça- Oyuncular odada be, dakika kala- dakika bitince bitti. 
aları bilemiyeceğim. lıpcalc, kimin için yqayacak).. caklar. Siz, içeride kimse yokken - Haydi çocuklar! der.iniz. Ge-

GAZETE b>ARF.stNDE Nakleden ı ADNAN BtLGET odada bazı değişiklikler yapacakst- tirin ki.ğıtlanmzi. _ _ 

içeride çın( çıplak bir kadın komiser· 
le karoıla~tı. Önünde tek evrak bile yok· 
tu. Kadın polis memurlan tenbellikten 
C&niyorlardı. Manyak kızın içeri giriıi. 
0nları ııevindirdi. Bir hadiıc olmu~ diye Derhal dosyalar ortaya atddı. 

NOT - Salı ırünkU eayunıı:da kadın· nız. Meaela aandalyelerin yerini de-- O zaman arkada,larintzm hepsi 
Cina- Yazı itleri müdürü, odaamda cKadın· eız dünra yazımw bulacaktuuz. ğiıtirecebiniz, masanın üzerine ba- aize yazdıklar:ı kağıtları getirirler. 

1.- .. h cz"=.l--- - - -- --- s::: - - - Açar birer birer okursunuz. 

! .n..«rşt taaccup ve ayret :içinde kalır.He- .lUllWIU günler geçttli ve Beyzadenln dokunur, sandtklara yerleşUrllir. Bir Oda d ... t' . ld .. . 

MASALLA Rl men kızt zevceli~e istemek üzere blr ka- avdetine Uç gün kaldıiı halde blr tutam ' glln sonra Beyzade avdet edince pek zi- • ~ edgı!. ırti~~. ıtızb?l. ~g~nuzBuı-
.. ı çın, neym egıı gm ı nmız. -

1 
dın gondermeğe karar verir. Ertesi gU.n pamuk veya yUn eğrilmemlf idi. Ana yade hayret içlwie kalır. Bu ijgüzar uv- ·· '-- ..1 la ~-_.-n h · · · · u .. k- .J k al ı_ mah 1 na gore &r1U10af nnuwa angııı-

l 
gor cu ıt<ıID apıyt ç uıca pek tenbel ve -.ız cup olacaklanndıuı dolayı cesine bl'fl lhımgelen teşekkürü, mln- · · · b'Jd'"'' • ·· l.i bil' · · 

E 1 Z 
f run en ıyı ı agana ıoy ye aramaz. 

Vve aman ve aynı zamanda gayet pi.s olan ana ile pek ziyade dU,UnUyorlardı. Bunlar bu nettarlığt ifa eder. Ildnci bir aefer vu- Hatırası en kuvvetli olan oyunu 
kızının tilrlü mazeretler ve oyalayıcı dil§lincede iken Perl padişahının kızının ı kuuoda yine böyle bir teklif kar§uında kazanmı.ştır. 
sözlerle kadını bir mUddet kapt önünde boğazına bir kemik kaçmlf, ne kadar 

1 kalacağını dilşUnmekt.e olan ana ve kız Şimdi odada kalacak ve eşyayİ 

1 d 
durdurduktan sonra yarın sabah gelme- çalIJmışlar, her kime göstennifler ise de 1 bir gU.n bir tedbir düşilnUrler: deği~tirecek olan odur. Bu aefer de 

Ç le n e mer
1 

, 'sini rica cder~r ki mabatları pek pla hiç kimse çaresini bulamamış idi. Ayşe zeci ile oturmakta iken ağını siz diğer arkadatlal".tn1Zla beraber, 

1 
ve intizamsız olan evlerine bir nezafet Perilerin içerisinden biri.si: önnek fü:ere damdan aşağıya ve Ay,e- odadan çıkaraıruz ve oyun böylece 

1 _ ve intizam vermek.. - Bir boklu Fatmalar kaldL Bir de nin önüne kadar sarkmı.ş olan bir örUm- devam eder. 
· Hemen o gün evlerini temizlerler, il· onlara gösterelim, der. ceğe hitaben Ayşe der ki: Eşyayı değiştiren ve aonradan ne-

T b 1 A . zımlığı dökerler, mUmkUn mertebe bir Ertesi günU gelirler ana ve km Perl - örümcek teyze, lı.:ıJ geldiniz, safa ri. değiftİrİp neyi değittirm~i~ini en e yşe intizam verirler. Ertesi giln görücü ka- padişahıntn bur.uruna davet ederler. geldiniz. ıyıce hatırlıyacağına. gü~ene~ıyorsa 
• • • dın gelir, söz kesilir, akit icra edilir ten- A .... rl ,.10.1. kı n ... _,..ı C!-- d li . . ö .. ~ır.·ın bunlan arkadaşlara ıçen gırmeden 

E ' Y§e &"°"•e pa~.ının mu.n karşısına ..,.,..,_...e - ~ e mı.sın. nam .. ~ evvel k d' . d b' k~J:. d 
~vel zamanda kalbur zamanda Fat-( - Ayie, bakalun bu Clf'af oğlu güzel bel Ayşe de Beyzadeye zevce olur. gelip oturunca• insan neall ile ne allkası vardır? Hiç en 181 • e tr .. ~ı a yazar. 

~a tsminde bır dul kadın, Ayşe isminde meraklısı ını, işgüzar meraklısı mı, zen-f Aradan birkaç gün geçtikten sonra K rd. . ' . • örümcek teJ%e olur mu? Bu B~ret~e e~ı~de, dcgı~en C§yanm 
ır de ku: ı · ki At l ğ ıd· . - a eşı.m, bızun bey berayl tlca- tam bır listeemı hazırlamıt olur 
.,.. k ı vannış. guı mera ısı mı. ını su ama a ge ığı Beyzade ticaret için uzak bir yere gide- ret köylere gitti. B;..: .... eve ye._ı. de Ay- - A .. bilmezsiniz, biz.im süllle- ş· d' kad 1 ta · 
~e lenbet e a d k · b k · A b hah 1 · • • . ....... -&&Af ve ,,_ ım ı ar aı arınıza top yıp oy-oı v ym zaman a pc pıs zaman en sana ızım yşe u sa • ceğuu zevcesıne haber verı.r. Ayşe bu ük. . . miz hep örümcektir. Örümcek gibi iplilc . 
an bu ana ile kızın oturdukları ev haE-j tan ö'•leye kadar kaç aı-;:ın be:ı: dokudun 1 mes l · h b al . Y U pamuk geldı. Bunların h~ do- . "-- d k _u_ nayın bakalım bu oyunu.Fakat, dık-

taıa .. .. . . . o "1' 1 e eyı a er ınca. . . eğumek ve ucz o umı=ı« uğraşmak ._ ed' od d b' k 
l . tca supurulmedığınden mezbele ha- diye bağırınca sen de tamam yetmiş ar- A b . 1 s· de ed' kunup bez olacak. Halbukı Beym gelme-1 ı· . d bö 1 k '-lm "-at ın, a a ırıey ırmtyasınız. 
•ni al ıaz - man ey un. ı.ı; av t uıceye . ild gü kald·" hald b b ı ne ıcesın e y e urumu§, ULA 1.§ • .. .............................................. .. 

oldu' mış, ım~tklart bile dökülmemİi şın be7. dokudum anneciğim cevabını kadar ben boş duramıyacafan. Köyler- sıne n "6l e lr UJın ez l örümcek olmuştur. Tabii ben de bir za~ V b b b 
..,, ğu halde evm ortasında dururmuş. verirsin. 1ı den yclmi .. deve yıı.kU U.u k dok:uyamadık. der. Bu söı: Peri padişa- man gelip 00y· le olacaıı;. d 1. O OnCl ir ayan 
ounlar 1 . . .. .. d b" d -ı: Y veya pamu h k h . . . J 6un er. / 

ln ın ev crmın onun e ır e çeş- - Peki anne yarın dediğin gibl yapa- getirliniz siz avdet cd' lcada.r b' ının aının oşuna gıder.GUleyım der- B d A f · aı· e nezdı·n ..le 
e varın k. ı k r b" "ki . 1 ' ınceye ız eyza e - man re ıkacığım madam aj 

~hll birisiı~e/ ~~eme e m uyu ~rın~ lun. . ... ··~ ~ kız bunl8:1'1° hepsini dokur, bez ha-, ken boğazı~dald kemik fırlar çıkar. J ki netice böyledir! artık sana bir daha Ü bb • / · k 
nıalc gun ° çeşmeye atını sula Ferdası gunu ogle vaktı Beyzade atmt luıe kalbederız der. Ayşeye dile benden ne dilersen? diye ' bez dokuttunnıyacağım diyerek birçok m re tye l arıyor 
fina ,,uzkre g lirken ~u ~dama aşık olan sulaınağa geldiğinde ana .ile kazı arasın-j Beyzade burulan pek ziyade memnun sorar. Ayşe de, aman efendim perilere ı yeminler eder ve tenbe; Ay<:P de bu su- Yabancı bayan Frnn1tca, AlmanCA, 
ıtlak ~ tz onu kendılerıne damad yap- da bu muhavere yüksek sesle cereyan, olarak yetmiş deve yükil sipar~ eder ge- ~ret bizim yetm.if deve yükü pamuk ı retl ı .. t k rt 

1 
k r-d il müzik bilir. Çocuklu aile yanında mii-

L uzerc bır gün bir tcdb' d'" .. ·· d ı · · K nd d f e as en u u ara mura ına na o- reLbiyelilı: aramaktadır. Birinci Kordon 'Cr. V 1 ır U§Unur- e er. ,1 1.irlır. e t.l e atına binerek sefere ve yünü. bez dokusunlar, der. j Itır. 
8 ıd 1 km Ayşeye: Bunu ~it.e.ıı Beyzade bu işgüzarlaja çıkar. j Kız perilere emreder, h-ı bir .. n .. de 

11 
294 ~ Narik pansiyonu. T d. 3 f 23 
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Yenilen Favsta 
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, Kari şikayetleri : incir ve Üzüm 
~~~LF"~1'-~~ ~ID.;§..~ 

Sinemalarda Şapka-... .._ ............................. .... ları ile oturanlar var 
Yazan : Mlşel Zevako 

...,.mı;ıı!lllm ....... .._ ............................ =-ı:ı--' 

Gümrült kartisinda Ozüm 
. Kurumu İ§letme hanında Tarif 
~ markalı nefis incir ve üzümle-

Bir kaTiimiz yazıyor : ~ rin toptan ve perakende sahtı- '· 
•Dün akşam çocuklarımla birlikte is- t; na b~lanmıştır. Fennin en son 

mini söylemek istemediğim sinemalar- ~ vasıtalariyle tertemiz işkA' ı - 31 

Morover, filhakika Belonaya doğru 1 rum. Çünkü siz ulusunuz. Halbuki be- dan birisine gitmiştim. Sinema oldukça N bu incir ve üzümlerden '.-' es lt 
büyük bir neşe içinde ilerliyordu. Uzun nim ölümden korkum yoktur. kalabalıktı. Bir yer bulup oturduk. 

1 ~ İstediği mikdarda satın •' .bilir. 
yıllardanberi ilk defa geniş bir nefes alı-ı - Bakınız Farnez. buraya yalnız gel- Oyun başlayınca biz de sağımıza so- ~ Sipari, kabul olunur. Hediye 
yor, içinde hiçbir korku duymıyarak se- dim. Civarda da hiçbir adamım yok ... lurnuza oynamağa başladık. Önümüzde ~ için zarif ambalajlar da vardır .• 
yahat eyliyordu. Akşam üzeri gecele_! Şimdi çok kolaylıkla beni öldürebilirsi- ve daha ileride oturan müteaddit er- ~ TELEFON : 2512 
mek için kaldığı otelde de bol bol hah- niz_.. Belki de öldürmek istemiyorsunuz. keklerin _başlarındaki ş~pkala~iyle otur~ ~ 1 - 10 (2123) ~ 
şışlar dağıtmış, hizmetçi kızların yanak- - Evet, e.izi öldürmek istemiyorum 1 I maları bızım sınema gorınen1Lze m8nı ";3.V./ L/T./'J',ZN.L:JfZZ7ZX? LZT".LZ"/'ZZIZJ 

larını okşamış, en nefis şarapları yuvar- Siz kendi ayağınızla bana intikam a~mak oluyorlardı. CdiZ ıx:wı9 
lıyarak mükemmel bir gece geçirmişti. fırsatını verdiniz.. 1 Ikinci boş bir yer bularak oraya geç- Fabrika ve ga-
Artık uyurken hançerini, tabancasını ya- - Ondan eminim. Fakat size Leo· tik. Fakat bu defa da yeni gelen iki üç 
tağının ucuna koymamış, korkunç ha-ı nordan bahsedeceğimi söylemiştim. erkeğin önümüze oturmaları yine bize ra1· ıa rı n na zarı 
yaller kendisini yatağından çıkarmamıştı ı F arnez baştan aşağı kadar titredi... sinema göstermiyor] ardı. Çocuklar sı-
Belovaya acele yetişmek için de birse- Favsta ilave etti: kıldılar ve bizzarur sinemayı terkettik. dikkatine 
hep yoktu. Gezerek, eğlenerek yoluna 1 - işte bunun için hançerinizin kı- Bu gibi düşüncesizlerin sinemalarda 
devam eyliyordu. Arasıra içine çök.en bir I nından çık.mıyac8ğını biliyorum. Yine şapka ile oturmalarına belediye ve za
fnkıntı vardı: O da yirmi bir ikinci teşrin müşterek saadetimiz için konuşmağa vak-1 bıta memurlarımız m3.ni olamazlar mı? 
öğle vaktine hayli uzun zaman olmasıy- i timiz olacağını tahmin eyliyorum. \ Lütfen bu hususta gazetenizle icabe-
dı.. - Artık saadet namına benim için den mak2m1n nazarı dikkatini celbet-

KARDtNAL birşey kalmadı.. menizi ;ica ederim.) 

Bir çok fedakarlıklarla Avrupadan 
getirtmeğe muvaffak olduğum sey
yar son sistem elektrik kaynak ma-
kinası ve oksijen cihazı ile her tür
lü elektrik ve oksijen kaynak işle-

Moroverin Belovaya hareketinin eıte- - Ne biliyorsunuz} Daha gençsiniz. HATICE ri garanti olarak yapılır. Her nevi 
si günü, Favsta, tek başına kapalı bir JLeonor iyj olabilir. Aklını baş;ma ala- .................................................. buhar kazanları, kalorifer tesisatı 
araba ile konağından ayrılmış. Grev I bilir. Geçmişteki fenalıkları affeder. Siz ır iccfansız baba tamirat ve islahı ve bunlara ait bil-
meydanına gelmi~ti. l de papazlık elbi&esini üzerinizden atarsı- mum soğuk demir ve çatı işleri 

Alınması mutad tedbirlerin hiç birisi-ınız .. Yeni bir saadet yoluna girebilirsi- Ağırcezaya verildi içinde güvenerek müracaat edece-
ne lüzum görmeden nehrin kenarında nız.. Değirmendere köyünde öz kızı Zil- ğiniz yer c:ıtelyemizdir. 
arabadan indi. Doğru Grev meydanına 1 Kardinal hem bunları dinliyor, hem I beydeye babalık hisleriyle telii edile- ADRES 
bakan Farnezin konağına yürüdü. Bil- de titriyordu. Büyük bir hayret İçinde I miyecek bir şekilde taarruz etmekten Kiızımpaşa caddesi Nı>. 20 
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,,ı:mı ........................ _.. ..... : ........ , 
Dünyanın En Meşhur Şekercisi 

Ali Muhiddin 
Hacı Bekir 

TİCARETHANELERİ 
Şeker ve şekerleme, lokum, kurabiye, badem şekeri, halis 

tah;n helvası yalnız HACI BEKiR ticarethanesinde bulunur. 
şekerden 

Gayet lüks ambalajlı fevkal8.de leziz emsa1siz karamela şekeri yapmağa 
başladı. Hacı Bekir karamela şekerlerini her zaman arayınız. Jzmirde şube 
veya acentesi yoktur. Toptan ve perakende sipariş için AL! MUHiDDIN 
HAC! BEKiR Hamidiye caddesi Bahçekapı lstanbul adresine yazınız. Bir 
kilodan itibaren posta vasıtasiyle tediye şartiyle sipariş kabul olunur. 

l - 3 (2124) 

':::=:============,====' 
Türk Maarif Cemiyetinin 

Büyük Eşya Piyangosu 
ikramiye 15400 Lira 
ÇEK.iLlŞ 18/12/937 BiR BiLET BiR LiRA 

Biletler: Cemiyet Merkez ve şubeleriyle yeni postane kartısın
da Erzurum hanında ilan i,leri bürosunda ve piyango bayilerinde 
satılır. 1 5 -25-10-20-30-3-6 «6553» (1845 · 

.-.-ımııın _ _. ................. ~sm--••• 
hassa pcnçerclerden kendisinin gelinişi parlıyan bir ümit yıldızı İçin kendi 1'en· suçlu Ömer Hilmi hakkındaki tahkikat RECEP BENTORK 
ı<Örsünler diye yavaf yavaş ileıliyordu. dine mırıldandı: ı neticelenmiş. suçlu Türk ceza kanunu- 1 - 13 (2070) lZMiR BiRiNCi iCRA ME- ve Eytam Bankası kanunu hüküıtı· 
Yanında kimseler yoktu. Kapının tokma· - Leonoru görmek!... nun 414 üncü maddesinin son fıkrasına ::;:::::::;::;;:;;! MURLUGUNDAN : lerine göre yapılacağından ikinci 
ğını birkaç defa çaldı. Nihayet bir erkek Favstanın siyah gözlerinde bir elevl uyularak ağırceza mahkemesine sevke- •Paris fafültesı::l~n diplomalı Mehmet Ali ve Fatma Füheda- arttırma y<>l !ur. Satı, petin para' 
kapıyı açtı. Bu adam evvelce kendisinin parladı. Kardinala kat'i darbeyi yerleş- dilmiştir. Bu madde asgari yedi sene nın Emlak ve Eytam bankasından ile olup miiışteriden yalnız ~de 
buTaya yerleıtirdiği adamlardan değil- tirdiğine itimadı vardı. Bu adam kat' iy- ağır cezayı müstelzemdir. Dl' talPlplerl ödünç aldığı paraya mukabil ban- iki buçuk dellaliye masrafı alı• 
di. Tanımadığı bir yabancı idi. Esasen yen değişmemişti. • ........... ............................... ..... .. . Memleket lıastanesi dış tabibi kaya İpotek eylediği lzmirde Ha- nır. 
tanıdığı adamlaTdan da burada kimse irade zafı onu daima kat"i bir karar y: . d M nza tt er Erog"' ul tuniye cedi~ Fettah mahalles~~in İpotek •ahibi alacaklılarla di· 
kalmamışb. almaktan meneyliyordu. Şeytan kadın enı a am Fettah sokagında 5 Nu. lı eve cum- • l!k d l • "f k hakki' 

- Kardinal Prens Farnez hazretleri Farnezin hislerini çok iyi bildiği içih onu Yeni Adamın 204 üncü sayısı çıktı.. • VE le kapısından içeri girilince ta• geh.a I .a. ar arın. ve ırtı a . 
ile birşey görüşmeğe geldim. Dedi. nereden zafa uğratacağını da ı;ayet iyi lçindekiler : lsmail Hakkı, Halkevinde Kenlal Çetindag" bir koridor Te koridorda yanyana sa ıp erının gayrı menkul üzerıJI• 

Hayretle yüzilnc bakan hizmetçi ıu kestirmişti. Nihayet dedi ki: Müzik. Okutınanın prensipleri, hayatım, iki oda mevcuttur. Koridordan bir deki haklarını hususiyle faiz '!4 

cevabı verdi: - Kardinal, büyük kalplilik ile göz- Hüseyin Avni, Sokak. Ahmet Naim, Hasta1 arını her gün sabah kapı ile bahçeye girilir, bahçe için· masrafa dair olan iddialarını ıe: 
- Aldanıyorsunuz madam! Söyledi- lerinizi kamaştırmak istemem. Hayatı- Uzun Mehmet, Haklı Toklu, Belçikanın saat dokuzdan başlıyarak de mutbak ve helası vardır. Evde bu- ilan tarihinden itibaren yirJJ1

1 

iiniz zat burada değildir. Evin içinde nızı bağışlamış olmak. bugün ayağınıza Ziraat Politikası, Resimlerin romanı, Beyler - Nrman zade S. 21 ayrıca kumpanya suyu ve elektrik gün İçinde evraki müsbiteleriyle 
bekçi aıfatiyle oturan benden başka kadar gelmek, Leonoru ve kızınızı size Sami Boyat, San'atta orijinalite, Sefer numaralı muayenehanelerinde tesisatı mevcuttur. Dokuz basa- birlikte memuriyetimize bildir• 
kim•e yoktur. teslim vadinde bulunmaklığım büyük Aytekin, Alioğlu Ahmet, Tarık Onan, mak merdivenle ·-· 1-arı rıkıJınca meleri İcap eder. 

' · kal kabul ederler. Y"-" ... 
- Haydi do9 tum. efendine git söy- pliliğimden değil size ihtiyacı oldu- Spinoza. Iç ve dış sosyete. Haftanın Telefon : 

3921 
tahta bir koridor üzerinde iki oda Aksi halde haklari tapu sicilin• 

lel Prenses Favsta kendisiyle görüşme· ğ_undandır. Benim bugün bulunduğum hü!Asaları ve düşünceleri.. - il ;; vardı~. 2500 lira kıymetinde olan ce malôm olmadıkça paylafmadan 
ğe ge]mi§tir. §U tehlikeli vaziyetten 'kurtuJn1ftJc.lığ1n1 1 

b l t u evın geçen sene yapı an sa tft hariç kalırlar. 20/12/37 tarihin· 
- Madam yemin ederim ki aldanı· için, ikimize yakışan ciddiyet ve açık iz mir Defterdar}ıgv ından•. 2280 sayılı kanuııa göre geri bı- den itibaren tartname herkese 

yorsunuz. kalplilik ile konuşmamız lazımdır. rakıldığı 'halde birinci sene taksit k T • ., d 
- Haydi diyorum; efendine söyle! Farnezin gözleri parladı: Yunanlı satıf Lira b ··d d·-· d b h""k•· açı tır. alıp olanların yuz e ye-

Leonor Montekden bahseylemeg-e gel- -·-· Viyolettal. .. Leonor ile Viyolet· 1~0~ Narlıdere eski, Bayraklı kabristan derince Ha- otrcdu· c eknmlke ıgakın e':' u u.dum di buçuk teminat akçesi veya milli ~. or a an a ar evın yenı en . . . 
diın. ita ... Bütün hayatım! ... Diye mırıldan· yıt Kısığı mevkiinde 5 dönüm 524 metre bah- mülkiyeti açık arttırma suretiyle . bır banka ıtıbar mektubu ve 

Bu •ırada karanlıklar içinden ortaya dı. çe yeri 250 ve 844 numaralı Emlak ve Eytam 37 /1091 dosya numarasiyle lznıir 
çıkan bir adam, hizmetçiyi kenara çekti 1 Kalbinde d.ha sarih bir iimit parla- KK45 Seydiköy 17 Nu. lı istasyon sokağında 28 eski Bankası kanunu mucibince bir de· 1 inci İcra memurluğuna müra· 
ve titrek bir ae>le Favstaya hitap eyle- dı. Favsta plS.nında yine muvaffalo ola- . ~u •. h 891 M2 arsa .. 267.30 faya mahsus olmak ,artiyle art- caatleri ilan olunur. 205 
di: caktı. Farnez üzerindeki tesiratı ı::ördük- Yukarıda yazılı emvalin mülkiyeti 10 gün müddetle açık art- E ı k 

- Madam! Lütfen içeriye giriniz. ten sonra daha cesaretle hedefe doğru tırmaya konulmu,tur. ihalesi 9/12/937 tarihinde persembe gü- tı~ması 30112/~37 pe~şem~e. ~Ü- m a ve Eytaın 
·• 1 •• t 15 d d" T l" 1 · Mil E 1 ' nu saat 14 de ıcra daıremız ıçın-

- Kardinal, pek iyi muhafaza olun- soz erine devam etti: nu aaa e ır. a ıp erın i i m ak Müdürlüğüne müraca-duğunuzu görüyorwn. . .. - Bitmedi - atleri. • 4193 (2131} de yapıl,?Jak üzere bir ay müddet- bankasından• 
le satılıga konuldu. • 

Bunu ıöyliyen prenses hizmetçiye al- •' ··' · · · ·' · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·•• • .. · · · · · · · · · · · · · ... tınla dolu bir kese uzattı. Karanlıktan S b k [ Karşıyaka C. H. Partı•sı·nden•. Bu arttırma neticesinde satıt 37/1091 icra dosya numara• 
çıkmış olan adam, sözleri ihtirasla par- a l a l bedeli her ne olursa olsun borcun siyle satılan, yukarıda evsafı ya· 
lıyan, 

8
aç ve sakallan bembeyaz, ~ifa --<>--'-- Kartıyaka Cümhuriyet Halk partisine ait Celal bey sokağına ödenmesi tarihi 2280 numaralı ka- zılan gayri menkulün alıcısına _i .. 

bulmaz bir ıstırabın altında inleyen P••ns Hapishaneden cıkar mücavir arsaların •atı,ına devam edilmektedir. Müzayedeler her nunun mer'iyete girdiği tarihten tersek bankamızca bu gayri nıen• 
fam~ idi. Üzerinde siyah süvari elbisesi , ~afta pazıı:r günü saat 15 le Kar~ıyaka parti binsında yapılaca- sonraya ~üıadif olması hasebiy- kule konulacak kıymetin yü:ı:doJ 
vardı. Prenses ile birlikte birinci katta çıkmaz yeni bir gından talıplerin sözü geçen günlerde müracaat ve fazla malô· le kıymetine bakılmıyarak en çok de ellisine kadar umumi 4artları• 
Grev meydanına bakan oalona girdiler. h l k mat için Kar,ıyaka belediye tubesi müdürlüğünden izahat alın· arttıranın üzerine ihalesi yapıla- mız dahilinde ikraz yapılabilir. 

Favota, kardinalı dalgın nazarları al- ırsız l yaptı ması ilan olunur. 26--28--30 4170 (2120) caktır. -Satıt 844 numaralı Emlak (2136) 
bnda bulundınduktan sonra tatlı bir aes- Bundan üç gün evvel iki ay beş gün- =;;o;;;;;;;;;;;;;;;;...,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;m,,,_, ____ ...,!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~;;;;;!!!!!l!!i!!!d 
le eöze baıladı: lük mahk:funiyetini bitirerek ceza evin-

- Kardinal. benden kaçmanız fayda· den salıverilen küçük Davi, hapishane
eızdır. ölümden korkmadığınızı bilirim. den çıkar çıkmaz Alaybeyi tarafların
Sevgilinizi tekrar görmek için yaşadığı- da dolaşmağa başlamış ve tekrar bir hır
nızın da farkındayım. Fakat benden ay- s121ık suçunu irtik3p etmiştir. 

nlmağa ne lüzum var) Benim emrimde Davi, bu de{a cürüm ortağı Cako ile 

idiniz. Mukaddes mahkeme si:ci ölüme beraberdir. 
mahkUm etti. Hükmü yerine getirmek 

için sizi aç ve susuz bırak.hm. Bununla 

beraber yine size hayat ve hürriyeti ben 
verdim. F arnez 1 Bana ihanet eylediği~ 

niz ha.ide yine size karşı sevgim var 1 .... 
Sizin herkesten evvel heni ve memuriye

timi kabul etm~ olduğunuzu düşünüyo· 
rum. Beni gizli cemiyetin huzuruna çı
karan siz idiniz r •• , Bundan başka eğer 
ıizi elde etmek fikrinde olsaydım şimdi
ye kadar buna çoktan muvaffak olur· 
dum. 

Uzun müddet benimle beraber yaşa
dığınız. benim çalışma tarzlarımı ve -:Cuv

vetimi bildiğiniz için bunları kavrama· 

nız çok kolaydır. Açlıktan yan ölü bir 
halde sarayımdan çıktıktan sonra neler 
yaptığınızı birer birer anlatayım mı'? . .. 

Üç gün kadar Divinyer otelinde kaldı
nız. Biraz kuvvet bulur bulmaz l\lletr 

Kloda misafir oldunuz. Benim Şarter

den dönüşümde ihtimalki Ka1ander 110-

kağınt benim sarayıma pek yakın bul
duğunuz için, burada aramak hatırın1a 
gelmez ümidiyle gelip buraya yerleşti-

niz .. 
Kardinal boğuk bir ses çıkardı: 

- Beni buraya çeken bazı müth~ ha
tıralardır. 

- Size bir taarruzda bulunmak dii· 
şüncesinden uzaktayım. Yalnız size ne

rede olsanız, sizi yakalayabileceğimi is
bat için bunlan söyledim .. Binaenaleyh 

kendinizi benden gizlemeniz faydasızdır. 

- Evet, bunları biliyorum. S:7.;., her 

tarafta, hatta insanların vicdanlannın ha
rimine kadar sokulan hafiyeleriniz bulun· 

Davi on üç yaşındaılır. Bir metreden 
fazla boyu vardır. Daktiloskopu kaydı
na göre bu suçu ile J:ıeraber, tam on altı 
hırsızlık suçu irtikap etmiştir. 

Ifadesinde Dikilitaş tarafında otur
duğunu söyliyorsa da hakiki ikamet
gahı hapishanedir. 

Bu defaki hadisesi şudur : Alaybeyin
de nafıa mütekaitlerinden bay Zühtü 
oturuyor. Ailesi komşuya gitmiş, fakat 
penceresini hava almak üzere açık bı
rakmıştır. Davi, beraberine aldığı Ca
ko He oradan geçerken, pencereden gi
rip şunu bunu aLnaklığı teklif etmiş, 

Cako henüz hırsızlığa alı§madığı ıçın 

muvafakat göstermem~tir. Yalnız göz
cülüğe razi olmuştur. 

Davi pencereden atlamış, içeriye gir· 

mi!j ve duvarda asılı kıymetli bir pal
toyu aşırarak gözcüye uzatmış ve ikisi 
birden kaçmışlardır. 

Hırsızlık hadisesi zabıtaya aksedince 
araştırmalar başlamış, Cako bir yeni 
paltoyu bit pazarında satmağa çalışır

ken yakalanmış, arkadaşının Davi ol-
duğunu söylemiştir. 

Davi ve Cako mevcutlu olarak nö
betçi hiıkim huzuruna çıkarılmışlardır. 

Hiıkirn sordu : 
- Daha geçen gün seni mahkum et

tim. Sen uslanmıyacaksın galiba ? 
Davi bermutat ağlamağa başladı. Şa

hitler dinlendi ve Davinin iki ay yirmi 
gün müddetle hapsine ve Cakonun fa
rıkı mümeyyiz olmadığından serbest 1 
bırakılmasına karar verildi. 

Sabıkalı Davi, göz yaşları dökerek 

---------



il 90N n:.,RlN PAZAR 1937 

lZMtR SICtLI TtCARf.i ME- ismi geçen Den Norake Middelhava-
MURLUC.UNDAN: j linje Aktieıelakap A tirketi nnmına 

(Den Norske Middel Havslinje sahip olduğumuz salahiyete binaen 
Atieselskap İzmir acenteliği) ticaret lzmir ve civarı mümessilliğine ta
Unvanile lzmirde 1 inci kordonda 1 yin eylediğimizi beyan ederiz. 

T. C. Ziraat Bankası 
148- Borç senet 

150 numarada muamele yapan 26 T. evvel 1937 Borçlunun ismi l b numarası 
f u şirket acentenin ticaret unvanı imza : Abram G. Roitman 
ve V. F. Hanry Van Derzee ve Co. imza : Şarl dö Racivvonoviç 
l~ir şubesinin phsiyeti maneviye- Namlozoe bonots~hap \V. F. 
ııne verilen vekaletname ticaret ka- Hanry Van Der Zee ve Co. na-
nunu hükümlerine göre sicilin 2108 mına vekaleten. 
nuınarasına kayt ve tescil edildiği Okunup anlatılan bu vekaletna-

79 Küçük Mustafa oğlu 
Mehmet 

il&n olunur me altındaki imzalar şahıs ve hü-
lzınir sicili ticaret memurluğu viyetleri dairece maruf Namlooze l lO Kukum oğla Ali çavuı 

resıni mührü ve F.Tenik İmzası Vennotspp W. F. Henry Van Der 
f : VEALETNAME Zee ve Co. namına vakaleten G .A. 
2: BEYANNAME: Roitman ve Şarl de Racivvonoviçin 
VEKALETNAME olduğu tasdik kılınır. 

b 
Merkezi Norveçte Oslo şehrinde 26 T. evvel 1937 

ulunan DEN NORSKE MIDDEL Mühürü resmi Beyo~lu Beşinci 
HA VSUNJE AKTIESELSKAP va- noteri imza Nam. Ş. in 1 
Pur anonim ıirketinin Türkiye u- No. 17545 
nıuın acenteliği apğıcla mührü bulu- Bu suretin dairede mahfuz 26 
nan müessesemiz N.V.W.F. Henry T . Evvel 937 tarih ve 16728-1848 
Van Der Zee ve Co anonim ıirketi- numaraJı imzalı nüshaya mütabık 
nin İstanbul merkezine verilmiş ve olduğu tasdik kılınır. 
bu bapta namımıza mezkur ıirket 1 OT. Sani 1937 
tarafından Osloda 1 Haziran 1937 Mümzilerin haiz olduğu vekalet-
tarilıinde tanzim edilip Osloda Tür- name görülmüştür. 
kiye fahri bat konsolosluğu tarafın- T. C. Beyoğlu Beıinci noteri H. 
dan tasdik edilmiş olan vekaletname Halil Karcıoğlu resmi mühürü 
deki haiz olduğumuz salahiyet mu- ve imzası. 
cihince Türkiyenin diğer limanların- Genel Sayı : 1 317 4 
da dahi acente ve mümessil tayinine Özel sayı : 2/249 
aallhiyettar bulunmaklığımız hase- Bu vekaletname suretinin daire-

• • 

• • • 

• • • 

hile bu şirketin lzmire gelecek va- ye ibraz edilen aslına ve dosyaam-
Purlarının muamelesini apğıda gös- 1 da alıkonulan mührizi tarafından 118 San Ahmet oilu Ali 
terilen salahiyetler daireainde yap- 1 imzalı nüshasına uygun olduğu tas-
nıağa mezun olmak üzere fİTketimi-1 dik kılındı. Bin dokuz yüz otuz ye-
~ lzmirde birinci kordondaki lzmir 

1 
di ~lı teşrinisani ayının yirmi dör-

ıubeai N.V.W.F. Henry Van Der 
1 
düncü günü. n.. 

, - 19Z Mustafa oilu vaman 
~ ve Co.niyi lzmir acente ve mü- 24 T. Sani 1937 
nıeasiJliğinc tayin eyledik: Şöyle ki: lzmir ikinci noteri resmi mühü-

f - N.V.W.F. Henry Van Der rü ve G. Giray imzası 
'tee. ve ~.ni lzmir ıubesi ifhu fir- T. C. lktısat vekaleti iç ticaret 
~tin lzmıre gelecek vapurlarma ait umum müdürlüğü : Şak 
~er türlü ticaret evraklarım imzaya, Ankara ikinci teşrin 1937 
uır bahriye acenteei memuriyetine f L A N 
~Üteallik her türlü muamelelerle it- lkta.aat vekaleti iç ticaret umum 
~· bilhaua ismi geçen vapur şir- müdürlüğünden : 
.~in gemilerinin tahliye ve tah- 1 30 ikinci teşrin bin üç yüz otuz 

h\iline ihtimama, gemiler ile gelen tarihli kanun hükümleri dairesinde • 
~tealan teslime. navlun teahhüt· j Türkiyede iş yapmağa izinli bulu-
h;ı 1 Yap"!ağa itbu ku~pany~ heaa-

1 
nan müseccel Ecnebi tirketlerinden 1 

• • • 

• • • 

na tahsılltlar yapmaga, ordıno va- c:Den Norske Middel Havslinje Ak-
~1-uu konfimentolar ve mani-

1 
tiesseeelakap» şirketinin Türkiye 194 Selinikli $lh Ramiz 

l.ettolan ihraç ve imzaya, gümrükte 
1 
umumi vekili bulunan N. V. W. 

er türlü beyanat ve muameleleri Hanri Van Der L:e ve Go. :haiz ol-
f~Pmaja, Tür~l!'ede te1eile müteal- duğu ..W.iyete binaen bu kene mü-

muamelelerı ıfaya. racaatle lzmir acenta ve mümesail-
lc:~ - Gerek birinci ve gerek müta- liğine ~irket .namına yapacağu .İf-' » 
~-ıp her türlü adliye evraklannı teb- lerden doğacak davalarda bütün 

R :ve "1ıbellaia, gerek her türlü dava mahkemelerde dava eden, edilen ve 

• • 

~~alletl veya aaireyi, her türlü 'f iiçüncü tahıs sıfatlariyle hazll' bu- • 
~Yıhalan, ihtarnameleri, proteatola-, lunmak üzere N. V. W. F. Hanry 
~1 'Ve alel'umum her türlü evrakları Van Der Zee ve Co. lzmir fllbeai-

• • 

U1 

ikametgahı 

Çambel 

Kemalpqa 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

ılllzaya, her türlü takibat, muamelatı nin şahsiyeti maneviyesini tayin 
~yeyi ve müataceleyi yapmağa 1 eylediğini bildirmit ve ve .lazım 1~ Koca lbrahim O. lbrahim Armutlu 
~uhakemcde müddei ve müddei a- gelen vesaiki vermiştir. 
leyh ve üçüncü phıs eıfatile dereca- Keyfiyet kanuni hükümlere mu
tı QUıhakimde iebatı vucuda üçün- vafık görülmüş oimakla ilan olu-
c~ • 
u tahıslar arasında derdesti kefalet 

~~ithal davalarında müddei aleyh, 
ıaınlar ve kararlar almağa ve bunla-
~ her türlü hukuki vesait ve tarikler 
e tnevkii icraya vaz'a, istinafı cla

'Vaya, itirazı davaya, iadei muhake
tneye, temyizi davaya ve tashihi da
\taya ve muhakimin muhtelif derc
~erinde müdafaaya, her türlü men-

ul ve gayri menkulleri hacze, bun· 
~~ satılmasını taki~ haczin fek
t 1~. talebe, hapis talebine yemin 
he ıfe, ve kabulüne, sulha. tahkime 
b~r türlü tahkimnameleri imzaya 
ıa;:. 'V~ya müteaddid hakemler tayine 
ta} ının hakemlerini redde, keşifler 

nur. 
T. Ç. Ticaret umum müdürlüğü 
Resmi mühürü ve bir in\za. 
Genel sayı : 13180 
Özel sayı ·: 2/ 246 
ltbu ilin suretinin dairemize gös

terilen aslına ve dosyamızda hıfze· 
dilen mübrizinin imzasını havi nüs
hasına mutabakati tasdik. kılındı. 
Bin dokuz otuz yedi yılı T. Sani ayı
nın yirmi dördüncii çarsamba günü. 

24/ 11 / 937 
lzmir ikinci noteri resmi rnühü-

rü ve M. Erener imzası namına 
G. Giray 

(4205) 2132) 

204 Ali oilu Kel Huu 

210 Selinikli Mediha Ye Na
ciye •e Ayte Ye Mehınet 

ebe, bir veya mütcaaddid ehli hib- > 
~eler tayin ve kabulüne, bunları reci- IZMtR BiRiNCi iCRA ME- 211 Arif çavuf eti Zeynep Ye 
he, r~~rlarını kabul veya redde, MURLUöUNDAN : Hüteyin 
~~ t~ırlu hesapları tesbit ve tesviye- tbrahimin Emlak ve Eytam ban-
rını tal be ·b"led h t·· lü' ille .. ~ e • vacı u a ~ er . ur kasından ödünç aldığı paraya mu· 

Kemalpaf& 

lt 

l\a hliğ ve e!yaları almaga ve ıbr~- kabil bankaya ipotek eylcdiii iz.
\' tne vermege, feragatler yapmaga mirde lametpata mahallesinin Bi
\' cya. kabule her türlü senedat veya rinci Yük 1ek aokaiında ki.in 21 
v Csaik~ geri almağa ve makbuzlar Nu. lu maa iki dükkan hane muah- Türkiye cümhuriyeti Ziraat bankasından 

Açık Arhrma ilanı 
Kemalpaşa Ajansından: 

Mevkii Dönümü Kıymeti 

Evran gülü 

Çeltik yeri 

lzınir caddesi 

Soiuk pinar 

Cayır lak 

Demirli çay 

Hıdeliler 

Hıdeliler 

Sa-.anda 

Yaihca batı 

Yailıcabqı 

Kaaarlık 

Celebi yaka 

Çayırlar 

Hideliler 

Bai 

Bai 

Bahçe 

Bahçe 

Bai 

Tarla Ye içinde 
20 uk zeytin . 

Bai 

Bai Ye kule 

Bai 

Bai 

Bai 

Bai 

5 1000 

9/2 1600 

'/3 1500 

2/3 500 

2 400 

5 700 

4 800 

4/Z 800 

4 800 

7 1200 

ız 1000 

1/Z 300 

17 2000 

tt 600 

12 2000 

10 1000 

SAHiFE 9 

Hududu 

Sa - Dereli Ahmet elyevm Haci 
Haaan oğlu. Ga - Kırlı Halil 
Si - Mal Arap oğlu Ahmet vere
ıeleri bağı. Ce - Tarık ile mah· 
dut. Nisan 340 tarih 12 No. 

Şa - Mustafa bey Ga - Kıldun Meh· 
met. Si • ve Ce - Halis bey vereaeai 
tarluı tetrini aani 333 tarih 23 

Sa - Hafız Hüseyine üç evlek sa· 
tılan mahal Ga - Merkum oilu 
Süleyman vereıesi bahçesi. Si -
tarik\am. Ce - Ali çavuf hanesi 
ile mahdut eyliil 334 tarih 4 Nu. 

Sa - Ahdinin Hafız Osman. 
Ga - Tarik. Si - Paça Oıman. 
Ce - Yürük imam oilu Hacı Hü
seyin ile mahdut tubat 325 tarih' 
ve 714/715 No. 

Sa - Kal Petro -ve Kukum oilu 
Hacı Ahmet yetimleri Ye kerimeal 
Fatma -ve tarik. T etriniaani 304 
yoklama 1278/1279 

Sa - Kürt lsmail. Ga - Arık oilu 
Feyzi ve Elmu hanım. Si - Tarik 
im. Ce - Papuççu Lefter ile. T. 
EVTel l 927 tarih 89 No. 

Sa - Tarik. Ga - Kuati oila lk. 
nalma.. Si - Çay. Ce - Salih 
ile mahdut. Mart 327 tarih 24 
No. 

Sa - Koca bat ojlu Hiae7in. 
Ga - Tarik. Şi - Kürt Alamet. 
Ce - Hadice hanımın müfrez lai .. 
aeai. Eylul 927 tarih 109 No. 

Sa - Biçaklı Ali. Ga - Madancı 
oilu Y orai. Si - Kel Oaman ze•· 
ceai. Ce - Meatan oilu Huan 
ze-vceai. Şubat 318 daime 39 - ·40 

Sa - Kara kül çayı. Ga - Tariki 
im. Si- Niften Rumelli Vuil •e 
Ce - Vaail. 30/11/931 tarih 74 

Sa - Karabiber oilu Mihal Ga -
Ye cenup dejirmenci Y analm ti• 
mal çay ile 30/11/931 tarih 73 

Şa - Marya. sarp lzmirli T eba 
baiı timal çay, cenup pabuççu ı .. 
tirati ile mahdut 72 No. 

. 
Sa - Kadımen Hacı Hü.eyin el· 
yevm Hüaeyin, sarp Kadımen •a• 
lıibi aenet elyema Giritli bahçe
van Demir Ye Pehli•an oilu Hafız 
kerimesi Si - Kadımen Hasan el· 
yevm molla Mutafa ve muhtar 
Mustafa, cenup yol 16/3/832 ta
rih ve 35 No. 

Şa - Manyak oilu Dimitrallri v& 
....... i. Ga - Anreli oilu damadi 
Y orsi yetimleri. Şi - Yol cenup 
Manyak oilu Hıriıto ile mahdut 
Niaan 926 tarih l No. 

Sa - Deli Yani vereeeai Marya. 
Ga - Kaya oilu Yani. Şi - Za· 
barla cenup papu oilu Miniko 
ile mahdut 19/3/932 tarih ve 36 
No. 

' 
Sa - Mukaddema Kayserli Ana. 
niye elyevm emvali metrUkeden 
icarla alan Arif ağa bağı. Ga -
lzmirli Corci zeytinliii timal ovalı 
Parqku bağı cenup Koca Arap 
oğlu Tufan zeytinliği ile mahdut 
T. Sani 928 tarih 9/10 Nu. 

v:rrne~e, her türlü ikrarlar. beyanlar haran yapılan tadilitla dükkanlar ' Kemalpata aiamı 
bo teyıtler yapmağa, borçlu veya odalara inkılap edilerek bir çah Yukarıda isimleri yazılı borçluların ajansımıza olan (2280) numaralı kanuna tibi borçlannın vadesi hulul eden taksitlerini öde-
tınr~~~~~ .~~ı.nı talebe, .. alacakla- altında iki bap hane şeklini almıt ritediklerinden dolayı yine mezkiir kanun mucibince muacceliyet iktiaap eden umum borcun tahsili için ipotek bulunan iıimleri ya. 
tıa . . turlu ıçtıma ve muzakerab· -vebirinin numaruı birinci yüksek nında olarak me-vki ve miktarları gösterilen gayri menkullerin 3202 aayılı ~ j~ıısımız kanununa tevfikan bir buçuk ay müddetle açık 
t~Ieı;t~ake, ~u~akkat v~ kat'.! ~~n_:- sokağında 21 Ye diğerinin numa- arttırma suretiyle aablıia çıkarılmıttır. 
§clh eya •ındıkler tayıne. uçuncu rası Morahane 80lraiında 1 olmuf- Arttınnuı 12/1/938 tarihine müaadif çartamba günü saat 14 ile 16 arasında ihalesi icra kılınacaktır. Alıcı çıkmadığı veya sürülen 
la ısların alacaklarına itiraza, bun- tur. 21 Nu. lınm Taziyeti hazırası pey borcu kapamadıiı takdirde açık arttırma müddeti on bet pn daha uzatılarak 27 /l /938 tarihine tesadüf eden pertembe günü saat 
b~~=~de, ~~ları kab~l .. ettirmeğe bir sofa. v.e s.olda b~r oda ve itti- 14 ile 16 arasında ihale.i yapılacaktır. ltbu gayri menkuller üzerinde bir hak iddia edenler ile aair alacak aahiplerinin ellerinde 
tın ın samımı ve hakıkı oldukla- &alinde ıkıncı kata ıaal eder mer· mevcut veaaik ile beraber yirmi gün içinde ajansunıza müracaat etmeleri liz.ımdır. Aksi takdirde hakları tapu ıicilile sabit olmadık· 
~~ teyide, üçüncü phıslann imti- diven, karşıda bir muthak ve he- ça ajanıımız alacaiından artacak paranın paylatmaaından hariç kalacaklan tabiidir. 
ia~ :r~hiı:ılerine itiraza, her türlü li üst katta bir sofa ve caddeye lıteklilerin o/o 7.5 -pey akçeleriyle yevmi mezkUrde T. C. Ziraat Banka11 Kemalpafa ajansında bulunmaları ve daha fazla maliamat 
cı-t 1- k ıddıalan yapmağa, kongur- ve arkaya doğru iki oda ve bunla- almak isteyenlerin her ttün ajansımıza müracaatleri ilin olunur. 4207 (2135) 
de, 

0b rı kabul ve itiraza veya red- nn üstünde bir taraça, ikinci ka- . . .. . ---------------
hileJi u~~rın feshini ta~ibe adi veya tın cephesinde bir balkon vardır. da~ kalkarak evın yenı~en mulkı- sonnya müsadif olmuı hasebiyle ir olan iddialannı ifbu ilin tarihin- nur. 282 
q ~~cts davalarını ıkameye, ce- Bir numaralının vaziyeti ha- yetı açık arttırma ıuretıyle ve 844 kıymetine bakılmıy&rak en çok art- den itibaren yirmi gün içinde evra- E J-. k E l 
•ıfil~~yle harekete, müddei şahsi zıraaı birinci katta bir oda numaralı Emli.k ve Eytam Ban- tıranın üzerine iha1esi yapdacalhr. la müabiteleriyle birlikte memuriye- m a Ve Y am 
ve 1111 iktisaba ve her türlü zarar ve ikinci katta ~ene bir oda kası kanunu mucibince bir defaya Satıt 844 numaralı Emlik ve Ey- timize bildirmeleri icap eder. b k d 
'-r.1~1Yan. talebine. her türlü evrak- va ikinci kata isal eden mer· mahsus olmak tartiyle arttırması tam henbal kanunu hüldimlerine Aksi mide haklan tapu sicilince an aSJD an: 
İltt(h~:~ıın. ve imza.~·a, ik~met~~h 1 diven altında bir heli.dan ibar~t 30/12/37. perte~be • ~Ü saat göre yapılacajından ikinci arttırma malUm olmadıkça paylqmadan ha- 937 /1259 icra dosya numara· 
~ta . '. bır vey:ı muteaddıt vekıl-,ve ikinci katın sokağa nazır hır 14.30 da ıcra daıremız ıçınde ya- yoktur. Snbf J>e!İn para ile olup ric kalırlar. 20/12/37 tarihinden siyle satılan, yukarıda evsafı ya
'Yh~~ne ve ~m~miyetl~w ?'azılı ol: balkonu vardır. 2000 lira kıyme- pıl~ak üzere 30 pn müddetle aa- m~-:"deıı yalnız yüzde iki buçuk ~en tartname her keae açıktır •• zılan gayri menkulün alıcıaına is-
~l>ttı .. ahvalın ıcap ettıgı herşcvı I tinde olan ve geçen sene yapılan tılıl(a konuldu. delliliye murah alınır. Talip olanların yüzde yedi buçuk teraelc bankamızca bu gayri men-
~ aga mezun ve salahiyettar ol- satı•• 2280 ıayılı kanuna göre ge- Bu arttırma neticeainde tabf be- ipotek sahibi alacaklılarla diier teminat akçeli •eya milli bir banka imle konulacak kıymetin yüzde 
~ N. 'VcrW lzmirde Birinci kordon-: ri bırakıldığı halde birinci sene deli her ne oluna ola\DI borcun alibdarlarm ve irtifak hakki sahip- itibar mektubu ve 937 /1259 doıya de ellisine kadar umumi tartlan
\oe. Co ~ 

1 
· F: Henry Van Der Zee, takıit borcu muayyen vaaeainde öclenmeei tarihi 2280 lnmlarala ka- lerinin gayri menkul üzerindeki hak- numaruiyle lzmir birinci icra me- mıa dahilinde ikraz yapılabilir 

ı %mır .. ubesini yukarıda ödenmediiindeh bu hüldim orta· .-ı• ms'iJete sinliii tarlllen ...._ hususiyle im ve maRafa .._ murl .. a mfiracaa • lln oı.. · 



IZMlR SlCILU TiCARET ME
MURLUCiUNDAN: 

(Hasan Çolakoğlu ve Mehmet 
J\alan Egeli} ticnret unvanile lzmir-

1 de birinci belediye caddesinde 13 
numarada ithalat ve ihracat ticaret 
ve komisyonculuğu ile uğraşan iş
bu şirketin ticaret unva.m ve şirket 

'mukavelc:oame.sl ticaret ~an~nu ~ü-
kümlerine göre sicilin 2107 numara-

. 1ıına kayd ve tescil edildiği ilan olu-
nur. 

lzmir sicili ticaret memurluğu 
resmi mühür(i ve F.Tenik imzn!ı 

1: MUKAVELENAME: 
Bin dokuz yüz otuz yedi } ılı teş-

rini sani ayının yirmi üçüncü salı 
günü sant on beş raddelerinde ben 
aşağıya imza ve mühürümü koyan 
Türkiye cumhuriyeti kanunlarının 
bahşettiği salahiyetleri haiz lzmir bi-
rinci Noteri Mehmet Rifat bayrak
taroğlu, izrnirde hükümet civarında 
kfıin hususi dairemde vazife basında 
iken yanıma gelen: lzmirde bi:inci 
belediye caddesinde 1 3 numarad 
mukimler Hasan Çolakoğlu ve Meh
met Aslnn Egeli takrir edecekleri 
veçhile tarafımdan resen bir şirket 
mukavelenamesi yazılmasını istedi
ler. Kendilerinin kanuni ehliyeti ha-
iz olduklarını anladığım lzmirde ka
rataşta Şetaret sokağında 23 No.lı 
evde oturan Fehim Özçağlıy<u;ılar 

''c ismet paşa mahallesinde Alpars
lan so.kağında 38 numaralı evde otu-
ran Mehmet Hilmi oğlu Ahmet Ke
mal Kayhan da şahit ve muarrif sı
fatiyle hazır bulunuyorfordı. Bu şa-
hitlerin şehadete mani bir halleri ol
madığını sorup öğrendim, bunun ü
zerine müttefikan söz alan mµmai
leyhim akitler mevat ve şeraiti atiye 
dairesinde aktı mukavele e:rledilde
riı~i beyan ve ifade eylemişlerdir. 
Şöyle ki: 

Madde 1 - işbu mukavelenin 
tadhi tanzimi 23 Teşrinisani 937 sa
lı günüdür. 

Madde 2 - Şüreka Hasan Ço
lak oğlu ve Mehmet Aslan Egeliden 
ibaret olup Hasan Çolakoğlunun ka
nuni iknmetgahı Göztepe tramvay 
caddesinde 659 numaralı hanede ve 
Mehmet Aslan Egelinin kanu~i ika
metgahı tzmirde Basmahanede F e-
ttah sokağında 26 numaralı hane o
lup bu şirkete dahil başka bir şirket 
yoktur. 

Madde 3 - Şirketin merkezi tica
reti Jzmirde birinci belediye cadd~
sinde 13 numaralı mağazadır. 

Madde 4 - Bu şirket kollektif 
nevindendir. 

Madde S - Şirketin unYanı (HA
. SAN ÇOLAK OCLU VE MEH

MET ASLAN EGELi) olup merke
zi l::r.mirdir. 

Madde 6 - Her bir şerik, şirketi 
alakadar eden bilcümle muamelat, 
ukudat, taahhüdat ve saire de unva
nı şirketi istimal etmek üzere mün-
feriden imzaya salahiyettardır. 

Madde 7 - Şirketin mevzuu: it
halat ticareti ve komisyonculuk işle
riyle iştigalden ibarettir. 

Madde 8 - Şirketin sermayesi 
ceman on bin ( 10000) Türk lirası 
kağıt paradan ibaret olup her şerik 
beşer bin lira nakteıı vazetmişlerdir. 

Madde 9 - Her bir şehikin ma
sarifatı umumiye tenzil edildikten 
sonra temettü ve zarardaki hissei is-
tirakiyesi yarı yarıyadır. . 

Madde 1 Ö - Şirketin iptidası 1 
kiınunuevvel 1937 ve nihayeti 1 
Kanunevvel 939 tarihi olup miiddeti 
mukavele iki senedir. 

Madde 1 1 - Müddeti mukavele 
7.arfında her hangi bir şerik şirketi 
fesheylemek istediği takdirde diğer 
şerikine altı ay evvel ya tahriren ve 
yahut taahhütlü bir mektupla bildir
meğc mecburdur. 

Madde 12 - Şirket mukavelesi
nin müddetinin nihayetinden bir ay 
evvel şerikler birbirlerine sirketin 
faaliyetine nihayet verecekle;ine da-
)r resmi şekilde ihbaratta bulunma
dıkları takdirde bu mukavele ahka
mı bittiği tarihten itibaren daha iki 
sene müddet le ayni serait üzerinden 
devam edecektir. . 

Madde 1 3 - l ler bir şerik şahsi 
masraflarına mukabil mahiye kırkar 
lira çekmek hakkını haizdir. ve bu 
para şahsi hesaplarına zimmet kay
dolunacnktır. 

Akitler başka bir diyecekleri ol
madığını beyan ve ikrar etmeleri ü
zerine verilen bu takriri b en yeminli 
Noter bir nüsha olarak resen tanzim 
ettim ve kendilerine yüksek sesle 
11çıkça okudum, tamamen istedikleri 
gibi yazıldığını bildirmeleri üzerine 
bu mukavdename zirinin hepimi2 
imza ettik ve mühürledik. Bin dokuz. 

---~. 

b 

öKSORENLERE VE 
GöCOS NEZLELERiNE ~KATRAN HAKKI EKREM Sıhhat ve güzellik • ~~;;;;;;;;;;;ı;n;...ıliiiii;iimiiiiii;:;;;jjj;L;;a~r~~t>Miiii3Eöils;;;liMliiiiiiiliimliliiliiiiiiiiiiliiaimiiiiii&l .. aiililili .. iiiiil~ .................... lll!ı 

Bir gün bahar, bir gün kış 
ka: arsız havalar 

hastalıkların en höyük 
yardımcısıdır. 

Vücudunuzun grip, nezle, haf ve dit ağrisı, kırıklıli 
sınır, adele, bel ağrılarına kar'ı 

• • 
ı l 

Kafelcriyle korunmağa bugün her vakitten daha 
fazla muhtaç olduğunuzu unutmayınız ! 

Mideyi bozmadan, kalbi ve böbrelderi yormadan 
bütün :sttrapları dindirir .• 
iCABINDA GONDE 3 KAŞE ALINABIUR.. 
isim ve markaya dikkat .. T ahlitlerindcn ıakınınız. 

Sağlam ve güzel 
Sağlam ve güzel 

dişlerle 
dişler de 

inhisarlar tzmır Baş müdürlüğün
den: 

Potas güherçelesi ticareti yapan 
tüccar ve esnafa 

I LAN 
2441 sayılı kanunla devlet inhisarı altına alınan potas güher

çclesinin alım ve ıatımını yapan tüccar ve esnaf afağıda yazılı 
hükümlere göre hareket etmeğe mecburdurlar. 

1 - Ellerinde potas güher.çeleai bulunan tür.car ve esnaf bu 
ilanm ne~rinden itibaren bir ay zarfında bir beyanname ile ayrı 
ayrı gösterilmek üzere ilanın ne,ri tarihinde ellerinde bulunan 
veya tipari~ edilmi~ olan potas güherçilesinin cins ve miktarını 
her yerde inhisarlar idaresine bildireceklerdir. Tüccar ilanın neş
rinden evvel sipari~ etmİf bulundukları güherçelenin sipari~ ve 
siparişin kabul vesikasını da inhisar idarelerine göstermeye ve 
musaddak bir suretini vermeğe mecburdurlar. 

2 - Potas güherçileai ticaretiyle meşgul olanlar hu ticareti ya
pabilmeleri için inhisarlar idarelerinden birer ruhsat tezkeresi 
almağa mecburdurlar. 

3 - Bu ilanın ne~rinden itibaren bir ay zarfında beyanname 
vermiyen ve ruhsat tezkeresi almayanların ellerinde bulunacak 
potas güherçilesi kaçak itibar olunarak müsadere edilecek ve 
haklarında kanuni takibat yapılacaktır. 

4 - Potas güherçilesi satan tüccar ve esnaf aldıkları ve sat
tıkları güherçilenin miktarını ve nereden alıp kime sattıklarını 
gösterir bir def ter tutacak ve bu defteri her an inhisar idaresi 
memurlarının murakabesine ha.zır bulunduracaklar ve bu mad
deyi ancak kullanılacağı şekle göre ya mahalli sıhhat veyahut 
sanayi müdürlükleri b.rafından tasdik edilmi, vesika verecek ih
tiyaç sahiplerine satacaklar ve bu vesikaları da talep vukuun
da inhisar memurlarına göstermek üzere saklayacaklardır. 

5 -- Potas güherçilesinin memleketin bir tarafından diğerine 
nakli için inhisar idaresinden bir nakliye ruhsatnamesi ve güher
çilenin sevkedileccği mahalle vardığında bu ruhsatnamenin ma
hallindeki inhisarlar idaresine tevdii mecburidir. 

Tezkeresiz nakledilen potas güherçilesi 2441 sayılı kanun hü
kümlerine göre evvel emirde inhisarlar idarelerince zapt ve mü
sadere olunur. 

DiKKAT 

6 ._ Potas güherçilesi tedarik etmek isteyen toptancı tüccar 
her defasında idaremize müracaat etmelidirler. Güherçile ya ida
remiz tarafından verilecek veya hariçten celp için müsaade edi
lecektir. 

7 - Birinci medde mucibince verilecek beyannamede cins ve 
miktarı gösterilecek elde mevcut güherçile ile hu ilanın netrin· 
den evvel sipariş edilmi' veya bundan sonra verilecek müsaade 
ile getirilecek olan potas güherçileıinin vurudunda beher kilo· 
su ve kesri için bir kurut inhisar resmi alınacaktır. 

27-28-2- 3-11-12 4178 (2129) 

yüz otuz. yedi yılı Teşrinisani ayının 
yirmi üçüncü salı günü. 

Şahitler: imzaları Akitler 
imza1arı 

remiz dosyasında saklı 23.11.937 ta
rihli ve 9944 numaralı asl}na uygun 
olduğu tasdik kılındı . !Bin dokuz yüz 
otuz yedi yılı teşrinisani ayının yirmi 

T.C. Jzmir birinci noteri resmi üçüncü günü. 
nührü ve imzası. T.C. lzmir birinci noterliği r"mi 

Ui11umi: 9944 mührii ve imzası. 
ltf;u· mukavelename suretinin dai- ('42-03} 

-·---

-
TiRE iCRA DAiRESiNDEN 
Dosya: 937 /604 

ilan sureti 
Satılacak gayri menkul: Tema

mı ·ki yüz dönüm olan nısıf tarla
nın üç hissede iki hissesi. 

Gayri menkulün mevkii: Tire
nin Hasan çavuşlar köyü ova tarla 
mevki inde. 

Takdir edilen kıymeti: Beher 

RADYOLiN ileteminedilir 
Dişlerinize çok dikkat ediniz 

Bazan en üstad doktorlarin bile ıebep menşeini bula· 
madıkları bir hastalığın, dit iltihabından ileri l'eldiii pek çoli 

tecrübelerle anlatılmıttır. 
Günde üç dela di,lerini:i lırçalıyarak ve "daima 

RADYOLiN 
Kullanarak ditlerinizi koruyabilirsiniz 

Çiftlik, Süthane ve bü .. 
tün köylülerin dikkat l 

nazarına: 

M iEL E 
Krema makinalari geldi 

Bu makinalar dünyanin her yerin: 
de sütçülük aieminde büyük ,at 
ret kazanını• ve en verimli ınak 

ne olarak taninmı,tır. 4S' 
Son sistem yeni modellerimi~ 

gelmittir. 

'AYNI FABRIKANIN: lzmir umum ıatıı clepoıu: 
MIELE BlSlKLETLERl M. D. TIMUR ve A. KAUKI 
MIELE Hafif MOTOSIKl..:.ETLE- (Gazi Bulvarı Nu. 17 Telrr•~1 

RI... KAUKI - lZMIR) 
MIELE ELEKTRiK SOPORGE- Telefon 3858 

LERI... 
dönümü otuz lira itibarile borçlu- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
ların hissesi iki bin lira değerinde. '1' 

Artırmanın yapılacağı yer, gün, Radyo Meraklılarına 
saat: 22/12/937 çar~amba günü 
15 de Tire icra divanhanesinde. 

Tirenin cümhuriyet mahalleıin- GRAETZQR 
den Ramiz oğlu Müfit Kaygılı ve 
Bayındırda Ramizoğlu Mecit Kay
gılının zirai kredi kooperatiflerine 
ve Tirenin dere mahllesinden 
Hamdi oğlu Ali Kasıma olan borç
larından dolayı müzayedeye çıka
rılmış olup ezcümle falaka tarım 
kredi kooperatifine olan 370 lira 
67 kuruş ile Ali Kasıma olan 256 
lira 26 kurus ve masrafın temini 
istifası İçin haczedilen yukarıda 
tafsilatı söylenilen 2000 lira mu
hammen kıymetli ve borçlu Mecit 
ve Müfit Kaygılının ha tapu uhdei 
tasarrufunda bulunan gayri men
kuller 22/12/937 tarihine müsadif 
Çarşamba günü zevali saat 15 de 
Tire icra dairesinde ihale edilmek 
üzere 12/12/937 tarihinden itiba
ren ve açık artırma yoluyla satışa 
çıkarılmı•tır. Şartname ve sair ev
rakı müteferriuı 12/12/937 tari
hinden itibaren her kesin görebil
mesi için açık bulundurulmakta
dır. 

Braun Hornyphofl 

Markalı Radyolarin 1938 modelleri görünüz. jf 
Zevk - ahenk - sada temizliği - zarafet evsafıoi hep birden ar et• 

der. Radyo almadan -Bir defa görmek- dinlemek sonra karat " / 
mek menfaatiniz icabıdır. 

Otomatik 1 ve 10 plaklık gramofonlarımiz tavsiyeye değer. 
S. KALOMENt: Büyük Kardiçah Han • . • liıtdl 

Omei[a ticarethanesı ıttıı• # 

ihale günü mal muhammen kıy
metin yüzde yetmiş betini buldu
ğu surette ihale yapılacaktır. Ak
si halde son pey sahibinin taahhü
dü baki kalmak üzere artırma on 
beş gün daha temdit edilmiş ola
cağından on be,inci aüne müsadif 
7 /1 /938 tarihinde cuma günü ayni 
saatte en çok artırana ihale oluna-
caktır. No. 8238 No. 8036 No. 8236 "k' rerılı 

ipotek sahibi alacaklılarla diğer Bu fenerler DAIMON markalı olup blr kutu içinde on ı 1 pıah" 
alakadarların gayri menkul üze- ve ufak ve büyük camlıdır. DAIMON fabrikasının en uct~itece• 

dır. Kontak yapmaz. Bazulmaz, herkesin ucuzca satın a ~ . ., 
rindeki haklarını hususiyle faiz ve IMON k 1 d'kk t edını ... • ii f cnerdir. Yalnız DA mar a o masına ı a S/9 }-liW 
maaraf a dair olan iddialarını ev- UMUM DEPOLARI : Jzmirdc : Suluhan civarı No. 2 Şıı· 
rakı müsbitelerile yirmi gün İçinde nü Öz ödemifli .. lstanbulda : Tahtakalede Jak Dckalo ve 
icra dairesine bildirmeleri aksi au- .,, 

rette hakları tapu sicillerile aabit milli bir bankanın teminat edenlerin •artnameyi ok~ııı:Jc10" 
olmadıkça satı, bedelinin payla•- ::ktubunu icra dairesine tevdile· bütün tartları kabul et';'ı~ b.,., .. 
mumdan hariç kalacakları ve ir- ri ilin olunur. lunacaldarı ilin olunnı• l '" t-"' 
tif ak hakkı sahiplerinin de ayni ltbu arttırma iJinı üzerinde faz- bcr it bu ilanın alik~d•d:iıJ " 
ıuretle hareketleri icap edeceii la malumat almak isteyenlerin Ti- lii makamında bu un 
•e taliPMrin muhammen kıymetin re icra memurluluna müracaat ilaveten ıili.n olunur. (2135) 
yüzile 7.5 nis'berinde pey akç• 1 etmeleri Ye arttırmaya ittirak 4196 
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DEUTSCHE 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. yilkünil tahliyeden sonra Burgaz, Var-
ATLAS LEVANTE - LINIE, A.G. na ve Köstence için yük alacaktır. 

BREMEN T1BER1US v'lpuru 27/11 de Rotter-

MACEDONIA vapuru 29 ikinci teş- dam, Amsterdam ve Hamburg limanla
rinde bekleniyor. Rotterdam, Hamburg rına ·hareket edecektir. 
ve Bremen için yük alacaktır. GA.NYMEDES vapuru 8/12 de gelip 

yükUnU tahliyeden sonra Burgas - Var
. MOREA vapuru 1 birincik!nunda na ve Köstence limanları için yük ala-

l:>ekleniyor. Anvers ve Hamburg liman- kt 
~ ca m 
rından yük çıkaracaktır. TlTUS vapuru 11/12 de Rotterdam 

MANISSA vapuru 13 birinciklnunda Arnsterdam ve v Hamburg limanlarına 
bekleniyor. Rotterdam, Hamburg ve hareket edecektir. 
Bremen için yUk alacaktır. SVENSKA ORlENT LtNtEN 

AMERICAN EXPORT LINES 

The Export Steamshlp Corporation 

ARAGON motörü 24/11 de Rotter
dam - Amsterdam ve Hamburg li;nan
larına hareket edecektir. 

OGONTZ vapuru 30 ikinci teşrinde AASNE motörü 2/12 de Rolterdam, 
bekleniyor. Nevyork için yük alacaktır. Hamburg, Dantzig, Gdynia ve Dani-

EXPRESS vapuru 1 birinci kanunda 1 mnr~, limanlnrı, şimali Norveç ;e Bııl
beklenlyor. Nevyork için yilk alacak- tık lımanlarına hareket cdecektır. 
tır. SERVlCE MAR1T1ME ROUMAtN 

'Ct"7"••oUTH 15 bi . . kı1.- ALBA JULtA vnpuru 1/12 de Malta 
.&:.AUJ. vapuru rıncı wıun- . d · 

da b kl . . . ve Marsılyaya hareket e eccktır. 
cakt e eniyor. Nevyork ıçın yUk ala- SEÇEA VA vapuru 29/12 de Malta ve 

ır. Marsilyaya hareket edecektir. 
STE ROYALE HONGRISE Yolcu ve yük kabul eder. 

DANUBE MARITIME 1lfınlardaki hareket tarihleriyle nav-
SZEGED motörU 6 birinci kanunda lunlardnki değişikliklerden nccnta me

beklenJyor. Belgrade, Novisad, Buda- sullyet kabul etmez. 

• 1 .... r;.ı:ıı-... 111. .. lll!m!!l:Ja~SABll .. *W•d~Mlllll!!'m':ml .. lm ........ .. 
•"Yf"l'Y"' 

BR ·I STOL . 
Be yoğlunda 

OSMANiYE 
Sirkecide 

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

Otellerinde misafir kalanlar, kendi evlerindeki rahati bu 
lurlar. 

Birçok huıusiyetlerine ilaveten fiatler müthiş ucuzdur. 
lstanbulda bütün Ege ve lzmirliler bu otellerde buluturlar. . - ~ 

Her işte kullanılan 

ZONGULDAK 
Maden kömürü 

Her cins kömür perakende suretile rekabet kabul et· 
mez fiatler dahilinde satalmaktad.Jr. . . 

J.:j:r.s: · Kestane pazarı Bardakçılar sokak numara 12 

l>eşte, Viyana ve Linz için yük alacak- Daha Cazla tafsiliıt için İkinci Kordon- ._._...,.._..........., 
F. PERPİNY AN 

tır. da Fralelli Sperco vapur acentalığına 

TISZA motöril 15 birinci kfuıunda müracaat edilmesi rica olunur. 
heklenJyor. Iskenderiye için yük ala- Telefon : 4111/4142/4221/2663 
caktır. 

SERViCE MARITIME ROUMAIN 
BUCARFST 

BOURGAS vapuru 25 ikinci teşrin
de geldi ve Por Salt ve tskenderiye ll
ınantarından mal çıkardı. 

DUROSTOR vapuru 22 birinciklnun
da Köstence için hareket edecektir. 

DEN NORSKE MIDDELHA VLINjE 
OSLO 

SAN JOSE motöril 6 birinci klnun
<Ia beklenJyor. Dleppe, ·Dilnkerk ve 
Norveç limanları için yük alacaktır. 

llAndakl hareket tarihleriyle nav
lunlardaki değişlkllklerden acenta me
suUyet kabul etmez. 

Kuİak, Boğaz, Burun hastalık
tan mütehassısı 

Doktor Operatör 

Sami Kula~çı 
Muayenehane: Birinci Beyler 

No: 38 Telefon 2310 
EYİ: Göztepe tramvay cadde-

si 992. Telefon: 3668 
1-26 (481) 

Daha fazla talsilAt almak için Birln-
c.i Kordonda V. F. Henry Van Der Zee .. ---ll!D!'Ol!'!l!K!l!!T~Ot'!R~-lmll-.. 
ve Co. n. v. Vapur acentalığına mUra- DAHiLiYE MOTAHASSISI 

Caat e~~~~;ı:~· 2007/2008 Celal Yar~m 
Olivi Ve Şiire. 

LıMİTET lzmir Memleket hastanesi Da-

v hili Hastalıklar Seririyatı Şefi 
apUr acent&SI Pazardan maada her.gün hasta

larını muayene ve tedavi eder. 
B[RJNCt KORDON REES Muayenehane: 2 inci Beyler 

BiNASI TEL. 2443 sokağı No: 65. 
Lllerman Lines Ltd. Telefon: 3956 

LoNDRA HA'ITl Evi: Götepe tramvay cadde-
• ALCERJAN vapuru 20 birinci tef· si No: 1018. Telefon: 2545. 
tınde gelip yük çıkaracak ayni zamanda m *IMiS*F' W 

londra ve Hull için yük alacaktır. IZMIR BELEDiYESiNDEN: 
CtTY OF LANCASTER vapuru 15 - Beher metre murabbaı 375 

ikinci teşrinde gelip yük çıhracak ayni kuruttan dört bin yirmi lira bedeli 
~amanda Londra ve Hull için yük ala· muhammenle 29 sayılı adanın 
cıtktır. 1072 metre murabbamdaki 7, 8, 9, 

THE GENERAL STEAM 10, 19, 20, 21, 22 sayrlı arsaları-
NA Vf CATION CO. L TD. nın satıtı bat katiplikteki sartna-

AD JUTANT vapuru 5 ikinci teırin- me veçhile 30-11-937 cu~a ~nü 
de CClip Londra için yük alacaktır. saat 16 da açık arttırma ıle ıhale 

DE.trrSCHE LEVANTE LlNlE edilecektir. lttirak için üç yüz iki 
. llHAKA vapuru ikinci teırin ipti- liralık muvakkat teminat makbu
daaında Hamburg Bremen ve Anvera· zu veya Banka teminat mektubu 
ten gelip yük çıkaracaktır. ile söylenen gün ve saatte encü
de'l'arlh ve navlu!Jlardakl değişiklikler- mene gelin~r. 

n acenta mesulıyet kabul etmez. 1 19--21-24-29 4063 (2069) 

• ._ ......................... _...m ______ n 
Uınum Pamuk Fabrikatörlerinin 

Nazarı dikkatine 

PLATT 
Fabrikasının Namdar 

ÇIKRIKLARINI ve bilcümle YEDEK AKSAMINI 
UMUM ACENTASINDAN bu sene temin edebilirsiniz 

ADRES: 

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

Sin er dikit makinaları kumpanyası karfısinda 
Telefon: 2413 Posta kutusu : 234 IZMIR 

~---!~--;.;.;~~~---~· 

Balıkyağıuın halisi 

Hilal Eczanesindedir 
1937 rekoltesinin bat mahsulü 

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

,aheser bir tcrbettir. 

Eczacı Kemal Aldat bu yağı batka hiçbir yere vermemit"tir ve 
yenniyecektir. 

Türkiye 
Kızılay Kurumu 

Böbrek, karaciğer rahatsızlıkları
na, hazımsızlığa karşı en jyi ve 

şifalı maden suyudur 

Her yemekte bir iki 
Bardak içiniz 

TURAN Fabrikaları mımulltıdır. Aynı zamanda Turan 

tuvalet Hbunların1, traı tabunu ve kremi lle gOselllk krem• 

lerini kuUanınıı. Her yerde satılmaktadır. Yalnız toptan H· 

tıılar için lımlrde Gazi Bulvarında 2S numarada umum acen

telik Nef'i Akyazılı ve j. C. Hem.siye mDracaat ediniz. 

Dol·tor 

Cems'in 
Na r 
iLACI 

Posta Kut. ••• Telefon a•es 

En eski nasırları bile pek kısa bir zamanda tamamen •• 

kökUnden çıkarır. 

Umumi deposu: logiliı Kanıuk ecınnesi her ccı:anede bulunur. 

Ciddi ve müessir bir nasır ilacıdır. 

. . 
S Norveçyanın halis Morina balıkyağıdır. iki 
S defa ıüzülmüttür 

ŞERBET GiBi IÇILEBIUR 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat eczanesi 
Bliy'Wıı: Salepçloifu Hanı brfumda Ba,durak - lzmir 

• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Mareşal Cankayşek baş eğmiyecek 
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Fakat Japonlar Nankini 
zapta muvaff ~k olu~larsa 

Elize sarayında mühim 
bir toplantı vardır 

........................................... ~ ........................... . 

Çin milli hüküm etini tanımıy arak Halifaks - Hitler mülikatına karşı 
Fransanın vaziyeti tafin edildi Hankeoyu da işgal edeceklerrr.tiş .. 

Şanghay, 27 (ö.R) - Japonyanın 
Çin sefiri tarafından son :zamanlarda ya

pılan beyanatla teyit edilen bir habere 

göre mareşal Çan-Kay-Şek Japonya ile 

müzakereye glrişmcğe Çini mecbur et
mek için Japonların giriştikleri asken 

tazyike hiç mütemayil değildir. Bunun 

neticesi olarak muhasamatın devam ede· 
ceği ve Japonyanın Çin<le ileri hareke· 

tini daha derinlere doğru inkişaf ettir

mek mecburiyetinde kalacağı anla,ıl

maktadrr. Hatta Japonyanın Çinle mü

zakere yoluna girmekten kat'i olarak 

vıı:ıgeçerek Çin hükümetine resmen harp 

ilan etmesi de bazı mahfillerce muhtemel 

görülmektedir. 
Şanghay, 2 7 (ö.R)' - Muhtcnf Çin 

eyaletlerinin sivil valileri a:zledilerek yer• 

}erine askerf valiler tayin edilmiştir. As· 

kert ıahsiyetlerin böylece Çinde idare· 
yl tamamiyle elleri arasına almaları sa

lahiyettar Japon mahfilterinc~ Çinin 
•ııarpta sonuna kadar devam arzusunda 
olduklarına bir delil addedilmektedir. 

Tokyo, 27 (ö.R) - Gazeteler Şan~
hııy beynelmilel imtiyazlı mıntakası mc- do: .... z de" let muahedesinin buna ait hü
•elesine büyUk bir ehemmiyet verm'!!k- kümlerinin yeniden tetkikini İstemelidir. 
tedirlt:r. Payıtaht gazetelerinin fikrince Ayni zamanda Japonyanın beynelmilel 
Japonya Vaşingtonda imza edilmiş olan imtiyazlı mıntakalarda icap eden ıı~ke-

Japon askerleri Çinlilerin takdis ettikleri Cünıhıırreislcri 
Yatscn~ in mankeni ile eğleniyorlar 

miiteveffa «Sun 

Froıısacfo rejim aleyhinde yapılan son suiknstla meydana ç1kcırılatı silah saııdıkları ve tet·kif edilen §ahıslardan ba:ılM' 

nu!I adaları Üzerindeki mandayı tatbik Pc:ris, 2 7 ( ö.R) - Nazırlar meclisi 
etmekten Japonyanın vazgeçmesi ihti- Elize sarayında ciimhurteisi B. Albert 

meli hakkında bazı ecne~i. kaynaklar~ ILebrunün riyaseti alhnda toplanmıştır. 
dan çıkarılan haberler hancıye nezaretı Devlet nazırı B. Sarraut şimali Afrika 

tarafından tekzip ed.il~tir. Hariciye na-1 arazi~incle nizam ''e :!Ükunun tam olaıak 
zırı Japonyanın ven~mış .ol_an m~ndalaıı l teessüsü için Fransanın Fa!!, Tunus ve 

simdiyc kadar oldug~ -~bı tatbıkte ~~e~ 1 Ceza) irde takip edeceği siya!let hakkın
' am ederek bu arezıyı ıdare edecegını 

1 
da hazırladığı programı kabine arkadas· 

bildirmi~tir. B. l lirota hu gibi haber} eri I !arına bildirmiştir. Diğer taraftan pazar· 

ortaya yayanların ne maksat takip ettik-
1 
tesi ve salı giinleri başvekil B. Chau

lerinin !'orulmağa değeri olduğunu ı:!a temp3 'e haric:ye nn.ın B. Delbos tnra

ilave etmiştir. 1 fından Londrada İngiliz başvekili ve ha-

Şanghay, 27 (ö.R) - Japon ~ay-,rj~'.ye nazıriyle yapılacak görüşm~ler de 
na~ınclan bildirilen bir habere bakı.ırsa muzakere mevzuu olmuştur. T emın edil· 

eliğine göre hariciye nazırı B. De1bos 

Lord Halifaks • Hitler mülakatında tet-

kik edilmiş olan muhtelif meseleler üze
rinde Almanyanın ileri sürdüğü görü~lc-

ri, lngiliz hükümetinin yaptığı tebliğe 

müsteniden kabine erkanına bildirmiş

tir. Almanların hu muhtelif müddeiyatı 

nazırlar meclisi tarafıncfan rnüz~kere 
edilmi, ve Londrada bu meselenin tet

kiki esnasında Fransız devl~t adamları

nın tııkınacakları vaziyet tesbit edilmiş

tir. 

teleri Fransız başvekil ve hariciye na:ıı• 
rının önümüzdeki hafta başında Londra• 

ya yapacakları ziyaretle alakalı bir şe• 

kilde meşgul olmaktadırlar. Bazı diplo

matik mahfillerde bildir1ldiföne göre iki 
memleket adamları bu tem~stan istifade 
ederek Uzak Şark meselesini ve bilhıW 
sa Şanghay beynelmilel imtiyazlı rnırı· 
takaları hakkında Japonyanın ileri ılir• 
düğü talepleri tetkik edeceklerdir. Şan~· 

haydaki beynelmilel imtiyazlı mıntaka• 
da ve Fransız imtiyazlı mıntakasında iki 

memleketin çok mühim menfaatleri var• 
clır. Londra, 27 (ö.R) - Londra gaze

--------------------------~ Nankini zapttetikten sonra Japonlar ar· 

tık Çin milli hükümetini tammıyacakln1-

dır. Japon kumandanlığı namına bt'.} a

rıatta bulunan salahiyetli bir zat Nanl:i- Elli altı Sovyet tayyaresi 

Tokyoda büyük bir miting 
yarı resmi ajansının iddialarına göı:e bu 
Fransız ve Sovyet tayyarelerinin yar-

dımı olmasaydı cümhuriyetçiledn tay
yareleri çoktnn beri imha edilmiş ola
caktı. 

Kara Dra~onlar cemiyeti lngiltereyi 
yumruk sallayarak protesto ettiler 
Tckyo, 27 (ö.R) - Şiba parkında 

ckara dragonlau cemiyeti. taraftarlan 

tarafından büyük bir miting yapılarak 
· 1ngilterenin Japonyaya karşı takip ett:

ği siyaset protesto edilmiş ve lngiltere ile 
müna .. ebntın kesilmesini isteyen kararlar 

verilmiştir. cNişi-Nişi> gazetesinin bil
d ircliğine göre Japonların eline geçen bir 

"esika lngilizlerin imtİyı?zlı mıntakada 
kendi mııhaf ızları altındaki kısımda bir 

Çin sevkülceyş merkezinin tesisine mü

saade etmek suretiyle Şanghay cephe

sinde Japon ileri hıueketini geç bnak

tıkları anlaşılmıştır. 

Domei aj:ınsının bildirdiğine göre Çin 
hariciye ve maliye nazırları lngilterenin 
Çine daha müessir bir şekilde yardım et

mesini istemek mnksadi} le Hong-Kon· 
ga gitmişlerdir. 

Londrn, 2 7 ( A.A) - Notinghaın-

R 

da milli hükümet lehinde yapılan bir Japon askerleri 

nümayiş esnasında söz alan Sir Con Say- 1 det ctrniyeceği anlaşılmaktadır. ı Nazır bunclnn sonra Lord 1-foJ:: .... bın 
men ezcümle demiştir k!: 1 lnı;ilterenin siyasi ve iktısadi vaziye- Berlin seyahati resmi olmamakla b .. ra-

Roma, 27 (Ö.R) - San Sebastiyen-· 

den gelen teyit edilmemiş bir habere Soı~yetlerin harp tayyareleri Jdl?' 
göre ~adrid cephesinde bir baskın ya- ı Roma, 27 (ö.R) - Brükselde inanı- bu vapurların hüviyeti değiştiriln;e>'' 
pan nasyonalistler nümune hapishane- r! lır kaynaktan öğrenildiğine göre bir dir. Mesela bir Yunan vapuru •SY rııl' 
ı>İ binasını işgale muvaffak olmuşlardır. Sovyet vapuru Cümhuriyetçi ispanya- adiyle ve lngiliz bayrağıııl uışıY:11]c~ 
Ciimhuriyetçiler bir saat süren bir mu- 1 ya gidecek silah ve mühimmat hamule- gelmiş ve Yunan tayfası yerine ~u 
h:ırebeden sonra binayı terketrnişlerdir. ! siyle Anvers limanına gelmiştir. Fakat !katen Fransız tayfası geçirilrıı~ 

Dr. Şaht iStif asını verdi 

portföysliz nazır mevkiini muhafaza 
l'clccektir. Dr. Ş::ıhtın yerini! 15 son 

kanuna kadar muvakkaten propagan
da müsteşarı Dr. Funk tayin edilecek-

tir. Bu tarihte ekonomi bakanlığını 'ge· 

- Jngiltere Uzak Şarkta sulhun i .. fo- I tini:ı tasrihine tahsis edilen bir nutukta 1 ber kıymetli bir temas teşkil ettiğini ve 
mesiy]e pek alakadardır. Fakat Brüksel Sir Con Saymenin Uzak Şark hakkında bu teması memnuniyetle kabul edile

konferaruıının gayretlerine ralroen dün· auylediği sözler bundan ibaret kalmı,- cek olan Fransız nazırlarının ziyareti ta-
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