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Hatay a evam Ediyor 

K z ay K ru A takya ve lskend 
p se ler .. !Ç~~ .... ~~ ... ~!! .... ~~Y..~.... atay 
Tütün Vekiller Heyeti : "''''~"""·"~'"''~· .. ' • < • . ' 

Üz.erinde ehemmiyetİe 
durulması gereken 

bir mevzudur 
--0---

Piyasanın ilk açılış günlerinde tü
ti.inlerini satmağa muvaffak olamı
Yan tütün müstahsillerinin vaziyeti 

: ~ : ~ 

Toplantısında mühini işler l ~ · 
görüşüldü. Mareşal Fevzi [ 
Çakmak ta bu toplantıda t 
hazır bulundu, 

gittikçe ağırlaşmaktadır. Bu vaziye· •••••••••••••••••• ........ , .. :••••••n•••••·••••••••••·•••·:~•••••: 
ti• h ttA Ah t •· • d t İstanbul, 15 (Hususı) - Hataym aakerlıkten n a a umumı aya uzerın e e- "d" . . . .. .. k .. lek · · l 
8 • l · b'l ·· ··ı ktecl" ıtecrı ı ıaını gorul'me uzere mem etımt:ı:e ge e-
ırBerı kı e gor~.mteh . 11 ır: ~ ad~ cek olan' Fransız 'arokeri heyeti yarın (bugün) An-

u ısım mus a sı erın ugr ıgı f . 
.. ~ t ı ı k k it caraya ,.ü:'acak, heyet merasımle kar~ılanacaktır. 
":'r~ın 1• ann, ge ~ce . sene r: 0 e- HATA YDA iNTiHABA T iŞLERi 

ı uzerınde de muessır olacagı mu-
hakkaktır. • . 

T .. t.. At d" lstanbul, 15 (Hu~usı) - Halayda herkes ı n-
u un mevzuunun umumı e ıye "h b . l . l ld" T'· k h 11 k ..,..... · d k. b" ··k 1·· ·· tı a at lf erıy e mefgu ur. ur a m ar•• zu-

·••Uvazenesın e ı uyu ro u coz 1.. 'k d. ı · R 
O .. •• t. ·ı· b 1 .. · um ve tazyı devam e ıyor. Fransız de egeaı o· 

nune ge ırı ırse, u mese e uzerın- · G H k" l "f k k k d k d h · tl d k Je aro o.tayda ı unsur ar arasına nı a so ma , 
e ne a ar e emmıye e urma h l b.. "k k · · k"l d T'. ki 1 la ld·-· k f f d k dT un arı uyu e serıyeh tef ı e en ur er a ey-

ğ"zdm g~ 1r. er ıyc~· ~-· ten 
1 ~ hine tahrik etmek için elinden geleni yapmaktadır. 

~nhsenll e~a .ur ey er. d. un u 
1
°Pkra Garo 'imdi de Ermenileri silahlandırmağa te~eb· 

... a u erımız arasın a mem e ete b.. · · F k d 1 · ·ki · 
en çok döviz getireni tütiindür. 1 Uf eltmdı~tır •.. '~( .~it a alm armkın tcrltıp de~~~ .. crı tlop-
B d ha k .. .. d .. h .1 antı ar a guru tu er o muf, avga ar ovu~mc ere 

un an ş a tutun en musta sı - t ' 
l . 1. k k varmıt ır. 
erın e ıne e? ço. para geçm; te ve - SONU OÇONCO SAHiFEDE -

hu paranın ıç pıyasada devrı mem-
BAŞVEKiL B. CELAL BAY AR 

leketin- iktısadi faaliyeti üzerinde 
rnüessir olmaktadır. 

Gerçi bütün mahsullerin değer 
fiatle satılmasına, ve her nevi mah· 
su) yetiştiren çiftçilerin dertleriyle 
ayrı ayn meşgul olmağa dikkat ey· 
leınek mevkiindeyiz. Amma tütün 
İ§ine hususi bir ehemmiyet vermek 
Yurdun yüksek menfaatlerinin ica
bıdır. 

Büyük kalkınma yolunda 
lzn1ir kendi 

• • yapmak 
payına 

nasıl ıçın 

düşen işleri 
çalışıy~r? .. 

Tütün piyasasının maruz kaldığı 
huhTanın sebepleri üzerinde ehem-

• • •••••••• lllİyetle durmak bize istikbal için VALİ ......... . Umumi vilayet meclisi pek yakında 
toplantılarına başlıyacaktır. Meclisin bu 
se-neki çalışmnlıirı pek yüklü olacağı 
tahmin ediliyor. Memleketin büyük kal. <' 

kınına hareketine Izmirin ne öJçUde iş· 
tirak ettiğini anlamak için, Vali bay 
Fazlı Güleçi ziyaret eden bir muharri
rimiz, kendilerinden mevcut ve muta· 
savver hazırlıklar hakkında g:ız.etemiz 

vasıtasiyle, lzmir umumi efk~rını ten-

alınması gereken tedbirleri aydın
'letmağa kafi gelir. 

Nitekim hükümetin ve yetiştirici
lerin bu qğurda mesai aarfeylemekte 
bulunduğunu haber alıyoruz. Hü
kümet alakadar makamlar vasıtasiy
ic tetkikat yaptırmakta, ehemmiyet· 
)j tütün böJgeJerinde yetiştiriciler 
aralarında toplanarak dertlerine ça
>'cfer aramaktadırlar. 

--0-

Bay Faz.li Güleç 
gazetemize beya
natında bütün ca-, 
lışma programını 
anlatmıştır. Yol ve 
Kültür işleri üze
rinde yapılanlar ve 
yapılacak olanlar .• 

vir etmesini rica etmiştir. • 
Vali, bu ricamızı iyi karşılamış, okur

larımızın büyük alakayla okuyacakları 
aşağıdaki beyenatı vermiştir : 

YENI ÇALIŞMALAR 
- cUmumi Meclisin bu yıl karar ve-

l Bu tetkikler ve toplantılarda te• 
oarüz ıeylemiş bazı fikirler vardır. 
M~ela tütün mahsulünün tahdid i 
~~ri sürülüyor. Filhakika tahditten 
ır fayda beklenebilir. Tütün zeri- ...................................... , - SONU DöRDVNCV SAHtFFEDE - Vali bay Fazli Gült'ç 

:Yatının yalnız bu i~Je uğraşanlara 
tahsisten bazı müsbet neticeler el
de edilir. Amma bu iki karar bu 
~~rdin mutlak tedavisi değildir. Tür-

1Ye tütünlerinin üstünlüğü kalite 
~k.ımındandır. iyi cins tütünlerimiz 
t ~r zaman müşteri bulmaktadır. 
Çıflde bulunduğumuz şu buhranlı 
)ıkla bile iyi tütün yetiştiren mfüı
tahsiller mallarını iyi denebilecek ·fi
~tlerle ellerinden çıkarmağa muvaf-
alc olmuşlardır. 
l" tide kalanlar adi ve orta cins tü
l llnlerdir. Bunların alıcısı olan mem
eketler de bu sene harekete gel-
t"rıeınişlerdir. 
. Bunun iktısadi ve siyasi sebeple
~ de vardır. Bu kısımlarını tetkik 
jYlcınek. icaplarına baş vurmak dev
~~? yüksek iktısadi menfaallerini 
lar ıbe memur olan yüksek makam-

a aittir. 
~Bu kısmı şimdilık mevzuumuz
ıq n hariç tutacak olursak kendi ara
~ 1~da alınması lazım gelen tedbir-
tı şöyle hülasa edebiliriz : 

Isparta ve "First Viyana,, 
Takımları maçlar yapmak üzere tam 
kadrolarile memleketimize gelecek 

-----
ra a 

T. Spor kurumu 
Kültür bakanlığına 
bağlanmak üzeredir 

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

Orta tahsil 
Gençliğinin sporla 
alakası geniş leti
lecektir . Hakem 
kursu imtihanları 
yapılacaktır. 

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

futbol, denizcilik gibi teknik daire mtl· 
dürlilklerine ayrılacaktır. 

Bu suretle mektep içinde ve dışın· 
daki spor hareketleri arasında tam bh 
birlik teessüs edecek, orta tahsil genç
liğinin sporla alakası maddileştirllecek.· 
tir. Mekteplerde sporo nzaınt .surette 
ehemmiyet verilmekle beraber, spor Ea· 
haları ve spor vasıtaları ihtiyaç nisbe
tinde arttırılacaktır. 

HAKEM KURSU 

Ankara, 15 (Hususi muhabirimizden) Futbol federa..ryonu 17.mir, fstanbul , .• 
Türk spor kurumunun kültür bakanlı- Ankara bölgelerinde hakemlerin ehli· 
ğına raptedilmesi etrafındaki tetkikler yctlerini tesbit etmek üze:rc hakem .im
müsbct bir netice Vemıİ§ ve bu hususta tihnnlnn açmağa karor vermiştir. iz.mir· 
hazırlanan layiha Bnşwkalete takdim deki hakemlerin imtihanları için yakın
edilıniştir. da Izmir bölgesine sua11er gönderilecek 

Türk spor kurumu, kültür bnkenl1w- ve bunlara doğru cevap verenler, Türk 
rul merbut bir umum müdürlük tarafın- spor kurumunun resmi hakemi olacak· 
dan idare edılccek ve atletizm, gUreş, tır. 

Dedikodulu münakaşa 
B.A.E. Yalman Başvekile 
açık mektup neşretti 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
T.başmuharriri 

•••••••••••••••••• 
Emniyet U.müdür .. 
lüğünün tahkikat 
yapmasını istiyor. 

········································-Istanbul, 15 (Hususi) - Otobüs ruh-
satiyeleri yüzünden belediye ile (Tan) ! başmuharriri bey Ahmet Emin Yalman 
arasındaki dedikodulu münakaşa de

l vam ediyor. Mesele adliyeye intikal et
miş, tahkikata başlanmıştır. 

Ihban yapan dişçi bay Avni Bayer 
Ankaradan ga.zetelere gönderdiği bir 
telgraf ta, bay Ahmet Emine bin lira 

verdiğini, mahkemede iapat edecelinl, 
bunu ispata muktedir olamaz.sa doktor-

luktan çekilerek memeleketi terke ha· 
::ır olduğunu bildirmektedir. 

Bay Ahmet Emin ise, gazetesinde b8§· 

vekilliğe hitaben açık bir mektup yauı· 
rak tecavüze maruz kaldığını, tecavüzün 

maskeli tabir ettiği tarafının aydınlatıl· 
ması için Emniyet umum mUdürlUğU
nün tahkik.et yapmasını rica etmektedir. 

Bay Ahmet Emin aynca bir maka
lesinde, belediye işlerini tenkit ederek 
bir anket yapılmasını istemektedir. 

Jstanbul, 15 (Yeni .A$ır) - Tan sahi· 
bi Ahmet Emin, bay Avni Bayer hakkın· 

da mahkeme)·e mUJ"Bcaat etmiştir. 
? 

8. lvon Delbos 
Pragda 200 bin kişi 
tarafından karşılandı 

Prag, 15 (Ö.R) - Çekoslovakya ga· 
zcteleri bay Delbosun Prag ziyaretine 
hararetli makaleler tahsis etmekte ve 
Çekoslovakya istiklalinin daha harp es
nasında ilk evvel bay Poincnrc tarafın
dan yedi ilk kanun 1917 tarihinde nasıl 
tasdik edilmiş olduğunu hatJrlatmaktn
dırlar. Bu gazeteler Fransa ile Çekoslo-1 
vakya arasında dostluktan fazla birşey, 
kardeşlik olduğunu ve bu kardeşliğin 
de gün geçtikÇ<? kuvvctlencdığiç.i kay
detmektedirler. Bununla beraber Çe
koslovakya koınşulariyle münasebetle
rini dostluk esası üzerinde h<ılletmeğc 
daima çalışmış olup Tuna vadisinde Al
manyayı kuşkulandırabilecek her kom-

Pragdan bıT onmuş 
ll') I - Tütünün her mmtakada iste
~~ en nefasette yetiştirilmesine imbl1 Yoktur. Toprağın yetiştirme ka
~ ~Yeti tetkik edilerek tütün bölge-

tı tahdit olunmalıdır. 
Geçen First Viyana • Izmir maçından bir enstantane.. binezondan dalına sakınmıştır. 

sine girmişti. llk durak yerinde isUısyon 
Fransız bayraklıariyle donatılmıştı. Her 
istasyonda ordu kıt'aları sc fun ~ 

ıq ı __ Tütün ihtimamla yetiştiril· 
Csı gereken bir mahsuldür. Zama
...._ SONU IK.iNCI SAHJFEDE -

Türk spor kurwnu, memleketimizde 1 canlandırması ve genç futbolculann sporcu gençliğe venneğe başladığı önem Paris, 15 (ö.R) - B. Delbos sa::ıt 
~por hareketlerini canlandırmak jçin futbol bilgi ve tecrübelerini arttırmala- Jile miltenasip olarak, ilk anlaşmaları 16.22 de Praga vasıl olmuştur. Çekoslo· 
esaslı bir progrnmla çalışmağa ~la- rı için bir dizi cTesb maçlar serisi ha- l Romanya, Çekoslovakya ve Avusturya· vakya araz.isinden geçerken her 'kl:rafta 
mıştır. Dünyanın maruf futbol üstadla- z.ırlanmıştır. ( nın maruf profe.syonel talumlariyle yap- halkın tezahüratiyle JwıılanmJ§tır. 

k •• .• d . 

tinde duruyor, hükiimet müme 
gelerek nazırı selamlıyorlard1. En 
betli kabul Slovakyanın merkezi olan 



·tam 

SORUYORUZ: 
Kadınla erkek arasında 

Tem iz ve menfaatsiz bir 
--------------------------------------------Arka da ş l ık kabil mi? 

-- - - -
~ 

~ ŞEHiR __ HABERLERi, 
Şehrimiz Ticaret Odası 

................................... ımrı ................ .. 

ihtilaflara mini olmak için pamuk 
soktu • alım ve satımını nızama 

Şehrimiz Ticaret odası, pamuk mah
sulünün alım ve salımında ekseriya 

karşılaşılan yolsuzlukların önüne geç
mek için bu işi ni1.am altına almış ve 

uzun tetkiklerden sonra hazırlanan şart
ları kabul etmiştir. Keyfiyet di..ın, ala
kadar tüccarlara bildirilmiştir. Esaslar 
şuıılnrdır : 

tzmirde p muk nevil~ri Akala ve yer
li olın ... k üzere ikiye ayrılıı-. Borsada 
alış veri ler preseli ve lcaba olmak üze
re muameleye t.1bidir. 

Ekslrisimo, yani birinci ıwvi Ekstra 
yani ikinci ve üçüncü nevilere ayrılır. 
Hazır mallarda Cık.it vizitro"n sonra 

olur. lfozır mal satışlarında salva vizi-

1 te yııni vizitede alıcının beğenmesi şart
tır. Beğenmediği takdirde alıcı ve satı
cı serbesttir. 

VADELt MALLAR 

, ...............•..........•........... 

Talimatname 
• 

Pamuk satışı ya
pan alıcı ve satıcı-

• ların riayete mec
bur oldukları şart 
ları cok acık olarak ,, ' 
izah etmekte ve 
yanlışlığa meydan 
vermemektedir: 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Bundan başkn müddeti içinde teslim 

1 
ve tes--llüm cdilmiyen h".lZır mallar için 

vadeli mallarda kabul edilen hüküm ca-

BALYA SIKLET! 

Balyakmn ağırlığı alivre satışlarında 
esas teşkil etmek için daralı 200 kilo
dur. Hazır mallarda bu nisbel mevzuu
bahis değildir. 

DARA 

Baly-aların darası dört buçuk kilodur. 
Bu mikdnrdan fazla gelen daralar niha
yet 250 grama kadar, toz, toprak, rlilu
bct, gibi haller dolnyıs1yle şayanı kabul 
olup bundan fazla zuhur eden dara iki 
misli olarak tenzil edilecektir. 

Balya damlarından dolayı ihtilaf hl\
stl olursa kırılıp balya darası vezin olu
nacaktır. Dara tamam zuhur ederse 
prese pal'a:sı alıcıya ait, fazla geldiği 

takdirde satıcı tarafından verilecektir. 
KARIŞIK l\'1ALLAR 

• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1 Balyaların içinde zuhur edecek hiJc-

B y : erkekler arasında hilesiz bir arkadaş-! Vadeli satışlarda satıcı, sattığı cv.:aI- ri olacaktır. .Borsa.~ alivre satılan li pamuklardan, su ve saire gibi ıslak-

Tütün 
Üzerinde ehemmiyetle 
durulması gereken 

bir mevzudur 
--0--

- BAŞTARAFI 1 INCI SAH!FED~ 
nında yapılamıyan her hangi bır 
acele tütünün bozulmasını inta9 
eder. Binaenaleyh ekim ruhsatiY.e4 
feri verilirken o müstahsilin yett" 
tirme kabiliyetini de göz önün ıJ 
bulunduracak hükümlere yer ver· 
mek icap eyler. . 

3 - Tütünün kalitesini nefasetı~ 
ni bozan müstahsiller için cezai ah• 
kam koymak ve bu kabilleri tütün• 
cülükten uzaklaştırmak gerektir .. 

4 - Tütün zeriyatı ile tütün tı; 
careti bir elde birleşmelidir. Çifl.f 
çiftçiliğini, tüccar tüccarlığını bı: 
melidir. ikisinin bir elde birleşıneıı 
bazı zamanlar piyasada manevralar 
... evrilmesine yol açıyor. . 

l:Jülasa memleketin şu değerh 
mahsulünü anarşik vaziyetlerde? 
korumak, yetiştirmeyi, işletıneY1• 
satışı zaptı rapt altına almak zaru· 
reti vardır. • 

Yoksa tütün işi, başı boş bırak1'" 
lırsa her zaman müstahsili hırpalı4 

yan, devletin başını ağrıtan bir rne4 
sele olmaktan kurtarılamaz. 

HAKKIOCAKQGLU 
--=--

Königsberg R. Aeriman : lığın vücut bulabilmesi için her şey- lıı pamuk teslim etmeğe ~cburdur. malların vadesı geldıgınde Borsa pusu- lıklıardan mütevellit çürü.itlerden satıcı 
E den ~vvel erkeklerin kadı?1 anla~~-ı Ahcı ve satıcı arabnnda tayin ve lasında ism; yazılı alıcı malı teslim al- mesuklur. Yalnız elıcının bunu resmi 

Çalımsız farı lazımdır. Erkek kendı hodbınlı- tesbit etlikleri tarihte malı teslim ve mağa ve lıedelini yukarıdaki ahkam da- vesaik ile tevsik etmesi lbımdll'. Bunun Panayırına iştirak 
.................. ğinden aldığı cüretle kadını sadece 1 tesellüme mecburdur. Hilafı halinde o iresinde satıcıya tediye etıneğe mec- için satıcıların malın veznine kendi mar-

" Erkeklerin çoğu zevkini tat~in edecek bir vasıta ola-j günkü piyasa fiati üzerinden tezahür burdur. Tarafeynden birisi vadesinde ka ve numaraleriyle beraber alıcıların edeceğiz 
rak tanımaga alışmıştır. Bunu ne 1 edecek kar ve zarar, alıcı ve satıcıdan teslim ve tesellüm m~lesini ifa et- vazettikleri numara ve markaları kay- Almanyadaki Türk Ticaret odası. 

kadını anlamamış- §ekle sokarsanız sokunuz vaziyet hangi tarafı oUl.kadar ederse itirazsız mediği takdirde alıcı ve satıcıdan han- O.etmeleri icap elmel..-tedir. Bu husw.1a beynelmilel Königs~rg sergi ve paııa· 
Jardır. An/amadan budur. Bunun için ben yalnız mem-

1 taz.ınin ile mükelleftir. gisi bu taahhüdü ifa etmemiş ise taah- odanın ittihaz ettiği umumi mukarrerat yırına iştirak edeceği için şimdiden ııa· 
leketimizde değil bütün İnsanlıkta TFSLlM VE TESELLÜM hüdünü üa etmiyen hakkında Borsa hükümleri caridir. zırlanmağa haşlaml§tır. Hükilmetiııtiıl 

bir arkadaşlık na- genç kızlarla erkekler arasında men- komiserliğine malum.al verildikten son- TEDTYE ŞARTLARI tamsilen yapılacak bu iştirakin muvaf· 
/ k b •ı l ? faatsiz bir his arkadaşlığı kurulabi- Hazır malı salıcı derhal teslim etmek ra o günUn piyas:ısı üzerinden ayni nis- fak olabilmesi için hazırlıklar çok genİI 

sı a ı O ur. n di- leceğine kani değilim. Burada ara-
1 
ve alıcı da nihayet kırk sekiz saat zar- I bette mübayaat yaparak tahakkuk ede- Hazır preseli malların vizite ve vez- tutulacak ve bütün ihraç mahsullerüniı· 

yor• dığınız bu arkadaşlığı tereddiden fanda vizite ve viziledcn 48 saat sonra cek kar ve zarard<ın mütevellit farkı nl ınUt.eakip kırk sekiz saat zarfında den nümuncler sergide teşhir edilecek· 
........................................ kurtarmaksa bunun ilk çaresi ka-

1 
da lesellüm etmek mccburiyeündcclir .. 1 taahhüdünU ifa etmiyen tar.af bill iti- tam ~delini, kaba malların keza mez- tir. 

Ankctinize cevap yazmayı dü- dını, kadın psikolojisini erkeklerimi-: Kırk sekiz saat zarfında tesellüm elmi-J raz tazmin eder. Tazmin etmediği lak- kur müddet dahilinde yüzde doksanı, Iktısnt vekaletinden şehrimiz Ticaret 
şünürkcn Leon Blumun Du Mari- ze daha çocuklukJanndan başlıyarak yen alıcı zarar ve ziyanı mucip tehlike- diroe borsa nİ.7..amnamesinin otuz birin- azami bir hafta zarfında da boş balya odasına gelen bir tahriratta, Izmir vilA• 

adi öğretmek olabilir. Böylece menfaat 
1
1 
lerden mesul olduğu gibi sigorta ve ar-

1 
ci maddesinde yazılı cezai hükümler ve daraların tesbiti üzerine bakiye_,i te- yeti dahilinde yetişen başlıca ihraç nıah· age ı eacrinde okudug" um .,,, sa- j -" 

~- ve bile ortadan kalkmasa bile hiç ol- diye masraflarını da kabul edecektir. tatbik olunur. diye edilir. sullerinden nümuneler hazırlan.arıı> tırlar habnma geldi : 1 

mauah~a~~qlıiını ~ÜMg~ -----~------•~------------------------------ B~~~ti~~~a~-r «Kasandaki maymunun hikaye- çilmez bir aşka bağladıklarını zan- derilmesi bildirilmi§tir. 
.. neden er bu sevgilerinin hararetini Oda bu nümuneleri h.azırlamağa bai" sini habrlar misınız} Balzac «izdi- 1 Alt 1 e e ç d 

vaç fizyolojisi• adlı garip, kızdırıcı daha ömürlü yapabilirler.> 1 yı once eşme e Iamıştır. 
ve hayret verici eşerinde bu hikaye- KERtMAN ÇAUMSIZ l'.Z4YJ~a!JIR7J:ZZ:Z3!1r:7.l!Z2:ZZZZlflllPJ 
yi anlatmıştır. Kasan. ı 5o sene ev- --------- Okurların ············ 
vcl bir kaç büyük çiftçinin muhte- IC&r;/..zz7Z/ZZ//ZHa:Y..LY~/X/.~ Bir hadise ........... . 
şem fantazisinden doğmuş enfes bir Halkevi kösesi "" A .. ld .. M :::::::::::::::Dilekleri parktı. Burada insana çok benziyen N ' ,, g\ıl asını o uren ene- Kooperatif reisi elek- rzz72.Zr1Z2ZZT.XZZ~·--.. 
kurnaz, büyük bir maymun vacdı. '77ZZ7./J/X. 7777-TV7JZ7.Z.777. u..zz.ı trik fabrikası müdü- D . d 
Malikanenin sahipleri kendi gaybu- 1 - 16/12/ 937 perşembe günü saat • Aı· Adı· d eğırmen ağı 
betlerinde onu parkın biricik haki-

17
·30 da Izmir Erkek Lısesi Tarih öğ- men ') J ıye e rüne ateş etmiş Halkı gUrUltU ile mUca· 

mi olarak buakıyor~dı. Maymun retmeni Ziya Ş:>Ien tarafından Eti ya- Evvelki gece Çeşme kazasında mücs-
zılan hakkında bir konferan. dele istiyor 

bir gün eline geçirdiği bir kemanı 2 - 16/ 12/ 937 perşembe günü sa:ıt ~ sif bir hadise cereyan ettiği öğrenikni§- Okuyucularımızdan nldığımız biı 
ça evesıne Kapı 1• ı:endile- 17 de Izmire g len Fransız Trupu tnra- ....... ....... smnı og u 1 ısının eaı;.ı u a am, ....,, mektupla deniliyor ki : lmak h . '- - ld Er 1 SUÇL u t ·ı wı Al" . . d ._. b d tir. Ç"smenin Inönü mahallesinde otu-

· d ··rd " L • • 931 yılınd M · ç lt d 1c·· ran kooperatif reisi bay Hüseyin Ok- ..ı: rın en go ÜgÜ gİDİ kemanı çenesi- f ından t msili bir müsamere. : o. enernenm a 1 ere o· - Değirmendağuıda ikinci MaJıınuu>" 
d ad v • d yaykı, on altı EylUI mahallesinde olu-ne ay ı. ı ayı iddetlc çekti. Ho- 3 - ı 7/12/937 cuma günü saat yir- : )'İin e. yanında çalıştığı ağaııı Hüseyin ye mahallesmde oturuyoruz. ~r 0 tul"' · Ağası ı ö/d•rJ•k d b" b 1 · d d ran elektrik ve zeytinyağı fabrikası sa-§una gidecek bir ses elde edemeyin- mid Iş bankası direktörü bay Haki ta- n u au - ayıyı, ır ço ıın Ücreti mese cssn en o- duğURlU?; evler kendi malımız 01ınnn1ı.Ş 

H • hibi hay Kelami Artan arasında eski- Is ce weti parçaladı. Kasa'nın maymu- rafından Ulusal ekonomi ve artlınna Jen sonra çaltı Je- layı otuz yerinden biçakla yaralamak su- d b o n, sizi temin ederiz ki, burada otUl"' " ' a~ en eri ınünaziünfih bir mesele var- ı nu Balzaka göre lcocalarm sembolü- h:ı.kkında bir konferans Vl'rilecek. retiyle öldürmi.iştü. Vak0 ayı mütealdp fi- d B maz, daha sakin bulacağımız bir ınuh • . k J r. it'. ir tarla meselesinden çıkan mü-
dür. cNe kadar çok erkekler var 4 - 18/12/937 cuınaı-tcsi günü saat re ö yünaen T ırar rar eden suçlu, muhtelif yerlerde bulun- te kira ile geçeriz. 
ki b: .. kad ld v b·t yirmide evimiz t"msi1 kolu tarafından duktan sonra Bervamanın Kozak nahi- nakıışada Çeşmenin tanınml!i bu iki Sebebi şudut· : 

~ ının ne o ugunu l me- etmişti. Cürmünü ... şahsı arasında dargınlık mevcuttu. ık 
den evlenirler. Ne k:ıdar çokları ka- 1'.na piyesi lt!ınsil edilecektir. lesine gelmi,.; orada çobanlık. elmeğe Sabahın altısında, yani daha ortAI 
·..ı _ ka v __ ~ Biletler simdiden Halkevinclen veril- •t• f J• b ı t S 1 I' k ,_. b" h Haber verildiğine göre kooperat.if re- alaca karanlıkken elinde borusu, önÜtl' 
~Da T§1 ~ft maymununun ke- • f ıra e ıyor • aş arnış ı. UÇ ll ,.oza ta SU1'.IO ır 8• 

mana karşı muamelesini taklit eder- m~ktedir. yat sürmekte idi. isi bay Hüseyin Okyay, bay Kelaminin de merkebi ile dolaşan gazcüar. 1c.a1ııı 
1 ........................................ evine giden yolda pusu kunnak sure- sesli gevrekçiler, sütçüler, boş -şişeclter· 
er.• --=-- 931 yılında Menemenin Çaltıdere kö· Bir köylünün ihbarı üzerine auçlu ya- · ~' 

B f~'-· --ı rl 1_ TUZ • t "h / Al tiyle yolunu beklemiş ve tabanca ile Herkesi tallı uykusundan uyandınna~a u uur e e an.ıtetinizin ne mü- ı i l s l sa a l yünde i:rlenen bir cinayetin faili. altı ıSe· kalnnmış ve cürmünü itiraf etmiştir. Kcn-
nasebeti d" k · · ç 1 l d b k . d" · hakk d 1 akl v beş altt el ate, etmiştir. Bay Keli.miyc sanki bir zevk nlıyorlar. 

Be 
varlar, bıyece smız. ama tı tuz asın a u sene i tuz ı.s- 1 nt- sonra bir köylünün ihbarı üı:erine ısı, ın a tutu an evr a agırc.=za bir şey olmam'ıllır. Bu vaziyet dünyanın hiç bir yerwd• 

n ara ir münasebet bulu-, tihsal.ulı 180 bin toruı baliğ olmuşt. ur... meydana çıkmış ve hakkında tertif ka-
1 
mahlcemcaine verilmi~tir. Muha.kemesi-

yoru O d d C k z1a la Tu ih d d k -.J j Suçlu bay Hüseyin hakkındaki tahki- görülmiyen münasebetsiz hallerdir. m. a §U ur : enç ı r z racatı a cvam elme tt."Uır. rarı verilmiştir. ne pazartesi ı.tünü bıı~anacaktır. A ~· 
lwaıta devam edilmektedir. mmenm istirahatini bouınlar (.~, 

TAYYARE 
BUGONKO SEANSLARDAN ITiBAREN OÇ SAAT MOTEMADI ZEVK VE HE

YECAN iÇiNDE BIRAKACAK IKt BOYOK FiLiM TAKDiM EDiYOR 

BEYAZ ZAN BAK 
!ÇTiMAl - AHLAKI - HISSi DRAM 

KAY FRANCIS 
T~a~ından temsil edilen bu filim: Şatafata aldanıp ta a,kmı servetini ve beka
r~tim feda edcn>ir kadının ıstırabım ... intikamım tahlil ve tasvir etmesi itiba
nyle herkesin görmesi elzem olan bu mühtm eser: Çinin esrarla muhitinde uüzel 
(MANDAi.AY) tdırinin tabii dekorları içinde temsil edilmiçtir .. 

AYRICA: 

KARYOKANIN UNUTULMAZ ARTtSTLERt FRED ASTAIRE -
CINGERS ROCERS TARAFINDAN TEMSiL EDiLEN 

VALS DALGAL ·ARI 
' 

DiKKAT: 

BASTANBASA ŞARKILI - DANSLI - VARYETEU ÇOK ŞiRiN MUHTEŞEM FiLiM 
I L A V E T EN P A R A M OU N T J O U R N A L 

ŞEYH AHMET · TORKÇE' SöZLO 
BOYOK FiLiM 

BUGON SON DEFA OLARAK GöSTERILIYOR. 
ag~ nwılı ... aean•lar: VALS DALGALAR! Z.15 - 6.55 de. BEYAZ ZANBAK.: 4 ve 840 da .. ŞEYH AHMET -

Suçlunun evinde.. zabıtaca yapılan 
araştınnada bir Yunan tüiengi, 45 mer
mi ve yirmi. adet tabanca fişengi bulun
muştur. 

--=-
Kadın dövülür mü? 

kında da Türk ceza kanununda biı 
madde mevcuUur. 

Biz. de istirahatimizi isteriz, sabalı1" 
"ör karanlığında boru öttüren satıctllltt 
menetmek belediyenin v.1zifesidir. t•· 
kal ne yapalım ki, b\l satıcılar geçerlcel' 
onları menedecek belediye mernurlat1 
blle uykularından uyanmamışlardır. 
Nauırı dikkati celbederiz. 

Bayındırın Hacı lbrahim mahallesin
de oluran Mestan oğlu Mehmet, Emin 
l:arıSJ bayan Haticeyi sopa ve tekmeler- 1ı1uımmıaımm•••••--.. 
le fena halde dövmUşlür. Kavgayı ıtıü- Ölüm 
teakip zavallı lmdm, altı aylık çocuğu
nu clüşünnUşlilr. Suçlu adam hakkında 
takibat yapılıyor. 

-=--
C. H. P. Eşrefpaşa 

Yıllık kongresi 
C. H. Partisi Eşrefpaşa kamunu yıl

lık kongresi, dün geoe aaat yirmide, va-

li ve Parti !nşkanı bay Fa7li Güleçin ri
yasetinde toplanmti, faaliyet raporu 
okundUktan sonra dilekler tesbit edil
miıti. 

Yeni heyetin riyuetine B. Ahmet Ör.

girgin aeçilmqtir. Ditet: üyelet tunlar
dır : 

BB. Osman, F.sat Aka, ömer Tuııalı 
ve Galip Soyak .• Delegel~ BB. Ah· 
met Ozgirgin, Galip, Omer, Kudsi, Yu
suf ve Mustafa Cıuıla seçilmişlerdir. 

JluNf.faluyet d.ileriı:. 

Şclırimizin tanınmış tüccar· 
Iarmdan Sakızlı bay Hikmet Bcsiı11 

dün öğle üzeri ani bir rahatsııJtlc 
neticesinde hayata gö~lerini ebedi· 
yen kapamıştır. 

Hikmet Besim çok namuslu, fa· 
zilet &ahibi, haırır seven {ukaı:ıa>'~ 
yardım eyliyen bir zatlı. Kendi.5ifıl 
tanıxantar bu kara haberle rnuhıık· 
kak derin bir teesstire düşeocldet"' 
dir. 

Cenazesi bugün öğk üz.eri ~; 
rantinada Y ıldıztepe sokağuıdıaki 
numaralı hanesinden kaldınlacB1' 
ve namau Karantina caınii.nde lcı" 

~ıtte !mdıktan sonra ebedi medl--
naklolunacakt.ır. 

Ailesi efradının yasına iştJrak 
eder, samiınl taziyeUerinıirl suııB" 
rız. ~ 

'- •" 



Fransa -Suriye görüşmesi 
1936 muahedesi bütçe müzakere

sinden sonra tasdik edilecektir.'.> 

Halayda zulüm 
devam ediyor 

HATA YDA KIZILAY 

Ankara, 15 (Hususi) - Kızılay 
kurumu Antakya ve lskenderun
da Üç dispanser açmağa karar ver
mittir. Yakında bu maksatla bir 
heyet Hataya gidecektir. 

PARTi GRUBUNDA 

Ankara, 15 (A.A) - Cümhuri
yet Halk Partisi grubu dün (14/ 
12/937) Trabzon mebusu Hasan 
Sakanın reisliğinde toplandı. 

S .O N · H: A a:~'R . 
'• -· ı. _ .. ,. 

Ayayani kilisesinde bir hadise 

Eleni dekolte vaziyetin
de başpapasla yakalandı 
Başpapas Eleninin günah çıkart· 

• 
mak içın geldiğini söyledi 

ikisi de mahkum oldu 

Paris, 15 (A.A) ~ lyi malfunat al
nı.akta olan mahafilde hali hazırda Su

:riye başvekili ile Fransa hariciye neza

>"eti arasında yapılmakta olan noktai 

nazar teatileri ile alakadar olmak üzere 
Fransa ile Suriye arasında n1ünakit ilk 

kanun 1936 muahedesinin bii~c mliza
lr.erelerinin nihayetinde tasdik olunaca

lı beyan edilmektedir. Ekalliyetler me
ıelesine gelince yakında bir mektup 

neşredilecegi ve bu mektupta Fransa 
hiiklimetinin ekalliyetler hukukunun 

tatbiki ve ekalliyetlerin himayesi husu- Suriye baş\"t•kıli Cemil Mürdüm lle Kültür işleri hakkında Manisa 
sunda hareket serbestisini muhafaza et-! harıciye mtislesarı De Tessan arasında mebusu Refik İnce tarafından ge

mekte olduğunu beyan edeceği "söylen- yapılan noktaı nazar tealileri Fransa- içen parti grubu to.~lan.tısında ~orı~! 
mekted.ir. Bu himaye umumi surette Suriye tesriki mesaisinin ortaya koydu- muş olan sualler uzerıne bugunku 

bahşedilmektedir. ğu mesel;lcri s:yasi, idari ve iktısadi sa- toplantıda da söz alan hatiplerin 
Yeni idare kapitülasyonların ilııa- halarda tetkik imkanını vermiştir. mütalaa ve izahatı dinlendi. . 

sından sonra Mısırda te~kil edilm~ ofan . . . Maarif vekili Saffet Arıkan ta- lsıanbul, 1 S (Yenı Asır - Telefonla)-
Muhatapb· ıkı memleket arasındakı . n ·· B 1 A · k·ı· · d b" idarenin ayni olacaktır. .. . _ . rafından verılen cevap ve beya- uugun a atta yayanı ı ısesın e ır 

n1unasebatın ıtın1ada dayanan hır dost-
1 

. 1 

ıacaat ('derck ciirmü meşhut yapılma~ını 
İ."'temiştir. 

Paris, 15 (A.A) - Hariciye müste-· nal grub umumi heyeti tarafından I cürmü meşhut hadisesi olmuştur. Kili .. -
luk havası içinde inkisaf ettirilmesinin · I k b ·· k · b E · · · d şarı De Tessan Suriye başvekili CemH • 1 tasvıp o unara u muza ereye nın aş papazı Deoteos Jenı ısmın c 

Polislf" kiliSıeye gidılmi~. bu strada Jcf. 
Li~eyc gelen bir papaz cebindeki anahtar

la kapıyı açmış ve ic;ıeriy" ı;:irilm~tir. iki memleket menafii iktizasından bu- 'h "ld" 
}..1.ürdüm ile yaptığı müz.akereler sonun- nı ayet verı ı. bir kadınla münas('betsiz bir ·vaziyettt-
da a~ağıdaki tebliği gazetecilere ver- lunduğu hususunda mutabakatlerini VEKiLLER HEYETiNDE ıutulmu~ıur. Cürmü mo~hudu kadının 
miştir : müşahede eylemişlerdir. 

Rusyada • 
seçım bitti 

Ankara, 15 (A.A) - Parti top
lantısından sonra İcra vekilleri he
yeti dün başvekil Celal Bayarın 
reisliiti altında toplanarak muhte
lif işler üzerinde görü,melerde 
bulunmuı ve bu islere dair karar
lar vermistir. 

Stalin Moskova saylavı oldu. Seçilenler 

Bu toplantıda Mareıal Fevzi 
Cıi.kmak ta hazır bulunmuştur. 
V//.//,,//////////7'/.ZX/LLAf!f.LJ::I 

Yurddaş! 

aı-asında 184 •• u kadındır 

Y ttli malı kullanmak, Türk eko
nomisine karfı borcumuzdur. 

* 17 milyon Türkün ıenede 17 

Moskova, 14 (A.A) - So,•yetler Bir-ı Bütün müntehipler müşterek blokun, 2.558.158 kişi, yani yüzde 98 rey verm~-
liği büyük Sovyet meclisi seçimleri hak .. nan1zetlerinc l°('Y vermişlerdir. tir. 

milyon Türk lira~ı biriktirebilmesi 
için her Türkün b~nkaya senede bir 
1ira yatırması kafidir. kındaki muvakkat malumata göre Mos- Paris, 15 (Ö.R) - Rusyada yapılan Moskova, 15 (A.A) - Jntihabatın ne-

kovada müntehıpler yüzde 99,813 nis- umumi intihabat hakkında Tass ajansı ticesi : _ . ~ 
betinde reylerini kullanmışlardır. şu noktayı tebliğ ediyor : Intihap edilen 1143 ınebu>'an S;,5 ı '\ * Eski (Kiler) ananemizi ihya ede-

Stalin, Molotof buradan seçilmişler- Dün gece yarısında reylerin tasnifi komünist olup 288 i hiç bir fırkaya ı '\ 
dir. blitün Birlik dahilinde tamamiyle bit- mensup değildir. 184 kadın mebus var~ ~ 

Leningraddaki nisbet te aynidir Ka- m~ değildi. Moskovada 2. 739. 783 mün- dır. Tescil edilen müntehıplerın adedı 
1 

lenin, Lıtvinof ta oradan ,seçilmişlerdir. tehipten 2.791.980 l intihabata iştirak 99, milron 640 bin, rey verenlerin adedi i 

lim: 
Her yemiş mevsiminde reçel ve 

~urup hazırJıyalım. 

Voroşilof Misnkden intihap olunmuş- elrni,lerdir. Iştirak nisbeti yüzde 99.3, 90 milyon 320 bindir. Yani nisbet yiiz-
tur. Fk Leningradda 2.618.000 miln!ehiplen de 96,5 tir. '\ 

Çünkü reçel ,.e ~urup en tatlı, 

en kuvvetli ve en ucuz gıdadır. Be1-

ler ve güzelleıtirir. 

* 
Belgrad görüşmeleri sıcak 
temennilerle kapanmıştır 

~ 
~ 

Büyük ~ehirlerimizd~ki kuru ye-
mİf çarıılan, atalarımızın kuru ye
mişlere verdikleri değer anlz' , ... 

Sen de kuru yem~lerimi..i sev, 
ye ve yedir. 

* Bankada bir tasarruf hesabın yok 
mu? 

' 

yazısında Yugoslav dış Vreme bir 
politikasının ana hatlarını anlatıyor 

Biriktirdiğin paraları niçin evde 
ıaklıyorıun? 

Çalınsın, yansın ve faiz getirme
sin diye mi? 

* fukiden ( HanF"İ malın yerlisi 
var?) diye sorardık. 

, Paris, 15 (Ö.R) - Fransa hariciye 
nazırı bay Delbosun Belgrad ziyareti 
tiç giln çok samimi bir hava içinde de
vam eden t~a,lardıın sonra nihayet 

Lulmuş ve B. Delbos Praga hareket et· 
miştir. Fran.•a ve Yugoslavya arasında 
mütemmim bir ticaret anlaşması imza
ıından bay Delbos Skopçina meclisine 
gilrniş ve finans komisyonunun bir cel
ııesinde hazır bulunmuştur. Bay Delbos 
burada meclis reisi B. Çeriç tarafından 
kabul edilmiş ve Skopçina reL•İ kısa bir 
hitabe ile Fransa hariciye nazırını mec
lislerinde görnckten doğan sevincini 
blldinn~tir. Bay Delbos Yugoslav mil-
1..ı meclisi tarafından kabul edilmekten 
ne kadar memn n olduğunu söyliyerck 
mukabelede bulunmuştur. Maliye ko
ınisyonu reisi de bay Dclbpsu selamla
ınış ve Frarısız hariciye nazırı karşılık
lı olarak Fra'.1.Sız köylüleıinin selan,,nı 
bildirmiştır. 

Bay Delbos mebuslar meclisinde çok 
alkışlandıktan sonra saat 18 de basve
kaleıte bay Stoyaı:Lnoviç k1rafından °ka
huJ ediln...ş ve kendisiyle uzun müddet 
rörüşınü~tür. 

Akşam saat on sekizde BB. Stoyadi
lloviç ve Delbos n1atbuat !11Lınessilleri

ni kabul etmişlerdir. Bay Delbos bay 
Stoyadinodçe hararetli teşekkürlerini 
bildirdikten •onra gördüğü hararetli ka
bulden dolayı Yugoslav hlıküınct, ınil
let ve basınına teşekkür etmiştir. Bay 
belbos sonra şu tebliği okumuştur : 

t<F'ransa hariciye nazıriyle Yugoslav
J:a baıvekili ve hariciye nazırı arasın
dak~ gürüşınrler tam bir ahenk içinde 

"• bay Stoyadino\ÔÇin Fransız hüküme
tıni son zivaret · esnasında tecdid edi

ı..n dostluk paktına uygun ananevi bir 
dostluk havası i~inde cereyan etmiştir. 
lki nazır ınilletler cemiyeti azası olan 
lk.ı men11eket hilküınet erkanının uınu
lı:l •ulh menfaatine ayni dostluk ruhuy-
),. ış' b" ı·- d 1 . . 1 ır ıgıne cvaın etme erının e zern 
~lduğıınıı tasdik hususunda birleşıniş
"J" ve ayn zamanda dün iınza edilen 

11
<•rrt anhısmasının ı.ki memle.kot ara-

ıanda ticari n1übadelelerin inkişafına 
daha iyi şartlar hazırladığını da mem
nuniyetle müşahede eylemişlerdir.> 

B. Dclbos şerefine Fransa sefaretinde 
verilen !=amim! bir ziyafetten sonra za
ferli bir şekilde kabul edileceği Praga 
hareket elmişlir. 

larından biri bize açıkça demiştir ki : 
•Şüphe ve tereddütler zail olmalı ve 

Fransa şimdilik Yugoslavyayı kaybet
miş olduğunu bilmelidir.> 

•Ecko de Paris> de Belgradda Millet

ler cemiyetindl"n hiç bahsedilmemİ!J ol

masını manidar görnırkte ve 4:Yugoslavj 
umumi efkarı belki Fransaya taraftar
dır, fakat Yugoslav hükümeti değil.. .> 1 
hükmlinü ytirıitmektedır. 

Roma, 15 (ö.R) - Belgraddan bildi
riliyor : Fransa hariciye nazırı B. Del-

Şimdi de (Hangi malın 
yok?) diye soruyoruz. 

yerlisi 

Milli sanayiimiz 

Onunla öğünelim. 
çeıitleniyor. 

* Hedefimiz: Her Türkün bankada 
bir tasarruf hesabı olmasıdır. 

* Doktorlar diyorlar ki; 
«Vücudumuzun genç ve dinç 

kalması için, ıekere ve tekerli teY
Jere ihtiyacı vardır .,, 

Belgrad. 15 (A.A) - B. Delbosuıı 

Belgraddaki ikameti hakkında mütala
alar yürüten Pravda gazetesi müştere
ken Avrupada sulhun bakasına çalış

makta olan !ki millet arasındaki dostlu
ğa ve ittifaka şahit olan blitün Yugos
lav milletinin Fransanın mümessilini 
seLimlam~ olduğunu yazmaktadır. 

Roma, 15 (Ö.R) - Paris gazetelerin
den bazıları bay Delbosun Belgrad se
yahatinin de neticesiz kaldığını gizle
miyorlar. c:Ce Soire> gazetesine göre 
B. Dclbosun Belgradda elde ettiği ne
ticeler menfidır. B. Stoyadinoviç söyle
diği nutukta ve son tebliğde milleller 
cen1iyetinin adı geçmesini k.at'i olarak 
reddetmiştir. Fransız - Yugoslav iş bir
liğinden bahsedilmesi sırf bir nezaker 
eseridir. Yugoslavya realis bir siyaset 
takip etmektedir. Yugoslav devlet adam-

bosun Yugoslavya ziy;ıreti neticclcrin- ı ~ 
den bahseden <Vrcme gazetesi ~unları· 

kaydediyor : B. Delbos B. Borthou'nun 1 
z.iyaretinden beri Yugoslavyada değiş-; 
miş bir şey olduğunu keşfetmiş olma
lıdır. Bu değişiklik şundan ibarettır ki 1 !'\ 
B. Barthou ile kral Aleksandrın öldü-ı 
rüldlikleri tarihten beri Yugoslavya 
kom§ulariyle iınza ettiği paktlJrla eın- ~ 
niyetini daha sağlam bir esasa bağlamış- ~ 

tır. Diğer taraftan ltalyanın Milletler ~ 
Cemiyetinden çekilmesi de Yugosla\"ya
nın hesaba katmağa mecbur olduğu ye-

Sen de genç ı.:.e dinç olmak isti
yorsan, her ıün tekerli şeyler ye
meği ihmal etme .. 

* 
Para biriktinnek için İnsanın çok 

parası olmak ıart değildir. 
Tasarruf terbiyesi.ne, tasarruf iti

yadına sahip olmak kafidir. 

* 
Stratosfere çıkan profesör Pikar, 

biliyor musunuz yanına yiyecek ola

rak ne almış? Kuru üzüm, kuru in
cir ve kuru fındık. 

Çünkü kuru üzüm, kuru incir, ku
ru fındık en kuvvetli komprime gı-ni bir vaziyet ihdas elınektedir. 

1938 Enternas yona/ fuarı 

B. Behçet Uz'un Ankara 
temasları iyi netice verdi 

Ankara, 15 (Hususi) - Izınir beledi-, lacak olan lıınir enternasyonal fuarına 
yesi 1937 Izınir enternasyonal fuarı ka- iştirak etn1C'lerini, ml'ınleketin bi.iyük 

panır kapanmaz 938 fuarı için hazırlık- ve küçUk bi.itün sanayiinın Izn1ir fua

lara başlam~tır. Izmir belediye reisi Dr. rında yer almalarını b\"siye eden ta
Behçel Salih Uz, fuarın geçen yıllara mimler göndermiştir. 
nisbetle fevkalade faaliytt ve hareket Balkan antantına dahil olan memle
kaynağı haline gelmesi için teşebblisler- ketlerle, iştirak etmemiş ecnebi mües

de bulunmuş ve hükümetin de yardım ıwseler daha şimdiden davet olunmak-
ve müzaherctini teınin etıniştir. tadır. 

Başbakanlık bütün vilfıyellerc \"e 938 fuarının ~n büyiik husu•İy•tle-
de,-1 ... t Jnües~f'~elt>ri_ne 20 aguslosta açı- 1 rindt"n biri. esyanın ).'al111ı. teşhiri dt"ği], 

~J,d,.ı.r ...... 11911 .... ımıı ........ ~ 
ayni zaınanıia .satışa da eçık 
sıdır. 

bulunma-

iş bankası ile Eti bank ta muazzam 
pavyonlar kuracaklardır. Etibank Tür
kiye madenciliğini çok güzel bir şekilde 
temsil edecektir. 

Bundan başka bir çok kıymetli mü
es~selerimiz gibi, Inhisar idaresi de iş
tirak ederek üzerinde iz.mir fuarı resmi 
ve 938 tarihi bulunan nefis sigara ve 
tlitünleıimizi teşhir edecek ve satacak-
1ır. 

1938 yılı lzınir enternasyonal fuarı 
hiç bir fuara nasip olmıyan Ens!rüktif 
bir hizmet görecek, ziyaret edenlere 
yepyeni şeyler öğretecek ve Türkiye en 
kıymetli hediyelerini lzmirin eliyle ıu
nRcaktır. 

Izınir belediye reıı;ı clokto.r Behçet 
Salih Uz. şehrimizde temaslara devam 
etmektedir, 

kocası Yani yaptırmıştır. Elcni, dört ço

cuk sahibi güzelce bir kadındır. Son Zd-

nıanda kiliseye gidip gclmcğe ba.şlam11-
tı. Bunun üzerine kocası Yani, yirmi, yir

ıni beş yıllık karısının kendisinden bir-

<lenbire soğuması nazarı dikkatini celp 

t'lmiş ve kansını takibe ba~lamı,tır. 

Elcnı ile papaz. papazlara ait dairede 
'\'e Eleni df'kolte vaziyctindc bulunmu~ 
tur. 

Baş papaz sorulan "ual1crt' cevaben 

Elcninin günahlarını çıkartmak için gc~-

diğini. sıcaktan mantosunu çıkarmak j'.'I• 

tcdiğini ve mÜ'.'laadf' ettiğini söylıen1.İŞ \'e 
haşka bir '\·aziy;"t oln1adığını beyan et-

mi~tir. 

Eleninin sık sık kili~e-ye gf'lişi ve hu Papaz~a 1-Jeni Balat polis mt"rk1"'7İne 
ziyaretlerin kifi,cnin tenha bir 7amanı- st"vkediln1i~. burada 13.zımgf'len muame· 

na isabet ettirilmesi kilise civarındaki e\•• lr- bitirildiktr-n sonra cürmü me~hut mah
lerdc dedikoduyu mucip olmuştur. Ni- k('me!'!İne scvkedilmi~lerdir. Muhake

h~~ct dü~ s~bah El eni "~inden ~ıkar~~ ı mc nctice~inde papaz v.t" Elcni dörder 
kılıcteyc gıtmı~. kocası Yanı de pohsc mu- ay hap~e mahkUm edilmı!lllerdir. 

Suriye kabinesinin mevkii 

Atatürke, Türk milleti
ne sempati fazlalaşıyor 

l!-ifflnhul, 15 ()'eni A!llır - 'felefonla) - Şamdan bildiriliyor .• ~1üncvvf'r 

Lir Arap beyanatında, Surİyt-de 'füTk milletine ve .ı\tatürkf" kar~ı sempatinin 
'.ııoden güne arttığını, bugüııkü Suri~·t" kabines:İnin daha uzun müddet mev
kııncle kalamıyacağ-ını, yrni kabıneyı Seyh 'raccddınin teşkil cdect'ğini söy
lcı11i~tir . .1\yni salahiyettar zat. Şeyh '1 ucı:-ddinin de uzun ınüddt't mf'vkiinde 
kalamı_,·arak mevkiini tamanııyle l"ürk dostu bir kabin<'yc lt'rkcdcceğini söy-
le.nıİ<;tİr. 

lzmitte balıkçılığın inki
şafına doğrµ çalışmalar 

lzmit, 1 5 ( A.A) - \'ilayelimi•de balıkçılığın inkiıafına doğru çalışma
lar b:?şlaınışlır. Bu çalışmalan istikaın,·tlr-ndirmek üzt>re Ankaradan davet edi
len iktısat vekaleti deniz mahsulleri "\'C avcılığı müdürü şehrimize gelmiş ,.~ 
viLdyctiıniL ~ulannda tetkiklerine ba~lamı,tır. 

lzmit, ! 5 ( A.A) - Hayvan sağlık zabıtası kanunu ve nizamnamesi hü .. 

kümleri dair~ı.inde vilayetin1izde ilin olunan ruam hastalığı mücadc1elcTİnın 
tayin edilen vakitten dokuz gün evYt-1 bitirilmiş olmasından mücadele '°kip

lerinin f.,.aJiyetlcrinin idTaki ve inzib ti tedbirlerle ' · ·mli bir şekle konulmi:':· 

sından dolayı valimiı. Hamit Ü!lka,>ın gö~ül~n raes:11 i ı ·r ai!t vekal'°tince tak .. 
dir cdilmi~tir. 

B. Sadullah yenı vapurıarımızın 
tetkiki için Almanyaya gitti 

lstanbul. 15 (Yeni Asır - Telefonla) - lktısat Vekaleti denİL müsteşaıı 
B. Sadullah ı\lmanyada yeni yapılınaJ...ta olan ~emilt"rimizin inşaatını tetkik 
etmek Ü:t«re Lu ak-.am iki arkadasiyl~ birlikte 8C'rlinc hareket ctıniştir 

Silih Deposu 
Garajın beton mahzeninde bulu

nan silahlar aceba kinıe ait? 
Parı~. 15 ( ö.R) - Gizli ihtilill hareke-ti komitesinin yeni ve çok mühin1 

bir s.iloih deposu da bugün k'°şfedilmı.ştır. Ele ~eçırilcn harp rnalı;emesi 7 ton· 
dur. Bu malzeme bir garajın, şimdiye kadar diğer keşfedilenlt'r gibi hazırlan

n1ış olan bt'ton mahzenlerinde bulunmtı~tur. Caraıın !llahibi ]anot ısmindc eski 
bir tayy.ıre zabiti olup akşam saat 7 ye kadar hilla garajda görünmemiştir. 

r..1üs~dere edilen sılahların listesi ~u<luT: 80 tüfcnk. 6 mitralyöz. her biri 50 

santim('tre uzunluğunda ve 30 santimetre genişliğinde mühimn1at sandıkları, 

bir i\lmnn mitralyöz tüfengi, bir İtalyan mitralyöz tüfengi, çok fa1:la n1iktar

da fi,eıık. 2 1 mitralyöz ıüfenk, 28 ka•a el humbarası, birçok fiıenklikler v.•. 
Bütün bu sıldh ve nıalzeme gizli teskil.it 3.zalarına kolayca da8'ıtılabilecek ·va
ziyette yerleştirilmi~tı. 

Hüviyeti henüz ildn cdilmiyen ili kişı emnıyet direktörlüğüne !->C\'kedilmi~ 

ve keudilerine dışarıdan yemek getirilmiştir. Bunların gizli tct'kilittın tevkif 
edilen iki esaslı izası olduğu anla{ılmaktad ır. 

Şehir gazinosunda 
BÜYÜK VARYETE 

Kıtlık salonlarında her gece büyük varyete numaraları, fev-
kalade müzik ve muhtelif eğlc.nceler, 

Matineler: Cumartesi ve pazar 17 - 20 ~ 
Suvareler: Her akfam 21 - 4 
Varyete programı deği,mi,tir: 

NOT: Bu ayın on befinde üc kitilik bir trup muazzam varyet 
numaraları için angaje edilmi~tir. Yılba.ına büyük hazırlık var 
dır. 
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Büyük kalkınma yolunda 1 Alman silihları artb 
iz mir kendi payına düşen işleri Bu sene 325,297 ton harp gemisi ve 

-~:=~~~-~Ç~ ~~~!1 Ç~~~~:~~:·i:~eJ 
..... lf1- .......... ,Apmemnun ~ bileceli anlaşıldığından ÖdeJP.i~ - Boz-

bir çok silihlar hazırlandı 
......... 1938 .......... 1f' 

hcalariyle Urla içmeleri 1şl, imar işleri- I Bu sene bütçesinde, geçici hastalıklar I dağ yolunun da ne>ksanları tamamen 
.... arumda bulunacaktır. En milhim hastanesine yaptırılması tekarrür eden 

1 
ikmal edilecek ve Imıirdcn azami dört 

bnetl zlrut i§lerine hasrecliyoruz. pavyon inşaatı ikmal edilemezse, gele- saat.te Bozdağa gitme esbabı hazırla-
Zinaat lflerlnde turfandacılık ıç.ın. cek yıl içinde ikmali için kafi talasisat nacaktır. 

ııcak suyu olan yerlerde Serler vüeu- tem.hı olunacaktır. Bu pavyon önümüz- Bu sene içinde Bozdağ yaylasında kış 
da getirmek esası Uzerinde ciddt tet- deki Cümhuriyet bayramında bitmiş sporları için b_ir sığınak ve Bozdağ kö-

Jdkler yaptırmaktayız. Yq meyva ve olacaktır. yünde de. bir spor kulUbil bin~ı m,,&-
Y8f üzüm ihracı i§i, hmir limanının ya- YOL IŞLERI sına başlanmıştır. Her ikisinin de ik.-
km ı.tikbalde mUhlm mevzuları ara- mali gün meselesidir. 
sına gireceği nuan dikkate alınarak Yollar işinde bu seneki ihalelerimizle 

. Gelecek yaz içinde buranın iskart ih-
viliyetlmlz1n milsait yaylalannda ve gelecek yılın tahsısatlan da kullanıl- . 

1 
. . d h . "k asta t · t 

kllylerlnde iklime uyguıt ve ihracı mt1- makta ve gelecek yıllara sai taahhütler tıyaç an ıçın a a vası mı Y esısa 
salt tıznm ve meyvalar yetiftirilmesini ile yollarımız «Tam uzunluk> üzerinde ı vücuda getiri1ebi1ecek tahsis:ıt ta yine 
tqvilr edecek tedbirl~r almaia karar yaptırılmaktadır. Yollann bu şek.ilde 1 geçen yılki gibi temin edilecektir. 
verdilc. yaptırılması daha iyi ·olacağıru bize tec- ViLAYET VARIDATI 

Bu tedbirleri meclisten aynen çıkara- rübe göstermiştir. Bu sene sonuna doğ-
bilil'lek, istediğimiz şekilde zeytinlik, ru Ayvalık, şaseyle b.mire bağlanmış Müteferrik diğer işler de, kendi prog-
bat ve meyva bahçesi yetiştirenlerin olacak, Menemen - Manisa yolu da ik- ramları dahilınde haldan olan tahai.sat
toprak vergilerini, sarfedecekleri kül- mal edilecektir. ları alacaklardır. Vilayetin varidatı. ge-

fetıerle mütenasip bir müddet için, ve- !halesi derdest bulunan Karaburun çcn yılkine nisbetle oldukça iyi bir fark 
rilecek primlerle takas etmeği düşün- yoluyle ödemiş - Çatal yollarından baş- erzetmektedir. TahsilAt bu cereyanda 
mekteyiz. Bunmı projesi meclis açılın- ka Bayındır - .Mahmutlar, Bağlar ara
caya kadar hazırlanacak ve meclise ve- sı _ Yeni Foça yolları, ayni esa.c;tar da
rllecektir. 

SERLER IŞI 
hllinde bu sene. sonundan evvel ihale 
edilecek ve bunlann da gelecek yıl için
de ödenecek taksitleri, önümüzdeki yıl 

Vf1Ayet dahilindeld :kaplıcalardan han- bütçesinde yer alacaktır. 
gisinde ser vilcuda getirilmesi muvafık 
olacağı ciheti ilzerinde tetkikat yaptırı- Bu yıl bitecek yollar arasında Bayın
lıyor. Bu tetkikat sonunda, uygun görü- dır - Çatal yolu &ı bulunduğuna göre, 
lecek }'erlerde mühbn mikdarda turfan- gelecek sene Bayındır, ödeın"ş ve Kü
da ve çiçek yeti§tirmeğe müsait Serler çük bir noksaniyle Karaburun kazası 

yürürse, yıl sonunda en iyi senelerin 
varidatını temin elmiş olacağımızı zan
nederim. 

Yeni arazi tahririnin de yardımiyle 
önümüzdeki yılların daha iyi inkipf 

edeceğini kabul ediyorum. Vergilerin 
varidatında inkiş3.f oldukça, program 

dahilinde, hizmetlerin de inklşaf edece
ği tabiidir.> 

TURISTIK YOLLAR 
vücuda getirilmesi ve bu suretle heın Izmire bağlanacaktır. 
mınt.akaya hlzınet yapilinası, hem de Yaptığımı7. tctkıklcre göre programda Turi.c;tik yollar hakkında vilayetin 

,u t 'datı ı1m yer almış olan, fak. t tahs'satlan krui 
v11<1ye varı arttır aSJ' esası üze- yaptığı tesC?bbüsiin aldığı son şekil hak-
. d · gelmiyen Karaburun yoluyle Mordo-

rın eyız. kında muharririmizin ricasına B. Fazli 
B ;.,.... "'-l- hi lan • Karaburun kısmiyle Kozpınar, u "'i- en muıuuı zmeti Ağ~ Gü1eç şu karşılığı vermiştir : 

undan L-'kli Selçuk yollannm taluisatlan arttırılm:Mc 
n ~ "yoruz. Ağamemnun kaplı- - cTuristik yolL.ır işinin halli, bizden 

• calarınm suyu az aktıll için orada ya- suretiyle programın tadili de teklifler 
arasında bulunacaktır. ziyade hüki.imeli merkeziyemizi alaka-

pılacak tesisata, suyun zenginliğiyle 
KIŞ SPORLARI YERI dar eder. Meclis içtimamdan evvel, bu mütenasip ehemmiyet verebilmek için 

her şeyden evvel bu cihet tetkik ettiril- işleri yakından takip etmek için Anka-
di. Varılan neticeye göre kaplıcanın su- Bunlardan maada ödem4 - Bozdağ. raya gitmekliğim muhtemeldir.> 

yunu tamamiyle meydana çıkarmak --

1
---------------------------r ... ba.:;;~;Ldemtes;,Je,.ihHyaç ol- spa.-ta ve First Viyana 

Yılında Alman tes- :.5_.,,; 
lihatı, geçmiş sene
lerin çok fevkinde 
bir programa isti
nat ediyor. 

·············-~·-·················~····· Paris, 14 (Ö.R) - Alınan haberlere 
göre Almanyanın deniz teslihatı büyük 
bir hızla devam etmektedir. 1938 inşa3.t 
programı bütün geçmiş senelerin fev
kinde olacaktır. 1937 de 325.297 ton 
harp gemisinin inşasına başlanmışbr .. 
936 senesinde başlanan inşaat ise 298.040 
ton ve 1935 senesinde 107.424 tondu. Bu 
inşaat 152 bin tonluk zırhlı ve saffıharp 
gemisi. 36.500 tonluk zırhlı kruvazör, 
otuz bin tonluk ağır kruvazör, 58 bin 
tonluk hafif kı:uvazör, 38.870 tonluk 
destroyer ~:e 25.531 tonluk tahte1bahiri 
ihtiva etmektedir. 

Zırhlılar 36 lı ve 12 lik müteaddit top
larla silahlanmış olacaktır. Kielde her 
biri 15 bin tondan fazla üç zırhlı yapıl
maktadır. Her biri 7000 tondan fazla iki 
hafif kruvazör, hepsi 11400 tonluk des-

Hitlrr ,, e arkada,Z.n 

troyer bu sene denize indirilmiştir. On i~ halindedir. 
bq tanesi de ta.savvUT halindedir. Tah- Berlin, 15 (Ö.R) - Eski Fransız bafo 
telbahiı·lere gelince befer yüz tonluk on vekili bay Flandin diin akşam harlc~ 
tane, 712 tonluk iki tane ve iki yüz el- nazırı von Neurath'la gi)rüfmiiftür. B. 
lişcr tonluk 24 tane şimdiden hizmet FJandin general Göring tarafından • 
haline konmuştur. 9600 ton yeklınunda kabul edilmiştir. Öğleden sonra eli .. 
12 torpito tezgAha konulmuş olup her bazı mülAkatlardan sonra eski FraDlll 
biri 800 tonluk diğer on iki destroyer de .başvekili Parise hareket etmiftir. 

lspanyol Milleti Yuvada 
Asırlardan beri devam eden uyku- Bir "asrilik,, kavga•ı 

yüzünden mahkemeye 
sundan son feci hadiseler tesi - düfmüfler •• 

1 k ~n günlerde kan koca arasmc1a p 
riy e artı uyanmıştır çimsizliktcn doğan hakaret, dövme ... 

Paris, 15 (ö.R) - cHarp ve fa~izme karşı mücadele> millt komitesinde valanna sık sık rastlanmaktadır. SuDİ 
ispanyada bir tetki'• seyahatinden dlinen B. Andre Morive gördüklerinj izah ceza mahkemelerinde her gUn bu çefli 
eden bir konferans vermiştir. Hatibin bildirdiğine göre ispanya cümhuriyet döı-t, beş davanın duruşması yapılmak• 
ordusu simdi mükemmelen mücehhez 600.000 den fazla askeri ihtiva etmek- tadır. 
te olup asilere lı:arşı nihai zaferi kazanacaKından hiç şüphe edilmemektedir. E~riyetle müşteki mevkiini kadui 
Cümhuriyet ispanyası muzaffer olacak. ve bundan sonra Fransa cümhuriye- tarafı işgal etmektedir. 
timn fCÜ\·enebileceği büyük devletler arasında yer alacaktır. Dahili harp Is- Dün garip bi.r davanın ikinci sulhce4 
p.ınyada derin değişiklikler husule getirmiştir. lapanyol milletj asırlardanberi ~da duruşması yapılnu~tır. P~lnetı haıoı 

Bu tesisatı - ki muhtelif kuyu ve ga
lerilerden ibaret olacalttır - vücuda ge
tirmek için keşiflerin yapılmasına baş
lanmıştır. Alınacak neticeye göre ora
da banyo, mel, yeni tesisatla beraber 
Ser ciheti de düşünülecektir. Maahaza 
Ser işi daha bir çok yerlerde program 
ıktizası olduğundan, burası olma.sa bi
le başka stcak. suyu olan yerlerde bu 

Jevam eden uykutundan 90n feci ~dieelerin teüri altada uyanmıfln.>- H... her verelim ki mahiyeti dövme olall 
- -BAŞTARAFI BtRINct ~ A. '~ FEDE-f clletizm antrenörü B. Ratkayı 1ehrhni- tip cümhurjyet ve hürriyet doıtlannın ispanyaya müzaheretleri lüzumundan bu hAdi!enin taraftan saf'i sinirdir. Tebt 
mıştır. ze göndermiştir. Antrenor şehrimizde bahsetmi~ ve bilhassa malzeme ve eızak temini üzerinde ısrar etmiştir. cere yuvarlanmış kapağını bulnnq. 

k h n ı 5 ö R) c h · d ·ı · M d "d _c_ d Müşteki bayan dJ.> anlatıyor. Yapılan anlaşmalarm ilk safhasına i i hafta kalarak bölge eyetinin çizdi- nam: on, 1 ( . - üm urıyet or usu ası enn a n etrann a yap-
ı • v bb Ll h d ı al v d · • Asi ı.__ - Yirmi beş sene bir yasbp baC göre bir Rum u prof syon"1 takımiyl"' ı:i program dahi ınde Erkek Lisesi, 'n- ma"ra tctt- üs ettiıı; eri ta p atı atq a tına maga evam etm.ıştir. 1Mt-

l lan arasındaki yollan bombardıınan ederek takviye kuvvetleri getirilmesine koyduk. 'Kul, köle oldum. Bir tilr'lil kell' dünyanın en tanınmış profesyonel ta- caret Lisesi ve San'at oku unda nazari 
mani olmutlardır. Digw er cephelerde mutat top ve tüfenk at-i kaydedilmi•, dimi beğendiremedim. Her gün VU', vır.. kımlarınthın Isparta cÇ"k> ve First Vi- ve ameli atletizm dersleri gösterecektir. -v " 1.ft.-
hatlardıt hiçbir değiJildilc olmamaşhr. tiri taraf birbirini müphede altında tut• GPÇen gece sarhoş geldi. Kazmayı ......-

yanna <Avusturya> futbol takımları, Her gün saat on altıda da Alsancak sta- tıgvı gibi başımı yardı. 1"'-kilir mi bu? .. 
maktadır. Kar ve yağmur tecavüzt heT harekete mani olmaktadır. Y"' 

tesısa. tın vu·cuda detı"rümesı· muka .......... tam kadrolariyle memleketimize gele- dında bölge sporcularına tatbikat yaptı- Suçlu koca ay-lt.... kalktı : J 
a ·~~ Asa1e:- Madrid üzerine yeniclen ateş etmişlerdir. Mermiler merkezden uzak ...-

dır. ceklerdir. Proresyonel takın- 1ar Anka- rılacaktır. - Müftü anlatılı- •öre fetva verir-
u mnhalldere düşmüşlerdir. Bununla beraber ıehrin merkezi de kısa eüren bir .....- e 

AYGm DEPOSU ra, Izmir ve lsta~bulda bu şehirlerin KIR KOŞULARI müddet zarfında bombardıman edilmiş, birçok kimseleT ölmüş veya ·yaralan- miş .. Eğer bu kadmm laflarına ku'lali 

Damıı.lık aygır deposunun takviyesi 
ve binanın lzmire yakın bir yerde -ga
lip ihtimalle Bucada - yapılması düşü-
nülmektedir. Bu inşaata yıl içinde baş
lanmak mümkün olac:ıktır. Bu imk!nın 
vücut sahasına girmesi fl'baharda 
nıümkün olacaktır. 

K'ULTUR iŞLERi 

Kültür işinde bu yılki programımız, 
yırmi beşi kasaba ve şehir için olmak 

muhtelit takunlariyle karşılaşacaklar- mıJtır. uıp bir nıahkömiyet karan çılmana ...,_ 
dı~Bu~tabm~ny~z&~nyab- Ma~rat~~m ~~~öri, ~~cleri-------------------------------h~~e 

lar Izmire gelemi~eklerini bildirmiş- ve atletleri kros kanlri yani kır koşu»- Habeş Sa hoşlukl - Bir de sen söyle bakalım? 
ı h f 3 .;_ Benim söyllyeceklerim bir roınaa-erdir. rma azırlıyacaktır. Kır koşµsu mµ.sa-

Efakten dU,..U, kal a•ı dır. Evet yirmi beş sene zmdan hayati liparla lakımı ) ılbaşında, Fırst Vi- ha kalan 26 ilkkanun pazar günü yapı- "1'• 

U "' ı · • patladı geçirdim. On sekiz yqala bir de klO' yanna takımı da n·san ortalarında mem- lacaktır. Bu koşular 15 - 17 yaş Ma- mUmJ V8 JSI 
Dün gece Bayramyer.inde bir hadise mız var. Hay olmaz olaydı.. Ana, kd 

leketimize gelecektir. sındaki gençler için iki kilomeire, 18 1 - 1 
Af • L •d • oun~. son günlerde işi azıt.t.ı'Lar, gıiya lDlıiur 

Jspanrta takımı, Çek likinin başında- yaşından yukarı e>lanlar için dört kilo- fi Kaya gı ıyor Arap Ha.sap .ıneykünde sütçülükle ge- ya çalıŞmağa gidiyorlar. Herkes dörtM 
dır ve merkez.i Avrupa kupasında ikin- metre srasında yapılacaktır. Koşu sa· Roma, 15 (A.A) Habeeistanan çinerı Ali adındaki şahıs, her gün oldu- eve döner. Bizim nazeninler sekiz, do-
ciliği almıştır. Fırst Viyanna takımı ise hası ayrıoa bildirilecektir. umumi valisi Dük D'Aosta şimali Afri- ğu gibi ,dün de merkebinin iki köfesi- kuzda eve teşrif buyururlar. 
Avusturya futbolunun üstadlarını ye- - kaya gitmek üzere bucün Napollden Ta· ne iki büylik güğüm südü yerleştirmiş Son günlerde kızın halinde bir ~ 
tiştirmekle maruftur. Bu takım evvel- B J D ) b ra kruvazörüne binmiftir. ltalya veliah- ve Izmire getirerek bir yoğurtçu dük- kalık görrncğe ~ladun. Sordum.. 91-

üzere l25 öğretmen ilavesi yolunda idi. ki sene Istanbub geld'ği zaman Izmir • V00 e 05 tı ile iş nazırı Cobollo Gigli prlı:i Af- kanına satıp parasını aldıktan sonra nemaya, arkacla§unn yanma gidiy~ 
100 öğı·etmeni, Kızılçul1u Egwitmen kur- uh . . 9.1.cy.a n •f1 BtRINCI HIFEDE- . . 1 ğ H k w_.]_,_, ha l 1 

d . . . .. m telitıyle karşılaşın~ ve dör.t golle - ~ ~ SA rikadakı italyan kıtaalanmn başkuman- &O u u avra BO agWıUWU mey ne er- muş... Anladık amma, ne bitmez ._. 
sun an temın edeceğım12e gore yalnız wl 1 B . 1 -L-· d ıld lk ba ' . . d b" . d l t 1 .ı~-1.1. A1.1...lıl . • · mag up olmuştu. Hatırlardadır ki bu ratıs ava 4cıırın e yap ı. Ha Y t danı general Cavallaro. oarlı:i Afrika vah en ırın e a mış ır. ma, ne tükenme7. arka~ bu_ .nuMr 

::hır ve kasabalar ihtiyacını, ihtimal ki maçta Iı.mir hilcum hattında Sait Adil 
1 
Delbosu hararetli tezahilratla Jtarşıladı. nıuavini Corulli de Dükle beraber git· Sütçil Ali. tanuunl§ rakı içenlerden parayı üzerine sarfediyar, her &ilıı blıl 

ır az daha genişletilerek temin edece- F · . . . ' • 1 
• • • • • • 1 ı· olmakla beraber, dün kafayı faı.laca 1 çe§it kostüm.. Yüz göz boya içinde. Br ~ 've uat Uç ortası harika kabılındeıı hır Pragda ıse kabul resmı hır zafer halinı maş er ır. 

gw;. 1 1 f T k alr.a d b '- tütsülerm• ve merkebine binerek !ki- 1 le üzerindeki elbiseler o kadar dar .C Gel k d 1 b d oyun çıkarmışlardı. Avruın<Ja akisler a m~tı. I saati olmasına rağmen bay ara ruvuörü ref tin e iraı;aç --, I 
ece ers yı ı aşın a, bu sene ı h · ld .. N r çeırnelik tarikiyle evine dönerken, tam. lua yapılını.~tır ki, geydiği .zaman .,.. 

içinde ikmal edilen köy okullarına ta-1 uyandıran bu neticeden sonra Viyana- Delbos istasyondan Fransa sefarethane- f mu rıp o uau ~al.de bu sabah apo ı-

1 mamen öğretmen temin edilince ikmal ı m.ır asın ~yre • ~ı - t sıne gı er en m ~ı tar m __.!. - 'C". • sini kaybederek merkepten yuvarlanmlf benziyor. Odasında levanta. kolonya r 11 ları h · sah da tmek "d .. ı . "d k 200 b' ı..ı.· af dan-l 

1 

den hareket etmıştır. Bayramyerine geldiği zaman müvaune- peştemAla sarınan hamam ustalanOA 

edilecek, hem de beş yıllık kültür prog-1 ~en zevklı ve heyecanlı hır spor hadıse- kı~lanmıştır. B. DelbQs kız ve erkt.k r ranaa • Surıye ve bap bilyük bir taşa nstlıyarak ka- ıeleri bir tarafta, pudralar, kremler, bil" 
ramının mütebakisi tatbik edilecektir. Si olacaktır. 1 Skollar tarafından kurulan iki sırıa ara- muahedesinin taıcliki fası patlamqtır. y.antinler ve daha bilmem neler bir .. 

. ~t~ktep binalan iD}&.sına müteallik, ATLETIZM ÇALIŞMALARI ınndan geçmif, harp esnasında Fransu:j tstanbul, 15 (Yeni Asır -Telefonla)- ispirtonun tesiri ve sukutun fiddetiy- rafta .. Burası odadan daha ziyade 1CI" 
kultur programının gelecek yıla ail kıs- . . , ordusunda hizmet gören lejiyonerler pe Parüıten bildiriliyor. Franaız meclisi Su- le sütçü Ali yerden kalkamamış, .ı kan- mal KArnllin ıtriyat deposuna benzlyo6 
:

1 
da, hiç şüphesiz kifayetli tahsisatla lzınırde a~~elizm :lı§Dıalarıru düze- J k~ndisini selı\mlamı~lardır. Bü«in ıe-: riye ile. olan muahedesini büt~e müza- lar içinde inlemeie bqlamıştır. 1 Ben namuslu bir adamım, bir -

arşılıannuş olacaktır. ne koymak uzere Türk .spor kurumu, hır Fransız bayraklariyle donatılnu§lL kerelerınden sonra tasdik edecektir. IJhı garibi merkebin sahibini bırak- kıı.ı kendi bqına bırakamam. Bir 1ıılC 
na mıyaralt bap ucunda bir nöbetçi gibi defa annesine 90rdum : 

S ,.....,,.""7hJ ! 1 iN. 11 y;;v;~W>WS~ 1 L 11 ' ı 

H e
- . . beklemesi ve mütemadiyen anırmasıdır. -. Gençtir, şimdi asriyiz, çok ~ BiR TENBEL AiLE: 

Bir ihtiyarın altı tane çocuğu vardı. 
Bir giln hep beraber sofraya otururlar. 
Yemek yerlerken, en küçük oğlundan 
su istedi. O. kendisuıden iki yaş büyü
füne havale ettı. ikinci oğul kendinden J 
büyüğüne, o da diger kardeşine söyledi. 
Sıra en büyük oğula gelmişti. En büyük 
oğul, kardeşlerine hiddetle haktı, sonra 
baba ın3 dönclli: 

- Baba, bu t nbellerc nıçın minnet 
ediyorsun? Kalk şu su} u sen iç ... Bana 
da ölmfü:lerinın canı iç n ı. :r b:ırdak ge
tir' 

BIR MANI. 

Her 

BiR TO'RKü: ded r g U n Gece \'akti cadde ii7.erinde mütema- ı. 

eli olarak bajıran merkebin sesinin gel-1 Buna urilik derlermif (!) Ne .... 
Dağ başın~ çıra yaktım, yanmadı diji yere koş.anlar, yerde al kanlar için- fi?... Buna haltetme derler. 
Küçücükten garip başun gülmedi de bir şahsın yatmakta olduğunu gör- Kadın derhal lifa lı:anştı : 
Seni bana kimle layık görmedi milflerdir. - Senin yaptıldanna da hattetıneoll 

karikatür 
Tazelendi eski ..n.nıum·· y""-'" - ..... ~ Zabıtaca derhal celbedilen imdadı Ah- toz peıbesi derler. 
Hiç unutulmaz gizli s.inem yaresi hi otomobiline bindirilen slitçü Ali has- Kan koca işi azıttılar, hikimin bir ... 

Beni ağlatma ki sen de gülesin 
Maksuduna ınuııadına eresin 
Adımı andıkça aşkımı sezcsin 
Tazelendi eski gönül yaresi 
Hiç unutulmaz gizli sinem yarC?si 

DIR BILMECE: 

taneye merkep te ahıra .sevkedilmi'1er- tariyle sustular. 
d" Hlkim suçluya sordu : 

.i Alinin fazl.a sarhoş olarak mii- - Uzun lafın ~ı .. Karmın Jaıf.,.. 
vazenesin,i kaybederek düştüğii ve bey- nı yarm1fS1n ? 
ni patladıgı anlaşılmıştır. Tahkikat de- -O gece yine atıştık. O bana, .,_ 
vam ediyor. ona, sonrasından haberim yok. 

T ürlıiye • Romanya - Hah şöyle. Haberin var mı yok -
bunu anyacağız. 

ticareti Gelecek duruşmada şahitler disUdl" 
Beyazlığı are benzer Türkiye - Romanya ticaretini teşvik cek ve kız da , gelerek yüzl~ 

Karanfilin har h.ıau Ağalar adını bilir tırmak gayesiyle Bü.kreşte bir birlik ku- cektir. -
Gömleciği zare benzer ve aradaki iktısadt münasebetleri arf.ı..j on~n sonra bu davanın karan yeriJr 

Ne danldm yar bma Kadınlar tadını bilir rulmll§tur. Birliğin başında Romanya :=-ıeıen bir mektupta Türk iiidl 
Sen darıldın n &an Güvay aptal .• Gelin de &.ulalan111 biri.. Cevabı: Yann banası müfettiıJeıinden B. l>rapnes- mahsuDeri hakkında maltimat is·._,mr; 

..:_~~~B~ul~ım~n-..~:!!~!:.,!"9!!!!-!•~...:_---::...:;;..:.::..:,!.._ __ ııiıııı.Jbıi~._..Aıi ... ıla...lllıılıllııı&..ı._ ...... .-e.ı..~~~~~~~~...:_~~~~:__i2t~IJ1111lH1!111ıil:...Diikİ1L.JialillL..~.Ali.lmı..mmlııı:...:Bu...m.111m ...... -.!a..-t.-t... •I•~~~~~~~~~ 
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BiZANS SARAYININ iÇ YUZU 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Çinliler F u-Leu yolunda yeni bir 
müdafaa hattı tesis ettiler 

T eosya'nın plinı çok ,mükemmeldir .. Tokyo Kukla Çin Pekinde ilana karar verdi 

imparator üçüncü Mişel başvekil ile birlikte ve 
Bizans ordusunun başında Arapların üzerine yürüye

cekti ve yolda Başvekilin işini bitireceklerdi •. 
Vaıil son kozunu sona sakladığı J - Beni dinle Vasil.. Bizans an-j sonra ben, bana sadık uşaklarlmı ha-

için artık ileri gidebilirdi. anası mucibince harplara imparator la besliyorum. Suya sabuna dokun-
Hqmetmeap .• dedi. Sarayın iştirak ettiği zaman yanında da ba,- 1 madan bir ölüm planı hazırlarız.Her 

reni muhafız kıtası kumandanmm vekil bulunmaz mı) ~ .. yden evvel şunu hatırında tut ki 
deiittirildiğinden haberdar mısınız) - Bulunur. Bardas bizim babamızın katilidir. 

- Hayır .. Değiştirildi mi? _ Kilikya hudunu geçen Arap O ba.?a~ızı n~~ıl öldür~t~ is~ b!z de 
- E~et.. ". . . ordusu Bizansa doğru tehlikeli bir 1 onu. old~rt~egız. Bu bazım ınhkam 
- Kım deglftırdı) .. .. .. B b' f vazıfemızdır. 

K
• lacak Ba d yuruyuş yapıyor. u ır ırsattır. *~ 
un ° · · r as. l · d ed k 1" b" H "R 

Y 
. ._. td•' mparator ıra e er, uvvet ı ır 

- enne ıum ge ır d h 1 B d ba . Vasil ertesi günü planın ilk kısmı-
Barclas "I A t'k or u azır anır. u or unun şm-

- m og u n ı on.. . . ,, na üçüncü Mişele anlattı. 
Üçüncü Mişel yerinden bir kerre da bızzat ımparatorun da bulunacagı 

daha fa lad bildirilir. Ordu Bizanstan hareket İmparator, saraydaki rahatını feda 
V .r. ı.. eder. Tabii başvekil Bardas ta impa- ederek yola çıkmasına taraftar de-

asşı : eli ı~ 1 ratorla beraber hareket eder Mesele ğildi. Fakat hayata için bu zahmeti 
- ım amcanızın paanmı anı- · 1 ,, • k"I 

"o ed • ded' A t"k harba falan gitmek deg" il Buradan/ çekmege katlandı. Işı başve ı e aç-
ı raunuz zann erım, ı. n ı o- .. .. . .. .. 
llun emri altında binden fazla asker uzaklaşmak olduğuna göre yolda bir mak, Arap ordusu uzerıne yurumek 
\'ar. Ve bu asker ıureta Antikonun, emri vaki ile, ~ir kaza eseri olarak ıçı~ ordu hazır~~~~asmı emretmek f 
'-kat hakikatte batyekil Bardaım Bardas ölür .. İmparator da Bizansa te ımparatora duşuyordu. 
trnri altındadır. avdet eder. Hatırıma gelen planın Üçüncü Mişel Vasile: 

imparator haykırdı: kaba taslağı bu .. Bu zemin üzerinde - Bana, dedi. Başvekili çağırın. 
- Demek amcam beni kendi sa- k f ak d h .. k l b" Onunla ciddi ve ilk defa memleket 

.. da ı1.ı b" • b. k f a a yorar a a mu emme ır .. k ~ • . d d 
•ayım aaeta ır esır, ır mev u l b I b'I" ışı onu§acagım ıçm sen e yanım a 
...:L ! yo u una ı ır · b 1 Belk" f lso f 1 
SIOI tutuyor. V . u un.. ı a a an yaparım. 

- Buna ula ıüpheniz olmasan. . asıl. hayran nazarlarla kız 1tar- Meseleyi çaktarmıyalam. 
Üçüncü Mişel çok üzgün bir halde deşme hakta. - Merak etmeyiniz haşmetme-

ldi. - Vallahi yamansm sen, dedi. ap ... 
- Ne yapalım .• dedi. Bu herifin Doğru .. Bundan başka çaremiz yok., Vasil böyle söyliyerek imparato-

Yani amcamın elinden naaıl kurtu- Yalnız yolda Bardası nasıl öldürece- run huzurundan çıktı ve saray uşak-
lalun.. ğiz. l larmdan birini başvekile gönderdi. 

- Kolay .. Onu yok etmekle.. - Bunu düşünmek ayrı bir me-
1 
İmparatorun çağırdığını bildirdi. 

- Bu hiç kabil mi •• Görüyorsun sele, elimizde Simbatyos var .. Daha -BiTMEDi -

b~i~a~ni~ndebile~~w~t~ ~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~ 
tuyor. 

- Madam ki hakikati anladınız 
bundan sonra işi bana bırakın düşü
neyim. Nasıl h&Ueket lazımgeldiğini 
hen size arzederim. 

- Evet ama .. Çabuk ol .. 
- Çabu olmak hepimizin men-

faati değil mi haımetmeap ... 

*** ilk defa olarak o gece imparator 
iiçüncü Mitd cUnbüş sofrası kurdur

Hırsızların soyadları 

Vur al, Kır al, Çal al 
ikinci cezaya verildi 

lrladı. 
tik defa olarak o gece ağzma bir Ceza evinde işlediklerı bir kabahatten 

daınla bile fal'ap koymadı. dolayı, üçü mahkum, biri mevkuf ol
~ Şimdi o ölüm taeaıına, caninin rnak üzere dün dört kişi ikinci sulh ce-

ygıama düımüıtü. za hllkiminin huzuruna çıkaraldılıa.r. 
V uil İle geceyi T eosya ile baıba- . . 

- !_..J! 0 _ _ı __ , •• d Bunlardan hırsızlıktan ikı buçuk se-
... aeçllUI. ı::JlllUA91D vucu unu or- " 

bulmuşsunuz. Tam işinize uygun. 
- Çal al değil, canım yani Çalal... 

Kapı çalmaktan gelir. 

- Sen onu Marko paşaya anlat. 

Hakim, anasını öldürmekten suçlu 
dördüncüye hitap etti : 

bııdan nud kaldırmak kabil oldu- neye mahkum olanlardan birine hakim 
" (!Ordu · - Senin soyadır. nedir ? 
IUnu diifündülcr. Nihayet Teo1ya, · _Daha nimadım. 

Londra, l S ( ö.R) - Şanghaydan 

bildiriliyor: Japon kuvvetlerinin mUmes
eili Japon ordusunun Nankini tam ola
rak işgal ettiğini bildirmiştir. Merkezi 
Pekinde olmak üzere Japonlann Çinde 
işgal ettikleri iıavalide hükmü geçmek 

nebi devletlerinin menafiine karfl koy
mak için yapmakta olduğu mücadele va
ziyeti kuvvet bulmuı olacaktır. 

Diğer taraftan bu gazete umumi ka
rargib ile hültüm~tin uzak şark.la siyasi 
ve ukcri sulhun ana hatlarını tesbit et· 

üzere tesis edilecek yeni Çin idaresi ya· mek için Mikadonun riyasetinde bir kon· 
rın ilan edilecektir. Bu yeni chiikümet> ferans aktedeceiini bildirmektedir. 

kurnaz kadın çok zeki bir bulutla - Soyadın ? 
Pllnm teklini anlattı. - Vural ! 

- Bardui, dedi. Burada, Bizan- - Vurdun aldın amma, mahkum ol-

tarafından kabul edilen bet müvazi çiz· Çin hiıkumetine dütünmea:"için müaa-
- Sen de kendine uygun bir ısun gili bayraiın her tarafta çekılmeai için ade edilecek fakat müzakereta giripnek

al bari.. Bak arkadaşların ne münue- enw verilm~tir. Beı renkten her biri bir ten imtina etmesi takdirinde kendisine 

tlQ merkezinde bu entrika kuanı i- dun? 
~ YUram&)'IZ. Onu buradan u- Hakim, yine hırsızlıktan bir buçuk 

betli adlar bulmUflar.Madem ki katilden eyalete ipret olacaktır. gayri mevcut nazariyle bakılacaktır. 

mevkufaun. Dandun! Fatin gabi işledi- Tokyo, 15 (ö.R) _ cDomci• ajan· Tokyo. IS (A.A) - Oomei aj ..... 
gwin suça uygun bir ad bulursun olur. b"ld" . 

icra edecektir. 
Pekinde okunan bir beyannamede ye

ni idarenin hedefi fırkaların siyasetini or• 
tadan kaldırmak. komünlzıne mukave
met etmek, şarki A.ya akidelerinin ta• 
rakkisi ve endüatrinin iakipfı için kom• 
ıu memleketlerle dostane müna.ebetlet 
tesis etmek olduiu bildirilmektedir. 

Tokyo, 15 {A.A) - Nankinia auku· 
tu dolayısiyle baıveka Prens Konoye be
yanatta bulunarak Japon hiikümetinin 
timdiki Çin hiikümet bölıeania yerine 
kaim olacak yeni bir hükümet tqkili için 
tedbirler aldaiını eöylemiftir. ~nnak lizım. seneye mahkum olanı:ı sordu 

Vuil: - Senin soyadın ? 

ıı tarafından bildirildiğine göre Çinliler ı ırıyor: 
gider. Nankinden ileride f•-Keu demiryolu bo- Nankin hiilt;irnetinin yerine geçecek Başvekil demiıtir ki: 

- Ben anamı gayri meşru münase- yunca ye1ti bir müdafaa hattı telİa etmit- olan muvakkat hükumetin merkezi Pe- - Japonya ukeri harekat esnasında - Bu imkintaz. dedi. Herif bu- _ Kırat! 
~ bir adam bile aynlmaz. Hem - Sen de öyle ... Kırdın, aldın, ceza-
...._.vekilin hükümet merkezinden 
tebep.iz aynlmuı hiç vaki mi~ ya çarpıldın. 

- Mükemmel bir aebep var. fa- Hırsızlıktan yedi aya mahkum üçün

~t asıl meaele yine imparatoru kan- cüsüne soruldu : 
dtrrnakta.. - Senin aoyadm ne bakalım ? 

- imparator çabuk kanar. Ye- - ç.lal! 
~ ki pi~~...!!!_ olıun. - Bravo size ... Ne güzel de adlar 

HALK MASALLARI 

Evvel Zaman 

bette yakaladığım için öldürdüm. lerdir. Nank.inden çekilen Çin kuvvetle- kin tehri olacaktır. Şarki Hopei muhtar bazı devletlerin zarar görmüı olmuana 
- Fakat işe bak ki, sen de hapisha- ri Vanı-fuda tahtit edilmiftir. hük.ümeti muvakkat hukümete iltihak müteessiftir. Bu deYletlerin Japonyama 

nede ahlaksızca harekette bulunduğun Tokyo, 1 S (A.A) - Aeahi gazetesi edecektir. uzak prkta istikrar teeia edebilecek ye
için şimdi buraya gelmiş bulunuyorsun. Nankinin euk.utundan sonra Japonyanan Chansi Honan ve cenubi Cuhontonu- gine devlet olduğunu tudik etmeleri ll-

Kağıtlıa:r okundu. Hadisenin umwni l uzak prka ait bütün mesuliyeti yalMZ ınu yakın bir atide bu hükümete iıtira~ r:ımdır. Bu devletlerin menfaatleri an• 
ahlak~ ~ugay.ereti hasebiyle d~-1 b&f&A& deruhte edeceğini yazmaktadw. etmeleri muhtemeldir. cak Çin ile Japonya tetrilti meAİ ettik· 
nan gızli yapılmasına karar verildı ve f Bu auretle imparator bugün Japon me- Yeni idare nüfuzunun bütün ıimali Çin leri takdirde temin edilmit olur. 
salon samiin tarafından tahliye edUdi. nafiini Çinde menfaattar olan bazı ec- , üzerinde ve belki de Yanhe havaliainde p K N _ L• d • renı onoye arm.inin Üfmeaİ~ 

!2 - - --- - __ z:::: > i 
maları daha ziyade arttı. Hükümdarıl s ı k •d h I edeceğini bilse idim sana bu sözleri söy- Çin meselesinin heyeti umumiyeainin bal
en güzel süslenmif ve bezenmi§ bir oda- o u suz eı er a :ı~im. line doğru ablm1t bir adam olduğunu ve 
ya aldılar. Kahv~ler, şerbetler içildi... Bir varmış, bir yokmuş, dünyanın işi 

1 
Diyerek kalkıp yatağına yatar. Kadın m~mabn ailebi ~ daha ~~n 

Çalgılar çalmağa, kuşlar ötmeğe başla- çokmuş. Vaktın birinde Ahmet ağa is- da Allaha yalvanr. müddet denm edeceg.aa ilave etmıftir. 
dt. Bir büyük ziyafet kurulup hatır ve ı minele bir adam vannış. Bu adam epeyce 

1 
- Aman Taanm, beqeyi aen bilirsin. Vaeinııtoa. 1 S (A.A) - Hull, Ruz. 

içinde 
7 -

3 kız kardeş 

hayale gelmedik yemekler, tathlar ye- 1 zengin olup bir kansından başka kimsesi Herşey aenin elinde .. Bizi şu üzüntüden velt ile Yanıtze hadi9eleri hakkmda cö
nlp içildi. Akşama kadar eğlenildi. Ak- 1 yokmuş. Hiç birıeyden yana sıkılmayıp kurtar diye yalvarır, dua eder ve 800.ra rütrnüttür. Alınabaen malbaata gör1 
şam üzeri hükümdar gideceği vakit yalnız çocuğu ?lmadığı için gece gündüz o da yatağa yatar, uyurlar. Bir de o gece Vqington Tokyodan verilecek. t.aniye
yaklaştı, çocuk hükümdarı yalnız ola- rahn edeme:zmif. Allah bana bu kadar kadın rüyasında hir deniz kenarında o- nin Japon zabitlerinin tarza hareketlerini 

, rak harem tarafına davet etti. Büyük· mal verpı, kazandırdı, bir evlat ta verse tururken deniz ktzı çtkıp elliıde bir çöm-J değiftirmeğe aevkedeceiini ümit etmek· 

bir odaya aldt. Evveli Dilrükeş, sonra idi hiç gam, kasvetim olmıyacaktı. Hem lek kadına: tedir. Burada eöylendiiine ıöre Japon 
kız kardeşi ve daha sonra anneleri gelip öldüğüm vakLt bütün malim ona kalır : - Kocana söyle... Allah bu kısmeti zabitleri hazan kendilerine verilen tali. 
hükümdarın elini öptüler. Hükümdar adım da daima söylenirdi. Hem de belki size gönderdi . . Gelsin alsın, der. Kıadın mat haricinde hareket etmekte ve bu ha· 

rocug"'um beni batu-ma getirerek dt.ııa. yine rüyasında eve gelir ve kocasını u- reketlerini vat.anlan içı"n bir -ref addet· 

~ kimdir, bılmezler. Dilrükeşe de köle hesaba gelmez .. 
~la cesaret edemeEler. f Oyuncular, çalgıcılar kulak işitmedik 
~Ultümdann mağaraya çağmld~t gü-

1 
seslerle çalgı çalıp şarkı söylerler. Her 

L_. sabahı erken hepsi kalkarlar. Ba- ne lhımsa ziyadesiyle yerli yerinde ha
~ iti bulunduktan yer matara de- 1 zır ... 
atb ~tr. b~~ük saray ki ne gözler onuu I Hükümdarın geleceği zaman yaklaşın
'itı ~ lönnüş ne kulaklar onun glbl- ca karşılamak için büyük bir alay ku
ltu ı İ§itınış .. Sarayın her tarafı nadide: nılur ki söylemesi dil ve yazması kalem
tlltf"'-tlarla süslenmiş ... Her taraf türlil le mümkün değildir. 
~ bezenmif •.• Saraym bahçesine ge- Bu alay, hükümdarı bostanlar ara-
'"' • bahçe de bölük bölük aynlmı.ş. .. sında karşıladı. 
~anı türlü kuşlara, bir yanı türlü Hükümdarın yanında bulunanlar oğ
~re mahsus olup hiç görillmemiı lanın yaptığı işlere bakıp bu çocuk mut-
~ 1 laka beni adem değildir, eğer ac:lem ise 
~ hizmetçilerine geltnee ..• Ha- muhakkak bir peri tarafından sibirlicli.r 

'Ve lelAmtıkta her i.s itin halbik ~ dediler. Alavla ıelip saraya glriace ..,. 

onların her birine bakıp hayran kala- ,, y-

rak ne yapacağını şaşırır. Dılrükeşin edip bir rahmet okurdu. Diye dtijünüp yandırır. Tabü bunlar hep uykuda ve uıektedirler. 
icuo t' .. . h . h""k"" d .. .. dururdu. : rüyada olur. Ama kadın hakikatte ya- Şan-La,, 1 S (A.A) - Bat.an Ameri-....-re ı uzerıne epsı u um arın onu-

1 
• 5

11 

ne Otu 1 Dil .. k . . . .... il Bir gece yine çok canı sıkılıp yaptığı nında yatan kocasını dürtük.lenniş .. kan vapurlannda kazaya uirayanlana rur ar. ru eş ışın ıç yuzun ı 

başından sonuna kadar anlatır. Çocuk- ticaretten edinebildiği paraları önüne, Adam uyanu-. Onun uyanmasından ka- L:at•i listesi Augusta Amiral gemiai tara• 

la k d
. .. koyup başka malinl de hatırlıyarak ka- dın da uyanır. Adam sorar : landan netredilmittir. Bu li.te7e ·ö~: J 

rın en ı oz çocukları, kadının da 1 • 
kendinin günahsız haremi olduğunu rısına: . 1 - Ne diye beni dürtiildedin. Kadın: ölü. 4 ağır ve 1 O hafi( ,.anlı Tardır. 
söyler. Hükümdar az kalsın sevincinden t - KAşkı Allah bana bu kadar mal ve f - Ben dürtüklemedim, der. Derhal Şanghay, 1 S (A.A) _ Japon mc-
··ı k ld k . . ı para vermiye idi, klşlıcl ekmek parasını gördüğü rüyayı hatırlar. l d .. _LL bi p 
o ece ' çı ıraca vazıyet.e gelır. Karısı- güç hal ile kazanaydun da bir çocuğum fi - Aman efendi der. ~·le degw il ama mur arın an mure&&ep r grup ane1 

1 · · il ' "' hidiaeai hakkında tahkikat yapmak iıze-nı a ıp sarayına getırır. o· rükeşi oğlu- olaydı daha eyı idi b . d" b" ·· ·· d · Allah ha 
'k"hl F 1 · en şun ı ır ruya gor um, yır re bir deniz tayyaresayle Hohaiene -· 

na nı a ar. ena ığı yapan iki kızı da 0 . b .. kad ,_ ·· ..:l- 1 • k ·· l b" ·· &" 
1 eyınce u aoz ının ço& gu ... -uue ( versm, pe guze u- ruya... mittir. 

astırmak .isterse de küçük kız kardeı ıider, Koca.sına bari seni kendi elimle 1 - Hayırdır inpallah" Söyle bakalım 
yalvarır, yakarır, ne de olsa kardeş de-. evlendireyim. ltte ben çocuk doğunnıro- ne gördün? Şanghay, 1 S (AA) - Cenubi Çinia · 1 yakmda Çin· Japon muhuemabaa eah-
ğil mi. affettirir. Onlar da ettiklerine rum. Sen de benim yilzümden dünyada - Bir deniz kenarında Otlll'Uyonnu- ne olacağı tahmin edilmektedır. S0.000 
pişman olurlar. Hep beraber ömürleri- muratsız kalma demesi ile adam kadının fWll· Birden önümde bir deniz km pey- kitinin Çinin cenubunda Knntuaca ta• 
nin sonuna kadar mesut, bahtiyar ya- bu sözlerine ~:ırşı : 1 dahlanclı. Elinde bir çömlek vardı. Çöm- arruz etmek üzere eevkedilecelderi .öy-
prlar. 4 - Senin bövle darılıo tersine likırda' -BITMED&-- leomektedir. 
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- 12 - ERDAL Yazan : N. 

-------------------e? Gebe misin? Bir bu eksikti ..• 
-------------------------------------------------------------Seni erkek diye tayfalara yutturdum. Erkek doğurmaz 

a •. Karnın da şişecek .. Şimdi ne halt edeceğiz .. 
Gebe olacak sırayı mı buldun? 

f uk&.t acaba bundan sonra da böy-pstifade imkanını lrnllanamadı. Bunu si:iyledtği zaman Raeka
le mi olacaktı. Bunu bize znmanı Şarl Van'dan ayrılalı epey el- mm memnun olacağını ~anmıştı. 
gÖderecektir. muştu. Halbuki haydut yerinden fırladı. 

Evet.. koca korsan gemısınm Bir gün akşam üstü, Havanaya - Ne .. diye bağırdı .. Gebe mi-

S-AYFA: 8 
Jd 

YAZAN: Vicki Baum NAKLEDEN : Metin Orbay 

-4-

Delikanlıya bir isim bulmak lazım! 
Sadece Ferdinand pek aptalcasına birşey. Moris Şö
valye, Şarl Boyer gibi dile kolay bir isim aramalıyız 

kaptam ve korsanların rei!ıi ismen doğru yol alan büyük bir lspanyol sin .. s;r bu c;ksikti. Seni erkek di- j 
Rnekamdı. Fakat ~ef hakiket hal- gemisi gördüler. . .. ve tayf.:ı.Jera vutturdum. Erkek I 
de ~enç kadındı. Raeknm bu gem1ye hucum et- ·doğurmaz ya .. Kamın da fİ§CCek, 

Talian zalim tabiatli \"e ayni za- mek istemedi. Çünkü kendi gemi- şimdi ne halt ec!eceğiz. 1 
manda haris bir kadın olan Ann &inden çok ltuvvetli idi. R 1 w d 1 L··f·· 1 ı 

l .:ı •• •• k ae <nm agız o usu r.u ur er 
Bonney için artık gün doğmu~tu. Ta}fatarım top auı. muza ere çcl:t?. Güvertede saatlerce dola~-

Gemide herke$ onu ~cnç, ace- elti. t 
mi ve cesur bir tayfa biliyordu. Tayfalar da böyle bir tehlikeye 1

• r~ - d'· .. .. d 
ı '- f"kr. d d w ·ıı d' 1 e yapacagını utunuyor u. Kimse kadın olduğunun far km- atı maH ı ın e egı er ı. N"h k d. k · d" k -

da değildi. Ann Bonney ileri c.tıldı. 1• ayet en 1 en ıne arar 
Geceleri Raekamm koynunda - Korkaklar .. diye bağırdı. E- 1 verKd~:h d . d b I 
b - t. k d J ı · · - · · · · d k d 1 1 u a a &sı cıvarın a u um.:-e;a ana a ıır tat ı an ar P'ec;ırıvor. ger aızın yerımz e a ın ar o sa I d 

gündüzleri güvertede silah talimi idi ıizin kadar korkaklık göster- yor ar '· 
yapıyordu. mezlerdi. . Burada ufak bir adada tanıdığı , 

Gözleri hep ufukta vurgun ıı.rc- Bu sözün manasını gemide yal- hırkaç kaçakçı vardı. t ~ -' "'· 
makta idi. ' mz Raekam anlıyordu. işi tayfalara belli etmemek için Şimdi Şoni .. işimize gelelim. ma11na mini olmadı. 

. ı 

ze hatırlatır. . 
- Demek aiz muvaffak olınıak· Çarpıtma .. ölüler .. Kan .. Bun- Tayfaların kabadayılık damar- Ann Bonneyi hastalandı diye bu Evvela sana tunu söyliyeyim ki Ferdinand söze karıttı: 

la .. r bu vahti ~hlu kadı.nın bir tür- larma basılmıştı. adada terkedecekti. 1 bu itte ben biraz acele ett!im. Ne - Annemin adı Grinvod idi. hğım için dua ediyoraun~z !, ol< 
1 d d - l d k ld h~!L B l hatıne çık - Grinvod mu.. Ferdinand - Evet .. ln,aallah bu'!uk, . ç u oyama ıgı ~ey er t. Derhal kara bayrak çe i i. Ondan sonra da gidip ÜKÜmete yapanın.. a ayı seya . - b ld l ıu· 

Rastgeldikleri gemilerin t~lim hµanyol ~em isi vaziyeti anla- te~lim olacaktı. j mıttım. Karım da ı~rar. ed~~ce .da- Grin~od... Fena değil... Sadece büyük bir artist, ir yı ız 0 ur 
bayrağr çektiklerini görünce An- yıp ta mukabele edinceye kadar Genç ve haris kadından böylece yanamadım. Mesuhyetı uzerıme Ferdınand pek aptalca bırfe! olu- nuz. Ç k Ç k kk.. d rifll· 
mn cam aıkılırdı. iki gemi borda bordaya geldiler'. lrnrtulduktnn ve hükümetin affına '. aldığımı _söyliyer.ek Arfilm'e tel- yo~ .. Haydi ~.ak~lım Ferdınand o .. o teşe ur e e""Jll 

Mukabele eden gemilerle borda Savcş çok çetin ve ka:ıh oldu. ıığındıktan sonra da ömrünün so- graf çektım. Senın buraya kadar Grın_vod .. Bugunlİk bu ~~da:H·ı~o- Be~g-~~i.s~:~çi~:~1=:~n~~~1~:~11: 
bordaya geldikleri zaman ilk önce Ik" t ft n da pek çok ölenler nuna kadar ha, kaldırmadan na- gelerek bir tecrübe yapmanı ve al- racagın bır şey 0 ursa ıu ~ a- . 
ileri ahlan ve ilk öldüren Ann'dı. . dl ara a mu• uca"ln"' ya•ıyacaktı. 1 ıt hafta sürecelc tecrübeler için sa- ya ha.vurunun. o bu karın agrısı tıkla öptükten !.Onra çıkıp gitt•· r 

Şeb. J • ı· 1 - dk ,;ar ı .. " ... " ı · · ı · b d · b·ı· O gittikten sonra Hilda, de ı· ır erın un. an arma ugra ı .- B~ut fırılan alevleniyor, taban- Mar.mafih karannın bu son kıs- na s. O do.lar haftalık .veri mesını i~ erı en en eyı ı ır. . . - k .,. 
ı f 1 1 :r K b k b Bayan Fuller sıhhattedır ın kanlının öptüg-Ü eline bakara J'fl· an zaman yenı tay a arın a mma- 1 · temın ettim. arım, ır erre u- -

d A , .. h. 1.. I calar patlıyor, baltalar, satır ar lf- mım Ann Bonneye açmadı. 1 ld!'-•·en •n.nra tecrübede taallah rıldandı: 
aın a nn ın mu ım ro u o uyor- r d S . d er B d b' d raya ge uu '""' •• d .... 1 
du ıyAor u.B k • • d .. k- e~ı, e ı. durab a. ır ad aya muvafrak bile olmasanız burada Elen mi? Cok eyidir. EtYala- - Bu Şaybar fena genç e9gı : · . h . k nn on ney an ıçın e yuzen 1 cı aracagım, ora a enım a am- . . 1 y k . d . d. h l ki l Allah vere de muvaffak olsa.. " 
. Kendıne ma sus b~r. mantı la güvertede, lspanyol gemisinin ka~ Jarım var ... Yanlarında kalır, do- bır ı• bu acagınız a~_aatı_n e ı __ ı. rını azır ama a meşgu... . k 1 .. be i nasıl e irecek?· 
msan kandırmasını bılıyordu t k d b Id - b. I _ D - d kt 1 Anlıyorsun ya .. Ben uzerıme guç Haftaya Honoluluya gıdıyor. a ım tecru Y g ç 

- Karada :zenginler fakirleri . an!nın d amt~askn da l k h-gu. ır gu~s~n. o~ur u an sı°n~a ~o- bir vazife almıs bulunuyorum. Balayı seyahati yorgunluğunu çı- c*ı KISIM 
soyuyorlar, biz de denizde zengin- ıncık.g~lr an ıgıd' a dm ı. ıssı ve c

5
ugu .yıne on. arad_~ma~e e erız. Şimdi bu i,in içi~den temiz bir a- karacak. . -iKi -

~ • F-'..!-I . U . zev ı ı e seyre ıyor u. en yınc eer.uye onersın. • k _ b k 1 T V ·b· .1A t" 
'itti soyuyoruz. aKU erm e enn- G 'd . d'kl . d ki BiTMEDi dam olarak çı maga a a ım. ec- e, sırıtır gı ı ı ave et ı: F d. d A f'lm tüdwotarı· 
d . kl . k ki . b'I emı e ıste ı erı um u ar: - - .. b 1 .. .. .. d k. S 1 .. .. D"" d'" - .. k d. · er ınan r ı ı ,, en yıyece erı e me erı ı e a- . , • ' . ru e ere onumuz e ı a ı gunu - on ugu zaman en ısıne binll•I 
ı . 1 l d' g1bı zengın mal bulamadılar. ıh I k Nerede yapılacag-ı t•lgraf çekı.niz Sizi görürse mem- nm muhtetem ve modern an zengın ere namus u ıyorsu- G 1 L J d f 1 af anaca ·· ' "' · .. ·· d 
nuz da o namussuz zenginlerin Ha~mulesinin çoğu iç~i i~i. . Cncra . ll( en Or 3 saat kaçta yapılacağı hakkında nun olur. Hilda .. Sen de Maksiye onu~de ~ur u. .. dd" k ld•· 
namuuuzca kazandıklarını elle- Sag kalan tayfaları bırbırlerıne M 1 ff • d h 1 katibim Miss size izahat verecek- bir telefon et. Sor bakalım masajı- Bır muddet mutere ıt a bti· 
ri?den alan bi~lere neden haydut sımsıkı bağ~adıktım gonra ?e.nize areşa 111 en urg tir. Ben _de tecrübede bul':1n~a.~a mı yapmak için vakti var mı? S~nra omu~larını kaldıra~~k Bele· 
dıyoraunuz.. Bız hakkımızı alı- attılar. Gemıye de, hamulesını ak- 1 çahtacagım. Sen de kendım gos- * yuk ve gemş ka~ıd~n geç 
yoruz. diyordu. tarma ettikten ıonra ateş vererek Büyük Alman kumandanlarından ge- ter bakalım. Yalnız iaim meıelesi- Ferdinand Hildanın yazarak leBe s~onulb' gı~~İ' . öt · ta· 

Ann az zaman içinde ve tayfa- yoJlarına devam ettiler. neral Ludendorf ağır hasta bulunuyor.~ ni halletmek lazım. Hild .. Onlara verdiği talim~tı cüzdanına yerlettir- f udra a te ır h~.menl ~nd dört 
1 ·· • d R k d f ı ·· B ·· k I ı d ı · · · t' 1 d' Ira ın a ayrı ayrı ucre er e ar uzerı? e ae am an aza nu- ugun ço yorumu~ ar ı. 72 yaşında bulunan generale, bundan ıen ne ısım vermıt ın.. ı:. kiti oturuyordu Bu dört kitbıiP 
fuza ıahıp olmuftu. Aksam kamarasına geldiği za- .k. 1 t . . . d v ]d·· 1 - isim falan vermedim. Yarın - Ya, Bay Fuller tecrübeye h b' . . • d b• ··ru·· tele· An b" 1 k b' 1 bl'k l . ı ı sene evve , ye mışıncı ogwn yı o.- , _. • •. d' er ırının yanın a ır ıu 

n ır ara ı ır e ı e at at- mzm Ann Bonney ukasmdakı er- 1 telefon edecegımı ıoyle ım. gelmezse.. f k. . d z·1 1 i ,-· 
tı ı. k lb' . . k d K d k nilınil münasebetiyle feld Marc§lll rüt- j AIA O h ld b d likanh D d' G k d'. on ma ınesı var ı. ı ıe~ er d' · n;e e ııeıını çı .ar ı. a ın ı- - a.. a e u e ya e ı. enç ız cevap ver ı. I ··•~t ,. h · • bozmasın ı· 

A k 1 k d'W• h k b · ilin k ist ·ti A1m kan onun auKu a engını z a sın ço ıev ıgı u oraan yafetine girdi. Boynuna lspany~l esı ~er . e. enllll§ · a~ er ı- 1 verilecek ismi biz bulalım .• ismin - Uzülmeyiniz, dedi. Eğer im- ye telefon makineleri çıngıraksıı· 
hayatından aynlacaktı. Kaptan ~a~tanının ~amar~sı~dan aldıgı harbıyc re.ısı general Blumbergın bu ar-

1
ne idi ... Sönbaver .... Bunun manası kanını buluna gelir. Gelmezıe dı. Sadece bir vızıltıdır gidiyord~· 

Raekam, kralın korsanlar hakkın- mcı gerC:lanlıgı geçırdı. zusunu öğrenen Ludendorf, gurulu dav- ne?. stüdyoda aizinle me•gul olacak- n·· t h'· d 1 do··rt Jcit1• 
d 1• d . w • v or ucre eyer a an . 

a, teı ım ol ukları takdırde af Yatagına yattı. ranmış ve: Şön güzel demek değil mı? Ya lar bulunur. Tabii kabiliyetiniz · ·· 1 • d h l'nde bıl" 
·ıA ·~· • d nın on erın e ve sıra a ı ! a!' ettıgını urmuttu. Bundan Genç kadın, bugün, her zaman- - Bana fold Mareşal rütbesi vermek is- Bover? var değil mi? çok kadın ve erkek vardı. Bunlal" 
ııtıfade. etmek. ıs!i~or, korsanlık- ki savaotan dah~ fazla bir yorgun- tediniz demiştir. Teşekkür ederim faka~ - Çiftçi demek... - Var .• Daha doğrusu Viyana- bilet kitesi önünde nöbet ~~~~ 
lan çekılmek fıkrını besliyordu. luk duymuftu. reddettim u k f ld M 1 ' - Olmadı .• Ferdinand küçük da iken beni çok istidatlı buluyor- gibi duruyorlar, en öndeki IÖP. 

Bunu Ann Bonneye açınca ka- Yatağa yattığı zaman kendi .1 b"J' · llerlbesk~ ein arh eşa Jruunvanı çiftçi.. Biçimsiz bir ad.. Olmaz .• lardı. i§ini bitirence bir adını ilerliyordıl· 
dan iıy tf k d. · d" 1 d' verı c 

1 ır. a u 1
' san arp man- s·· 1 b k 1 H'ld S b d Al S lı ld k" d 1 r an e ı: en. ını ın e r. • d 1 k d ~ oy e a a ım ı a... en u e- - i.. u a e çe ınme en Hepsi de batka baoka vesil~ e 

- Korkak!. diye bağırdı. Ben Barden yanaklarında hır kızar- anı 0 ara ognr. likanlının beceremediğin adına ne tecrübeye girebilirsiniz. ·ı h k ti tüdyo1' 
• d. · · · · F'lh k'k b ü L d d rf h k d ı e ve ep aynı ma sa a s be ı.enı sev ı ıaem cesaretın ıçın ıev- tı belirdi. 1 n 1 a, ug n u en ° arp u-

1 
diyor un .• Şaybar mı .. Maybar mı. Masanın üzerinde duran dört · k B" · b ı k Tec:rii 

d' Ş' d. k J "b' - ı · . gırme .. ır ıt uma .. ım .... ırn ı oyun ar gı ı agı ay tı- Elim karnına ve kasıklarına gö- mandanı ırıanasına gelen Feldheer un-,Ferdınand Maybar .. Nasıl bu?Her yapraklı bir yonca ,eklinde küçük edilmek yıldız olmak maksat1s11 

kıl~aga mı katla?acakıın? Eger türdü. vanını taşımaktadır. Mareşal Hinden- halde Şarl Boyer, Frans Ledere, kağıt baskısını delikanlıya uzat- ile gelm'i,lerdi. 
tea ım olursan benı unut!. Ben tek Evet .. yanılmıyordu. burgu sevmiyen ve harpta ki zaferlerin 1 Moris Şövalye gibi dile kolay bir tı: F erdinand aıraların en kı6ıtfl' 
başu~ıa korsan hayatına devam Esasen iki aydanberi fiiphe var- uvaffak f 1 k d" .. . almakl ! iaim olmalı.. - Alın bunu cebinize koyun, nın arkasında' yeraldı. 
cdenm. dı. Bu tüphe •İmdi tahakkuk et- ~th _ _,ıye ın eln 

1 
uz.erme! '-=al Hilda: dedi. Uğur getirir. Belki hu aözü- -DEVAM EDECEK-

- .R~~k-~m metresini çok sevdiği miftİ. Karnında birfeyİn oynadığı 1
• am ıt."Uen genera Ludendor ona J~Ç - Evet ama, dedi. Şövalyenin mü aaçma bulununuz. Fakat hiç 

•çın onune çıkmış olan bu kurtu- anlafılıyordu. hır kıymet vermez ve •koskoca ruıu .ıs- adını kimıe beceremiyordu. Öyle değilse muvaffak olmanıza dua BiR ÇJN ŞAIRI~ GÖRE ıNsA.N· 
lut imkanını, af kararnamesinden Gebe idi.. mini vermiş.. 1 olduRu halde bu onun methur ol- eden birinin mevcut olduğunu si- LARIN DELlLl(;t c 
,,_llli,ili'li~~0./.:/.L/,,c,;g~~.t.AAY.///L//.LYJ/.'///L/../;/J:;JfY~~../'2"~./...ZZ~, T- -k-k'" d . B "d" 1 .. -,. - e§e ur e erım. u gı ış e sızı p e ı · K d z~yaretimin gecikmiyeceğini ;zanne-a rı s 1 a ın ıd·yoruş;;,,dilik matmazel Şartrene 
..._ deyiniz ki.. Fakat.. Bilmem ki ne 
,,•,•=ıwrıı:-:aa~eıH~~ Nakleden: A. öZYAMAN filf~~~# söyliyeyim. Vaziyet çok nazik. 

- 11 - - Ben matmazel . Şartrene, nı-
Evröde, maruf bir operatör olan 1 döşeğinde. · 

~oktor Marjolun kıliniğinde, ame- Marjolun gözleri hayretle açıldı: 
lıyat masası üzerinde Filip Lamar~ - Binbaşı hasta mı } Allah Al-
boylu boyuna yatıyordu. lah. Daha iki gün evvel gördüm.Sıh-

Doktor Marjol : hati çok mükemmeldi. Ne oldu } 
- :ara, dedi, oldukça ağır .. Kur- Doktor Buasey tereddütlü bir ce-

tarrnaga çalışacağız. Otomobil ka- vap verdi : 
zası dedinizdi değil mi) Ah bu genç- - Anjin dö puatrin .. Ve yahut .. 
ler.. - Evet .. Ve yahut..) 

· · • · · · • · · • . . • Genç doktor elini alnına götürdü. 
·Ameliyattan sonra lastik teker- Mırıldanır gibi bir sesle : 

.lekJi bir hasta arabası hastayı kılini- - Bilmiyorum, dedi, neyim var~ 
ğin kendisine tahsis edilen odasına Karma karışık hisler, şüpheler için
götürürken doktor Buasey sordu : deyim. 

- Vaziyeti nasıl görüyorsunuz Doktor Marjol samimi bir eda 
iistad.. ile : 

Marjol cevap verdi : - Aziz meslekdaşım, dedi. His 
- Şimdi belli olmaz. En aşağı ve şüphelerinizi söylemek için sizi 

kırk sekiz saat beklemek lazım . icbar edecek değilim. Yalnız size şu-
- Matmazel Şartrene ne söyli- nu söyliyeyim. Ben sizin büyüğünü-

yeceğim, onu düşünüyorum. züm. Ne zaman icap eder de fikir 
- Matmazel Şartrene mi } almak için bana baı vurursanız sizi 
- Evet.. Bu zavalJ, gencin nişan- bütün kalbimle karşıJıyacağıma 

)ısına.. Kızcağızın babası da ölüm emin olabilirsiniz. 

şanlısının hayatını kurtarmak ıçın 
büyük bir ilim ve tıp adamının uğ
raştığını söyliyeccğim. 

- En iyisi bir kerre gidip hasta
yı görelim. 

Beraberce mülazim Filipin nak
ledildiği kılinik odasına gittiler. 

Oda ufak, fakat her tarafı beyaz, 
bol ışıklı ve bol havalı bir oda idi. 
Kırk yaşlarında kadar tahmin edile· 
bilen bir hemşire, hemşire Jan, mü
lazimin cebinden çıkan eşyaları ya
tağının baş ucundaki komodinin 
gözüne yerleştirmekle meşguldu. 

Bunlar bir stilo, bir kronometre 
saati, bir sigara kutusu, bir para çan-
tası ve bir cüzdandan ibaretti. Cüz
danın arasından bir resim yere düş
müştü. Hemıire, resmi yerden alır
ken operatörle genç doktor odaya 
girdiler. 

Majol : 
- Niaanlısınin resmi. 

Dedi. Buasey cevap verdi : 1 vaz~na ilişti. 
- Evet.. Ve orada .. Vazoya dayalı Lüsi- B. I ·1· t · k' ne e~vel ır ngı ız gaze esı, se ız se u· 

bir Çin şfıirjnin söylediği sözü 1ıatırlıı 
- Güzel bir kız değil mi } 1 lin resmini gördü. 
- Evet •. Çok güzel.. · Bu resim~~~~ ~ansı.z n~rlarin-
Hemşire Jan bir vazo getirdi. için- da canladı. Buyudu .. Bır hakikat ol

de güller bulunan vazoyu hastanın du.. Yatağının üzerine eğildiğini, 
baş ucuna koydu. Cüzdanından dü- koııarını açtığını hisaetti. 

yor. 
Çinli şair demiş ki: ıı1' 
cŞu insanlar ne deli! Mey~a kopaJ1ll )~ 

için ağaçlara tırmanıyorlar: JJal~U e1· 

bekleseler meyva kenedi kendine d riıır· 
cKadınlann pe~inden koşar du~ şen resmi de vazonun kenarına daya Dudaklarından hafif.. Çok hafif 

dı. O suretle ki hala kloroformun bir mınltı çıktı. 
tesiri altında baygın duran yaralı - Sevgilim.. Canım.. Hayatım 
kendine gelip te gözlerini açtığı za· LüsiJ .. 
man karşısında sevgili Lüsilin res-

Bekleseler kadınlar onlara koşar. 1Jııı1' 

•Fakat en büyük delilikleri şu: ]ese
edip birbir]erini öJdürüyorlnr: Bek 

mini görebilecekti. 
Bu vaziyet ve hareketten çok 

müteessir olan iki doktor odadan 
çıktılar. 

Biraz sonra Filip gözlerini açtı. 
Nerede bulunduğunu sormadı, 

soramadı .. Düşünemedi bile .. 
O kadar zaif ve halsizdi. 
Bir kelime söylemeğe, en ufak 

bir hareket yapmağa kudreti yoktu. 
Istırap çekiyordu. 
Sadece ölmediğini .. YaŞadığıni bi

liyordu. 
Muhitini tetkik ve başından ge

çenleri hatırlama kuvveti henüz 
yoktu. 

Bu vaziyet içinde Filipin etrafı 
yalıyan aözleri bq ucundaki ciçek 

V ler ömürleri bitip ölecekler.> Ç~ 

MAZUR BiR y ALAN DÜNYANIN NÜFUSU GtTJ1l< · Jt 
ARTJYO Jl~ 

Dünyada ne kadar insan olduğUedil· 
&fa olarak 1650 senelerinde hesa.P jl• 

na gitti. Gece binbaşının sıhhatinde miştir. 0 zaman bütün dünyada 445 J1l 

sezdiği iyiliğin devam edip etmedi- yon insan olduğu tahmin edilmişti. .. i1J1 

Evrö dönüşü, doktor Buasey evi
ne gidecek yerde, Şartrenin villası-

- . . l k k . . d "d' A ' ·ilı011 gını an ama mera ı ıçın e ı ı . y- Yüz sene sonra 1750 de yer Y 
0 

cJc 
ni zamanda Lüsilin belki haber al- nüfusu 500 milyona çıkmıştı. .~85-o111ıı 
dığı otomobil kazası yüzünden düş- de bu sayı iki misline çıktı. PLın) 
tüğü kederi gidermek, onu teselli nüfusu bir milyar sayıldı. c"tıl~ 

d b · d h ·· sene g y-etmek istiyordu. O zaman an erı a n yuz ··fusU o 
bul F 1·-t a·· anın Jll.1 _ıa Kapıyı açan Frasuvaza sordu • : unuyor. aıw ' uny ha fııv 

H ta ı '\ zamankinin iki mislinden çok da 
- as nası r 

1 
cıe 

Belk. b" . . Belk. k o mu§'tur. ·· ı;iill 
- ı ıraz ıyı. . ı de ço Bugün fllimlerden Peral yer yu J oP 

fena .. Size doğruyu söyliyemem... yaşıynnların sayısını 2 milyar~=:# 
Çünkü gece yaptığınız enjeksiyon- o1nrak tesbit ediyor ve bu rak~~ "ı~ 

t..:., . 1· c daı•ll ., dan beri hala uyuyor. miş seneye kadar i,,..'llıs ın 
- BlTMEDi - cağını söy)iyor. 



Arpa satışları biraz gevşektir. Pamuk 
fiatlerinde yükselme bekleniyor 

incir satışları 116 bin çu!lalı geçmişe de geçen seneden 50 bin 
cuval noksandır. U züm f iatlerinde istikrar vardır • 

Şehrimiz ticaret ve zahire borsası ta
rafından eon haftayı t~kil eden8-1it/12 / 

NOHUT: 13 - 12 - 937 25 
Yekun 50 

524 549 
869 919 

937 tarihleri içinde neşredilen gÜndelik Son hnfta entışı yukarıda İşaretlendiği işbu haftalık satış yekunu ile beraber 
borsa aatıflannı gösterir bir listeler muh- üzere 1328 çuval olup bu miktar 5-5,25 mevsim başından işbu neşriyatımız tari
teviyatının icmali neticesinden mez.ktlr kuruş arasında fiatlerle 11atılmıştır. Ce· hine kadar borsada 1 16.116 çuval İncir 
müddet içlnd• borsada muamele gör- c;en hafta nohut işleri pek ehemmiyetsiz satıldığı anlaşılını~tır. 

müş olan 91Yanın cinsi, miktarı ve hafta ve piyasa teşkil etmiyecek raddede ol- incir piyasası aynen geçen haftaki va
içindeki asgari ve azami fiatlerinin her- muştu. Geçen senenin bu haftasında ki- ziyctini bu hafta da muhafaza etmiştir. 
\•eçhi ati ıurette olduğu anlaşdmıştır: losu 6 kuru;ıtan 1 7 4 çuval nohut borsada Yemeğe yarıyan muhtelif nevilerden haf. 

Satılan Haftalık fiat satıldığı anlaşılmıştır. ta satışı bittabi kalitesine göre fiat almıı-
~ya ulmleri Miktar Kabı Asgari Azamt Son hafta içinde bir iki ihracat evinin tn. Hurdaların ise bugün için piyasasını 
Mu. Buf. 9639 Çu. 5.0625 6 . 1875 piyasada görülüp mal mübayaa ey1emeııi 3.25-3,5 kuruı arasında tehalüf etmekte 

'» Arpa 225 > 3.67S 4 nohut piyasıısı üzerinde müessir olmuş ve bazı ihracat evleri tarafından müba-
Balda 441 > 4.25 4.25 ,.e oldukça eyi işler de cereyan etmiştir. yaa edilmektedir. incir mevsimi artık so-
Kumdarı 3.S > 4.50 4.50 Halen yukarıda işaretli fiatlerle eatı• na ermiş telekki edildiğinden hurdadan 
Nohut 1328 > 5 5.25 lan ııra malların engin mal1ardan oldu- maada eair neo:viler üzerinde bundan böy-
Bur~ 74 > lt.50 4.625 ğu anlaşılmış ve ihracata devam olun· le müstakar bir piyasa tesis edilemiyeceği 
Kend(r tohumu 4 • 6.50 6.50 duğu takdirde fiatlerin biraz daha tereffü kanaati vardır. 
Muh. Pamuk 762 bal.27 35 ebnesi muhtemel görlildüKii söylenmek- ÇEKTRDEKSIZ üZOM 
Pamu1E çeldr. 505 ton 2.40 2.40 fiat itibariyle muamelesinin şu ,ekilde 
Muh. palamut 2359 ke300 520 te bulunmuştur. Şimdilik piyasa sıcak, 

;r atlı ba. içi 1164 ki 88 9 3 alıcılar iıtihalıdır. 
Muh. incir 919 Çu . .3.25 4.625 BURÇAK: 

> Çeldr. Oz. 6458 > 6 19 
Boraa nqriyabna haftalık muamele

leri bu ıuretle icmal edildik.ten sonra 

Muamele yeo:rli ihtiyaçların teminine 
münhasıtdır. Yüksek. işler yolttur. Maa· 
mnfih dalıi. ~en gt'lip piyasaya arzedilen 

isimleri yukanda İpretli eşyanın hafta mallara müşteri zuhur etmektedir. 
içinde nevi Uzerinden muamelelerini ge- KENDJR TOHUMU: 
çen hafta ve geçen senenin bu haftası Yerli ihtiyaçlar için yapılan muame-
muamclelcri ile mulaycae olarak ayrı latta göze çarpan bir fevkaladelik yok
ayn apiıda göstermekte ve alakadarları tur.Alıcın az olan bu maldan piyasada 
nczdlnd• icra eylediiimiz tahkik.at netice- mevcudu yok gibidir. 6,5 kuruş fiat orta 
•ind• mezkQr qyanın •on haftaya ait kalitedeki mallar için olduğu anla~ılmıı· 
piyua vaziyetleri etrafında edindiğimiz 

tır. 

mal~mata da ili\ve etmekteyiz. Müstakar bir piyasa yoktur. 

BUODAY: PAMUK: 

Hafta aabıı olarak icmalen yukarıda 
lcnydettiilmlz 9639 çuval buğdayın nevi 
fu:crindcn sa~ miktarı ve fiatleri gu su-
1ı;ıtc la![tj( olupnıi1Jlyr: 

Borsa gündelik ne§riyatından toplıya· 
ıak yekun itibariyle yukarıya i;ıaretledi
ğimiz 662 balya pamuk satışının nevi ve 
cereyan eylemiş oldu~u borsa list<'lerin· 
cleki muhtevh·at üz~rinden şu surette tas-

Fiat nif edilmiştir: 
Nevi Çuvalı Aagari Azami Nevi Satıo şekli Balye Asgari Azami 
Yum~~k mallar 6792 .5.0625 6.1875 Akala t-inci Hazır 128 35 35 
Sct"t plallar 1134 S.75. 5.875 Akala 2-nci Hazır 2i 27 27 
MahlOtmallş.r 1713 ,5.375 6.125 Yerli 1-inci Hazır 104 30 32.50 
,Yclı::lln 9639 Yerli 1-inci Vadeli 495 ;o.so 31.50 

~n hafta içinde Clahilden lunir piya- Yerli 1-inci Es. Sa. 6 33. 75 33. 75 
~aıma fazla miktarda mal gelmemiı ve Yekun 762 
hu itibarla fiatlerde tereffil meyilleri 1ıö- Pamuk piyasaeının son zamanlarda 
rülmüş ise de stok malla.nn piyasaya arzı her gün gösterdiği tencuüller dolaym 
katlıımda bu tereklü meyli tarnamiyle ile Anadolu dııbilindeki tüccar lzmire 
inlcipf ebniyerelc fiatler apiı yukarı ge- ıon günlerde mal sevk. etınemeğe ha,. 
Çen haftaki eeviyeıinde :kalmıı İa• de ladılclarından piyasada geçen. haftaya 
~afta ıoıJarında piyua kuvvetli görül- nUıbetle bir salah havası csmeaine saik 
ınüıtür. olmuş ve hafta satışlarına nisbetle hafta 

Mevrudat bu hafta ihtiyacını .karıılıya- sonunda fiatlerde bir dereceye kadar 
calt Jcadar az olduğu takdirde fiatlerde yükselme meyilleri görülmeğe başlamıı 

fU çok bir tercidtı &örülmcai ihtimali kuv- ise de kuvvetli muamelelt're cesaret edi· 
."etli olarak ,görülmek~dir. lememeklcn vaziyet inkiş:lf etmemiştir. 
ARPAı Halen ihracat için mal mübayaa edil-

Son hafta İçinde borsada. satılmıı olan 
)'ukanda ipretli 22S çuval arpadan 201 
çuvalının beyaz mallardan olup 4-3.875 
lcutUf aruında ve mütebaki 24 çvalının 
Pa çakır arpa olup kilosunun 3,87.5 Jcu
Juttan .. tıJdıiı borA neıriyatından an1a-
11lmıttır. • 

Arpa ihracat iılerinde eon giin]erde 
fazla hararet 1ıörülmemekte olduiundan 
piyua biraz ırevıer gibi .olmuıtur. lıler 
"7.&lm11 ve fiatlerde tedrici bir eukut eseri 
aörülmeie bqlamlfbr. Vaziyetin . önü

:ınilzdeki haha içinde tavazzuh ~cceği 
aöylenmektedir: 

BAKLA: 
. . 

Son .haftaya ait boru nCJljyatında lı:i
Josu 4,2S kuruıtan ya,lnız 441 çuval bak-
la sat~ t~düf edilmiftir, _ 

Balr.la ihracatiyJe mCNUJ ticarethane
ler bu hafta jçinde piyuada ıcçcn ve 
daha evvelki haftalarda göıterdiJderi 

• f~a.liyeti cöıtermemiılerdir. Bunun için 
l•mdilik yeni itler (Celmediii anlaplmak.
t . d a ıse e stokların bayii azalmıı bulun-
~ı•.•ı haacbiyle fiatlerin bugünkü aeviye
•ını lcuV\•etle muhafa:r.a edcceKİ kanaati 
\'ardır. 

KUMDARI: 

melcte olmakla beraber Kanunusani tes-

lim kaydiyle evvelce yapılmlf alivre mu
aınelelcre müteallik teahhüdatın ifası için 
epeyce mübayaalar olacağına mebni fiat
lerin önümüzdeki hafta içinde biraz teref
fil eylemesi ihtimali oldukça kuvvetli ola· 
ralc görülmektedir. 

PAMUK ÇEKIRD~CI: 

Geçen haftanın aıait yukarı ipiz geç

mesine raimen ıon hafta içinde borsada 
505 ton pamulc: çekirdeğinin 2,40 fiatle 
aatıldıiı boraa ncıriyat;nda görülmüı
tür. Geçen eenenin b~ haftaeında iae va
deoli olarak 12 ton pamuk çekirdeğinin 
3, 1 O lcuruı fiatle aatıldıiı boiaa nC.riya· 
tından anlqılmıtbr. Piyua vaziyetinde 
1ıeçen hahaya niabetle fevkalidelilc yok· 
tur. Fıatler bugün için 2,40 kuruşta sağ
lam gözüyle bakılmaktadır. 

TATLI BADEM 1Çl: 

Son hafta içinde borsada satışa arze
dilen bir partide 800 kilo mal 68 ve 364 
kilo bir parti mal da 9 3 kuruİtan satılmş 
ve ulıf yekuııu bu hesapla 1164 kiloya 
baliğ o]muttur. 

Kuru meyva piyasaları son günlerde 
hararetlenmi~ ise de piyasada mal mev
cudu azdır. Mevrudat tamamiyle ve m ii· 

sait fiatlcrle mÜ!lteri bulmaktadır. 
lNCIR: 

Piyasada fazla miktarda mal mevcudu 

olrnamakla beraber bu madde üzerine Son hafta içinde borsada gündelik iti· 
~e kuvvetli işler yoktur. Talep azdır. bariyle muamele görmüı olan incirin mik
k af ta satı,ı yukarıda gösterildiği gibi ıar ve fiatleri ı,ıu ıımurette toplanmıştı~. 
ılosu 4,25 kurutıtan .35 çuvaldan iba- Satış tarihi Mikdarı Ffat 

;~ttir. Geçen hafta 5-5,5 kuruıı arasında Incir hurda 
ıatlerin 29 çuval geçen senenin bu haf- Çuval Çuval Yekun az çok 
;a•ında ise 3, 5-6~5 lcuruı n.rasında fiat- 8 ... 12 - 937 10 00 10 9.50 9.50 
erle 485 çuval kumdan muamclcai hor- 9 - 12 - 937 00 345 345 3.25 3.25 

._da cereyan etmiıtir. Piyaı• aalcindiı. 13 - 12 • 937 ?.5 000 15 7.75 6.75 

Son ekonomi haftası içinde yani 8-14/ 
12/ 937 tarihlerinde borsa tarafından neş
redilmiş olan gündelik satış listelerinden 
borsaaa 6458 çu\•al ve 1 torba çekirdek
siz üzüm satıldığı ~ılınıştır. Hafta
lık satış yekununu teşkil eden gündelik 
munmclfit mikdarile keza gündelik as-

gııri ve tizami fiat mikdarları tarih sıra
silct aşağıda gösterilmiştir. 

Satış tarihi Çuval 
8 / 12/ 937 573 
9 > > 1133 

10 > > T. 916 
13 > > 1326 
13 :. > 1254 
14 > > 1256 
Yekun l 6458 

Aııgri Azami 
11.00 16. 
9.00 17.00 

10.25 17.50 
9.50 
9 .875 
8.00 

Son haftay.a ait yukarıda işarellediği
mii işbu 6458 çuval mal ile beraber 
mevsim başından işbu neşriyatımız tari-
1ıinc kadar borsada satılmış olan çekir
deksiz üzüm mikdarınm 16831- çuval 
ve ıı58 torbaya h:üiğ oldut'U anlaşılmış
tır. 

Geçen hafta borsada 2940 çuval çe
kirdeksiz ilzüm muamelesi cereyan ey
lemi~ ve geçen senenin bu haftasındi 
keza borsada· G568 çuval iizümün 9 ile 
23 kuruş aras'lnda değişen fiatlerle .şa:-ı 

tıldığı ve 1936 mahsulünden o tarihe ka
dar borsada 370962 çuval ve 1844 torba 
çekirdeksiz üzüm satışı cereyan eyle
diği o tarihe Ait borsa neşriyatında mu
kayyed bulunmuştur. 

Bu hesaba göre iki senenin ayni müd
detleri içinde borsada yapılmış olan çe
kirdeksiz üzüm satışları geçen seneye 
nisbetle bu sene 202652 çuval ve 1386 
noksandır. Geçen sene rekoltesinin 450-

500 bin çuval ve bu sene rekoltesinin ise-
350-400 bin çuval tahmin edilmi~ oldu~ 
ğun~ göre aradaki satış miktan nisbet~ 
sizliği ilk bakışta göze çarpmaktadır.• 

üzüm piyasasında son hafta içinde 
geçen haf taya nazaran kuvvetli bir can-; 
lılık görülmü~ ve satış yekfinu geçen 
haftakinin bir misli !azla olduğu gibi ge~ 
çen senenin aynı haftasındaki mikdara 
da baliğ olmuştur. 

Fiat vaziyeti ise geçen hafta nihayeti
ne nisbeUe bu hafta başında 0,25 .santim 
bir tenezzül gösterdi~ten sonra 10/ 12/ 
937 tarihinde 10 ve 11 numaralarda ha
fif bir tereffil h~ıl olmu~ ve 11/ 12/ 937 
de bilwnum numaralarda 0,25 santim
lik bir yükselme aaha husule geldikten 
sonra fiatler 14-10-937 akşamına kadar 
ayni vaziyeti muhaf11.a etmiştir. 

Bu günkü vaziyete nazaran üzüm fi
atlerinde istikrar vardır. Sene başı yor
tuları tahınilatı aşağı yukarı ikmal edil
miş olduğundan fiatlerin yeni siparişler 
karşısında alacağı §ekil hakkında henüz 

kat"i olarak bir tcY söylenmemektedir. 
Inhisar idaresi ve üzüm kurumu son 

hafta içinde de borsada çekirdebiz 
üzUm mübayaatında bulunmak suretile 
piyasada nazımlık vazifesini ifa etmişler
dir. 

Üzüm piyasası elraf ında şimdilik kay
da şayan bir şey yoktur. 

UMUM! VAZIYET 

Mevsim malları üzerine az çok mua
mele olm$ta ise de piyasada kuvvetli 
hareket ve faaliyet görülmemektedir. 
üz.Um müstesna olmak üzere diğer mad
deler üzerine ehemmiyetll ihracat yapıl
mamakta olduğundan piyasaya umumi 
vaziyet noktasından s3kin göz.le bakıl
maktadır. 

ABDI SOKUU..U 

Jltl:ml'!la'!l .. ~Z!ım ................. l!l'.l .. :..•: .. 1111: ::.. ................. ~ 
Kadın Fantazi Muşambalar ---Erkek Yağinurluk Gabardin 
..................... , .............................. cmı .. 

Pardesüler Gelmiştir 
........................................... 

Tasarruf Haftası Dolayısile 
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SÜMER BANK 
YERLi MALLAR PAZARI 

Türkiye 
Kızılay· Kuruınu 

Böbrek, karaciğer rahatsızlıkları
na, hazımsızlığa karşı en iyi ve 

Şifalı maden suyudur 

·Her yemekte bir iki 
• Bardak içiniz. 

Borsa idaresinden: 
Borsanın 1938 yılına ait defter, makbuz Yesair evrakı ile fiat 

cetvelleri baatırılacaktır. 
Münakasa 20/12/937 Pazartesi günü öğleden ıonra ıaat on 

altıda nihayetlenecektir. isteklilerin Boraa Umumi kitipliiine 
müracaatleri. 14-16 4384 (2228) 

lzmir il daimi encbmeninden: 
bmir ve mülhakatı ilk okulları için evrakı matbua ve defter 

ihtiyacı 12/12/937 tarihinden itibaren on bet gün müddetle açık 
eksiltmeye konulmuttur. 27 /12/937 tarihine teıadüf eden Pa
zartesi günü daimi encümende ihale yapılacaktır. Muhammen 
bedel 664 liradır. Muvakkat teminatı 50 liradır. Bu ite ait ,art· 
,nanıe ve nüınuneleri Kültür Direktörlüğünde her ~ün görülebilir. 
tatekliler ihale tarihi olan 27 /12/937 pazartesi günü aaat 9 dan 
12 ye kadar encümepe "'üracaat etmeleri. 

l2-tf>..-2G-26 4308 Wl&> 

tZMIR BIRtNCI 
MURLUCUND~N: 

Abdurrahm~n Nafizi~ Atiye, 
Behiye ve Mirza Mehmetten ala
cağı olan üç yüz elli liranın temi
ni tahsili zımnında İpotekli bulu
nan Karfıyaka Donanmacı mahal
lesi Fevziye sokağında eıki 3, ·ye-
ni 5 numara ile mürekkam lcirgir, 
d~mir ve ıürme kapılı ve ayrıca 
camekanlı bo, dükki.n sekiz yüz 
elli lira kıymeti muhammene ile 
24/1 /938 tarihine müsadif pazar
tesi günü saat on dörtte açık arl· 
tırma ıuretiyle ıatıhğa çıkarıla
caktır. Bu arttırmada satı, bedeli 
muhammen kıymetin yüzde yet· 
miş betini bulmadıiı takdirde en 
çok arttıranın taahhüdü baki kal· 
mak tartiyle on bet gün daha uza-
tılarak ikinci arttırması 8/4/938 
tarihine müaadif salı günü saat on 
dörtte yapılacaktır. Bu arttırmada 
dahi satıt bedeli muhammen kıy
metin yüzde yetmit betini hulma
dıiı takdirde en çok arttıran iı.
tekliıine ihale olunacaktır. fthu 
gayri menkul üzerinde her bangi 
bir tekilde hak talebinde bulunan
ların itbu ilanın tarihi netrinden 
itibaren yirmi sün zarfında elle
rindeki vesaikle birlikte dairemi-
ze müracaatleri lazımdır. Aksi 
takdirde hakları tapu sicilile sabit 
olmıyanlar paraları~ payf~tma
sından liariç bırakılacaklardır. 
Şartname 4/1 /938 tarjhinden iti· 
baren herkese açık bulundurula
caktır. Taliplerin yüzde yedi bu
çuk pey akçesi ve ya milli bir ban· 
kanın itibar mektubunu hamil 
bulunmaları li.zımdır. Satıt p~İn 
para ile olup yüzde iki buçuk del
laliye mü,teriye aittir. Müterakim 
Yerci, tenviriye, tanzifiyeden olan 
belediye rüsumu arttırma bedelin· 
den tenzil olunur. 2762 numarah 
vakıflar kanunu mucibince tedi· 
yesi İcap eden taviz bedeli mütte
riye aittir. Taliplerin izmir birinci 
icrasının 937 /2997 numaralı dos
yasına ve icra münadiıine mura• 
caatleri lüzumu ilin olunur . 

4409 ('2258) 
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LucuNDAN: Yazın insan kendini 
Mustafa Nurettinin Emlak ve Ey- f kJ ilk daha 

tam Bankasından ödünç aldığı pa- yap lfaCa ara 
1 

CIJcoM· • kolaylıkla ÜŞÜtÜr ! 
raya mukabil bankaya ipotek eyle-

1
1 

M · M"t 11" "ftl·~· 
·..ı·-· l · d M-L d" dd · anısanın u eve ı çı ıgın-
oıgı zmır e anmu ıye ca esın- _ .. 

5 d k. b Ik d 60 j de 120.000 agaçlı kavakliktan kul- MAKı' NA. eve es ı a ı pazarın a numa- . . . . 
'Talı maa fevkani bir odayı havi bin • lıyetlı mıktnrda kavak fıdanları 41[.I IJ\l""I. ,1~ iki yüz lira kıymetli bu mağazanın 1 satılacaktır. isteyenlerin Manisa- :::;J/I~ 
geç?n sene yapılan satışı 2280 sa-

1 
ela Yağhane !:okağı 23 numarada 'r'AV.DİM 

yılı l.anuna göre geri bırakıldığı hal-~ Yeya Mütevelli köyünde Nazmi ~'D~'J• 
de birinci sene taksit borcu muay- T omaya müracaatleri .. 
yen vadesinde ödenmediğinden bu t . 5 
hüküm ortadan kalkarak mazanın 1 
yeniden mülkiyeli açık arttırma &u- c= • 
retiyle ve 844 numaralı Emlak ' 'e ı l ZMlR SiCiLLi TiCARET MEMCH-

:1. ~ 
.~ .. : 

Eytam bankası kanunu mucibince LUCUNDAN: ı 
bir defaya mahsus olmak §artiyle ı { H. mdi Akvürck vcşerikı ) ticar<'l 6 ,~,.,C~\.• a11 ile. N••&1.İ•' '"•\in:;" ~~flfh.i"L~'Iİ 
arttırması 9/2/938 çarşamba günü unvanile Izmirde yeni manifaturacılar- ı 

4 " , 2 
5~ilS. OPA11~ - -
·~ITlrS:Jll·~C&l·ft.IJ'WIMT 

saat 10.30 da icra dairemiz içinde 
1 
da Güçli.i sokağında 21 numarada her I 

yapılmak üzere bir ay müddetle sa- türlü ithalat ve ihra~at komisyonculuğu 
tılığa konuldu. 1 ve ticar tılr uğraşan işbu şirket:n ticaret, 

B tt t. · d t unvanı ve ş" rkct mukavelenamesi ticnrct 1 u ar ırma ne ıcesın e sa ıs 
bedeli her ne olursa olsun borcun kanununun hükümlerin!:' giire sicı1in 
""d · "h" 2280 1 k 2114 nunıar;ısına kayt ve tescil c>dıld'ği o enmesı tarı ı numara ı a- .

1
• 

1 
ı' 

,. . d" v. "h ı an o un ur. nunun mer ıyete gır ıgı tarı ten ~ . 

SATIŞ YERİ: 

SAHİBİNİN SESİ - İZMİR 
SAMAN iSKELESI (Büyük Kardiçalı Han) 

1 

İ?.ınir sicilli ticaret m1:1Mul'lu•1u resını 
&onraya müsadif olması hasebiyle 'niıh rii , ... imza F . T~nik a.._ 
ltıymetine -~ak~lmıy~rak _en çok 

1 1 _MUKAVELENAME ~ 

AYDIN: Mehmet Gürer öDEMIŞ: Avni Güler 
SöKE: Süleyman Zeman AKHiSAR Hilmi Faiz _,, 

nrttıranın uzerınde ıhalesı vapıla- 1 B"n dokuz vüz olu?. yedi scnrc:i tnsr"ni 
cr.ktır. Satış 844 numaralı Emlak c: ni n" ın•n v'rmi iici.i~cü salı günü .-~at. 

1 
ve Eytam Bankası kanunu hüküm- on .,,,. fa,. ~rla !•mirde Bah,.eciler ha-
lerine göre yapılacağından ikinci pın.fak · rl ·re -.,de vazif" !!Ören a"aaı-

tt kt S 
. el ki muh · .. "e im1 nın vazıı lz'llir ikin-

nr ırma yo ur. e.tıs peşın para •. · 
"J 1 ·· ·d· · 1 •· d c! not r· M hm t F'm"n F,rnnr.or ın :oııcızf'-
ı e o up muşterı en ya 'llZ yuz e ı · k .:ı· ..ı t ı kk' ı d·,,· 
• • A • I rE' in" v · n:.ı c: ~-ıf'n e e ı ey e tıc.ım 

ıkı buçuk dellalıye masrafı alın•r. c>mrii rn zun v"t u7rr·n,, bı>n as1pıda irn-
lpotek sahibi alacaklılarla di-

1 zosı hulunan°ilnircsi memurlnrındım Ali · 

~er al~kad.ar_ların v~ irtifak hak-: ! ;;inG vukubulan rlfrı.·~tr> ir-ııhe;1f' 'llUmn-1 
kı sahıplcrının gayrı menkul i;ze-, ıl,.vhn n yabeten lı.mırde ESNA F' ve A-

1 rindeki haklarını hususivle faiz H "T .ı b. nh•nna ,.,·tıim. Orada hazı r 

f d • l "dd" l ı bu1dıu rn C'hliyeli kanuniye ve nizami-ve masrn a aır o an ı ıa arını . 
· b ·ıA t "h" d "fb . \evi h ·,. \ 'P ırıt ve r.· , ,.·vf'tlPrı kanım 
ış u ı an arı ın en ı ı <ıren yır-, n zarın , c:-ıhad t c>hil kim ı.>lerden Iz-
":'i gün. i~inde evra~ı 1'.1ü~bit .. l.'°. I ·r K c:ı J1" <'ad~eci Krranlık c:flk:ı1< 221 
rıvle bırlıkte memurıyetımıze bıl- r•ı ,. Yuc;uf o«lu Ahın"t Abdiş "'" 
dirmele'"i icap eder. P 1 ·,.:r t "' c:-. r .Jr1 .. c;'nd:? 9i numarıda 

Akc.i halde hakları te,,u sicilin- lbr h' "\ n lu N':c"'1"< .Akman nam !;ahit-

Her işte kullanılan 

ZONGULDAK 
Her c·ns 

meı fiatler 
Adres: 

Maden kömürü 
kömür perakende surclile rekabet kabul et

dabilinde satılmaktadır. 
Kestane pazarı Bardakçılar sokak numara 12 

F. PERPINY AN 

re malum olmadtkr "' """vla<,....'\d1tn 1 rin t f \ l tl 0 r'n.J"'l ıınlııc;ı1 'l 
hariç kalırlar. 26/ 1 /938 tarihinden Izmir G zt ce tr mv v r"ddesinde ~42 .iJ!ill 
· "b h t numarada H. Akyürck Knrc;ıvaka ,.\1..1- 1 fr 
ıh aren şartname erı<ese acık- r d ye sokak rn Tlumaral ı E'vde oturan 1 G •• 1 • • • k ' 
tır. Talip olanların yüzde yedi bu- K. Talat M•H:ı.-. t'a~"Il ney.r _çaoı:ıidı.e~ml. o z erınızı sa ınınız. 
cuk teminat akcesi veya milli bir "Ordum. Anhtacnıdarı ~ıbı bır şm~et I 
banka itibar mektubu ve 37 /1250 muknv Joc;inin tnr:ıfımızdnn resen yazıl
dosya numarasiyle İzmir 2 nci ic- masını i t meleri üze>rine yukarıda isim 

Sıhhatiniz ve gözleriniz için ihtiyacınız 
olan bol ışığı dünyanın en tanınmış mar 
kası olan 

r~ memurluğuna müracaatleri ilan 
olunur. 338 

(4360) 

•·' 
iZMJR IKiNCi iCRA MEMUR

LUCUNDAN: 
Hasan Ağanın Emlak ve Eytam 

bankasından ödünç aldığı paraya 
mukabil bankaya ipotek eylediği iz-
mirde ikinci Sultaniye mahallesinin 
E,refpaşa semtinde Vasıf efendi so
kağında 5/2 numaralı eve merdi
venle çıkılan kapıdan üst kata giri
lince bir sofa ve üç oda olup merdi
venle avlıya inilir, alt katta üç oda-
ıı ve kumpanya suyu mevcut 1500 
lira kıymetinde olan bu evin geçen 
sene yapılan satı§ı 2280 sayılı ka
nuna göre geri bırakıldığı halde bi
rinci sene taksit borcu muayyen va
desinde ödenmediğinden bu hüküm 
ortadan kalkarak evin yeniden mül
kiyeti açık arttırma suretiyle ve 844 
numaralı Emlak ve Eytam bankası 
kanunu mucibince bir defaya mah-
sus olmak şartiyle arttırması 9/2/ 
938 çarşamba günü saat onda icra 
dairemiz İçinde yapılmak üzere bir 
ay müddetle satılığa konuldu. 

Bu arttırma n eticesinde satış 
bedeli her ne olursa olsun borcun 
ödenmesi t?-rihi 2280 numaralı ka
nunun mer'iyete _ g :rdiği tarihten 
ıonraya müsadif olması hasebiy{e 
kıymetine bakılmıyarak en çok 
arttıranın üzerinde ihalesi yapıla
caldır. Satış 844 numaralı Emlak 
ve Eytam Bankası kanunu hüküm
lerine göre yapılacaa-mdan ikinci 
arttırma :yolctur. Satış peşin para 
~I~ olup müşteriden yalnız yüzde 
ıkı buçuk dellaliye masrafı alınır. 

ipotek sahibi alacaklılarla di
ner alakadarların ve irtifak hak
lu sahiplerinin gayri menkul üze-
rindeki haklarını hususivle faiz 
ve masrafa dair olan iddialarını 
İşbu ilan tarihinden itibaren yir-
mi ı:-ün icinde evrakı müsbitele
riyle birlikte memuriyetimize bil
dirmeleri icap eder. 

Aksi halde hakları taou sicilin
re maliirıı nlmPdıko\ Davlaıtmadan 
hariç kalırlar. 26/ l /938 tarihinden 

ve adrec;leri yazılı c;ah'.tlf'rin :ı. anında ı:ıı 
"Uret1c ' e miittdikan söze bac;lıyarak 

mpvat \: c;craiti flll ) e daircs"nd" muta
bık kaldıklarını beyan dmi<ılerdir. ı 

1 - Bu •:'rkctin merkezi ticnreti Jzm"r 
v m rk zı mu ., cla'ı da lzmirde y ni 1 
manifat r. ılflr Gu .. lü sokağında 21

1 
numaralı m g zıdır. 

2 - Bu "rkefn n v'i kolkktıfdir. Bu 
~;"r' t ba ka b"r 'rk t dah"l değildir. 

3 - Bu c; r'< • n ıım·:mı (HAMDI AK
Yü REK ve $~RIKI) dir. 

4 - Bu şirk rn m \'ZUU, h r türli.i it
h Jnt ve ihracat komısyonu ve ticarctile 
istiğaldir 

5 - Ş rkcti tnahhiıt ;ılt mı koyacak J 
bütün ınuamnld rde> şt'riklcrdcn herbiri 

M 
ampullerile temin edini2:, 

1500 saat dayanan ve df vam eden 
bu ampulleri hepsine tercih ediniz, 

Bayilerden arayınız 

unwnı s~etı i~ın~ clmek rureLl" j~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
mi.infer'den imza) n mezundurlar. 

6 - Bu irketin sermayesi c3000 üç Em 1 ak 
bin Ttirk lirasından ibarE't olup yarı yn ve Eytam bankasından: 
rı:ı. a vazolunmuştur. 

i - 1for s r k"n k:ır ve zarardaki h'c;
scsi mtisavıdir. 

8 - Bu sirk fn muddef tarihi muka-
nled n t r n iıç s ned r. 1 

!l - l\l ukavcl, nın bitmı.> ·ne ahı ay 
kala ŞErıkl rden bır frsh i c; rketi ihbar 
ctmcz..c; d .. ha tiç s ne müdd tl • temdit 
edilm:c; ayılacaktır. 

Akit! r arzulnrının bundan ibnret ol- ' 
du •unu b ) an \ • ; r r etm 1 rı üzer ne 
bu s rk t mukao,; 1 . r snn tanzimle b - 1 

r b r h zır bu1 ;.ın n1.ır yanında açıkçi.JI' 
okunup meni ' miınderecat•nın t:ılcp 
ve ıkr. rı ' ıii ıııutabakati kabul \ c 
t dik ed ld kt n onra al tı hepimiz tı - , 
rafımlnn mznl, ndı 'e mühurlend'. 

Gen sn) ı : 13130 

Özel • ) ı : 11 238 f 
Bu s rk t muk. velec;i sur t nin d:.l're 

do yasında saklı 23 11 1937 tarıh 'c 

' 13130 r n •l sayılı nslını uygun oldu ,u-
nu ta dık ederim. B'n dokuz yüz otuz ' 
yedi yılı ıkinci tec:rın ayının yirmi iiçtin- 1 
cU salı tiınü. 

23 ik"nci teşrin 1937 
Jzm"r ikincı noteri resmi mühürti 

\'c E. Erener imzası 

Depozitosu 
Esas Nu. Yeri Nu. sı Nevi T.L. 

C.55 izmirde Birinci ve ikinci Kordon Saman iskele- 6.800.
sinde ve tapusuna nazaran tnhtani iki mağaza, 
fevkani iki oda, 48,51/3 yeni Nu. 
«Halen altında bet mağaza, üstünde iki bölme» 

C.56 İzmir Birinci ve ikinci Kordon ve Saman iskele- 6.800.
si ve tapusuna nazaran iki bap depoyu müı;temil 
tahtani altı bap mağaza 46,44,49,1,1/1,3,5,7 ye-
ni Nu. h 
«Halen altında dokuz mağaza üstünde iki bölme» 

Yuknrıda yazılı emlak, satış bedelinin dörtte biri peşin ge:isi 
'J(:9.1/2 faize tabi olarak üç senede ve üç müsavi taksitle öden
mek üzere kapalı zarfla arttırmaya konulmuştur. 

1 - ihale birdir ve kat'idir. 29/12/937 tarihine müsadif çar· 
samba günü saat on beste Ankarada idare meclisimiz huzurun-
da yapılacakhr. • 

2 - Ahcı olanlar bımkamızdan bir lira mukabilinde alacak
ları mufassal şnrtnamemizi okuyarnk ihale gününe tesadüf eden 
29/12/937 carsamba günü şartnamede tarif edildiği veçhile zarf
larını teklif sahibinin bir vesika fotografı ile saat on bire kadar 
buradaki ~ubemize ve azami saat on befe kadar Ankarada ge
nel direktörlüğümüze tevdi etmeleri ve daha fazla tafsilat almak 
İsteyenlerin her gün bankamıza ve Ankarada genci direktörlü· 
ğümüze müracaatleri.. 

10-16-22 4324 (2213) 

Emlak ve Eytam bankasından : 
Esas No. Yed No. ııı Nevi 

Depozitosu 
T.L. 

C. 253 Kaqııyaka Osman Zade Mahallesinde 13 Ev 36.-
260 Göztepe Tramvay Caddesi 615 » 90.-

A.1143 Karşıyaka Nadir sokak. 34 » 15.-
~:~ ::~ Karfıyaka Zafer sokak 76 Dükkan 7.50 

A.1146 
Güzelyurt Mah. İnkılap sokak. 14,16 Ev 18.-
Karataf İhsaniye sokak 4, 4/ A. » 10.80 

A
A.1147 K

5 
a
1
rhataf Postacı Ali Rıza Efendi S. 15 Evin 70/l 12 Hiucıi. 7.50 

.1148 a ane Tramvay caddesi 371 Ev 40 5 
G 

.o 
A.1149 üzclyah Tramvay Caddesi 119 » 37.50 
İzahatı yukarıda yazılı gayri menkullerin kiralarİ 22/12/1937 çarıamba günü saat on birde iatekli-

itibaren şartname herkese acık
hr. Talip olanların yüzde yedi bu
cuk teminat akcesi veya milli bir 
banka itibar mektubu ve 37 /1232 
dosya numarasiyle İzmir 2 nci ic
ra memurlu~una müracaatlcri ilan 
olunur. 329 

lerine ihale edilmek üzere arthrmaya konulmuttur. 

(4361) 
istekli olanların hizalarında yazılı depozito akçcaini veznemize yatırarak arttirmaya girmeleri. ~ 

11-16 4340 (2220) 

Nezle 
Başağrısı 
Kırıklık 

Dikkat 
Ediniz 

Bu ilk tehlike alametlerini görür görmez derhal 

NEVROZiN 
almak lazımdır 

NEVROZIN Soğuk algınbğınin fena akıbetler doğurmuina 
mani olmakla beraber bütün ıstırapları da dindirir. 

icabında günde 3 kaıe alınabilir 

'AYNI F ABRIKANIN: 
MIELE BlSIKLETLERt 
MIELE Hafif MOTOSiKLETLE

Ri... 
MIELE ELEKTRiK SOPORGE

LERI... 

Daim on 

Çiftlik, Süthane ve bü
tün köylülerin dikkat 

nazarına: 

M ELE • 
1 

Krema makinalari geldi 
Bu makinalar dünyanin her yerin• 
de sütçülük aleminde büyük töh• 
ret kazanmış ve en verimli maki• 

ne olarak tanınmışbr. 
Son sistem yeni modellerimiz 

gelmiştir. 

iz.mir umum satış Jepoıu: 
M. D. TIMUR ve A. KAUKI 
(Gazi Bulvarı Nu. 17 Telgraf: 
KAUKI - JZMlR) 

Tele fon 3858 

Daim on 

No. 8038/40 V °"' - No. 8038/40 

DAIMON markalı bu fenerler küçüklüğü ve hafifliği itibarile 
pe fazla rağbet bulmuttur. Ayarlı ve altmıf metreliktir. Daimon 
fenerlerinin yüksek meziyeti pilleri az sarfetmesindedir. 

UMUM DEPOLARI : lzmirde Sulu han civarı No. 28/9 Hüs
nü Öz ödemi,li. lstanbulda : Tahtakalede Jak Dekalo ve Şıı. 

Radyo meraklılarına müjde 

Dünyanın en mükemmel ve maruf 
radyolarından biri olan 

ULTRAMAR'IN 
938 modelleri geldi. tik partisi kısa bir zamanda bitti. ikinci 

parti ıipariflerimiz geliyor. Parazit için yapılan yeni tertibat 
fayanı hayrettir. Ses temiz, tabii ve tatlıdır. Emsaliyle kıya• 
kabul etmiyccek derecede mükemmel olan bu yeni modelleri 
bir defa dinlemeniz kafidir. 

Fırsatı Kaçırmayın 
Açık Anadolu bayilikleri vardır 
Türkiye umum depoziteri 

ET ABLISSEMNTS EDISON 
TEL ADRESi: SESBES - TELEFON: 2517 tZMIR 

-----------------------------~-----------------------------~~~~~~~~~~~~~~~-
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Dl:ı UTSCHE LEVAN- f ratelli Sperco 
Vapur Acentası TE- LINIE 

G. m. b. H. 
HAMBURG 

DEUTSCHE LEVANTE • LINIE 
HAMBURG, A. G. 

'.ATLAS LEVANTE - LINIE, A.0. 
BREMEN 

IONIA vapuru 21 birinci kAnunda 

ROYAL NEERLANDMSE 
KUMPANYASI 

STELLA vapuru Elyevm limanımız
da olup Rotterdam • Aınsterdam ve 
Hamburg limanları için yük almaktadır. 

TELEMON vapuru 14 / 12 ! 937 de 

~ekleniyor. Rotterdam, Haınburg ve beklenmekte olup Rotterdam - Amster-
Bremen için yilk alacaktır. dam ve Hamburg limanları için yük 

AMERICAN EXPORT LINES alacaktır. 
The Export Steaıruhlp Corporatlon HERMES vapuru 20 I 12 / 937 de 
EXMOUTH vapuru 11 birinci klnun- beklenmekte olup yükünil tahliyeden 

da bekleniyor Nevyork için yük alacak- sonra Burgas - Varna ve Köstenceye 
tır. hareket edecektir. 

EXIRIA vapuru 24 birinci kAnun
da bekleniyor. Nevyork için yük ala
caktır. 

CARLTON vapuru 31 birinci Unun
da bekleniyor. Nevyork için yil alacak
tır. 

STE ROYALE HONGRISE 
DANUBE MARITIME 

SVENSKA ORIENT LINIEN 
GOTLAND motörü 14 ! 12 ! 937 de 

beklenmekte olup Hamburg - Gdynia
Dantzig - Danimark ve Baltık limanla
rı için yük alacaktır. 

SERVICE MARITIME ROUMAIN 
SUÇEA VA vapuru 29 I 12 I 937 de 

TISZA motöril 13 birine! kAnunda beklenmekte olup Malta ve Marsilya 
bekleniyor. Port - Sait ve Iskenderiye 
limanlarına yilk alacaktır. 

SERVICE MARITIME ROUMAIN 

limanları için yük alacaktır. 
Yolcu ve yük kabul eder. 
Ilandaki hareket tarihleriyle navlun-

BUCAREST !ardaki değişikliklerden acenta mesuli
DUROSTOR vapuru 22 birinci ka-

1 
yet kabul etmez. Daha fazla tafsilat için 

nunda Köstence için hareket edecektir. !kinci Kordonda Fratelli Sperco vapur 
JOHNSTON VARREN LINES LTD. 

LIVERPOOL 
acentalığına ınüraca.at edilmesi rica 

olunur. A VIEMORE vapuru Liverpool ve An-
TELEFON 4111/ 4142/ 2663/4221 

vers limanlarından yük çıkaracak ve 26 

birinci kAnunda Burgas, Varna ve Kös- !.11----------••• 
tence için hareket edecektir. 
DEN NORSKE MIDDELHA VSLINJE 

BAGHDAD motöril 14 ikinci kanun
da bekleniyor. Dleppe ve Norveç umum 
limanlarına yük alacaktır. 

ARMEMENT H. SCHULDT 
HAMBURG 

NORBURG vapuru 10 ikinci kanun 
938 de bekleniyor. Anvers ( Doğru ) 
Hamburg ve Bremen için yük alacak
tır. 

I!Andalc! hareket tarihleriyle nav
lunlardak! değişikliklerden acenta me
suliyet kabul etmez. 

Dr. Operatör 

f ai~ füra~im 
Avdetle haıtalannı öğleden 

evvel Fransız hastanesinde öğ
leden sonra Birinci Beyler so
kağında di§ tabibi B. Mehmet 
Ali muayenehanesi altı katın
da kabul eder. 

1 - 13 (2206) 

IZMJR BELEDtYESINDEN : 
Daha fazla tafslllt almak için Birin

. el Kordonda V. F. Henry Van Der Zee 
ve Co. n. v. Vapur acentalııtma milra- 1 - Behet metre murabbaı be, 
caat edilmesi rica olunur. yüz kuruttan yirmi üç hin elli do-

TELEFON No. 2007/2008 kuz lira bedeli muhammenli 38 in-
_______ !1!!!!!! ___ 1!!!111'!!111• ci adanın 4611,75 metre murabba-

Olivi Ve Şiire. 
LıMİTET 

Vapur acentası 
BİRiNCi KORDON REES 

BiNASI TEL. 2443 
Lllerman Lines Ltd. 

ındaki 21 ila 24 sayılı arsalarının 
aatıtı baıkatiplikteki sartnamesi 
veçhile 21/12/1937 salı günü sa
at 16 da 2490 sayılı kanunun mad
dei mahıusasına tevfikan kapalı 
zarf uıuliyle müzayedeye çıkarı
lıp ihale edilecektir. iştirak için 
bin yedi yüz otuz liralık muvakkat 
teminat makbuzu veya banka te-

RADYOLİN 
Güzelliği hem yaratan, 

hem tamamhyan 
bir iksirdir 

Şu güzel çehreyi aydınlatan gü
nef, tüphesiz, inci ditlerdir. Ll
kin o ditlere can veren de, tÜP

besiz « R AD Y O L 1 N » dir. 

Siz ae ayni güzelliği elde eaebi
lininiz. Fakat bunun için fart 

günde üç defa 

RADYOLİN 

ile sabah, öğle ve aktam her 
yemekten sonra günJe 3 defa 

ditlerinizi fırçalayınız. 

BRISTOL 
Be yoğlunda 

• YE OSMAN ı 
Sirkecide 

Bu her iki otelin müatec:iri Türkiyenin en eski otelcisi BAY 
öMER LOTFO'dür. 43 senelik tecrübeli idaresiyle bütün Ege 
halkına kendisini ıevdirmittir. 

Otellerinde misafir kalanlar, kendi evlerindeki rahah hu 
!urlar. 

Birçok huıuıiyetlerine ilaveten fiatler mülhit ucuzdur. 
htanbulda bütün Ege ve lzmirliler bu otellerde huluturlar. 

llllmlr..l 

Norveçyanın haliı Morina balıkyağıdır. iki 
defa ıüzülmüttür 

ŞERBET GiBi iÇiLEBiLiR 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat eczanesi 
• 

Büyük Salepçioğlu Hanı karıısında Batdurak - lzmir 

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

POLO vapuru 4 birinci kanunda Lon
ilra, Hull ve Anversten gelip yük çıka
racak ve ayni zamanda Londrıı ve Hull 
için yük alacaktır. 

liD 
minat mektubu ile söylenen gün- D. Nu. 937 /18 5 -Tayin edilen zamanda gay-
de ve saat on beşe kadar mektup- Gayri menkul malların açık ri menkul üç defa bağırıldıktan 

TRENTINO vapuru birinci kanun 
lar encümene kabul olunur. arttırma ilanı. (Madde 126) sonra en çok arttırana ihale edi-

2 - Beher metre murabbaı dört URLA !CRA MEMURLUCUN- lir. Ancak arttırma bedeli muham-
sonunda ve yahut ikinci kAnun iptlda
oında Londra, Hull ve Anversten gelip 
yük çıkaracak ve ayni zamanda Lond
ra ve Hull için yük alacaktır. 

yÜz kurutlan üç bin beş yüz alt- DAN: men kıymetin yilzde yetmit beti
mıt lira bedeli muhammenli 59 un· Açık arttırma ile paraya çevri- ni bulmaz ve ya salıt isteyenin ala
cu adanın 890 metre murabbaın- lecek gayri menkulün ne olduğu: cağına rüçhanı olan diğer alacak-

dak• 23 24 1 1 iki aşçı dükkanı ve bir kahveha- lılar bulunup ta bedel bunların o 
ı ve sayı ı arsa arının . 1 h. d .. h. · • nk l ·ı · d.l · LESBIAN vapuru 7 birinci kanunda t b k" . ı·k k. . nenın a tı 111e e uç ıssesı. gayrı me u ı e temın e 1 mıt 

Liverpool ve Svanseadan gelip yük çı- sa 1''. af atıp 1 le 1 tartnamesı Gayri menkulün bulunduğu alacaklarının mecmuundan fazla
karacalı: ve ayni zamanda Liverpool ve veçhıle 21 /l2/ 937 salı günü ıaat mevki, mahallesi, sokağı numa- ya çıkmazsa en çok arttıranın ta
Glasgov için yük alacaktır. 16 da açık arttırma ile ihale edi- rası: Urla çar,ısında Kemalpaşa ahhüdü baki kalmak üzere arttır-

THE GENERAL STEAM NAVIGA- lecektir. lttirak için iki yÜz altmı~ caddesi. ma on bet gün daha temdit ve on 
TION Co. LTD yedi liralık muvakkat teminat Takdir olunan kıymet: Kahve- betinci günü ayni ıaatte yapılacak 

PHILOMEL vapuru 10 birinci k!- makbuzu veya banka teminat hanenin tamamı 400 dükkanların arttırmada, bedeli satıt isteyenin 
nunda gelip Londra için yük alacaktır. mektubu ile söylenen gün ve sa- tamamı beheri 350llira: .. aakllacalğına rüçhan~ olannkudilğ~rl alta-

T ih 
tt .. r . Arttırmanın yapı acagı yer, gun c 1 arın o gayrı me 1 e e-

. ar' ve navlun!ardaki değişlklikler- a e encumene ge mır. • /1/938 1 ·· ·· d min edilmi alacakları mecmuun-
den acenta mesuliyet kabul etmeı. 11-14-16-18 4321 (2215) saat. 18 s~ 1 gunu saat on a f , 

1 1 - lthu gayrı menkulün arttır- dan fazlaya çıkmak tartıyle, en 
• - n ma fartnameıi 11/12/937 tarihin- çok arttırana ihale edilir. Böyle 

umum pamuk F b . k t .. ı . . den itibaren 37 /18 numara ile Ur- bir bedel elde edilemezse ihale ya-
a rl a Or erlDlO la icra dairesinin muayyen numa- pılamaz. Ve satıt talebi dü,er. 

Nazarı dikkatine rasında herkeıin görebilmeıi için 6 - Gayri menkul kendisin~ 
açıktır. ilanda yazılı olanlardan ihale olunan kimse derhal veya 
fazla malumat almak iateyenler, verilen mühlet içinde parayı ver
ithu tarlnameye ve 37 /18 dosya mezse ihale kararı feıholunarak 
numaraıiyle meınuriyetimize mü- kendisinden evvel en yilksek tek
ı·acaat etmelidir. lifte bulunan kimse arzetmit oldu-

PLATT 
Fabrikasının Namdar 

ÇIKRIKLARINI ve bilcümle YEDEK AKSAMINI 
UMUM ACENTASlNDAN bu ıene temin edebilirsiniz 

ADRES: 

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

Singer dikit makinaları kumpanyası karfısında 
Telefon: 2413 Posta kutusu : 234 IZMIR 

2 - Arttırmaya iştirak için yu- ğu bedelle alınağa razı olursa ona, 
karıda yazılı kıymetin yüzde 7.5 razı olma;ı: veya bulunmazsa he
nisbetinde pey veya milli bir ban- men on bet gün müddetle arttır
kanın teminat mektubu tevdi edi- maya çıkarılıp en çok arttırana 
lecektir. (124) ihale edilir. iki ihale arasındaki 

3 - ipotek sahibi alacaklılarla fark ve geçen günler için yilzde 5 
diğer alakadarların ve irtifak hak- len hesap olunacak faiz ve diğer 
kı sahiplerinin gayri menkul üze- zararlar ayrıca hükme hacet kal
rindeki haklarını hususiyle faiz ve maksızın memuriyetimizce alıcı· 
masrafa dair olan iddialarını it- dan tahıil olunur. Madde (133) 
hu ilan tarihinden itibaren yirmi 7 - ikinci arttırmada muham
gün içinde evrakı müıhiteleriyle men bedelin yilzde yetmit beti ve
birlikte memuriyetimize bildirme- rilmezse 2280 sayılı kanun muci
leri İcap eder. Aksi halde hakları hince borç tecil edilir ve mezkUr 
tapu sicilile sabit olmadıkça ıaht kanun hükümlerine göre muame
bedelinin yaplatmaıından hariç le yapılır. 
kalırlar. Uç parça gayri menkul yukarı-
4- Göıterilen günde artt1rma- da gösterilen 18/1/938 tarihinde 

ya ittirak edenler arttırma farlna- Urla İcra memurluğu odasında İt
mesini okumut ve lüzumlu malu- bu ili.n ve gösterilen arttırma tart
malı almıt ve bunları tamamen nameıi daireıinde satılacağı ilan 
kabul etmif ad ve itibar olunur- olunur. 

7Duoa.fet , , 

eı.'bun!drz, 

TU:lll 
TURAN Fabrikalan mamullbdır. Aynı zamanda Turan 

tuvalet sabunlarını, traş tabunu ve kremi ile gib:eUik krom· 

!erini kullanınız. Her yerde satılmaktadır. Yalnız toptan sa· 
tıılar için lzmlrde Gaıd Bulvarında 25 numarada umum acen· 

tetik Nef'i Akyazılı ve J. C. Hemıiye mOracaat edinlı. 

Posta Kut. aa4 Telefon 34&5 

\ 
) 

Saç Eksiri 
Saçlann rlöklllmeıine ve kepeklenmesine mani olur. Komojen 

aaçların köklerini kuvvr.tlendirir ve besler. Komojen saçların 

gıdasıdır. Tabii renklerini bozmaz, latif bir rayihası vardır. 

Komojen Kanzuk saç eksiri maruf eczanelerle ıtriyat mağazala

rında bulunur. 

11· -... 
D.. b.. ük' uh 1 • k d .. unyanın en uy ve en m letem vapuru o an mavı or e- · 

lanın sahibi « N O R M A N D 1 ,. nin salonlarını 
• süsleyen OTOMA TIK 

GAR OD 
Radyolarinın 1938 modelleri geldi, Radyo meraklılarınin 

tapındıkları tatlı ve tabii sesi ile herkesin gllfyolduğu bn rad
yoları görmeden hatka marka radyo almayını:~. 

G~AROD 
Markalı radyoların belli hatlı hususiyetl«inden 

biri de hunların 

OTOMATiK 
olmalaridır. Diğer markaların hepsinden iiıt«n olutlarmi 

dünya tasdik etmitlir. 

___________________ ,. lar. 
2259 (4416) 

Satıf yeri: Mimar Kemalettin caddeıi No. 35 NiHAT KAR 
1 - 10 (2195) 
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aponY ya karşı nümayiş Yapılacak 
Tarziyeyi Japon imparatoru bizzat vermezse • • • 

fevkalade kararlar almağa mecbur kalacağı söyleniyor 
~~~~~~~~~...;.._~~~~~~~~~~~~ .......... ~~~~~~~~~~~~~~~~~~--'=-~~ 

Ruzvelt'in 
Amerika görülmemiş bir heyecan içinde çalkanırken Londra hükümeti Tokyoya şiddetli bir nota gönderiyor. 

Umumi kanaat üçler ittifakının dünyayı yeni bir harp felaketine sürüklemek istediği merkezindedir 
Tokyo. IS (ö.R) - Yang-Çc nehTindeki son hiidisele- rilmesi ihtimalinin m iizakerc edileceğini bildirmektedir. H~r paratordan tarziye istediği haberi hakkında gazetecilerin ıor- -edilebilir. Amerika tam tamirat isteyecek ve mesullere karti 

ıin ne pıtlar altında ~ıktığını tasrih eden genel karargi.h res-! halde 1ngiltercnin Jeponların talep ettiği vcçhile Çin sula- dukları suale hariciye nezaretinin mümcMili cevap vermek ıiddetli tcdbiıler alınmasını talep eyHyecektir. 
mi tebliği neoreditmi§tir. Buna göre 9 ilk kanunda Japon rındaki gemil erini geri çekmiyeccği muhakkak addedilmek- istememi~ ve imparatorun adı geçen bir meselede beyanata •Repuhlik> gazetC"si cJaponya maskesini ltaldırıYor> bit"' 
tayyareleri Yang-Çe nehrinde Nanltinden kaç.an Çin as- tedir. salahiyeti olmadığını bildirmiştir. Diplomat Alman proles- lığı altında diyor ki: 
lı.erleriyle dolu nakliye gemilerini bombardıman etmek em- AMERiKA CEVAP BEKLiYOR tosundan haberi olmadığını da ilave etmiıtir. Nihayet Ame-
rini almı~lardJ. Bunları aramağa giden hava filotill81arı Çin ka- rik.anın notasında ıarziye ve tazminat talebinde hulun-
yıldarmm ıılı. ıılı. yan&Jtıklan üç vapur görmüıler ve bunları Vaşington, 14 (!\.A) - Amerika kaı'i bir nota ile Ruz- duğu Tokyoda ne~rcdilen tebliğde zikredilmemektedir. 
homhardunan etmiolerdir. Ertesi gün bunların İngiliz va- veltin tazmina t talebinj takviye etmeğe karar vermiştir. Bu- Nevyork, 15. (ö.R) - c.Paney> h8disesinde yaralanan
purları olduklan öğrenilmiştir, Derhal JngiJiz ataşe na"·alıno. nunla beraber Cordcl Hull şiddetli bir tahriri protesto gön- fardan dört kişi ölmüştür. Standard Oil kumpanyasına ait 
teessür bildirilmittir. Ertesi gün Çin askerleriyle dolu nakliye dermcden evvel mütemmim malUmat beklemektedir. olup batır'ılan '\'apurda 159 kişi bulunuyordu. Bunlardan onu 
gemilerinin Yang-Çe nehrinden geçmekte oldukları öğrcnil-ı \1a şington. 14 ( A.A) - Japonyaya karşı boykotaj ya- I ve aralarında vapurun kaptanı ölmüşlerdir. Diğerlerinin ek
miş ve bunlan batırmak: üzere tayyaTeler gönderilmi1tir. Fil- pılm~ı m eselesi ameleler t arafından tekrar ortaya ahlm1, -

1 
serisi Çinli olup bunlar Ho-Şiende bulunmaktadırlar. 

hakika tayyareler tesadüf ettikleri bazı vapurları bombar
dıman ederek batırmışlar, fakat ertesi gün bunların Ame- 1'1",,.-\'l!'l'~-""'"P:W~,...~~~""'"""'!".~,,..~'l'r'"'."",...-'"--""'--~--"""

rikan vapurları ve bir Amerika n topçekeri olduğunu öğren
mişlerdir. Amerjkan makamlanna hemen tarziye verilmiş-

tir. Bu h&diselerin vahi~ bir ihtilif oeklini almıyacaiı ümit 
edilmektedir. 

INGILTEREYI MEŞGUL EDEN HADiSELER 

.. 

• 

Londra, 15 (ö.R) - Kiınunuevvelin 12 sinde Yang-Çe 
nehri üzerinde Japon tayyarelerinin Jnglliz ve Amerikan ge
mi1erini bombalamaları ve cPaney> Amerikan ganbotu
nu batırmalariy]e vukubulan vahim hadiseler lngiliz ve Am~
rikan hükümeıleriyle umumi efkarını şiddetle meşgu l etmek
tedir. Bugünkü kabine içtimaı esnasında lngillz hükümeti ta
rafından tesbit ed1lecek hareket tarzının Amerikanınkinden 

pek başka olmamaııı muhtemeldir. Bu hususta Jngiltere ve 
Amerika aratında yapılan görüşmeler mutat diplomatik yo
lu terketmerniotir. lngilterenin Vaıinglon sefiri Amerika ha
riciye nazırı B. Cordell Hull tarafından kabul edilmiş ve 
Ameıiltanın Londra maılahatgüzarı da F oreign - Office' in 
reiııiyle görlitmüıtür. 

Amerika ve Ingiliz harp gemilerine taarruz eden Jap01t harp gemileri ile Nankin harbinden bir gorunuş 

BREZiL YANIN FiKRi 

BiR INGILIZ PROTESTOSU 

Şunu da ilave etmek mümlı.ündür ki Amerika hükümeti 

tarafından Japon hükümetine gönderilen protestonun met
ni, Tokyoya tebliğ ~dilmezden evvel bu görüşmeler eınasın
da Amerika mulahatgüzan tarafından F oreign - Office e 
bildirilmi§ ve dün ak.tam hariciye nezareti vasıtasiyle lngil
terenin Vaıinaton tefirine de tevdi olunmuştur. 

AMERJKANJN OZERINDE DURDUCN NOKTALAR 

tır. Green iş federasyonu Çine tecavüz edenlere karşı haki· 

ki bir boykotaj yapmağa davet ebniştir. 
Vaşington, 14 (AA) - Bazı yüksek memurlar Paney 

meselesi için ancak bizzat imparator tarafından mazeret be
yan edildiği ve bu ı.ıibi hi.diselerin tekrarına meydan ver
memek üzere tedbir alınacağının temin edildiği takdirde Ruz· 
veltin tatmin edilmiş olacağını söylemektedirler. 

Bu memurlar bu taleplerin oimdiki zaman için pek mü
balağalı olduğunu il3.vc etmektedirler. 

ÇEMBERLAIN VE EDEN BEY ANA lT A 
BULUNACAKLARDIR 

Amerilı.a proteatosu ilk önce hadiseleri hülasa etmekte ve Roma, 15 ( ö.R) - Londradan bildirildiğine göre BB. 
ou noktalar üzerinde durmaktadır: Amerikan vapurları hale- Chamber1ain ve Edf'n lngiltercnin Uzak Şark siyasetine ve· 
lannı hiç bir ıuretle tecavüz etmi~ değillerdi, zira Yang-Çe 

1 

receği istikameti tetkik etmi,lerdir. Kabine toplantısında Uzak 
nehrinde seyrü sefer ediyor, Amerikan bayrağını taşıyor ve Şarktaki deniz kuvvetlerinin takviy~ine karar verildiği zan
meıru ticari nakliyatta bulunuyorlardı. Ayni zamanda bom- nedilmektcdir. 
bardıman tchlilı.eainden kurtulmağa çalııan Amerikan teb&· INGILIZ KABiNESiNDE 
alannı tahliye ile mefgu] oluyorlardı. Halbuki Çinde diğer 
milletlerin mallarına ve ha1clanna riayet hususunda Japon 
hükümeti tarafından verilen teminat hilifına olarak Japon 
tayyareleri Amerikan mallarının ve canlarının imhasına te· 
veasi.il etmiılerdir. 

Vaoington hükümeti netice olarak Japon hükümetinin 
kafi ve sarih bir ıurette teeuürlerini bildirmesini, yapılan 
zarar ve ziyanı tamir elmeıini ve istilıtbalde bu gibi hidisele
rin tdc.enürüne m&ni olacak kafi tedbirler ahnasını iste
mektedir. 

KURU TEESSORLER 

Japon tefiri •Panc)> hidisesinden dolayı hükümetinin aa· 
mimi teeaaür ve teessiiflerini hemen bildirmiş ve gerek mad
di zararlar. ğerekse can zayiatı için tazminat veri'cceiıni 
kaydederek bu gibi hidiselerin tekenürünün önünü almak 
üzeTe kat '.j emirler gönderildiğini ve açılan tahkikatın neti
cesi belJi olunca mesullere layık oldukları muamelenin ya
pılacağını ilive eylemı~tir. Sefir bu teşebbü~ünde iki mem
leket arasındaki dostluk münasebetlerinin bu müestif hB.di
seden müteessir olmıyacağı ümidini de izher etmiştir. Japon 
hariciye nazırı B. H.i?ota da Tokyo Amerikan sefirine ayni 
manada bir nota vermiştir. 

Gece Ö~renjJdiğine göre Japon hükümelinin hiçbir teşeb .. 
büs yapılmasını beklemeden kendiliğinden teessürlerini bil
dirme.!'İ Vaşing tond:ı iyi bir tesir yapmış ve hadisenin ya
kında ha ll e dilebil ~r.eğ i intibaını uyandırmı1 tır. 

BiR DENiZ NOMA YIŞI YAPILACAK 

Roma, 15 (ö.R) - Londradan bildiriliyor. Kabine Tok-
yoya gönderilecek protesto notasının metnini tetkik etmiş

tir. lngiltere son hadiseler karşısında alakasız kalmakla be· 
raber Jngiltere ve Amerikanın bir diplomatik protestodan 
ileri gitmelerine ihtimal verilmemektedir. 

BiR DENiZ NOMA YJŞJ 

Londradan bildirildiğine göre lngilterenin Japon işgali al· 
tındaki Çin sahilleri önünde bir bahri nümayişte bulunma., 
fikri ticari mahfiller tarafından ileri sürülmüş olup tetkik 
edilmektedir. Şimdiki halde Çin ıahillerindeki lngiliz kuv· 
vetleri §unlardır: 1 kruvazör. 1 tayyare gemisi, 1 mayın ge
misi, 9 torpido, 15 denizaltı gemisi. 19 nehir ganbotu ve bir 
muavin gemi. lngilterenin Çin sahilindeki Hong-Kong müs
temlekesine karşı bir tehlike sczilmedikçe bu kuvvetlerin 
arttınlmıyacağı zannedilmektedir. 

TOKYOYA BiR NOTA GöNDERILIYOR 

ı..ondra, 15 (ö.R) - Hariciye nazın B. Eden Uzak Şark 
vaziyeti hakkında bu akşam Avam kamarasında yeni beya
natta bulunacaktır. Bu beyanat ve Tokyoya gönderilen pro· 
testo notasının metni sabırsızlıkla beklenmektedir. cPre!'S 
Association :t tarafından bildirildjğine göre Japonya kat'I ve 
resmi tarziye verir, tazminat ödemeği kabul eder ve istikbal 
hakkında teminat verirse lngiltcre kendini tatmin ediJmjş 

sayacaktır. Bundan başka Jngiltere Çindeki lngiliz tebaası 

malları ve gemilerinin emniyeti hakkında kat'i teminat iste• 
yecektir. 

Roma, 15 (ö.R) - Brezilya gazeteleri ıon Çin hadise
leri münasebetiyle yalnız otoriter devletlerin enerjik bir ha
rici ıiyaseti olduğunu, zira hunların memleket1eri dahilinde 
bir disiplin ve tek bir ideal te8İsine muvaffak olduklarını 

kaydetmektedirler. 
GAZETELERiN MOT ALAALARI 

Paris, 15 (ö.R) - «Populaire> gazetesi yazıyor: Ame
rika ve Japonya arasında çıkan hi.dise sulhçu milletlerin te· 

cavüzki.r hükümetler karoısında zBfını ve aczını meydana Çl

karmıştır. Bu hal Japon ordusu içinde tabiat gibi naınağlCıp 

ve gayri mesul olduğu intibaını uyandırmaktadır. Sulhçu dev
letlerin harici siyaseti her h8diseyi ve hakareti çalışmadan 
kabul etmekten ibaret olan bir dirayet ockline dayanmıştır. 
Gerçi harbın önü a1ınmaktadır. Fakat devletlel'İn prestiji 
de mahvolup gidiyor.> 

•Echo de Parit> uzlaşma siyasetinin şimdilik biricik müm
kün ıiyaset olduğunu kaydediyor. fngilterenin esas kuvvet
lerini en hayati sahne olan Avrupadan uzaklaştırmasına im
kin yoktur. Londra hükümeti Alman tehlikesini göx önün

den kaçırmamaktadır. lngiliz prestijinin bir gün iade edile
ceği ümit ediliyor. Şimdiki hiıdioelerde en büyük mesuliyct 

Amerikaya düımektedir. Çünkü 1922 de lngilıereyi Japon· 
ya ile ittifakını feıhetmeğe mecbur eden odur. Halbuki bu 

ittifak bir fren vazifeoini görmekte idi. Bugün bu fren kı

rJlmı§hr. Amerika muazzam kaynaklarını harekete getirece· 
ğine harici menfaatlerini korumak için reis Ruzvelrin Şika
goda ıöylediği nutuklar gibi nazari hareketlerle ilı.tifa ct
melı.tedir. 

«J?urna~> . e .göre Japonya İngiltere ve Amerikaya temi· 
nat vermekten imtina edecek olursa Londra hükümeti Ame· 
rika ile müoterek bir hareket ihtimalini göz önünde bulun
duracaktır. Şimdilık ihtilafın en iyi ıekilde halli ümidi terkc
dilmi~ olmayıp bu vazife de diplomasiye bırakılmı§hr. 

ŞAHSI T ARZIYE T ALEBI 

cVaşingtonda B Ruzvclt Japon imparatoru tarafından 
şahsan tarziye verilmesi hususunda ısrar edecektir. Bu ha

reketin faydası Japon erkanı harbiyesinin ihtiraslarını dur
durması ve cüretini fren altına alması olacaktır. Çünkü Ja· 

pon hükümeti her hadise akabinde kolayca tarziye vermek
te ve ertesi gün yeni tecavüzlerde bul~nmaktadır. İmpara
tora doğrudan do~ruya müracaat etmekle B. Ruzv;l~
yet buhranlı bir şekil alacak bir vaziyete nihayet vermeği 

cJaponya bu defa maskeıini atmıştır. Artık hiçbir te)'O 

hürmet etmiyeceğini göstermektedir. Onun istediği tudurt 
Çin haştanbaşa kendisinin bir av ıahası olsun. Japonya Çin .. 
de kendi memleketinde olduğunu iddia etmekte ve son de• 

rece §iddet ve huıunetle hareket etmektedir. N~ _Şanghay, ne 
Nankinde ecnebilere hürmet göstermemi~tir. Gayesi lngilla 
ve Amerikan deniz kuvvetlerini Çin . sularından çekilmeğo 
mecbur etmektir. O Yakit Çin tamamiyle cesaretsizliğe dil .. 

,ecektir. > 

OÇLER llTIFAKINJN TEZAHORO MO? 

c:Ere Neuvelle~ Almanya, ltalya ve Japonyanın, yaJlf 

Milletler Cemiyetinden ilk ön~c Japonya, sonra Almanya vo 
nihayet ltalya olarak ayr1lan devletlerin haıeketi karştsıp· 

da nikbinli~e yer kalmadti;ını inüşahede etmektedir. Bu Ü9 
hükümet ara~nnda müşterek bit plftn olmct.dığını keıfetme'" 

mck mümkün dr\;ildir. Maksatları M illetler Cemiyetini mad"' 
di ve me.ncvi her nüfuzdan mahrum etmektir. İngiltere ıon 

zamana kadar Almanyanın Cencvreye avdeti ümitlerini kay.c 
betml'mİftİ. Fakat tıon Alman nol ı bri ümillere kat'i olarak 

nihayet vermiı t i r. 

JAPONYA ÇiNi YUTMAK EMELiNDE 

Tokyo, 15 ( ö . R) - Japonya resmi ıahsiyetlerinden bi• 
risi J aponyanın Pasifik okyanoıunda genişlemesi imki.n vı 

zaruretinden bahsederek Mançukuo ile Çindc lngiliz ve Ame
rikan. endüstrisine İ§ birliği imkinı veriılirıe İngiltere ve Ame" 
rjkanın Japon emellerine muhalefetinin önü alınabileceğini 
söylemiştir. 

ALMAN PROTF..5TOSU 

Londra, 15 (AA) - Almanyanın Çindeki ıefaret me• 
murlarının içinde bulunduğu Vhangpoo ismindeki logil!• 
harp gemisinin Japon deniz tayyareleri tarafından bombat" 
dıman edilmesi neticesinde AJmanyanın Tokyo nezdinde.ki 
protestosu Londranın diplomatik mahfillerinde pelt müs•İl 
bir tesir hAsı] etmİ§tİr. 

Vaşington, 15 (AA) - Salahiyettar mahafil B. Hirota• 
nın Paney hA.ditıeıi münasebetiyle kendiliğinden göndermİI 
olduğu notanın müsait bir surette karşılanmış olmakla hJJ
ıaber Amerikan metalibatına cevap teşkil etmemekte oldo .. 
ğunu beyan etmektedirler. Bu notada münderiç olan tar:ıi .. 
yeler ve tazminat teklifleri kabule ıayan göıülmüotür. fa" 
kat Çindeki Amerikalıların mal ve canlarını tehdit edecek 
yeni hi.diselerin vukuuna mini olmak için ittihaz edileceii 
bildirilen tedbirlere ait kısım gayri ki.fi görülmektedir. 

Vaşington, 15 (AA) - Hariciye nezareti B. Hirotaniıı 
Amerika sefiri B. Grev' e tevdi etmiı olduğu notayı neorel" 
mektedir. Bu notada ezcümle §Öyle denilmektedir: 

Hadisenin rüyet kabiliyetinin pek az olmasından do]ayl 
tayyarelerin gemilerin alametlerini seçememelerinden ileri 
gelmiı olduğu aıikirdır. Japonya Amerikan harp gemisi il• 
Amerikan vapurlarının uiramı§ oldukları hasardan ve tc'" 
lefat vukua gelmi§ olmaıından derin teesaürleı duyrnakt.
dır. Ve Amerika hük6metine tamimi tarziyelerini arzetmeil 
arzu eder. Japonya icap eden tazminatı verecek ve hidiae" 
nin mesulleri hakkında lazımgelen tedbirleri alacaktır. Ja• 
ponya hükümeti daha ıimdiden mahalli memurine bu babd• 
muktezi emirler vermi~tir. Japonya hükümeti bu hi.dise yÜ" 

zünden Amerika ile Japonya arasındaki dostane müneıst'" 

betlerin müteessir olmıyacağını ümit etmektedir. 

Leh kadınları 
On dokuz yaşından kırk beş 

yaşına kadar yardımcı 
asker olacak 

Londra, 15 (ö.R) - Milli müdafaa nazın B. Daff Coo
per dün hariciye n:tzırı B. Edeni ziyaret ederek uzun müddel 

görüşmüştür. Bu mülakatta Uzak Şark hadiseleri dolayısiyle 
bir bahri nümayiş ihtimalinin tetkik edildiği anla§ılmakta
dır. Bu nümayişin ~imdilik Uzak Şark Jngiliz filosunun tak .. 

Roma, 15 (ö.R) - Şanghaydan bildiriliyor. cPaney> 
Amerikan ganbotunun mürettebatını almış olan cBee> lnii~ 

liz ganbotu Yang-Çeden geçerken aahil Çin bataryalarının 

ate~ine uğraml§tır. [ngilizler ateşin Çinliler tarafından geldi
ğini anlamı§lardır. 

Ümit etmektedir.> Varşova, 15 (AA) - Hükümet tarafından parlaınen• 
•Peuple> gazete!linc göre Amerikan umumi efki.rının oim- toya verilen bir kanun 1iyıhasına göre kadınlar 19 yaşınd•J'I. 

diye kadar takip edilen eiyaseti deği~tinneie temayül etme- 45 ya~ına kadar yardımcı askerlik hlzmetini yapabilecek.let" 

ıi ihtimalden uzak değildir. Amerikan gemilerinin tahribi bu dir. Devleti te~dit eden bir tehlike halinde veya harp ~ 
hwe kuvvet vermektedir. B. Ruzvelıin eğer hadiııeler tara- manında bu ıuretle talim ve terbiye görmüş olan ı...dın viyesinden ibaret kalacağı ümit edilebilir. • 

Londra, 15 (AA) Jyi haber alan mahfiller lngiliz ka
binesinin bugünkü ic;ti.rÔaıOOa Çin sularına iki zırhlı eönde-

RUZVELT TARZiYEYi iMPARATORDAN iSTiYOR 

Tokyo, 15 ( ö.R) - B. Ruzveltin doihudan doiin.ıya İm· 

r •• hndan icbar ediline Şikago nutkundalı.i prenıipleri tatbik irtibat, . hava hücumlarına kartı müdafaa, ııhhiye, nak ıY 
movkiino koymak için bu fırsattan , iııtilade edeceii tahmin ve büro İllerinde lı.ullanılabileceklerdir. 

• 


