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Sem,~, 

Bir cinayet mi ? 
Baidat, 22 (ö.R) - Bir lnıiliz tayyare za

bolunımqlar. 

biti olan Corç CeyınQ, Caniye mıntakasında ölü 

FIA 11 ( 5 ) KURUŞTUR Cümhııriyetin tıe Cümhııriyet uerlnin bekçUi, sabahları r•kor ftılari ııazetedir 

m 
lngiliz Ha. nazırı diyor ki: Suriye Dünkü fırtına --- ---~·---

lngiltere değildir Başvekili Anka-
radan ayrıldı Istanbulda duvarlar vı-.. -dostsuz 

"Burada Fransa ve Amerika ile birlikte Türkiyeden 
Ankara, 22 (Hususi muhabirimizden) 

Şehrimizde bulurunakta olan kıymetli 
misafirimiz, Suriye başvekili be.y Cemil 
Merdam bugün de hariciye erkArumız
la iki memleketi alakadar eden mevzu-

kıldı, bir taraça da uçtu 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Karadeniz 
Çekoslovakyaya kadar uzanan lıtanbul. 22 (Husuıi muhabiriına. 

den) - Sabahtanberi lstanbul, ıiddetll 

bir poyraz fırtma.sı içinde çalkanmak.ta• 
dır. Şehirde camlar kınlmtf, bazı duvar• 
lar yıkılmıştır. Eminönünde bir dükkl· 
nın büyük levhası uçmuı, diğer bir dük .. 
ltftnın taraçası tramvay yoluna düşmü~ 
tür. Bu ıurada a:nlı kalan taraçanın çin .. 
kolarını çıkarmağa ç.ahıan itfaiyenin. 
merdiveni kırı1ml§tır. 

devletler grubundan bahsetmek lazımd1r., lar üzerinde temaslanna devam etti. 
Karşılıklı ziyaretler yapıldı. Temaslar, 
dostane bir .. tmosfer içinde devam etU. 
Suriye başvekili temaslarından memnun 
olduğunu söylemiştir. lzmirin . 

Teşebbüslerine kuv
vet ve cesaret veril
mesini bekleriz ... 

---o--

-2-
Belediyenin iki milyonluk İetikraz 

borcunu ödemekte ne kadar zorluk 
~ektiğini biliriz. Bu yüzden, beledi
, .e sene1erce kendini toplıyamamıs, 
bütçesini denkleştirmek, kaybetti~i 
mali itibarı iade etmek belediye, ma
kinasını verimli işler görebilecek ha
le koymak için büyük gayretler sar
fına mecbur kılmıştı. Buna mukabil 
istikrazdan beklenen netice alınma
mıştı. Bu acı hatıra, lzmiri istikraz 
kelimesinden ürkütmüştür. imar iş
leri etrafında reisin beyanatını oku
yanlar kendi kendilerine şu suali 
•ormuşlardır : 

- Belediye, projelerini ta tbik 
için on iki milyon lirayı nereden bu
lacaktır~ 

Dr. Behçet Uz hatıra gelen suali 
cevapsız bırakmamıştır. Etüdleri te
kemmül eden projeleri, hükümetin 
kefaleti altında geniş krediler temi
nine çalışmak suretiyle tatbik saha
oına koymak mümkün olduğunu an
latmıştır. 

Kısaca §ehrin büyük bir istikraza 
ihtiyacı olduğunu ihsas etmiştir. 

Fakat bugünkü teşebbüs, iki mil
yonluk istikraza hiç benzemez. iz
mir bu istikrazın yapıldığı tarihte 
büsbütün perişan vaziyette idi.Yan
gınlıklar, bir kabus gibi, şehrin göbe
ğine kadar uzamıştı. Şehir bakımsız
lık içinde yüzüyordu. istikraz parası 
kısmen gelir getirecek yerlere sarfe
dilemeden eriyip gitmişti. Bugün 
dünle mukayese edilmiyecek vazi
yetteyiz. lzmirde belediyenin otori
tesi kendini hissettiren bir varlık ol
muştur. iş görebilecek bir makina 
kurulmuştur. Yangınlık denilen fa
cialar sahnesi mümkün olduğu ka
dar küçülmüştür. imar mıntakasında 
yeni bir şehir doğmuştur. Denecek 
ki bu levhanın sevinçli yüzü yanın
da hazin tarafları da pek çoktur. 
Evet böyledir. Belediye dar bütçe
siyle ihtiyaçların hepsine yetişmek 
imkanını bulamıyor. işte imar proje
ai bu davayı kökünden halletmek 

, maksadile yapılmıştır. Dr. Behçet 
Uz seleflerinin düştükleri hatadan 
aakınarak projesinde gelir getiren 
kaynaklara azami ehemmiyet ver
miştir. 

Medeni hay';.t yaşıyan şehirlerin 
ihtiyaçları sayısızdır. Tatmin edilen 
her ihtiyaç daha mütekiımil bir yeni 
ihtiyacın belirmesine yol açar. Bunu 
bildiğimiz halde ekseriya takip etti
ğimiz yol sadece ihtiyaçları saymak
tan ibaret kalıyor. 

Bu iş belediyeye aittir. Belediye 
niçin yapmıyor, diyoruz .. 

isteklerimizi sıralarken belediye
nin verim kudretini, bütçesini dü
§Ünmeğe lüzum görmiyoruz. Hele 
biraz dünyayı gezmiş olanlarımız, 
hatta Anknraya bir kııç defa seyahat 
edenlerimiz her adımda şikayet ede
cek yığın yığın sebepler.buluyorlar. 
Bu tenkitler terakkiye susamış olan 
bir milletin tabii tezahüratıdır. iş 
adamları dileklerin, şikayetlerin çok
luğundan müteessir olmazlar. Onla-

- SONU iKiNCi SAHiFEDE -
ŞEVKET BiLGiN 

Londra, 22 (Huıwıi) - Avam ka· 
maTaOında muhtelif mebusların birçok 
müdahalelerinden sonra hariciye nazın 
B. Eden batvekilin nutkunu bazı nokta
lorda tamarnlam1', bilhassa müstemlek~
ler meselesi hakkında ıu beyanatta btı
lunmuttur: 

.;_ Hükümetin · diier müstemleke 
memleketleri zararına Almanyaya bir· pll .. 

zarlık teklif edebilec~ği hakkmdalü ta
liıJan kat'i olarak tekzip ederim. Bil
he.sıa harpten evvel Portekiz arazl!.ı 

hakkında yapdmıt bazı müzakereleri tek
rar ele alabileceğimiz İma edildi. Şunu 

sarih olarak ~öylemek isterim ki harpten 
t-vvelki teklifler bizim i~in ölmiqıtür ve 
onları aala diriltmek niyelmc!e değiliz. 

Keza miiatem1eke meıe1esinin diğer mÜS· 
lemlekeci devletler uranna hallini ara
mıyoruz. Nasıl ki Avrupanın gijçlüklc-

- SONU OÇONCO SAHiFEDE - E. Eden 

Suriye başvekili bay Cemil Merdam 
bu alqam Ankaradan ayrılmış ve sa
mimi tezahürat arasında teşyi e<lilıniş
tir. 

SURJYE DAHIUYE NAZiRi 
TORKIYE ALEYHiNDE NEŞRJY AT 

y APILMAMASINI EMRETil 
• . 

lstanbul, 2 2 ( Hususı muhabirimiz- : 
• 

Fırtınadan coştu~u 
dakikadan beri bir 
çok vapurların akı
betlerinden haber 
alınamadığını dün 
gece radyolar ha-

ber veriyordu 

Tramvay münakalatı saatlerce dur• 
muftur. Fırtına denizde daha mühim ha
aarlar yapmıştır. Birçok manevralarla 
oandallann battığı anlaoılm1'tır. Sirkeci-< 
de demirli bulunan Antalya ve Analar. 
- SONU OÇONCtl' SAHIFEDE -den) - Şamdan bildirildiğine göre da- :,111111111111111111111 ••••••••••••••••• 

hiliyc nazırı, dün gazetecileri n~zdine 1 .,,~,,,..;;.m======;.;,;;,,..~=....,..,,..,,,_ ___________ """""" 
davet ederek Suriye ~ Türkiye münase- Adi• 
Leıleri etrafında görüşmüt ve memleke- ıye 
tin menfaatine olarak Ttirkiye .. Suriye 
siyasetine müteallik münakaıalann ve 
menfi ne~riyatın kapatılmasını hükümet · 
namına rica etmiştir. Nazır, böyle nazik 
zamanlarda bu gibi rnünakaşalaTın zarar
lı olacağına ehemmiyetle işaret etmi§tir. 

sarayı 

Otobüsler meselesi 
Belediye 

yanyana 
······Bu • • • 

sarayı ile 
olacaktır 

~1 Bele iye e.ncümeni T rambüs tertibin
de oniki otobüs sipariş etmiştir 

....... /stanbulda""" 
---·---

Büyük dedikodu 
mevzu olan otobüs 
hadisesinin iç yüzü · 
hakkında bu mü
nakaşa ile alô:ka-
dar bir zatın söz-
feri .. . ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Eşhasa ait otobüslerin hususi sen'.U:-
lerde kullanilamıyacağı dün, befodiyc 
zabıta memurları tarafından alfikadarla
ra tebliğ edilmiştir. Belediyenin oto
büs servisleri başlıyalı beri lst.anbula 
gönderilen araba sayısı otuz dörde ba
liğ olmuştur. lzııllrde kalan 33 arabadan 

Bay Etem ve 
on adedi Güzelyalı hattında, onu Tepe
cik hattında, beşi Burna.va haltında, üçü 
Karşıyaka hattınôa, beşi de Buca hat
tında işlemekle<lir. 

~-

Mş. Çankayşekin · yeğeni 
Japon askerlerinin gerilerine · karşı 

bir A 

umu mı taarruza başladı .•. 
...... l ngiltere . ...... 

Hongkongtaki men 
f aatlerini hini ha
cette bir harbi göze 
alarak mu haf aza 
azmindedir 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Roma, 22 (ö.R) - Japon kayna· 

ğından bildirildiğine göre mareıal Çan· 

Kay-Şekin Moskovadan dönmüt olan 
yeğeni dıt Moııolistandaki kuvvetlerin 

rş ıcın ...... 
• 

12 ,000 metre mu
rabbaı bir arsa ay
rılmıştır. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Belediye daimi encümenının 

dünkü toplanbıında, adliye veka
letince lzmir imar ıahaıında 
meydana getirilecek adliye aara• 
yına tahsiı olunacak arsa mesele
si görütülmüt ve tesbit edilen yer 

. muvafık görülmüttür. 
/ Ayrılan arsa, belediye aarayı· 
nın yanı batındadır. Yani adliye 
ve belediye sarayları yanyana ola
cak; adliye sarayının arka kıımın· 
da ceza eyi yapılacaktır. Ceza evi 

1 ile adliye aarayı araıında genit bir 
bahçe meydana getirilecektir. Bu 
it için 12000 metre murabbalık 
bir arıa ayrılmıt ve keyfiyet adli
ye vekaletine arzedilmiıtir. 

GARAJ PLANI 

B. Delbosun 

, 

iyzahatı 
. "" 

Fransız Reisicümhuru· 
kendisine teşekkür etti 

baoın" ııeçerek Japon askerlerin gerileri- B. Delbos Fransamn Bükreı ıefiri ile birlikte kral Karo! ne:dinde 

Çcınıı • Kav • ~ek .,_. kcınn 

ne karıı bir umumi taarruza baf)amıthr. Paris, 22 (ö.R) - Nazırlar meclisi· miı ve ziyaret ettiği m=ıleketleri Fran· 
MarCf&) Çan-KayŞek hala Han-Keu• nin müzakereleri neticeılnde ıu tebliğ oaya bağlıyan bağların oaiilamlığını mü· 

da bulunmaktadu. lngillzler Hong-Konır neıredilmiıtir: tahede etmek imkanını bu ~yahatin her 
mintakaıındakl menfaatlerini. her teY• .cB. Delboı prkl ve meıkczl Avru- tarafta kendisine verdiğini kaydetmiştir. 
~_}Of!U B~Ct SAHiFEDE - padakl aeyahatlorl hakkında izahat ver· - SONU tl'Çtl'NCü SAHIFEDE -

• 
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SOR UY O Z: 
Kadınla erkek arasında 

TEMiZ 

ve -
Menfaatsiz 

Bir -
Arkadaşhk 

Kabil mi? 

IZ·DI V 
Aile yapısı kurulurken 
dikkat edilecek nokta 

Bir Amerika[, alimin düşünceleri - insan 
nesli niçin cılızlaşıyor? Hasta kadınlar .. 

YENi ASIP! - n-r -·· 

ŞEHiR HABERl:ERi': 
KIZILAY CEMiYETi 

yıldönümü •• •• gunu Kuruluşunun 
Münasebetiyle Cumartesi günü büyük tören yapı-

lacak, gençlik teşkilatı iştirak edecek 
önrimüzdcki cumartesi günü KlZllay 

Cemiyetinin kuruluşunun altmışıncı yılj 
dönümüdür. Bu münasebetle o gün 
memleketin her tarafında büyük teza
hürat yapılarak bu hayırlı Cemiyetin 
yarım ıasır geçen çok asil ve nezih mev
cudiyeti ve mustarip b2ş: iyele karşı 
yaptığı şefikane hizmetleri tcı.kfır ve 
tesil edılecektir. 

1 - Hava açık olduğ" ~l.dirde cu
ma~i günü saat 14.30 da Cümhuriyet 
meydanında, yağışlı olduğu takdirde 
Halkcvinde merasim y.:ıpılacah.-t.ır. 

2 - Hava yağışlı olduğu takdirde 
Halkevinde yapılacak törene Partililer
le orta dereceli okulların her birinden 

• onar mümessil ~ istekli bütün vatan-
daşlar iştirak edeceklerdir. 

3 - H:ıvanın müsaadesi halinde 
Cümhuriyet alanında toplanılacaktır. 

A - Eşrcfpaşa, Dolaplıkuyu, Ikiçeş

melilc kamununa bağlı ocaklır Ikiçeş
melikle birl~eceklir. Alana, tek kafile 
halinde geleceklerdir. 

B - Orta dereceli okullardan kız ens
titü ü, Bölge San'at okulu, Karataş oku
lu, Kız lisesi saat on dörtte alana ye
tişmiş ve yerlerini almış olmak üzere 

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

Köylünün 
---•·---

Kızılayı, müşfik 
çehresiy ve 

le 
rahim 
tanıması için 

onun anlıyacağı 

Lisanla varakalar 
hazırlatıldı ve da 
ğıtıldı. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
recektir . 

Bundan sonra Kız Öğret.men okulu 
öğrencilerinden okulunca münasip gö
rülecek hir kız.la, Erkek lisesinden bir 
erkek öğrenci Kızılayın Tiirk cemiyeti 
içindeki ruhunu ve manasını tebarüz 
~ttirecek kısa birer hitabede buluna
caktır. Bu hitabeler yazılmış şekilde da
ha evvel okul idaresinin tashlhlnden 
geçmiş olacaktır. Kıt. lisesi öğrencilerin
den biri tara!ından Avni Ozaıwı Kızı
lay marşı inşat edilecektir. 

4 - O günün gecesinde bütün Parti 
ocaklarıncla Parti ocak başkanları, on
ların intih:ıp edecekleri zevat tarafın
dan cemiyetin insani hinnet ve vazife
leri hakkında söylev verilecektir. 

5 - Bu mevzu etrafında köylüniln 
anlıya.bileceği bir lisanla varakalar ta
bettirilerek gönderilecektir. 

6 - Hnv.a açık olduğu takdirde Do
kuz EylUlde olduğu gibi Cemiyet tarafın 
dan açık bir otomobil içinde Kızılayın 
canlı bir temsili yapılacaktır. Ve bu 
araba Hnlkevinden kalkacak bandonun 
ıaıitnsında ve bir öğrenci kolunun önUn
de hareket edecektir. 

7 - Hava yağışlı olduğu takdirde 
Ralkevinde Dumlupınar ve Sakarya 
okulları baş öğretmenleri tarafından Kı

zılay hakkında iki tabloviv.a.n temin 
olunacaktır. Cemiyet mensuplarından 

birl tarafındın Kızılayın hizmetleri hak
kında bir konferans verilecektir. 

8- ~erasim bitmeden önce Atatürk 
heykeline çelenk konacaktır. 

9 - Biltiln şehrin gerek rcsml ve ge
rek gayri resınl binaları bu yıldönUmü 
şerefine süslenecek ve bu işl Emniyet 
dlrektörll temin edecektir. 

•• •• 

lzmirin 
T eşebbü.slerine kuv
vet ve cesaret veril
mesini bekleriz .•• 

-0--
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• BAŞT ARAFI BfRINCt SAHtFEDE -

rı yalnız muvaffak olinuı iyi ese~ 
lerin kötülenmesi müteessir edebi• 
lir. 

* Belediyenin icraatı l<.ültürparkı 
ve imar mıntakasına inhisar ettiğin\ 
iddia edenler bile burada yapılan ir 
lerin lüzumsuzluğundan bahsed~ 
mezler. Olsa olsa önemli işlerin çok 
önemli işlere tercih edildiğini söyli· 
bilirler. Bu da bir takdir meselesidir. 
ihtiyaçlar o kadar çoktur ki memle
kette ne yapılsa yerindedir. Izmir. 
heyeti umumiyesile modern bir §O' 

hir manzarası vermek için muazzaııt 
bir gayretin hep birden yapılmasına 
ihtiyaç vardır.Belediye reisi Dr. Beh· 
çet Uz şimdi bu yola girmiştir. HU· 
kümete verilen projeler tetkik edile
cektir. Hükümetten dilediğimiz 
kendi vasıtaları ile bir an evvel mO"" 
dern bir şehir halini almağa azın~ 
den lzmire, lzmir belediyesine muh·· 
taç olduğu kuvvetli himayeyi bahş
etmesidir. lzmir bu teşebbüsüle di· 
ğer şehirlere de örnek olabilir. Bü· 
tün Türkiycde belediyeler bütçel~ 
lerinin takatsızlığmı giderecek haın• 
lelere muhtaçtırlar. Sanayiimiz, :ıi· 
raatimiz nasıl organize ediliyorsa. 
şehirciliğimiz de verimli iş yapabi• 
lecek hale konmalıdır. 

ŞEVKET BiLGiN 

• Niçin cinayete kadar gidiyorlar? 
münasip göreceği zamanda ve mesul bir d · 
mürebbinin refakatinde muntızaın yU- Bele ı· ye 
rüyüş nizamındu hareket edeceklerdir. 
Enstit:l ve San'at okulu öğrencileri hü- l 

Rokfeller ensUtUsil profesörlerinden Dr., kadın tarafındadır, demek oluyor. :kümet konağına kadar vesaitle gelip, on- Kötü .. gıda madde eri KOMUR DERDi 
George Sheruvood'un clzdivaç. mev- Evlenen bir kadın için izdivaç hayatı dan sonra yürüyüşe geçın!!si de caiuiir. satanları cezalan-
ı:uu etrafında bUyUlc bir aLJlka ile takip içinde şuur ıararnak beyhudedir. Onun Ticaret lisesi, Karataş, Tilkilik §Ube-
ettiğim blr makale serisi haIA önümde yegane emeli saadettir. Mesut olınak is- si ve Erkek lisesi öğrencilerile Karşıya- dırıyor 
duruyor. Doktorun iddiasına inanmak ter, fakat bu sahada kal'iyyen fedakar- ika ve Kız öğretmen okulu öğrencilerin· Son hafta içinde belediye mıntakala-
ldznngelirsc, izdivaçta ehemmiyetle göz lığa razı olma~ den mümkürı mertebe çok nisbetle ço- ıında 4237 muhtarlık muameleai yapıl
önUnde tutulması gereken en mühim O zaman, ailenin ikinci baş elemanı cuk, kendi okullarından alana gelen yo-1 mıştır. Geçen ıenenin ayni haftumda 
noktal.a.rdan blrt de tarafeynin cinsiyet olan er~eği bir d~tincedir: a.lır: Erke_k 1 ıun en .kısasını ihtiyar ederek yürüyüş-' yapılan muhtarlık muameleleri 25 76 idi. 
Hannonileridir. sa .. nır k.ı k. adında.kı bu ruhı tefsır, .. b .. 1r I te bayrak, trampet te bulunduracaklar-! Son bir ay içinde vezni noksan görü-

Muhtekirlerle şiddetle 
mücadele edilmelidir .. 

~ Sh ___ ;ı 1 d kl kt ı:r k k t•- b ok•- b k ...................................... .. uvA-wr eruvvuu mevzuunu ana- one ı ır. cıa ı n .&e u n "'-' uyu dır. Buca, Burnava orta okul öğrenci- len 663 kilo ekmek müsadere edilmit 
tırken şl)yle konuşuyor. : bir sır, bir kadınlık sırrıdır. ilerinin iştiraki ihtiyaridir. Fakat gelin-' ve sahipleri tecziye edilmi~tir. Ayni ay Islak ve Taşlı 

cAilcnln yapısını kurarken kadın ve Eğer erkek bunu idare etmesini bi- diği takdirde mutlaka kumanda altında 1 içinde 2 50 kilo kaçak ve damgası% et 

erhlı:tckl cinsiyet kudretıerını ölçmek lirse yuvanın şartıarı düzenine circr. I hareket edecek ve alandaki yerlerini o müsadere edilmiştir. 2 3 baş hayvan ya· Bı·r hı·to .kömu .. rün 
MeU henüz en medeni ve müsbet çalı- idare edemezse, yani cinsi aluka balısın- şekilde alacaklardır. 1 kulanarnk sahipleri tecziye edilmiştir. 
şan cemiyetlerde blle yerleşmemiştir. da ileri giderse ailenin ~·.apısında umu-1 C - Her okula ait öğrenci kafilesi-

1 
Şüpheli iki köpek müşahede altına alın- J 0 • J J kur aşa sa-

Bu yilzden insan neslinde büyük bir mi bir ı.auf başlar. işte bu zaaf cHadi- nin b:ışında varsa ~endi izcileri l.ıulu- 1 mıştır. Kontrat imza etmeden ev isticar 
ç6ld1ntü başlamışttr. Kuvvetli Iskoç sc.> dir. nacaktır. eden 182 ki§i tecziye edilmiştir. tılması yoksul hal-
edteğinln çehresinden ok.an sıhhat ma- Bunu biraz daha tafsil cdebililiz : Iz- D - Süel bando Halkevindcn kalka- Cıda maddeleri aatıııiyle alakadar k • • {-, b 
nasının yanı bıış"ın.c'b büyük bir noksan dıvnçlarından sonra gelen devre içinde I cak ve Yalılar semtin-den harekele ge- l 046 kişi, kötü mevaddı gıdaiye kul- 1 Ve lŞÇl SlRl l Ü· 
yernlmağa başlamıştır. Insan neslinin ruban ve hissen yorulan ins;ınlar için çen ilk nfilenin başında hareket edecek- landıklanndan tecziye edilmiştir. 45 şo- yük ıstırap içinde 
çökmesiyle, kUçUlmesiyle neticelenme- evlilik hayatının tadı, tuzu yoktur. Bi-

1 
tir. S:ıat 14.30 da Kızılay teşkilatından för, seyrü sefer talimatnamesine aykırı 

sl mukadder olan bu yıkımın önüne Jil.kis yorulmadan, cinsi nlfıkalarmı ileri 
1 

bir üye cemiyetin geçirdiği s:llahat ve: hıareket ettikleri, 35 satıcı eski tartı aleti bırakıyor .. 
~ek için bütün dünya ilim adamla- götürenler için, {izyolojikman bir zaaf yaptığı hizmetler hak.kında söylev ~e- ı kullandıklanndan tecziye edilmişlerdir. • ....................... u ............ .. 

rının bu mevzuu, belll başlı bir me.şga- başlar. Bu ise ikin~ clıadise• dir ve so- 1 I Gayri sıhhi görülen dört dükkan beledi- Dün h:ıva biraz sertle§ince kömür der-
le olarak ele alnullart lhundır. nu müthiş bir sukultur. 1 ikaz ve ısra~la~ı üzerin~~? gün mahke- yece kııpatılmı~tır. 165 esnaf muayeneye di bütün şiddetiyle duyulmuştur. 

Hesap ediniz: ki cinsiyet kudreti yüz- O zaman kadın tarafında kıskanç meye celbedıld.im. Verdıgım cevap aşa- sevkedllmiştir. 34 kişi mezar ve cami ci- Fakir halle, kömürünil kış gelmeden 
de elliye bile yaklaşmıyan bir erkekle, hisler yer alır, ihtıras hakim olur. Ka- ğı yukan şöyle idi : varlannda dilendiklerinden yakalanmış.- tedarike muktedir olmıyan aileler bir 
cinSiyet kudreti yüzde yüze yaklaşan dm, şuursuz hareketlerini idare ede- <Kocasını ve üç yaşında.ki çocuğunu !ardır. kaç kilo kömür tedarikinde büyük zor
blr erlrek bugün kolaylıkla evteqebili- mez.c;e sonu fUciadır. Hntta belki de cin- ~~dür~n Bn. Einer tıbb~n. ~ir ka~il de-1 Yenmiyecek kadar fena hazırlanan 9 3 lukla karşılaşmışlardır. 
yor. Bunun neticesi ise cılız bir nesil, nettir. gıl, bır hastadır. Kendısını hapıshane-

1 
ekmek. 300 kilo et, 150 kilo sucuk, Şehirde kömür mü yoktur ? 

cılız bir insan nesli oluyor.:. Cinayet i~liyen kadınlar, çocuklarını den ziyade hastanede neza~e~ alt~nda 102 litre ~irke, 500 litre süt, 16 teneke .. Salillıi~elt.:ır makamların ı:ıninalına 
Çok uzun ve tafsiU\lh konuşan dok- boğazlı yan kadınlar, erkelcrini yatakla- bulundurmak faydalıdır. Hlldiseyı ta-ı Halep yagı, 2 7 varil zeytin, 18 7 kilo gore Izmırde halkın kışlık ihtiyacına 

tor, bir aralık, cinSi temayüller bah- rında, uyku esnasında öldüren kadınlar, n~~ın:n ink~r e~m.esi ~se doğrudur. Çün- ze~tin yağı .. 700 şişe gazoz, 36 teneke 1 fazla.siyle y~.lec~k kadar köm~ vardır: 
sırula kadını ele alıyor. Kadına, ailenin çocuklarından nefret eden kadınlar bi- .kil boy le bır hadıseyı, dalgın ve h3sta lyogurt, 3 kılo kahve. 15 teneke peynir, 1 Şu halde komtir noksanına, fıatlerdeki 
yapısında erkekle milvazi yi.irüyen bir rer caniden ziyade, cinsel hanuonileri- bir dakikasında işlediği için ekseriya 6 75 kilo yemi~. 75 sandık portakal, 246 

1 anorm:ılliğe ne mana vermelidir? Asıl 
yer ayırarak iddiasını bu ooktada şu ni isr:ıfla zaafa uğratan birer hastadan hatırlıyamaz,. 1 adet pide, 1500 adet simit. 26 kilo kıı-1 gar:ibi kömür fiatinde nisbelsit. bir dal-
surctle tafsil ediyor : başka bir şey değillerdir. Neticede 29 yaşındaki bu zavallı has- dayıf ve 300 kilo incir imha edilmiştir. ga~ın ı.ıevcul olmasıdır. Çarşıda, 
Kadın, izdivaç tn<?V2'UU önünde mu- Bu sene, 21 temmuz tarihinde Ossi- ta elektrik ndalyesinde can vermiş- B 111 d muhtelif semtlerde kilosu sekiz bu-

-
mürü Eşrcfpnşada, Dolaplıkuyuda oA 

bir kuruşa, Mezarlıkbaşında on kuruşa. 
Karantinada on üç kuruşa satıyorlar . .• 
Ayni şehirde kömür fiatindeki bu bil· 
yUk farkların önUne geçmeğe elbette 
lmktın vardır. Zannedildiğine göre bil• 
yük kömür depoları fia.tleri yükseltmek 
için havaların soğumasını bekliyorlar .. 
Bir ikinci nokta da sa.tılan kömUrlerill 
kalite bakımından arzetliği berbat v~ 
ziyetUr. Islak, toı.lu, topraklı bir kilo 
kömürün 10 - 13 kuruşa satılması kÖ' 
mür fiatinin yinni kuruşa yükselUtmesi· 
ne muadildir. Fakir halkın, işçi sını~ 

fın bu vaziyelten büyük bir ıstırap içiıY 
de kalacağı meydand4dır. SalAh.iyettar 
makaınlıırdan rica ediyoruz : 
Kış btilün insafsızlığiyle basrnadaıt 

:kömür derdine bir çare bulsunlar. l(Ö-0 

mürü 3 - 4 kuruşa mal eden depoların 
yüzde iki yüz ihtikar yapmalarına ıne.1-
dan verilmesin. Valimizin bu mesele il• 
ehemmiyetle alakadar olduklarına cmi• 
niz. icap ederse hÜyük kömür tüooarlaı1 
bir içliınaa davet edilerek kendilerİ.11• 
ihük1ida mücadele için alınacak tedbir" 
terin çok ağır olacağı anlatılmalıdır. au· 
ıasa işçiyi, yoksul haUcı müsterih ede
cek bir esaslı tedbire v.a.kit geçirmcdcJJ 

ltavemeü pek az olan bir elemandır. Ev- yoda elektrik sandalyesine oturtul:ın Ur.> er gama O asının çuk kuruşa alınması mUmkün olan kö-

J~~ ~~~ku~~i~~d~~~~~m~·~~~~ ~~~~~ae~me ~n h~abı ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~-~~~-·-~ 
bir çok fedakarlıklara hazırlanmış ola- tiği. sırada hfıkim W. Martinden bir celp veren hakimlere hitap ederek evlenme T h • ı T hJ • • ı • 

başvurmak zamanıdır. 

rak görür. HattA, evlenme akabinde, ko- varakası almıştun. Hadiseye ait tafsila- şartlarının yeniden tetkik edilmesini ve Bayındır ve Bergama ticaret odaları· a m) Ve a ) Ye ) Ş e rJ 
nuştuğu erkeğe b:ızı avanSlar bile ve- tı gazetelerde takip ettiğim için, mü ta- salim bir esas bağlanmasını istemekte- nın 9 36 ydı hesabı kat't cetvelleri iktı-
rir. hassıs sıfatiyle dahi olsa ıniitalaaım söy- dir. sat vekaletince bazı tadila.tla tasdi.le edil- ' 
Şu halde, hatanın en büyük hissesi lemefc i leınıyordum. Ankadaşlarıının NERIMAN GORSA ıniştir. Liman amelesinin müra

tetkik ediliyor TAYYARE SiNEMASI 
BUGONKO SEANSLARDAN iTiBAREN 

Sinemacılık aleminin timdiye kadar yaphğı filimlerin en muazzama ve en müthiti 

MAHKUMLAR KALESi 
FiLMiLE HAK.Uct ZAFER TACINI GiYECEKTiR. 

Bu filim: Filim değil bir mucize .•• Temsil değil bir sanat abidesidir ... 

MiLYONLARCA FRANSIZ FRANGINA MAL OLAN BU FiLiMDE 

ANNA 
SANAT KUDRET VE KUVVETiNiN FEVKiNE ÇIKMIŞTIR 

Atk ile Yazife ara11nda mülhit mücadde .•• Her feyden eYVel vatan ve istiklal diye bağıran... Zulme... istibdada raimen 
yılmayan gençlik ... Müstebit ve ma~rur bir saltanatın yılullft ... Gibi hel" bireri birer mevzu tetkil eden bin bir ıafahat ... 

AYRICA: RENKLi MUCI ve PARAMOUNT JOURNAL 
SEANSLAR: Her gün 3. 15 - 5.50 - 8.25 de... Cumarteai, Pazar 12.40 da 

caati 
Liman tahmil ve tahliye müteahhitli

ıl (;inin liman amclcleri menfaatine ha re
I dilmesi etrafında yapılan müracaat üze
rine. şehrimiz Ticaret Odası bu i§i tetki
ke başlamıştır. Bu iı i~ilerin çok sarih 
olan haklanna taalluk ettiği için inceden 
inceye tetkik edilecek ve bir karara bağ-

lıınacaktır. 

Ö v d•v• • •• b • • l"ın bİI gren ıgımıze gorc u ı:fın sa ı 
k·ıd "d · · · ı· ·d · in btı fe ı e ı ııre~ ıçın, ıman ı arcsın 1' .. 

işi bizz:ıt idare etmesi de tetkik edilnıc 
tedir. Eğer liman idaresi bu işi Uzerirt

0 

ıJırsa liman işçileri daha salim bir ,ekil• 
ele çalışma imkanlarını bulacaklar ve tet' 

fih edileceklerdir. Memleket ticareti b•' 
kımından çolc mühimsenen bu ıraev-ttlı 

Türldye bayrağını hamll olmıyan va- bir an evvel hal yoluna konulmuı ol•' 
purlann lunir limanına getirdikleri itha· k 
lat eşyaaiyle, lmıir limanmdan eenebl 

cıı tır. 

memleketlere eevkedilen ihracat cıyası· 
nın ta1ıliye iıterinde çalııtll'llan ameıe1e Mısırda Danga ııar 
ait olma11 icap eden haklardan bir kuı- d ...... ııcJeA 

Mı.sırda dang haıtalığı ııörül uğ\l , 
mı geçen seneye kadar bir müteahhide irt' 

Mısır dönÜ§Ü Türkiye limanlanna u 
verilmekteydi. -'-il• tı btı' 

Mütaha.ssıa amelenin aaz.lanma1t üzen- yacak vapurlar, ıahil sıhhiye teP' il ele" 
nC" bu iıin kendilerine veriJmesi tetkik lunon limanlarda 4 gün bekletile~ h" 

f -'- d"I '- • . . klcra ırP edilmektedir. Vilayet makamı da bu if- zen ~le e ı eccllli. ve sıvrısıne • e" 

le alakadar olarak odanın tetkiklerini bir 1 edilecektir, Yolcular da 6 gün tıbbı " 
an ev:vel bitirmesini istemişt... fzaret altında bulundUf'ulacaktır. 



Kanada 
• • 

lngiliz H. nazırı 
diyor ki: 

. 
- BAŞT ARAF! BIRtNCI SAH1FEDE -
rinin hallini de diğer Avnıpalı memleket
lerin zar~nna olarak aramamaktayız. » 

INGtUZ SiY ASETt 

t S Dl em 
cJngiliz siyasetinin uzak ~k hakkm

da takip ettiği üç prensip vardır. Birici
si sulhun iad~ini temin i5in şerefli ola
roık ne yapmak mümkünse bunu yap- I 
m..-ıl~tır. ikinchi beynelmilel taahhütleri 
t~ olıımk yerine getireceğimizi hatırlat
maktır. Oçüncüsü de kendi menfaatleri
mizi ve tabii olarak lngiliz arazisini mü
dafaa mecburiyetinde olduğumuzdur. 

Uzak Şark vaziyeti çok vahimdir. Bu 
hu=ustn memnuniyetle gördüğümüz tek 
bir nokta vnrdır: Bu da Amerika bükü-

A · deniz Fra sız - lngi iz e ·z uv
vetlerinin teşriki mesaisi k vvetlidir 
Kanada büyük bir harp zby- lngiltercnin Uzak Şnrka bir filo gön-

Paris, 22 (A.A) - Gazeteler ekseri- derip göndermiyeceği henüz malum de
yctle Londra hükUmeti Uzak Şarka bir ğildir. En yakın ihtimal tekliflerini son
!ılo göndermcğe knrnr vcrdiğı takdirde radan kabineye bildirmek üzere muhte
Frnnsanın Akdenizdc Ingilizlere müza- lif hal şekillerini tetkik etmesi ıçın 

heret edeceğine kanidirler. Petit Jurnal Amiralliğe tam salfıhiyet verilmiştir. 
diyor ki : Republik, Uzak Şark hadiselerinden 

Fransa eğer lngiltere isterse Ingılle- her halde Japonyaya karşı koymak için 
renin müttefiki ve eski dostu sıfatiyle bir Sovyet - lngiliz yakınlığı ve Avru
mUdahale edecek ve Ingiliz deniz kuv- padn Ingiliz nüfuzunun azalmasına ma
vcllerlnin kısmı küllisi uzak Şarka gi- ni olmak için <le Ingilterc ile Fransa 
4Jer gitmez Akdenizde statükoyu muha- arasında daha sıkı bir iş birliği olacağı
fıızn etmek vaziiesini üstüne nlacaktır. nı yazmaktadır. 

Ayni gazete dün Delbos ile Philips Paris, 22 (Ö.R) - Londradan bildl-
ru-nsındaki görüşme hakkında tefsirler- rildiğine göre Ingiliz ha\•::ı ordusu gen~l 
ôe bulunnrak şöyle demektedir. mUfottişi Mısır, Hindistan, Singapur ve 
Görüşme esnasında Akdenizdeki In- Hong - Kongta bir teftiş seyahatine çık

glliz harp gemilerinin Uuık ~ka gön- mıstıı·. Bu seyahatin Uzak Şark hadise
derilmcsi ve Fraruanın da A.kdcnizde }eriyle mi.inası:bcti olduğu tahmin edil
stııtükoyu muhafaza etmesi ihtimalinden mc·ktcdir.' 
bahsedilmiştir. Ottava, 22 (A.A) - Nafia naz.ırı in-

Epoguc şöyle yazmaktadır : tihab:ıt doloy1siyle yapılan bir toplantı-
Fransanm da Uzak Şarkta müdnfoa I da Panay toP_çekerinin torpilfonmesinin 

edilecek mUhim menfaatleri bulunduğu Kanada~ a harp tehlikelerini gösteren 
için Ingiltereye yardım etmekten çekin- ve tcslihat icrası zaruretini irae eden 
memesinin sebebi pek rıla anlaşılır. bir delil teşkil etmesi lazım gelmekte 

Ayni gazele, Ingilizlcrle Amerikalıla- olduğunu be~ nn etmiştir. 
rıtı bir deniz nümayişi yapm::ık ihtimali- Nazır Amerika ile ln,gilterenin bir ih
nin daima mevcut bulunduğunu ilave tilfifa sürüklenmeleri halinde büyük 
etmektedir. Okyanus sahillerinin tl'hlikeye maruz 

Ö\-T gazetesinde Genevieve T cıbouis kalacağını söylemiştir. 
Panay hadisesinin Amerikalıların harp Hatip sözüne devamla şöyle demiştir: 
etmeğC' ha7.ır olup olmadıklarını nnln- Bu iki devletin bizi himaye edecekle-
mağa matuf bir sondajdan ibaret oldu- rini söylemek doğrudur. Fak::ıt her şey
i:,runu yaımakta ve ,ı.;unları ilfwe eyle- den evvel biz kendi kendimizi himaye 
mektedir : etmeliyiz. 

lngiltere - ltalya müzakereleri 

BIR ~:HRALA Y AZLEDILDI 
meliyle daimi olarak, gündelik olarak 

Şangha:r. 22 (A.J\) _ Emin bir istijare vaüyetindc olmamızdır. Birçok 
membadan h"ldiril:iı~·in" göre miralay defalar iki hükümet birbirine müvaxi ve· 1 
Hasmimoto Vuhu mıntakasınd::ıki Jn- )'a .mümasil tekilde hareket etmİ§lerdir. I 
pon kuvvetleri kumandnnlığından nzle- Bu Ja arumızdnki İş birliği hakkında fay- 1 

d:llı bir i~arettir.» ! 
dilmiştir. ı 

AMERIKAN BA YRAC:INA Netice olarr.I< hariciye nazı=ı ıunları 
HAKARET 5öylemiıtir: 
Şanghay, 22 (A.A) - Röytcr muh"a- «lngiltere dostsuz değildir. Bu-1 

birinden : rada Fr_ansa ve AmerikaJan bahs-ı 
Itimada şayan ecnebi nıembafardnn edildi. Ayni suretle Türkiyed~~ 

gelen mektuplarda Vubuda yeniden iki C~koslovakyaya kadar uzanan bu-ı 
kerre Amcrik::ın bayrağına hakaret edil"' yuk devletler grubundan da bahs
diği bildirilmektedir. etmek lazımdır. Bunlardan baz:-

1 _ Japon askerleri Vuhu umumi lariyle çok sıkı münasebetler ida
hastnnesinc ait bir vapurdan Ameriknn me etmekteyi:ı. Bunlar istikrar 
bayrağını indirerek nehre atmışlardır. ur~;ırlarıdır.» I 

H t d k. 1 J k Ilu müzakereler neticesinde amele l as ane c ı memur nr apon uman- . . • • 
d h{ıd . . b'ld" ·~ı k parliiı tarafındcn verılen takrir Avamı 
:ınınn ı ıseyı ı ırmı~er ve uman- . . . 

d d "ifl · · b"ld" · t'. Knmarası tarafmdnn reddedılmı,tır. an a teessl ennı ı ırmış ıı. 

Dünkü fırtına 
2 - Japon askerleri Amerikalılara 

ait bir binanın Çinli olan kapıcısına bi
nadaki Amerikan bayrağını indirmesini 
emretmişlerdir. Askerler binayı aramış- -BAŞT ARAFl BIRlNCI SAHIFEDE
l::ır ve bir kasayt berhava etmişlerdir. ta vnpurlan demir tnrnynrak uzaklara 

CENUBI ÇINE SEVKIYAT c~tmişlir. Sarayburmna çupmak tehli
l:esi geçiren bir Amer.knn vapuru, sarfc-

Şanghııy, 22 (A.A) - lyi bir mcmba-ı dilen ciddi faaliyetten onra, müşkülatla 
dan bildirildiğine göre pazardan beri 30 kurtnnlmı tır . 
bin Japon askeri Şnnghaydan avr lmış-1 Fırtınnnın tahribatı Karodenizde d.ı
tır. Japony.anın cenubi Çine aEkcr gön-ı hn çoktur. Bazı ecnebi vapurlardan ha
dermektC' olduP,u kanaatini bu sevkiyat her almamadığını Tııdyo haber vcrmekte
teyit etmektedir. Voosungda SO kadar 1 dir. Karadenize sefer durmuş gibidir. 
Japon vapuru nsker ve ycyecek almak Bükre!;, 22 (Rad)o) -- Knraden:l 
üzere beklemcktroir. de müthiş fırtınalar hüküm sürüyor. Bır 

çok vapurların akıbetleri hakkında ha-

A erikan 
her nlınomnmıştır. 

Filistin 
dan 

propagandasın- Filosu Uzakşar~-

1 
ta harekete mı 

B. De bosun 
iyzahatı 

baş ıyamıyor geçecek? 
Londro, 22 (A.A) - Daily Mail ga-

GTandı• • l ·ı • l • LJabeşt"stan- zetesinin Vaşingtondan öğrendiğine gö-lSe ngı ız erın flı re yapılan bütün tekziplere rağmen 

d d kl ,, l " Amerikan torpido muhribi filotillasının 
Q propagan ayapfl arlnl SOY UYOT Sandiyegoya gönderilmesi Amerikan 

Londra, 22 (AA) - Havruı muha- arasında bir müsademe vukuWlu berta- filosunun uzak Şarkta bir harekete gC'ÇC-
Lirinden: raf etmek üzere münasebetlerinde ııalah ceğini ünde etmektedir. 

Jyi kaynaktan haber alındığına göre cır.inine matuftur. 
Jtalya hükümeti Romn ile Londra ara- 3 - Habeşistıın etrafındaki toprak
wıda müzakereler açılması halyanın in-. larda ltalyn alt!yhine propaganda yapıl
giltere aleyhindeki propagandalara ni- maktadır. 

bnyet vermesi şartına müteallik olduğu l labcr alındığına göre Roma B. Gran· 
hakkında B. Eden tarafından yapılan tel- dinin bu mütalanlannı teyit etmiştir. Bu 
1'ini reddetmiştir. 

Verilen mahimat göre italyanın Lon
dra sefirj B. Grandi Eden ile yaptığı son 
mülakatlardan birinde aşnğıdaki beya
natta bulunmuştur: 

1 - Bari istasyonunun yaptığı neşri
,>at bir şikayet mevzuu teşkil edemez. 
Çünkü bu istasyon lngiltcrenin kontrolü 
1ıltında bulunan veya müttefiklerine ait 
olan memleketlerde Arap diliyle ııeşrc
dilc.n gazete makalelerini yaymaktadır. 

2 - lngilil • ıtalyan miızakerelerinin 
bu~lıca hedefi Afrikada bu iki devlet 

Kudüste 
Çarpışmalar oluyor 
Kudüs, 22 {A.A) - Filistinin şima

linde ve bilhassa Tulkerim havalisinde 
polisle müscllah çeteler arasında çar
pışmalar devam etmektedir. Bu hııvnli
de polis tedhi çi şeflere mt iki evi Cli
namiUe berhava etmiştir. 

Bir musademe esnasında haydutlar
dan iki tanesi öldürülmüş, ikisi yarnlan
mış \ e bıri esir edilmiştir. 

itibarla müzakereler esnasında propa
gnnda meselesinin de münakaşa edilme
sinde ı rar etmektedir. 

Roma, 22 (AA) - ltalyanlar Filis
tinde propaganda yapmağa devam et-

tikleri müddetçe lngilıere ile ltalya ara
sındaki münasebetlerin düzelmesine im

kan olmadığı hakkında Eden tarafından 
Avam Kamarasında yapılan beyanatı 

tefsir eden Messngero gazetesi bu sözler 

İngiltere hükümeti tarafından gösterilen 
su ini) etin bir tezahürüdür, demektedir. 

. lapon - Sovyet 
Balık avı mukavelesi 
Moskovn, 22 (A.A) - Tas ajansı bil

diriyor : 
1928 Japon - Sovyel balık avı muka

velesi 31 ilkkanunda biteceğine ve hal
buki 1!)35 te başlanan müzakereler de 

henüz neticelenmeıniş olmasına binaen 
Japon hükümeti mezkur mukavelenin 
1938 senesi için de tcmdidını rica etmiş 
ve Sovyet hiıkiimeti bu ricayı is'af ey
lemiştir. 

ölüm ve esrar kaynaya°n ÇIN .. Ateş ve hicran fıtkıran ÇtN ... 

En son hadisattan mülhem olarak yapılan filim 

ÇİN GEÇİDl 
Kalplerinizi esrarına takacak.. Gözlerinizi perdeye çekecek filim 

BEŞ SİLAHLI HAYDUT 
fZZ7171.7ZZ7J..72ZZJ 

ANKARA ANT tÇME TöRENJ TORKÇE FtUM 

TORKÇE FOKS DVNY A HABERLERi 

Bunların hepsi L A L E sinemasında 

lngiliz mareşalı 
Mısır ve Hindistana 

gidiyor 
Londrn, 22 (A.A) - lngiliz ı:::ava 

umumi müfettişi m::ıreşal Ellington ya
rın teftiş seyahatine çıkacaktır. Uzak 
Şark vaziyetinle alakadar olduğu beyan 
edilen bu seyahat esnasında mareşal 

Mısıra, Hindistana, Singapura ve Hong 
Kongn gidecektir. 

B. Kellog 
Bl yaşında öldü 
Saint Paul, 22 (A.A) - (Minnesota) 

ZatUrreeden muztarip bulunan B. Kel
log dün ııkşa111 81 yaşındn olduğu hal
de vefat etmiştir. 

füteveffo meşhur Kdlog misakını 

imza etmişti. 
Coolidycin riyasetinin sonunda siyasi 

hayattan çekilerek -eski mesleği olan 
a\·ukntlıkla meşgul olmağa başlamıştı. 

1929 d::ı Nobcl sulh mükafatını alan Kcl
log 1930 da beynelmilel Uıhayl::' divanı
na hakim tayin edilmişti. 

• 
Iase memurları-, 

• 
nın gl'evı 

Paris, 22 (A.A) - Iaşc memurları 

grev illin ederek Paris havalisinin ant
repolarını işgal etmişlcl'dir. Grevciler 
pntronları müşterek mukaveleye riayet 
ı:tmcdiklerini iddia etmektedirler. 

Alman gemileri 
Napolide 

Napoli, 21 (A.A) - Doyçland, Fal
ke, Mo..-e, Zreif, Kondor ismindeki Al
ın&n harp gemileriyle Vollin, Sahrinç ge
misi Cagliariden Napoliyc gelmişlerdir. 

lkincikiinunun ikisine kndar burada ka
laraklardır. 

-- 'BAŞT ARAFI BiRiNCi SAHiFEDE -
Ziyaret ettiği memleketlerde Fransanın 
müm~iline hükümctler ve milletlerin 
bütün sınılnn tarafından yapılan 

ı.on derecede harardli kabul müş

terek menfaatlere Ye derin itti
faklı hislere dayanan bu dostluk
ların daimi kıymetini isbat 'e tnkvi

) e eylemiştir. B. Dclbosla mesul devlet 
ı damlım ara ında yapılan samimi fikir 
teatilerinin gayesi ekonomik ve ticari 
münasebetleri genişletmekle beraber ay
r.i emniyet ve umumi !Sulha hizmet kay-

{Wİ) le bugünkü meseleleri tetkik etmek
ten ibaret olmu§lur. Bu görüşmeler Frnn
ım ile dostlarının kendi aralarındaki an
ll\~maya ve Milletler Cemiyetine rnuha
fazn ettikleri hağlılıklu beraber Londrn 

tebliğinde bildirilmiş olduğu gibi Avru
phdn gerginliğin azalmasına ve serbest 
ve ııulhçu milletler nr ... sında İıi birliği te
tıisi için müşterek hir azim beslediklerini 
de isbat eylemiştir. 

c:Reisicümhur bütün nazırlar-meclisi 
ıınmınn B. Delbo ı izahatından dolayı 

teşekkür etmiş ve sulh lehindeki Fransız 
tıl) asctini muvaffakıyete i58l için şahsi 

gayretlerinden dolııyı kendisini tebrik et
miııtir.> 

U., Şarkta 
.---,o---

lngiliz -Felemenk 
birlesmesi , 

Londra, 22 (A.A) - Emin bir mem
badan bildirildiğine göre Colijin ile In
giltcrcnin Uıhaye sefiri Uzak Şarkta bir 
lngiliz - Felemenk teşriki mesaisi vücu
da getirmek üzere müzakereye girişmiş
lerdir. 

Londradaki Felemenk mahafılleri bu 
münasebetle yirmi tahtelbahirle 150 ul
tra modem avcı tnyynresinin Felemenk 

Hindistanındn hazır bulundurulmakta 
olduğunu ve bu kuvvetin pek mühim bir 
müdafaa !lmili olduğunu söylemektedir
ler. 

lngiliz teknikçileri lngiliz bahriyesi 
için pek büyük bir ehemmiyeti hfu 
olan Felemenk Hindistanındaki petrol 
sahasını himaye etmek üzere Ingiltere 
ile :Felemenk arasında ı;ıkı bir teşriki 
mesai vücuda getirmek lazım olduğunu 
tebarüz ~ltirmektedirler. 

• E. 
Aleyhinde ta ikedi en 
il vayad .. l 

Müfettişler dün Istanbulda baLı 
otobüs sahiplerinin ifadelerini aldı 

1atanbul, 22 (Hususi muhabirimızden) - Belediyenin verdiği otobüs ruh
sıı.tiydcri tahkikatına bugün de de\'am edilmiştir. Hadisenin tahkikatına el 
atan müfettişler. bugün bazı otobüs sahiplerini dinlemişlerdir. 

1stanbulda bulunmıyan ba:ı:ı şahitler cdbedilerek ifadelerine miiracaat edi· 
leccktir. 

Tan ba~muharriri B. Ahmet Emin Y iman aleyhinde ıkame edilen ilk da
vanın görülmesi, tahkikatın ikmali için 6 Kanunusani tarihine bırnkılmı!ltır. 

Pamuk mahsulü 
Adanadan bir heyet maruzatta bu

lunmak Üzere Ankaraya gidiyor 
Adana, 22 (Hususi muhabirimizden) Pamuk mahsulünün istikbnla 

bnkkında alınacak tedbirler hakkında maruzatta bulunmak üzere Adanad&.n 
J,ir heyet Ankaraya giderek iktısat vekaletiyle temas edecektir. Bu sene pa
muk fintlcrinde rastlanan düşkünl:ik müstahsili müteessir etmiştir. Pamuk 
mahsulünün himayesi ve pamuk zirı:atının fennilcştirilme i için de bazı ted
hirlere tc\cssül <'dilecektir. Heyet bi1knç güne kadar Anknraya hareket ede
cektiı. 

• A • 
ır a 1 

·s· kadıngayrimeşruço 
cuğunubaltaileö d .. r 
Kadın dağa gittiği sırada akrabası 
tarafından iğfal edildiğini iddia etti 

tnchplu, 22 (Hususi muhabirimizrl n) - Dursun köyün?e bir fana ol
muş ve bir kadın oglunu balta ile kcşerck öldürmüştür. Kadının adı Hndi
cedir. 

Kadının iddiasına bakılırsa, bir gün dağa odun kesmek üz.err gittiği sıra

da karşısına, okrabıısından Mehmet çıkarak kendi ini iğfal etmiş ve bunun 
neticesinde bir çocuğu dünyaya gelmiştir. 

Kadının koc:ası, eşinin karnındaki fevkaladt> vaziyeti sezmiş; fakat kadm 
bunun hastalıktan ileri geldiğini söylcmi~tir. Kadın, kocasının köyde bulun
duğu ınrada çocuğunu doğurmu§; fukııt balın ile ba~ını koparmıştır. 

Çocuğun ce edi bahçede bulunmuş ve kadın tevkif edilmiştir. 

lngiltere hükümeti, Belçika başve-
kilini Londraya davete karar verdi 

Homa, 22 {ö.R) - lngiliz r~mi mahfillerinden öğrenildiğine göre hü
kümet eski Belçika başvekili B. \IP.n Zeelandı yakında Londrn)a gelmeğc 
davet etmiştir. Bu ziyaret B. Van 7 t-ell\nda lngiliz 'e Fransız hükümetleri 
tarafından v«-rilmiş olan ekonomik anket meselesiyle alnkadardır. B. Van Zee
lnndın Taporu yakında neşredilecektir. Seyahat tarihi kendi ihtiyarına bıra

kılmıştır. 

Karışmazlık komitesi, ispanyaya 
gidecek heyetin salahiyeti 

ışını görüştü 

Londrn, 22 ( ö.R) - Karışmazlık tali komite i toplanmış \'e ruzname
sinde yazılı olan meseleler üzerinde mühim terııkkiler kaydetmi,.tir. Bu ela 
ispanyadan ccneb' gönüllüler külliyetli miktarda geri alındıktan sonra ıki 

tnrnfa bahşedilecek muhariplik hukukunun ta) inidir. Ayni zamanda ispan
yaya gidecek tahkikat komisyonunun salahiyeti de müzakere mevzuu idi . 
Muhasımlık hukukunun şümulii münnknsa edilmemistir. Komite gelecek içti· 
maını yeni yıldan 11onro yapacaktır. 

Fransadaki grevler nakliyat, iaşe ve 
sinemalara da el sald\ 

Pnris, 22 (ö.R) - Fransada fobrıkalann işgali U?'('tiyle grevler devam 
etmekte ve yenilen de başgöstermcktedir. Şimdiki hükümet bu gibi İşgalleri 

gayri mesru telakki ettiğinden emniyt!l direktörü niz.nmın muhafazası ve i gal 
edilen müesseselerin nasıl tahliye edileceği hakkında basvekillc görüşmüş
tür. Grevci amele muhitlerinde büyük heyecan vardır. Fabrikaların işgnlile 

grev .vimdiki halde nakliyat, iaşe, sinema wnııyiine de sirayet etmiştir. 

~-mı.:!1::ıı•m-mMAC•~a!Dlm••mı•••razm••mı:z:ı•mııl%m•mma•::111\ 

Yılbaşı gecesi 
FUAR GAZiNOSU SALONLARINDA 
Senenin beklenen en muhtesem balosu 

Bu balo için Avrupadan bilh~ssa getirtilen 

Revü heyet" 
Ve Şehir gazinosu artist kadrosunun herkesçe beğenilen nu

maraları ... 
Danı, Kotiyen, eğlence, nete. lzmirde hiç 

ve sürprizler... Salonların konforu için her 

' w 

görülmemit d kor 
türlü tertib t lınJ 
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Röportajı y panı ABtDtN OKTAY 

lktısat vekaletinin vercliği emır uze
rino sömikok satı~ fiatleri ve bilhassa sö
mikokların lzmire kadar naklinde ilave 
edilen masıırif hakkında ticaret odn<ıı 

tetkiklerini hitinniştir. 
Tetlciklerin neticesi şudur: Sömikok 

fob fiati 17.25 liradır. Ton başına lzmi
rc kadar vapur navlunu 3. S O lira, ııicor
la 1 O kuruş, tahliye ücreti 15 kuruş, Yinç 
ücreti 1 5 kuruş, vngon ücreti 40 kuruı, 
vezin ücreti 1 O kuruş. depo kirası 30 
kuruş, amele ücreti 20 kuruş, depodan 
müşteri ı.•csaitine yültleme ücteti 25 ku
ruş, yüzde üç hesabiyle fira 45 kuruş ki 
ceman 23.25 liradır. Sömikokun tonu 
lzmirde 24.50 lira olduğuna göre lzmir
deki satış fiatında fazlalık yoktur. An-, 
cak, tahkikatımıza göre masraf hesabı 
kabarıktır ve indirilmesi mümkündür. 

S. AYTEMİS 
' 

Avrupa futbolü bir ilim haline koy-ı 
muş üniversitelerinde tedris ediyor. Vn- "'"[ _,.,,--....,,...,..,....., 

ziyetimi1J Avrupa ile kıyas etmeği şim-
Dilnkü yaz.unda Akhisar ilitilncillü

tllnUn wnumt vaziyetini iz.aha çalışırken 
jehlrde tUtUncUlUğün bir portresini çiz
D_ıfftim. BugUnkU yazıma cKöylerde tü-

adamların satışta ne derece faydalı ol
duklan inkt\r edilemez. 

---·---
Kötü antrenör ve 
usulsüzlük icinde 

• Yine banka müdürü, şu mütalaada 
bulunmaktadır : 

• 
tUncUlüb diye başlıyacağıın. 

KÖYLERDE TOTUNC-OL"OK 

Kazanın şimal şarkını t~ eden dağ
lık k6yleri btisna edersek altmış kadar 
köy tUtilncülUlde uğraşır. Burada da 
şayanı dikkat hususiyetler vardır : 

Şehirdeki tütün patronları tütünleri
ni yalnız kazanın merkez hududu dahi
linde hazırlamakla kalmıyarak köylerde 
de tütün ektirdiklerinden hem tarlalann 

Biz yalnız. Amerikaya ve ikinci de
recede Almnnyaya, biraz da Çekoslo
vakyayn, bazı ufak tefek pazarlara, en 
başlı ihraç malımız olan tlitünümilzil 
sevkederkcn Yunarilılar biz.im bu malı 
ihrnç ettiğiınlz pazarlardan maada dün
yanın hemen bir çok yerlerinde pazar
lar bulmuşlardır. 

t 

bunalan memleket 
sporunun ve bir ga-
latı rüyetten başka 
bir şey olmıyan yer 
li futbolun bulun 
Juğu vaziyeti pek 
etraflı bir şekilde 
izah ediyor. icarını arttırmakta, hem de mahallinde 

amele tedarik ettikleri için hububat zi
raatinde işliyecek kol noksanı göze 
çarpmaktadır. 

Bu gibiler nefasete bakmıyarak tü
tUnlerlnl her ne suretle olursa olsun 
satacakların.dan emin oldukları için, ha
kild zilrraa kötü bir görenek aşılamak
tadırlar. 

------o---

Satırla 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Ayrıca bu sene cihan tütün piyasası 
tetkik edilince Rusyanın tütüncülük sa
hasından çekildiğini, Isp:ınyanm, bil
hassp Çinin müste .. ·li komşularına kar
şı kendini müdafaa etmek mevkiinde 
kaldıklarını görüyoruz. Bu yüzden bu 
memleketler tütün z.i.r.ıatiyle uğraşamı- YAZAN: Sabahattin Aytemis 
yorlar. Dünya tütün rekoltesi başka Kız kardeşinin başı- Futbol ilmi bir oyun mudur? Belki de. 
yıllara nlsbetle kabarmışbr. Ü J Fakat bugün bizce Amiyane bilgiden farn ı c,e avıran aaam 

Binaenaleyh tüt.ünün isUkbalin<le teh- 'J 'kı 'olmıyan bu oyunun mazisini pek de-
like yok demektir. Amerikalıların zn· --<>- rin görenler vardır. Bu oyunun mucidi 
hi~e isteksiz olmaları Almanlarla ora- Öz kız kardeşi Salihanın ba~İna iki ıa- olduğunu iddia eden Ingilizler .futbolun * nıızdaki mukavelenin serbest devir esa- tır indirmek ııuretiyle baıını üçe ayu:nn menşeini 13 üncil asıra kadar indirir ve 

Tiltün davası hakikaten çok derindir. sına istinat etmesi yüzünden Türk tü- Mehmet Eminin dün ikinci sulh ceza John Herbert isminde bir ndamın bir 
Tahmin edilebildiğinden çok daha şü- tününü rakip Almanlara yok pahasına mo.hkemesinde duru,ması yapılmıotır. manastır 11alıibinin çıplak kellesinden 
mullil ve işlenmeğe hem müsait hem de verdimJcmck için neticeye yani an~- Hadise şudur: mülhem olarak böyle vahiyane bir dşe 
muhtaç bir mevzudur. Buraya kadar ma sonunn intizardan başka bir şey de- Saliha: Mehmet Eminin öz kız kar- tevessill eltiğini söylerler. Bu şerefi pay-
verdiğim izahatın her neresinden bakı- ğildir.> deşidir. Bııblllıırından bir miktar gayti laşmak iddiasında musır olınadlğııruz-
lırsa bakılsın Akhisar kazasına çok sa- Bu fikirler de banka müdürünün mü- menkul miraı kalmı~. fakat suçlunun An- dan şimdilik bu çetrefil meselenin ince-
adet verici olan ttitüncülüğil bir tercd- taHiasıdrr. karada bulunduğundan istifade eden Bn. lenmesine ;tev~ül etmeden geçelim. 
di tehlikesinden konımak lfizımdır. Ba~ - Somı 11arınki sayımızda- Saliha. oğlan karde~i Mehmet E.minin Futbolu, teşkilat, nizam, ve kaideleri-
zıları tlitün ziraatinin tahdidi cihetine ABIDIN OKTAY verasetini ketmeclerek mevcmt gayri le mlltalca etmek istersek mazi<;inin pek 
gidilmesine ateşll bir surette taraftar .......... . .... ... .. ... . ... . · . . ....... · ···. ..•.... • menkullerdeki hissesini de satrn~ ve bu te eski olmadığını görürüz. Halen In-
görünUyorlar. Ancak, bu kolay mıdır? 1 7..7J'77.77 //77//T/;'7////7.777.7..7'-

1 paralarla kendisine bir ev yapmı~tır. gilter~e mevcut beynelmilel futbol teş
Ben bir gazeteci sıfatiyle tütüncülüğü LJ lk • k •• • ~ Ankaradan avclet eden Mehmet Emin, kilntı ismi nltınd:ı bir müessese vardır. 
her cepheden tetkike çalıştım. Vardığım na eVl OŞeSl 

1
bu vaziyeti öğrenince işin rengi deği~mi~. Bundan 72 sene evvel tanzim ve tertibi-

netice şudur : L7J_.Z7..7.7JJJ.'ZZZ7...T/..X;;:o'Z7."7~,2Ji 1 hadise günü bu meseleden dolayı ara- :ne çalışılmış, zaman zaman üstünde bir 
1 - Gelişi güzel bir çalJ.7ma iar:ziyle 1 - Dumlupınar, Şehit Fadıl bey, Ka- larında çıkan münakaşa, kavgaya ve bin- çok tadil ve ilaveler yapılarak bugün 

Istlhsal masrafını arttıran, Akhisar tü- ratıış, Keçeciler okulları ile ce;ca evin-il ııetice Salihanın yaralanmasına sebep ol- heyeti mecmuasiyle :utbolun 17 kaide
tUnUnU bir buhran tehlikesi ile karşı- de hiç okuyup yazma bilmiyenlerle, ilk 

1 
muştur. sini ihtiva eden <Beynelmilel futbol kai

laştll'an cPatron zlirra> ın tütün ekimi- tahsilkrini yapmıynn yurddaşlara mah-1 Altmış ya~ında bulunan !!uçlu diyor deleri mecmuası> bu mües.sesenin faa-
ne, mAni olmanın tehlike teşkil edece- sus Halk dershaneleri. ki: liyet s:ı.hasına bıraktığı belli başlı cser-
ğlnl .söyllyenler yine bunlardır. 2 _ Dumlupınar okulunda Almanca, Ben posta idaresi kapıcılığında lerdendir. Bu teşkilata dahil mernleket-

2 - !kinci derecede bu vaziyetle bit- Fransızca, lngilizce gibi yabancı dil açıkta idim. işimin düzeltilmesi için An- lerde profesyonellik veya amatör olsun 
fabl aldkalı olması lazım gelen müesse- kursları. karaya gitmi&tim. Keşki gitmez olaydım. her futbolcu, bu tanzim edilen kaidele-
seler vardır. Bunlar bankalardır. Tarım 3 _Dumlupınar vkulunda Lise tahsi- öz kardeşim, benim gaybubetimden rin çerçevesi içinde hareket etmeğe mec-

kredi kooperatifidir. lini tamamlıyamıyanlara mahsus riyazi- i!ltifade ederek babamızdan kalma maJ burdur. BugUn elimizde tercümesi de 
TOTONCOLER BANKASf ye kursları. ve mülkleri satmış. kendisine bir ev yap- bulunan bu eser, futbolun teşkilatlı ve 

4 - Halkevinde nıotör l.-urslan. mışbr. Kendi hisseme ait olan kıımı sağlam bir otoriteye bağlandığını ve ie-
Bu banka çok zeki bir müdiire sahip

tir. Bu bankanın salfiliiyettarları ziraat 
bankasının ubesi olan kredi koopera
tifinin nAzun rolünll bırakarak çiftçi 
olsun olmasın her kese kredi açmak su
retiyle tütün rekoltesinin kabarmasına 
ve ayni zamanda tUtUncü olmıyanlann 
da tütün dikmelerine fırsat verdiği mil
talaasındadırlnr. Tütüncüler bankası Zi
raat bankasının takdirkarı olmakla be
raber kredi kooperntüinin bu şekildeki 
hattı hareketine taraftar görünmiyor. 

Tütüncüler bankası müdü.rünUn nok
tai nazarına göre tütüncUlilk alabildiği
ne yürüyor. Nllzımı yoktur. Araıjde 
tahdit, eşhasla tahdit ltızımdır. Müşa
rileyh çok mantık! olarak bu tahdida
ta taraftarhk ederken cTütünlerimiz 
Şark tütünüdür. Şark tütünü içinde yal
nız Türk tütünü değil Yunan ve Bul
gar tütünü de vardır. Bu itibarla tahdit 
işinde bu üç devletin birlikte çalışma
ları lô.zımdır. Bu devlet işidir. Devlet 
Ziraat bakırnmdan tahdit işini düşünür
ken satış bakımından da Yunanlılarla 
beraber yürümeği göz önünde bulun
dunnak mecburiyetindedir.> Diyor. 

Yunanlılar tütünleri ile beraber eks
perlerini ve hatta harrnancılarını ec
nebi fabrikalara gönderiyorlar. Bu 

5 - Halkevinde bayan ve baylara kendisinden istediğim zaman bana ağır ıkamUIUnUn 70 senelik bir zamana sığdı
mahsus daktilo, ve yalnız bayanlara ıöder aarfetti. Gözlerim k.ararclı. Hem ğını işaret eder. 
mahsus :nakış ve diklş kursları, açılmış- hr.ksız olduğu halde :zeytin yağı gibi su- O günden bugüne kadar futbol birçok 
tır. yun üstüne çık.malt İstedi. Zaten tok merhaleler geçirmiş ilk hamlede hususi 

G - Halk dershaneleri ile yabancı dil asabi bir adamım. Elime geçen ıatm teşebbüslerin himaye ve faaliyeti altın-
kursları ikinci kamında başlamıştır. kafasına iki defa indirdim i,te 0 kadar. de giderken bugün bir çok mernlekel-

7 - Daktilo nakış ve diki§ kurstan _ Bereket ki ölmemiş} !erde bir devlet vazifesi yerine kaim ol-

da yılbaşında faaliyete geçecektir. - Satır kördü .. Benim bir adetim muştur. Ferdi t~ebbüs ve faaliyetler. 
8 - Motör, Daktilo, nakış kursları vardır. l {aksızlık yapanlann ceza ına futbolun idamesi için kafi gelmemiş, 

için Halkevine, riya1iye vç diğer ders- bizzat ben veririm! kollcktif ihtiyaçlar, siyasi veya içtimai 
ler ve kurslar için de Dumlupınar baş - Allah Allah, 0 kadar salahiyetin .sebepler bakımından ferdi teşebbi.islere 
öğretmenliğine müracaat ediniz. 

1 
\'ar demek') devletin müdahalesi de lüzum görül-

Sayın yurddaşlar - Bayım biz sizi alda karayİ ~yırd mUştür. Bu uğurda milyonlar sarfedil-
Halkevinin sizin için hazırladığı bu etmek için buraya koyduk.. Biz .dört mi~, nice aileler bu yolda maişet temin 

kıymetli fırsatı kaçırmayınız. duvar arasında mahsur bulunuyoruz. etmiştir. Bugün bizde değilse de Avru· 
HALKEVINDE KONFERANSLAR Hnldtımızı arayacalc ıiz.ııiniz .• Ha .• Şu- pada iyi bir profesyonel mesleğinden 
1 - 24 12 938 cuma günü saat 17 de nu da ıöyliyeyim; ben mücahedei mil- emindir .• Varidatı ve içtimai seviyesi 

Evimiz dil, tarih edebiyat komitesi üye- liycde vatana hizmet etmiı bir kahra• yUksek tahsil mezunundan dun değildir. 
leıinden Kazım Gürpınar tarafından manıml Bunu herkes biliyor. Ve ıura- Futbolü vUcudla kaim kılmak, beden 
pisikolojik gayri tabiillklcr \'e sebeple- sını da arzetmelc iıterim ld meıhur ıöz- metotça ihtisasın da onunla beraber me
ri hakkında bir konferans verilecektir. dür. Kabahat ölende mi, öldürende mi> zara gideceğini d~ünmek bugüne ka· 

2 - 27 / 12/ 937 pazartesi günU saat Derler .. MalUın ya, biz düımanı denize ôar başarılan tekamülil inkar etmek 
16.30 da Kız lisesi edebiyat öğretmeni döktük .. Kabahat mi ettik~ olur. Her meslelcte olduğu gibi pek ya
bay Süleyman Uırafuıdan Sart harabe- Filhakika ııuçJunun &.ahına hikiın ola- kında futbolda da bir çok mütahııssıs 
leri hakkında bir konferans verilecek- mıyarıık sadet harici sözler sarf ettiği an- ve doktor.a rastlıyacağız. Nitekim Çe-
tir. laşılıyordu. koslovnkynnın Prag şehri üniversitesin-

3 ._ 23/12/ 1937 perşembe günil saat Suçlunun bir buçuk senelik mahkumi· de resmen sekiz sürnesterlik bir futbol 
16 da Köycüler, ve saat 16;.20 de Kitap- yetinin ıorulmaeına ve şahitlerin celple- kursu açılmış ve buradan mezun olacak
saray ve yayını komiteleri toplantısı ol-1 rine karar verilerek duruşma başh bir lara futbolda yüksek tah.c;il diploması 
duğu il:in olunur. 1 güne talik edildi. 1 verilecektir. 
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BlR TURKO H e r g u·. n MEVLANADAN BtR PARÇA 

Tüfeğimi doldururdum c.Senin yanaiın put olunca putpereıt· 
Duvardadfr duvarda lik iyidir. 
Küçücükten bir y~r sevdim Şarap senin kadehinden oluna mesılilt 
h d d h 

D4ıırzn.:~:7.::l"'77.~/..LAZ7JJZT~'7'.ııcrz:~~-.. •:ı:11aa11oemi•••~~;1>/Z . :ı. ovar a ır ovarda İyıaır. 

Tüfeiimi doldururdum 
Omuzdadır omuzcJa 

Kaçırmı !ardır yarimi 
Sirozdadır Sirozda 

Tüfeğimi doldururdum 
:Elimdedir elimde 

Gece gündüz sevdiceğim 

Dilimdecl ir dilimde 

TüfeKimi doldururdum 
Yanımdadır yanımda 

Benim gözüm §İmdi küçük. 
Hanımdadır hanımda 

Tüfeğimi doldururdum 

Asılıdır asılı 

Ağzınadak çifte kur.şun 
BHılıdır haMla 

l 
. 1 

Her bir karikatür •• 
gun 

Koca•ını •evmeği öğrenmek için der• alıyormuı .. 
Kimden alıyormaı? Banu öğren bana ela söyle .•• 

Senin aşltının varlığı içinde öyle yok 
oldum ki bu yoltlult bin varlık.tan yeğ-

dir.:t 

BiR MANI: 

Deniz üstü aydınlık 
Haydi dedim kıılkındıık 
Yarim bana yar dedl 
Ele düştU baygınlı.k 

BtR BlLMECE 

Ol nedir ki gözü var pnrmalc. gibi 
Ciydiyi ak goncei zanbıık gibi 
Alınca altın külahı ba~ına 

Durmıız akar göz Ya§l ırmak gibi 

(Cevabı yarın) 

Dünkü bilmecemiz: Tula ••• 

dilik aklımdan bile geçirmiyorum. Yal
nız getirilen ecnebi takımlarına karşı 

niçin galebe çalamıyoruz diye sebep arı
yan ve el'an gafil avlanan bazı spor 
münekkitlerine küçilk bir ata sözüm 
var: It urur ikervan yUrür. 

Umumi futbol cereyarunı basit bir şe
kilde böyle izahıı çalıştıktan sonra mev
zuu biraz hususileşürerek Izmiıin, fut
boldaki bugünkü vaziyetine kısaca te
mas etmek isterim. 
Iımirde bir tarafta, yüksek bir mer

cie bağlı bir organizasyon, diğer taraf
ta, kulüpler ve onu dolduran faal veya 
gayri fal\! ôza . .. Bu unsurlar yekdiğeri
le alakadar olmakla beraber fevkalade 
girift olan ne kadar faaliyetle karşılaşı
yoruz. Yetişkin oyuncuların kulüp de
ğiştirmelerinin temini, sahada ve tri
bUnlerdekl hAdiseler, itirazlar, istilalar 
boykoUar buna iyi bir misal teşkil eder
ler. Fakat bu mürekkep prosenin mti
vaıenesini temin için her şeyin muay
yen bir zamanda birbirine uyması ve 
büyükçe intizamsızlıkların vukua gel
memesi lnzım-Oır~ Şükür kl lzınir bu 

B. Sabahettin Aytemis 
kişinin değil on bJr kişinin oyunudur.• 

Belki hatırlardadır bundan bir kag 
sene evvel Jzmirde bir (W) sistemi I~ 
ülisı sarmıştı. önline gelen tak.un bu 
sistemi tatbik edeceğiz, diye forvet hat
tının içlerini dilleri çıkıncaya kadat 
koşturdular. Belki bu yüzden mağlOP 
bile oklular. Ferden müsavi ve yUkseli 
bir teknik ikabiliyeti arıyan (W) sisW • 

Aıırupada futbolü işte böyCc oynarlar ve muvaffak olurlar 

noktada biraz bahtiyardır. Acaba bu mine belki ileride fırsat buldukcp te
proscnin tevazün ve intizamını kim te
min ediyor.? Şimdilik hiç kimse. Orga
nizasyon müstesna, kulüpler ve azalar 
kendi aralanndaki kararlarında serbest
tirler. Bu makanizmayı merkezden ve
rilen bir emirle işleten bir idare yok
tur. Kulliplerimiz tam bir anarşi içinde 
işliyen fakat azami derecede ihtisaslaş
mış bir tanzzuvdur. Izmirin spor işlerin
de bu garip ahenge hayran olmamak 
içten gelmiyor doğrusu. 
Sayın valimiz bay Fazli Güleçin ileri 

bir göriişüyle geçen sene kulüpler ara
sında bir birlik ve tesanüt adımı atıl

dı. Içtimai oluşlarına ve ruhlarına el 
sürülmeden yapılan bu hareket hakika
ten ha.şarıhnış bir refonndu. Fakat bu 
köhne yapının artık hakkettiği, reform
dan ziyade tutaliter ve radikal bir inkı
lap bir strüktür inkılabı idi. Geçen se
ne müstesna bu sene ayni teşkilat ve 
aşağı yukan ayni kadrolarla iki sene 
evveline tekrar dönülmUş olduğunu gö
rüyoruz. Ayni kadroları ve ayni teşki
latı tekrar elde eden kulüplerin acaba 
futbol tekniği ne haldedir? Geçen sene
lere nazaran kendilerinde bir tedenni 
mi yoksa bir ilerleme mi görülür? Bu
nu biraz araştıralıd. . 

Yalnız Izmirin değil bugün belki bü
tün Türkiycnin futbol takımları sistem 
fukaralığı dinen bir devrin malô.lüdür
ler. Avrupada halen kullanılan, Düblve, 
cmildafaa eden santerhab,cHücum eden 
santerhaf~ ve hunlara benzer bir çok s~
temler vardır. Bu .sistemler oyuncunun 
futbola vuruş ve kontrolü kavradıktan 
sonra, takım halinde bir araya geldiği 
zaman takip edecekleri usullerden baş
ka bir şey değildir. Usulün bugün te
min etLiği faydayı inkar edecek değiliz. 
Sistem sahibi olan bir futbol takımı iyi 
antrene edilmiş olduğu gibi, kendisine 
karşı olan itimat ve emniyeti de o ka
dar sağlamdır. Takım oyuncuları ara
sında emniyetle pa.c;laşmayı, sür'at inti
kali ve takımın sür'atini sistem temin 
eder. Sistem, bir takıma vakit ve fırsat 
!kazandırır. Istanbul olsun Iz.mir olsun 
bütUn takımlarımız bugün bir sistem
den mahrum olarak oynıyorlar ve bu 
yüzden bir istikrarsızlık, imtizaçsızlık 

ve şuursuzluk içinde bucalamaktadırlar. 
Bir gtin çok iyi anlaşan bir takını ertesi 
gün anlaşamamakta, bir hafta fevkala
de kuvvetli bir rakibi yenen takım di
ğer hafta hiç umulmadık bir ekibe ye
nilmektedir. Bugün mevcut futbol ta
kımlarımızın yüzde doksanı ferdi te
şebbilse dayanmaktadır. Halen Ti.irki-

l 
ye futbol taJ...-ınıları arasında klG.s farkı 
gören münekkitler iddialarını, farkına 

varmadan, ferdi teşebbüslere göre yap
maktadırlar. Halbuki futbol oyunu bir 

mas edeceğiz. Şimc'iilik yalnız bir iki 
oyuncunun mukndderntına bağlı Izmir 
takımlarımızın sistem tatbik edeceğiz, 

diye düştükleri hatayı bir lahza --olsun 
tebarüz ettirmek isterim. 

Avuç dolusu para verilerek getirilen 
Ingiliz antrenörünUn mazisi ve akibeil 

eliln göz önündedir. Futbol ekzersizi v• 
tabiye dersleri yerine yarım saatlik kül
für fü:ik yaptırmakla iktifa eden bu ln· 

giliz centilmeni Izmiri bihakkın bir se
neye yakın bir mUddetle istismar el· 
mi:.c;'tir. Bir şey öğrenmek gayesiyle et• 
rafını saran spor sever gençlerin ili· 
mat ve heveslerini söndüren bu türlÔ 
bir parazitin buradan uzaklaşması Jz· 
mir muhiti için memnuniyetle kaydedl· 

lecek bir meseledir. 
Kötü antrenör ve usulsüzlük içlndO 

bunalan Izmir futbolcularının bu son 
günlerde başardıkları oyunları görerek 

fazla ümitlenmiyelim. Bu zaman z.:unntl 
bizleri aldatan bir galat rliyetten başka 
bir şey değildir. Bugün bizler için hnl .. 
kın sporseverliğini ve takımlarda me'V'• 
cut elemanların oldukça gençle,miş ve 

Izmirin malı olarak kalacağını görnıelc 
öğünüle-cek bir meseledir. 

1 

..................................... ············· .. 

Menemen tiearet odaıı bat katibi B. 
l lilmi Gürsoy Menemen maliye varidat 
memurluğuna tayin edildiği için, ticaret 
odasındaki vazifeıinden affı-dilmi,tir. 

• 
§ Seferihisar kazasında ticaret od•,. 

i,lerini idare etmek üzere bir müme.,il 
halığın ihdaııı vilayetçe muvafık göriil" 
müştür. 

--=--
Tar iki bir konf er anı . 
bmir öğretmenleri yakında Sart h•'" 

rabelerine bir gezinti hazttlayacaklardıt• 
Bu ıı-yahatten önce öğretmenlerin haı:İr .. 
lıklı bulunmaları için kendilerine ~rf 
hakk1nda bir konferans verilecekt.ir. B~ 
konferansı, Erkek lisesi edebiyat hoc&111 

B. Süleyman Tuaer, pazartesi güni.i pat 
16. 30 da Halkevinde verecektir. Mual• 
!imler ve İsteyenler bu konferansta bu• 
lunrıbileceklerdir. 

Bir hırsız[ ık 
Erniri'ılem nahiyesine bağlı Değirn1eO' 

dere lc:öyünden Ali oğlu Mehmet ve Ha" 
ııan oğlu Mehmet, ayni köyde otu~~" 
B K · k. · k dorl . aıımın evıne r,ece va ·tı gırere 

~,. 

çuval buğdayını çalacaklan sıradıı cıı 
mü meşhut halinde yakıılanmı~lardır. 

Suçlular mahkemeye verilmi~ir. 
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Fransayı heyecana veren 
öldürücü canavar 

Bardasın adamlarını uzaklaştır! "insanların bu kadar çabuk ve kolay 
Çadırı süvariler sarsmlar. Cellcitlara da haber ver. boğulacağını hiç bilmiyordum,, diyor 
Kapunun önünde beklesinler. işarete hazır olsunlar cKasap•. «Cana_, .. ..- _ . 

Ordu ve imparator Bizanıtan ay- °!~d~faa için emin adamlarından üç J rifat nazırı ~ 8:8i! ~kliyordu. var,_, «öldür~cü• di- • ~-~ ~ ·~ı 
rılalı ve yola çıkah epey olmuttu. kıtı ıle beraber yatıyordu. l Bardas, kinını ıçmde saklayarak ye anılan katıl Vayd-

Gündüzleri yürüyüf yapan ordu, Bu adamlar, Bardaı nereye gider- V _ .. ili selamladı. V asil de başvekilin man hakkında Par is 
geceleri bir menzilde konaklıyordu. lerse onunla beraber giderler, peşin-1 önünde eğildi ve her sabah ona kat§• gazeteleri hararetli ve 1 

Bir sabah.. den ayrılmazlardı. Başvekilden yal- söylediği ve uGulden olan nym sözü; heyecanlı neşriyatla- ~ 
Güneı henüz doğmu§tU. nız İmpuatorun yanındn ve çadarın- j &öyledi. rına devam ediyor-
Ordugah henüz uykudan uyan- da iken ayrılırlardı. - Zab devletlerini hasmetlu im-

1 
lar... Hatta bir kaç 

rnl§b. Bardas, bermutat sırtına ıınnalı pa.rator hazretlerinin nezdlerine kıı- 1 
mecmua bu cinayet 

lmwatorun ordu karargihindan merasim elhiseaini geçirdi. Baçvekil- dar tqvie memurum. ! hakkında fevkalade 
epey uzakta bulunan büyük çadı- 1ik mantosunu arkasına geydi. 3ardas ta hiç istifini bozmadan nüshalar bile neşret-
rın etrafında her aabah olduğu gibi Dört Bizanslı ukcrin omuzl&rında ve her gün alıştığı bu r""ziere yine: miştir. Maruf avu-
bu sabah ta bir faaliyet vardı. latıdığı bir sedyenin üzerine otur- he: gün yaptığı ayni mukab::led~ katlar, doktorlar, ro--

Bu faaliyet, «sabah meclisi» ha- du. bulundu. mancılar Alman Vayd 
zirlığı içindi. Oçüncü MiJel, barba Etrafında ve at üzerinde teped~n - Vazifenizi ifa ediniz... manın tüyler ürperti-
giderken ecdadının ananaıını muha- tırnağa kadar silahlı üç sadık adamı Başvekil, imparatorun çadırma ci cinayet serisi hak-
faza etmifti. olduğu belde çadırından ayrıldı. 1 girdi. 1 kmda fikirlerini söy-

Bu ananaya göre imparatorla be- lmp:ıratorun çadırının bulunduP.u} Te~rifat nnzın V asil de arkaıın- 1 liyorlar. Hepsi de Vay-
raber sefere çakan kumandanlar her yere yaklaştığı zaman Bardnsı üçün- dan takip ederken yanı bnşmda du- dman meselesini meş
sabab imparatorun huzurunda ve cü Mişelin ıuvari müfrezesi karıdı- ran Simbatvosun l:ulağma eğildi ve hur Landro meselesin-
«aabah meclisi» adını verdikleri bir )1arak selamladı. şun lan fmldadı: 1 

den daha korkunç bul-
toplantı yaparlardı.Bu toplantıda bir Bu da usuldendi. - Ba.rd~m adamlarını bu.-ad&.n maktu müttehittir -
gün evvelki vaziyeti askeri.ye görü- 88.§vekil i te böyle bir resmi ahy- uzaklaştır. Çadırı suvari bölüğü l:u- ler. 
tülür ve 0 gün tutUlacak yol hak- la imparatorun çadırının önüne l:a- ~ntsın. Cellatlara haber ver. Çadtr Bunlar diyorlar ki: 
landa kararlar verilirdi. dar ge:.di. kRpısanda, vereceğimiz ipıreti bekle- ' - Vakıa Landro 

Sabah meclisleri yalnız harp esna- Ostüne kurulduğu sedyeden indi. yın. \ Vaydmandan daha 
ainda değil ordunun imparatorla be- Çadır htıpısmcla vazifesi icabı, teş- BlTMEDi- i fazla insan öldürmüş-
raber ya~ığı yürüyüılerde de top- tür.Fakat ona nazaran 

lamrdı. M ç k k • ..., ı Vaydman daha. kor-
Oçüncü Mifel Bizanıtan hareket ş. _ an ayşe Jn yegen jkunçbircanl,tamma-

ettiği gün~i bu ananaya ~ık nasiyle insan şekline 
kalınıı: her sabah ordu kumandan- 1 girmiş bir « Cnnav r-

':$' l ._ı o .. 1 
lannı huzurunda toplıyarak müza- J ı ı • ' • E " m 1 aır. • genç, guze • 
kerelerde bulunmuştu. apon as {er erının geruerıne ıı<at·ş ıparalı kadınlara saldır- ~WJ/.ı'~. 

Bu sabahki hazırlık yine ve her b " b d ı mı tır. Genç, güzel, 
sabahki gibi mutad olan toplantı ha- i r u mum l ta af r u z a aş a yakq;ıklı delikanlıları 
zırlığı idi. öldürmüştür. Polia mü 

ı fettişler.ine bile silah 

S
. b b b-'L dah .. _ -BAŞTARAFI BlRlNCf SAHiFEDE- dizelerine gelınce tnhkık t r fc ı h k- çekmi~tir Landro _ 
un atyos u sa an guneş 1 d h b -;. t k ak T k 1 · 

doğmadan evvel kalkmı§, doru bir rağmen korumağ l azme~~:? gö.rün~e~· .ın a ~r. vermege arvı eme. • o .• ! nun öldürdükten son 

ta b• • karar ~L d l b'" le ve icabında Tokyo hukumetıyle ıhtı- yonun :ınl.ıhıyettnr oldu !Unu bıldırmı~· ra kurbanlarını nası' a ınmq, ganı o aşmış, u- . 1 . 
tün kumandanların çadırlanna uğ- laf haline girmeği bile cöz.e aldırın k· lır. 1 ortadan kaldırdığm bı: 
tamı§ ve üç(incü Mişel biraz rahatsız tadırlar. F rnnsnnın dn Hındi~inide ıuıke- BiR CE.NERAL KURŞUNA DlZILDt 

1 

~.iy~:u~: v •• F ~k~t ~ası 
olduğundan ... b~ ı~~. t~plantınm ri hareektlere tevessül ettiği h!lber ıılın· . . oldurdug~nu bı~m!yo - f 
ynpdmıyacagını bıldırml§tı. mcıktndır. Han-Keu, 22 (ö.R) - Çın otorıte- 1 ruz. Belkı zelu.rlıyor-

Kumandanlar ortada henüz harp KANTONDA HAREKAT feri Çin oıdulnnnın ricntinden evvel du. Vaydman ıse ru-
olmadığı ve daha düşmanın bulun- Ş;ınghcıy - \/osunu carnizonun kuman-' velverle ve uşil-tıre öl-
duğu yere on be§ yirmi günlük yol Ş:ınghny, 22 (ö.R) _ Kantond rl da etmiş olan Reneral Yanı:-1-!unun kur-l dürüyor. . . 
bulunduğu bir mahalde, sırf anana- bildirildiğine göre Japonların bu şehre şuna dizıldiği haberini kat'i olarak tek- 1 d'V~ndro tev~ıf eclıl: 
ya tabi olmak için yapılan sabah hırşı ileri hareketleri ihtimnlıne karsı tc.,:l· zip etmektedir. \ ıgı zakı:'an. l A er şe~ı 
..... li l • d esasen bıkmıa olduk- • • . • . top ye un m tar etmış 
;~~, •. erıSniınbaen tir·:-:rd•v• b birler alınmasına devam cdılmcktedır. PEKiNDEKi KUKLA HOl'UMET I tı" Vaudmaıt yakalandıg~ 1 zaman hü- 1 k h" ( ıan ıçın tyosun ge ıgı u . . . · J ~ rişli canavarın kadın ara arşı ıç ve: 

haber ld la t -'- Diğer tıırnftnn Portekızlıler de cenubı tün cinayetlerini top yekun itiraf meyli olmadıgv ı gibi onun kadın ma- - Eğer, diyorlar. O zaman sus· 
e memnun o u r ve ya aK· l ·1· d k" 11.,, ' •• l k 1 . 1 il l H l d larinda anlarinı ba§larına çeke- Çin stı ıı ın e 1 ıvı t~no mustem e e erın· . Roma. 22 (ö.R) - Hong-Kongtan etti. Landro soru an sua er karşısın- cerası geçirdiğini de gören yoktur. masa ar.. aber verse er i canavarın 

rek uyia!'.:!ıa devam ettiler. de ihtiyat tedbirlerine tevessül etmişl:r- bıldirildiğine göre Japonlar Pekinde te- da müsteh~i bir vaziyet. alır. mün~- Buna mukabil 'Amerikalı dansözü ondan sonraki kurbanlan şimdi sağ 
Simbatyoı, aabah meclisinin yapıl- Jir. Çing-Tao valisi tarafından yaktırı- si,. ettikleri kukla htikümet vaaıtasiyle Çi- k?şa ederdı. Vaydman ıse odun gı- nasıl boğduğunu itir ederken ad- bulunurdu. 

nuyacağmi kumandanlara haber ve- lan Japon fabrikalarının tahrihinden hiı- nın rejimini bü3bütün deği~tırmek ve İm· 1 bı ve sa~ece «eveb, «hayın la ce- liye doktoruna: * tirken yalniz bir kimseye aöylemeği sıl olan zarar 3(X) milyon yendir. Ru pıı.ratorluğu iade ~tmek fikrindedirler. vap verıyor. . - Doktor, diyor. insanın boğul-
unutm ... tu E b 'k 1 zı: 000 ç· ı· · kt IE'.ski imparator hanedanının (Yani Man- Vnydmandn haşka hır canavclr hu- masınm bu kadar kolay olacağını ak-

Böyle büyük cinayetlerde Baro-
nun en değerli avukatları kendi kuv· 
vetleı ini, natıkalarını meydana k~ 
yacak ve şöhretlerini arbracak bir 
bulunmaz!.. Fırsat telakki ettikleri 
bu cinayetlerin faillerini müdafaa 
vazifesini bedavadan Üzerlerine alır .. 
lar . 

"'"T" • • a rı a ar .1. ın ıye ıt verme e • . k d k 
Bu k: ........ de L·-vekil Bardutı 'd' h d ) · · ··e ç· · susıyctı var. O da arsısın n açı lıma oetirmemiştim !. 

u~ UQf • 1 ı. çu ııne anının vansı " ının en son . .. .. .. C> 

A __ L_ damad kaymped...: ... ,,· ne h' k'. d . d' M · ._ ll ._ k' bır ense gordu mu derhal bu enseye * c:aoa ı ~•.u - llANKEUYA HAVA TAARRUZU u um an şım ı ançun ırora ı..: mev ı- b" k k k . 'IA k I 
d L_L __ dar tın • t' .. H kik t ır ur~un sı ma ıptı asına apı - Tahkikatın neticesi, katilin suç or-

en nauer e eml§ ı ! a a en Y APILDl inde olduğundan Japonların Çin tahtına d ~ U kta b'I .. d .. w •• b' 
d 

., ması ır za n ı p. gor ugu ır takları ile beraber öldürdüg· Ü insan-
unutmuı muy u. geçirmek istedikleri namzet Konfiçyii11ün k':k.. 'l d ~ k 

Hayır unutmamı§b. Fakat Vaıil- ense o ·u onu çı e en çı arma~a lardan Roje Lö Blonun ölümünü en 

d ld ~ . l beraber Şanghay. 22 (ö.R) - Japon ordu· ı 72 nci torunudur. Bu da 18 ya,ında bir · t "f" v 1 • f O aşağı on kişinin vakıf olduğunu ve 
• :_~. a lanıgı em.a:_ ve onibu!' a -L-L ı.unun ınüınesııili gn~etecllere bcyonatırı- clelikanlıdır. Fakat bu delikanlının VA- vhekckınlayhe ekgo ıur~lege t~l ı. k ' mu-
IUU'OUk pUU1 muc ance l1UJiU1 • • , • • . • • a at u anı emaye ere arşı o- bu cinayeti işliyenin Vaydman o1du-
meclisinin kurulmıyacağandan bat- da J~pon tayyarelennın l lan-Keu u~erı· sılerı ve akrabaları onun ımparatorluk lan İptilasını uzak veya yakın ecdat- ğunu bildikleri halde adliye ve zabı-

Vaydmanın ve suç ortaklarının 
adalet karşısında müdafaalarını da 
Parisin en meşhur dört avukab der
uhte etmişlerdir. 

vekilin malümatı olmamuı lizım ne bır taarruz Y parak 6 sı uçuş haltnde tahtına çıkın sını istemiyorlar. Zira Çin !arından birinden tevarüs etmiştir.' taya haber vermemi~ olduklarını 
geliyordu. olmak üı:ere 14 tayyareyi tahrip ettik- taıihinde.. Konfiçyüs ailesi dıtima ıiyasi Vaydman, cinayet tarihinde eşine meydana çıkarmıştır. Bu nokta da * !erini ve Lütün tayyarelerin Sovyet ın.\-

1 
h:neketlerden ve mevkilerden uzak dur· az rastlanan kanlı katil tipinin ta Paris gazetelerinde kıyamet kopar-

Bardaı aabaJıleyin erken kalktı. mulıitından olduğunu söylemiştir. muştur. Diğer taraftan yeni namzedin kendisidir. mıştır. Bir kısım gazeteler bu adam-
Çadırında kendisini her ihtimele Ynng-Çe nehrinde Amerikan ve 1~· yıışmın küçuklüğii de bir m hzur olarak Güzel kadmların hayatlarına kas-ı ların da katilin mesuliyetine iştirak-

içlerinde bir de kadın bulunan bu 
dört avukat şunlardır: 

Bayan Rene Jarden, Bay Planti, 
Rault ve Hanri Jerodur. karıı her hangi bir ini taarruza kartı giliz: gemilerine karşı yapılan hücum ha-1 eösteriliyor. teden kibar tavarla, sempatik göste- leri lazımgeldiğini ileri sürüyorlar 

ı ı a •..::saiıt:ıı M • 1 ı J'iilJlt.iUJCI -eiTo"X7Z/3r/.7.7~Y..Dd) rek şamdanı eline alır ve yatağa d~ğru di gel, seni annene götürece~im .. 

HALK MASALLARI e~ılir. Deyince, kı7. yaptığı işe nadim: 
Delikanlıyı seyre dalmasından kendi- - Hayır, der. Ben anneme artık ne 

1 

ni unutur. Elindeki şamdan eğilir. Şam- yüzle giderim.Madam ki beni irtemiyor-

E 1 Z 
dandaki mumdan bir yağ damla.it oğla- sunuz, ben de başımı alıp önüme neresi 

Vve aman .nm sağ yanağına damlar. Oğlan uyan· gelirse oraya giderim. 
maz. Çünkü çok derin bir uykuda imiş Diyerek yola diişer .. Az gider, u:r: gi-
Hem perilerin uy~ul.a.rı da ağır olun:nuş. der; dere tepe düz gider, boyuna gider. 

1 
e d Ne ise.. Kı7: da yine oğlanın koynuna Nihayet bir memlekefe gelir. Bak r ki 

Ç l n e rr.Rr.LY2YZXY/..Zl, gtrer ve uyur. bu memleketin her tarafı siyaha boyalı. 
Sabah olunca ve hava ağarma~a başla- Sebehini sorar. Derler ki buranın p:ıdi

- 3 yınca peri padişahının oğlu kalk.aı., Ge- şahının oğlu tam altı aydanberi kayıp. 
yinir. Arlık gidecek. Tuvaletini yJpmak Memleket onun yüzlinden matemde .. 

G .. b "" . K. 1. ti. için aynaya oakaren yanağındaki muın Padişıı.lun oğlunu bulacak olana muradı o egı l l l damlasını gürür. ne varsa verilecek Kızcağız hiraı: daha 
. Kız da uyanmış onun geyinmesini vej gider. Bir kapının önünde bir koca karı 

Oğlan peri padişahının oğlu ya .. Kilit - Peri padışahının oğlunun karısı tuvaletini göz ucu ile scyrediyorn~. görür. 
açılınca birden kızın önünde büyük bir gebe, yakında doğuracak, ona lohuSllık 1 Derken oğlan yanağındaki mum d ın-t - Anneciğim, buranın garibiyim. 
kapı peyda olur. Kız kapıdan içeri girer. itaryola ve çocuğa da beşik döküyoruz, lasını glirünce kızın bir hile yıparak j Kimseyi tanıınıyorwn. Beni bir gececik 
Yanyc.ına üç dükkan görür. Dük'kô.nlar- di?rlcr. kendi iıti gördüğünü anlat. 'olsun evinde misafir eder misin~ 
dan bir~ birç<>k kimseler pamuk ııtı- Üçüncü dükklnda da Peri padişahının Yatağa döner: Der. Koca karı kız.m yiiz.üne bakar. 
Yorlnnn~. oğlwlUn gebe karısına lohusahk karyola - Madam ki, <ler. Sen benim sırrımı ı Onun hakikıten buranın yabancısı oldu-

Sorar: takımlarının işlenildiğini öğrenir. Hay- anladın, bundan sonra arlık hen sana 1 ğunu anlar. 
Bu paınukl.ırı ret eder. Bütün bu hazırlıkların kendisi yoğum. Ne zaman beni bulur, ele geçire- 1 - Peki .. der. Gir içeri. Burada ne - Ne yapıyorsunuz'? 

kime atıyorsunuz? 
Cevap verirler : 
- Peri padişahının oğlunun karısı 

gebe .. Yakında doğuracak .. Onun lohu
salığı için hazırlık yapıyoruz. 

Yandaki dukanda dökmeciler altından 
bir şeyler dökUyorlarmış, onlara rl ne 
Yaptıklnı·ını sorar.: 

için yapıldığını tabii bilmez. Gerisin gc- bilirsen ve ne zaman yanağımda bırnk-1 kadar kalacaksın? 
riye döner, kapıdan çıkınca kapı kapa- t.ığm bu mum fokcsini kendi elinle ve ~-t - Hemen bir gececik. Yarın sabah 
nır ve ortada yatakta hali uyuyan deli- nim haberim olmadan çıkarabilirsen o yine yoluma de\•am. edeceğim. 
kanlıdan başka kimse kalmaz.. Kız, deli- z:ın1{ln benim olursun. Allnh:ı Gınarla-ı - Nereye gideceksin? 
kanlının g()beğindeki kilidi kilitler. Ya- dık. I - Ben de bilmiyorum. Kısmet nere-
tacağı zaman: Oğlan böyle s(;yliyerek odadan çıkar. de ise .• 

- Bu pırlanta gibi çocuğun yüzüne Biraz sonra Leylek la.la içeri girer. 1 Velhasıl kız kııdının evine misarir o-
dova dova bir kerre daha bakayrm diye- - Ktzıııı .. Kısınel bu kadamus .. Hav· lur. Akş:ım vcm~klerini yerler. Kıı:.;ı bir 

yer yatağı ;:;ermiş, oraya yatar. Kızın 1 Koca karı: 
uykusu çok hafifmiş. Aynı 7.amanda ko- - Açıl susam açıl.. 
ca karının da uyumayıp oturduğunu gö- Der demeı; mağaranın kapısı gümbür 
rüncc merak elıniş. Kendini tutar. Uyur gümbür açılır. Arıkasından hir kapı da
havasııı~ geür. Biraz sonra koca karı I' ha çıkar. Kooa karı buna da: 
oturduğu yerden kalkar. Mangala bir - Açıl susam açıl.. 

şi-? koyar. Kız taaccüp eder. Acep bu ka- Der. O da açılır. Bu minval üz.ere tam 
dm bu şişi mangala niçin koy~u diye yedi kapıdan geçerler. Geniş bir yere 
düşünerek merakı bütün bütün artar. gelirler. Kız, burada, ayaklarından ta· 
Dur bakaltm bunun sonu ne obcaıtc, ha· vana asılı, rengi ölü gibi sarannış genç 
yırdır inşaallah der. Yine biraz geçer. bir delikanlı görür. 1 

Koca karı mangalda kız.mış olan şişi Koca karı getirdiği somunu başı aşa· 
alır. Kızın yat.ağına yaklaşır ve kızbın ğıda olan bu delikanlının ağzına uzata· 
şişi kızcağızın ta hanlarına ba">lırır. Kızın 1 r k: 
canı tabii çok yanar ama, dişini sıkar, - Ye .. 
sesini çıkaramaz. Der. Delikanlı: 

Koı:a karının şişi onun tabanına ba3- - Aman dadıcığım, yiyec&k hallın 

tırınası acıha uyuy r mu, uyanık mı, yok. Kurtar beni bu beladan .. 
uykusu ağır mı. hafif mi anlamak için- 1 Diye yalvarır. Koca karı hiç ora1t de
miş. Kız gık demez. Koca karı da onun ğil. Köşede dayalı bir değneği kaparak 

\ 
uyudu~ııa inanarak hemen üstline bir oğlanı hir tara(t~ dövmeğe bir taraftan 
çul alır, koltuğunun altına bir somun~ da: 
ekmek sıKıştırır. ı - Ye hınzır o lan. 

Evinden çıkar. Kız: onun Çlktığını g&- 1 Derneğe lıa~lar feger bu delikanlı o 
rünce hemen yerinden kalkar. O da koca· memleketin padı.şahırun alt.ı aydanb rl 
karının arkasına dü,.er. i kaybolan biricık evll!dı ve koca kı:ırı da 

Gece karan1ık olduğundan kadın p.-, onun dadısı imiş. Onu o ahp buraya ge-
şinden geldiğinin farkına varmaz. 1 tirmiş .. 
Kadın gider kıı: gider, kadın gider kız 1 Kız bunu anlayınca hiç belli etmeden 

gider. Nihayet o memleketin yanında bu gerisin geriye döner. Koc karının evine 
lunan bir dağın eteğine gelirler. Burada 1 geler k yatağa girer. Uyur. 
blr nıa!ara vann•i· - - BITMEDT 
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Ona: Sıska 
Allahın bile ölümden 
sevgilimi Ayık af c rı: n 

Y <'zan : N. E R D A L 

cenabet dediniz ha! 
kurtaramıyacağını söylediğiniz 

elinden tek başıma kurtaracağım 

Otobüs Meselesi iki elti 
• 

Belediye encümeni Trambüs terti-
Biri Gökgürler diğerı 
Göktürk mahkemeye 

""'""ıo::m..m~ ......................... ,... ... _.., ....... __ 

binde oniki otobüs sipariş etmiştir düşmüşler . Ja 
Dün ikinci sulh ceza mnhkcnıe!ln 

- BAŞTARAFI BIRINCl SAHlFEDE ·ı iş1emeğe başlıyor. Bu hat çok arlı ol- Lır dövme ve hakaret davasının durtı~ 
lecliyeye müracaatle bulunulmuştur. Be- duğu için, iki kardeş bu neticeden ınasın sırasında hakim mü~tekı ba}"8 

lediye müracaati tetkik ederek kararını memnun görüniiyorlar. Müzeyyene .sordu 
verecektir. Otobüs sahiplerinin söyledik- JKINCI lŞ _ Soyadınız~ 
lerine bakılırsa, bundan ronra lı.mire G k ı 

- ö gür er .. 
Yeni mnkina getirtilmesine imkan yok- Halk otobüsleri de Istanbulda bir hat M"" k. d .. 1 0··yJeıııeı uşte ı soya ını soy er ~ .... 
tur. Esasen, bugünkü varidatlariyle aramağa girişince, ayni zatın delaletin- b 1 b 1 d Hak••~ ... müthiş ir gökgürü tÜ!!Ü a§ a ı. 
Kordondan başka diğer hatlar :z.iyan et- den istifade edilmesi düşünülüyor. Etem . "h . . 

1tnyrı ı tıyarı: 

meğe başlaml§lardır. ve Rilat kardeşlerin tavassutuyle ta- _ Hakikaten dehııetli aoyndınız ,.ıır-
Belediye encümeninin son toplantısın- nışma o1duktan sonra Halit otobüsleri b D h w d çıkar çık· 

mış ayan... a a agzınız an 
da, trambüs tertibinde daha 12 otobüsün için Şişli - Fatih hattı muvafık görülü- '"k .. 1.. D d' maz go gur uyor. c ı. 

Alnı an,; aya sipariş edilmesine karar ve- yor. . ~ . Suçlu: 
Fakat bu hadise.. Onun, Ayı ka- rilmiştır. Bu ueni otobüslerde 22 kişi Halbukı Kant.arcıoglu Rifat ve Etem B d . 

1 
t b 

11 
terbiyeııı 

.J - en enız 5 an u uyum, 
fanın kılıncı altında muhakkak oturacak, on kişi ayakta durabilecek- kardeşler, bu hattın kendilerine veril- , .. 't d W•Jd' .,;avgnya musaı egı ır. 

öleceği hakikati bana kendimi tir. Otobüslerin iki kapısı bulunacak- mesini istiyorlardı. Istanbulun tanın- _ Terbiye yalnız İstanbullulara hJI 
kaybettirdi .. Yalvarırım r.ize .. Bu tır. mış otobüsçülerinden Kara Eftimin de bir meziyet midir~ Jstanbullulardan gaf• 
cyiliği Morisona değil, bana ya- lstanbuldaki otobüs münakaşası de- iJtihakiyle bu iş hallediliyor. ri muhitte yaşayanlarda terbiye kıt ıııı· 
pacaksınız. Mini olunuz. Bu dü- vam roerken, dün bu mi.inakaşa ile al!l-
c11o yapılmasın... kadar bir zat cBu iş hakıkında size mil-

Raekam, Mari Ridin bu yalvar-1 fit malumat verebilirim> diyerek bizim-

Rifat ve Etem kardeşlere girişilen ta
ahhüde rağmen Halk otobüsleri için bu 
iltind hat gar.anti altına alınıyor. An
cak Etem ve Rifat kardeşler gece vakti 
makinalarını Izmirden Istanbula sevket
.melerine mukabil Halk otobüsleil bir 

dır demek istiyorsunuz} 
- Estağfurullah efendim 1 

malanndan hakikaten müteessir o!- ı le görüşmüştür. 
1 

du. 1 Filhakika Istanbulda patlak veren bu 

Hakim bu defa da ıuçluya soraU· 

- Senin aoyadın nedir} 

Korsanın kanz. kanıksamış kalbin- Mdist!nin iç yüzii çok karışıktır.Bir mu-
de kadına ve kadın a§kma kartı bir harrhimiz, alakadar 7.attan dinledikle-

- Göktürk. . 
- Biri GökgUrler, diğeri Göktürk. ıı~ı· 

ziaf vardı. Gemiciler ve haydutlar rini şöyle tesbit ediyor : 
i~inde böyle his tqıyanlar ekseriyeti clzmir belediyesinin otobüs işletmeğe 

kaç .saat teahhiirle Istanbula varıyor. 

Her iki idareye ait makinalar Istan 
bulda birleşince Kara Eftim - Sabur Sa
mi - Rifat kardeşler ve H8lk otobilsle

ıi de güzel ve uygun isimler.. . . d• 
Bu iki bayan birbirinin eltisidir.lkiSl 

t~kil etmezlerdi. başlıyacağı duyulunca, Izmirdeki belli 
Mari Rid iae, koru.nlar reısmın başlı ooobüs sahipleri, on binlerce lira 

k· ayni evde, fakat ayrı odalarda yaf&ın• 
tadır. Hadise de incir kabuğunu doldur-

kendisine yardım edeceğini ummuş 1 kapattıklan otobüslerini i§letecek yeni 
-we onun için yalvarmııtı. hatlar aramağa koyuldular. En müsait 

Fakat İ§İn sonu ne sarı§ın kızın lslanbuldu. Benim bildiğime göre, ev-

ri sahibi nrasında uzun bir münakaşadır, mıyacak bir hiç yüzünden çıkmııtır. 
başlıyor. Nihayet, mukabil ta.rafın feda- Suçlu. eline geçirdiği bir nalını ~·' 
kArlığı üzerine Halk otobüsleri Istanbul kuvvetiyle fırlatmış ve müttekinin k•fl' 
belediyesinden plAkalarını alarak çalış- aını yarmııtır. 

umduğu ve ne de Raekaının anusu velA Kantarcı oğlu Etem ve Rifat kar-
gibi olmadı. Raekam müteesıir bir deşler Istanbula giderek otobüs ~!etme 

mnğa başlıyor. Jki elti, ıon ııünlere kadar çok iyi •" 

ı.eale: · vaziyetini tetkike koyuldular. Bu tarih-
- Yavrum, dedi. lsted~i~iz I o~~ .ol!11uş~. Fakat, Raek~ı:nı~ de- ı Sana. istediğinden iliamı bu!~ruz. te Jstanbul belediyesi otobUs numarası 

imkansız bir,ey. Biliyorsun .. Bızım dıJ7ı gıbı ellennden ne ~elebıbrdı. Gemide ba§ka erkek yok degılya •• 
1 
vermiyor ve bu hatlarda kendi vasıtala-

lstanbul belediyesi, bayramda me- çinirlerken, bir anahtar yüzünden JPU
murları vasıtasiyle plakalan geri aldı- nakapya baılamıılar, bu hidiıeyi çıll-'' 
rıyor. Otobüsler, b~ surette lstanbulda mıılardır. k 
bekle~ğe başlıyor. Nihayet, iki tan- Hlkim; iki eltiyi bar11tırmak için ço 
fın anlaşması üzerine iki tarafa ait oto- uiraımıt ite de muvaffak olamam~· 
blisler bundan bir hafta evvel lstanbul- Bilhassa müıteki Müzeyyen aaabı bil 
da Şişli - Feıtih hattmda işlemeğe beşlı- halde: 

bir deniz kanunumuz var. B.u ka~u-ı Kor~an ~~"?tan, ~a~ikaten ya~dım Onu ayı kaf~m elinden Allah bile nnı işletrceğini, müracaat edenlere bil
na riayet edeceğimize yemın ettık. 1 etmek ut~ı Man Rıde kar~ı bı11e! kurtaramaz. . . • • • diriyordu. Istanbul hatlarında muvak
Deniz kanunu aramızda yapılan yapamııdı~ndan dolavı kendı kendı- Bunlan Marı Rıd dinlemıyordu bı- katen işletilmekte olan orobüsler yirmi 
kav~alann ancak yine aramızda hal- ne avurt dolusu küfürler ediyordu. le. Birden değişen seai ve kuvvet bu- yedi modeli idi. Belediye ruhsat verme-
Jedilmesini amirdir. Bu da düello ile. Bir r.ralık: lan iradesi ile yine, eakisi gibi, eski- diği için yeniden makina celbine hiç 

yor. - Bay hakim; ben tereli mi ieterit1'• 

ö!üm ile neticelenmesi muhak- - Sen de dedi. Gemide bu kl\dar sinden daha fazla erkekleıivermitti. kim_c:e cesaret edemiyordu. 

kak bir düello ile halledilir. Bu usull gÜçlü kuvvetli adamlar varl:e~ b~l: . - A~~.~~I~ k~amaz dediği- BIR TESADÜF IşJcr Jstan'bulda bu mecrayı takip eder-

DICER MüRACAATLER diye bağırml§tır. 
Hakim: 

v• kanuna kimse kaı:,ı gelemez. ~!1 ı dun buldun da yolu.nmu~ pılıç ~ıbı nı~ sevgılimı olumun ~e ayı kafanın ken diğer otobilsçülerin müracaatlerini tir . 
.cak bir vurgun, bır çarpıım~ ıhtı- 1 o ıı!ka cenabet Morısonu mu bul- e~~en ben kurtaracagım. Onu ben Bir t<'!':adüf, Etem ve Rifaı kardeşle- Istanbul belediyesinin kabul etmediği Suçlunun aabıkaaının ıorulmaıina, f'' 

- Zaten biz de onu anyoruz, deoıİf' 

.-.ali olursa o zaman bu iti gen hıra- dun sevec~k.. .. • • . . . degı~, &fkı~ kurtara~ak.. . • 1 ri Istanbulda bay Sa bur Sami ile kar- ileri silrülüyor. Meeela Iunirde otobüs hit)erin celplerine karar verilerek dutuf' 
lcabilirim. Ha1buki çarpıımadan da •• Bu!~ ~zlerı ~an Rıdı tah~~ Diye bagırdı ve bır çılgın gıbı ka- şıJaştırıyor. Tanınmış bir iş adamı oldu- işletenlerden Doktor Berrak ( Halen ma baıka bir güne bırakılmıştır. 
daha yeni çıktık. Eğer bu i;e m~?•: ıçın ki~ı ~eldı. K~lbınde .Y.e~ verdıgı IJlaradan dıf811 fır1adı. ğu söylenen bay Sahur Sami, B. Ekrem Izmirde bulunuyor ) Eminönü - Be§i.k- --------------
hale edecek olursam kendi mevkiımı 1 ve kaJbını. açmadıgı sevgılısıne sııka -BiTMEDi- isminde bir zatın da iltihakiyle Etem ve taş - Yıldız hattına talip oluyor. Bu mil- NAZiLLi ASLiYE HUKlJ1' 
tehlikeye koymuş olurum. Muhak- cenabet diyorlardı. Rifat kardeşlerle temas ediyor. Bu 7.at raca.ate cevap verilmediği de lllve edi- MAHKEMESiNDEN: 
kak iri ayi kafa Herhi1i gemide bir Sııka cenabet ha.. r. B O R S A ~ flf Etem ve Rifat kardeşlerin orobüslerinin Jiyor. Kuyucak Evsat mahalleıindeJl 
çok kimseler sevmez. Ve yine mu- O, b~r~a ~~in, hatta kor~~~- }f ~ {) Kurtuluş • Beyaat hattında yalnız ba- Doktor B. Berrakla, ilk hA<llsede adı Ali oğlu Mehm~~ Çi~ek taraf•i: 
hakkak iri onun da kendine göre ta- 1 ~1?: reıs~??' bı!e elınden gelmed~ı- - - §tna işliyeceğlni taahhüt ediyor. Arala- geçen bay Etem bu hafta lstaribula gi- dan Kuyucak Cumhurıyet mah• 
raftarlan var. Kanunumuza a_vkınl ?ı '°!l~ıg~ '2~ı.vanacak .. !'ler ~esın UZUM rında bu esasa göre bir anlaşma yapılı- deceklerdir. Bay Etem ve Rifat kardeş- leıinden Can Ali Zehra aleyhin~ 
bir harekette bulunursam herıf ta- mcelı~ı, zaıflı{!ı ıle alav ettıkle'"ı sev- 343 Inhisar idaresi 5' 13· 75 yor. !erin ellerinde bazı vesaik mevcut ol- açılan botanma davasının tahlıı• 
raftarları ile birlikte benim adamlan-1 eili&ini ölümden. muhal:kak bir Ö-

318 
jiro ve §Ü. 

13·50 14·50 I<'ilhakika Etem ve Rifat kardeşlerin duğu için, bu hAdisenin Istanbulda ko- katında müddeialeyhin yeri belit• 
mı da kandırır. Gemiyi içeriden zap-ı lümden. ölüm şekline ~innie ayı ka- 260 ü. Kurumu 12·25 15·50 otobUslerl Kurtuluş - Beyazıt hattında laylıkla tenevvür edeceği muhakaktır. ıiz olduğundan ilanen yapılall 
teder!er ve biz hao~ yuta?7. işte kor- f.a?ın elinden kurtar&ca~, uif ıevgi- ~ SP,cı;;iel ı!:~ ~!~75 tebligat üzerine muayyen günd~ 
&anlıgın böyle tehlikelerı de var. Ne' lıaıne kar§ı olr.n kuvvetlı askmı hay- D •• H Ik • d k• mahkemeye gelmediğinden hale· 
yapalım .. Mukadder ne ise o olur. dut gücüne karaı muzaffer kılacaktı. !)

97 
Yekun un gece a e Vl n e ı kında gıyap kararı verilmit ye tah· 

Mui Rid, nikbin ve üzüntülü bir Daha doğrusu buna çalııacaktı. Ne 179492 kikat 19/1/938 çartamb~ya bır•• 
haJ içinde sordu: yanacaktı? 180489 k •• 1 • kılmıttır. O gün mezburenin mah• 

- Peki, timdi ne olacak? 0 ne 
1

apacav1m hilivordu. Kafa- INCIR onser guze geçtı kemeye gelmesi akıi takdirde balı' 
- Olacağı hepimiz ayı kafanın ıma kovm~tu. Mari Rid, Ann Bon- 1656 Ş. Remzi 5· 15· kında kanuni muamelenin yapı• 

Lu çarpıtmadan sai çıkmamasını di- ney gibi iwıdini cünbüt alemlerinin 89 P. Paci 3·25 3·25 lacaiı hakkında gıyap kararı telr 
lemekten ibaret .. Vakıa hiç ummı- köti" ihtirulımnıı kaptıran kadınla- 74 

B. Alazraki 
4

· 4· Dün akşam Halkevinde yine güzel bir Kompozisyonlar üzerinde ufak bir !i!i makamına kaim olmak Ü%eı'l 
yorum. Senin Moriaon pek cılız bir nn bir eıi değildi. 69 

Ü. Kurumu 
7

· 
8

·
50 

san'at gecesi daha geçti. Yalnız kon.se-1 tahlil yapalım : Eserlerin kMfesinde ılan olunur. 4493 (23~ .. 
teY·· Silah lrullanmaamı değil, pata- O vakıa bir pidi.. _ 

5 
E.maf bankası 7·50 7·50 re hasredilen bu gece, teknik ve ifade kuvvetli bir melAnkoli kendini göste- • ............. ........................ ........ tl· 

fes soymasını bile becCl'einiyor. O vakıa bi:- fahişe kızl idi. • 
1893 Yekfuı bakımındnn çok kıymetli intibalar bı- riyor. San'atkAr minör tonlar üzerinde IZMIR BiRiNCi HUKUK MA 

Herbil iae onun gibi kaç yüzlerce Fakat, bütün macera hevealenne 
117551 raktı. Zira lzmJrli bir Tilrk kadınının dolaşmayı fazla tercih ediyor. KEMESINDEN: 

kqinin canını yem· tir. Bunun artık rağmen kendini verdiei erkeğe ne 
119444 

-Mihter K. Çelebi- eserlerini dinlemek Giizel buluş ve orijinaliteler istisna .. G.IY ~p ~~1. iı'' 
çaresi maresi kalmadı. Şimdiden Mo- lce.dar sadıba kalbini verdiği qka da 221121937 çekirdek.siz üzüm orta fiaü bizi çok sevindirdi. Ve bizi ilerisi için edilecek. olursa, melodilerin baz.ılarında Muddeı gumruk daıreııne . 
risonun cennette yer tutmasını can o derece sadıktı. No. 7 12·25 büyUk ümitlere sevketti. biz, meşhur romanUkleri hatırlayabili- feten vekili ile ~ü~deialeyb•= 
ve gönülden hepimiz diliyelim. O, erkek aramıyor, ~k anyordu. No. 8 13·

00 Mihter Çele.binin de kendi eserlerin- yoruz. Developman işi biraz ihmale uğ- sahte makbuz tanzımınden suct 
Kamaranın içini bir hınckmk ıeai Aradığı qkı bu1duğu bu sırada onu No. 9 13. 75 den bilhassa cFantaziyi> çalışı ayrıca ramış gibi. .. Fakat ilk ve son çalınan k~misyobncud Sinka!i~b~aRtkatİJ? ~:: 

doldurdu. Mari Rid, küçük yqlan- elinden ko1ay kolay buakacak karak- No. 10 15.25 bir hMiscdir. kuval"tetin sazlara aranjmanı diğeri eser- mıt ve or ro atı ı emzı 
. beri erkek terbiyesi görmÜ§, erkek terde değildi. Bftfını kaldırdı. No. ~! ~~~ Bu eserlerin icrasında mühim roller lerin üstünde bir kıymet kawnıyordu. larınd~ mütehaddis alacak da~:: 

gibi yqamıJ, cenk meydanlarında - Demek, dedi. Morisonu kur- No. ZAIDRE oyruyan çok kıymetli piyanist artist icra kuvvetine gelince : Şurada der- ımın ıcra kılınmakta olan mu 
erkeklerden üstün bir cesaretle çar- tannanızın imkanı yok? • Ch R 1 B al hal kaydetmek mecburiyetindeviz ki kemesinde: Müddeialeyhlerdeİ 
pıımıf olan bu kalbi nasırla§mıı kız - Söyledim a .• Eğer imk~ı olsa 159 çuval buğday 5.875 6.25 r. osati, Viyo onist eroviç, tlst Fevziye Mahmut Şevket At.alkın, ~anda~ Remzinin ikametgahının meÇb&J1 
,imdi bir çocuk gibi, bir kadın gibi idi seninle pazarlık mı ederdım. 10 çuval M. Dan 4.5 Abdi, çelist Nefi, şanda Fevziye ve Ham- ki iktidarını geçen konserlerdeki kazan- kalmasından dolayı 13/12/~3 .. 
ağlıyordu - Demek o artık öldü sayılabilir. 4 çuval K. Darı 4.50 dlyl kaydetmek icap eder. Şüphesiz bu dığı muvaffakıyetlerin üstüne çıkarmış- tarihine müsadif pazartesi gubıı: 

Onun bu elemine Ann Bonney de - Maalesef öyle körpe kuzum. 50 Balya Pamuk 31.25 31. 75 elemanlar da tebrik ve alkışa lAyıktır. ıtır. Kendisini bu satırlarda bir defa da- saat 10 da mahkemede hazır . li 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~1am _____ 2 ~w ~-~ ~~~~~~~- ~™ıkin 18/ll~n ~~ ~.,777z:z7.Z7..z2:7"PLT"d""0:7.~Z~L/'T/Y...17"~Am.1'7LY?Y'/LZZZZJ lara adının Mart Griıvay olduğunu kadının aradığımız kadın olduğuna yeni Asır gazetesiyle ilanen te1'1~ P . I • K d söylemi§ ve sırrını muhafaza etme- emin misin? Viyolonist Beroviç müsellem olan ic- I' gat yapıldığı halde gelmemit 0 • 

S a in lerini aıkı sıkıya tenbihlemİ§. - Elbette eminim. ra ve anlatış kuvvetini bu sefer de bize duğundan mumaileyh hakkın~' 
arı 1 Kadmlar1a konuıurken postacı - Demek Parisli kadının eıkili- yüksek bir kabiliyetle duyurdu. gıyap kararı ittihazına ve me:ıkil' 

. hizmetçi kadın adresine bir telgraf ni biliyorsun? Nefi Puyan viyolonselde cŞafabı bi- kararın dahi ili.nen tebliğine Jı~· 
'rmYZiQ."'.aa;;cLJ Nakleden: A. öZY AMAN u..zxv~:LJ/JUZZZJ, getirdi. Telgrafı Parisli kadın ~eki-

1 
- Daha~ eyiaini biliy~rum. Foto- ze hassas bir incelikJe iade etti. En ha- ı·ar verilmit olduğundan müddei' 

yordu· grafı var ellinde Vervil ıatoaunda sit bir melodi bile onun parmaklarında l h R · · · h k Jile! - 17 - A · ·b P • ... ldı bizm .1 I k •• k a ey emzmın yevmı mu a ed·f 
« cele ir it için anae çagın m. etçı ere onuşur en onun aon güzel manalar alabiliyordu. olan 24/1/938 tarihine mü•• ı 

Kapıya vuruldu. 
Bir emirber neferi kumandana kır

mızı bir fiı uzattı. 
Fi§İn üzerinde kurfun kalemle 

yazılmı! ıu kelime vardı: «P.P.27» 
Montlori cmi:- verdi. 

- Gel5in. 
içeri, ütüsü bozuk, siyah kostüm 

geymiş bir edam girdi. Elinde me<la
sı geçmiş ve rc"gi M>lmuş bir hnsır 
şapka tutuyordu. Mütereddit daım
larla ilerliyordu. Burundan sıkma 
gözlüğünün ucundaki ince kordon 
yakasına bağlı idi. Ayağında çok 
geniŞ ayakkapları vardı. Bu kıyafeti 
ile miskin bir burjuva tip:ni and:rı
yordu. 

Kapı kapanır kapanmaz bu mis
lôn tavul•, bakımsız kılıklı adam bir
den gençl~ti. Gözlerinde zeki bir 
parlaklık hasıl oldu. 

Gözlüklerini gözünden çıkardı. 
Çevik bir asker gelamı verdi. 
Bu. istihbarat dairesinin zeki me-

murlanndan "Ve (P.P. 27 ajan) diye On güne kadar döneceğim.» çıkmıt resimlerinden birini buldum. Bu satırları buraya yazarken, bütün pazartesi günü masarifi gıyabiyt' 
anılan Piyer Pantendi. Diyordu. Telgrafa dikkat ettim. Reımi Burje hava istasyonunda samimiyetimle söylemeliyim ki, bu kon- yi temin ederek lzmir Birinci J-lı.ı1: _ Affedersiniz kumandanım.Da- Pariste Borsa meydanındaki telgraf kontrol memuruna göıterdim. Mari ser IevkaJAde olmuştur. Çok sıcak geç- kuk mahkemeaine gelmesi ve ge 
ha erken gelemedim. giıeıinden çekilmiıti. Oraya gittim. Kler Teval adı ile lsviçreye giden mi~tir. mediği takdirde hakkındaki JJlbıl~ 

- Birıey becerehildin mi bari? Gi§e memuru her nasılsa aklında kadm olduğunu ıöyledi. Bu yazımda tenkit zerre kadar mev- hakemeye kabul edilmiyeceği te 
- Becermeıine becerdim biraz. tutmuı. Telgrafı da getiren bir kadın Ajan P.P. 27 böyle söylerken ce- zuubahis değildir. Bence çok kıymetli liğ makamına kaim olmak ü:ıe~" 
- Parisli kadının izini buldun değil, çok esmer bir «rkekmİ§. Dedi- binden çıkardığı bir fotografı ku- olan bu san'etkfırlara ve bcstegar1ara ilan olunur. Bu celsede def'ini:z:ıı1 

demek. ğine bakılırsa Avrupalı kıyafetine mandana uzattı: değil tenkit, hürmet ve takdir yaraşır. tetkik olunacağı da bildirilir. 
- Buldum ku:nandanım. girmis bir Hintliye bile benziyor- - Bakınız, dedi. Kadın da hani Halkevini, bu konseri tertip edenler- 4499 (2310) . 

=-- ~::r:::: Perde kapanmadan ~;;~~~;.; c;t;;i~~;:::::;d:.~: enfes ~~!~r{:2~·esasen böyle olduğu le başaranları nyrı ayrı tebrik ~~e~~· .... ~~~·i~ .... ~~·~~~~- - .. S~~·~·i~t: 
2.lkışa başlamayın. na gittim. Ve orada tavuğun .• Par- içindir ki daha ziyade tehlikeli ya.. Y. A. - Haber nldığımıza göre bu SULH HUKUK MAHKEMEStrJ· 

- Anlat, ne ynphn? don, dil alt§mış, kadının Mari Kler Fotoğrafı zeki bir mütahassıs gözleri konser Karnntinn ocağında bir kerre DEN: 
- Zannettiğimiz gibi «Tavuk» .• Teval ismi altındn bir pasaportla Ce- ile tetkik eden kumandan Montlori: dalın tckrnr roHecekUr. izmirde Birinci Kordonda 2~ 

Pardon. Kadın kafesten uçmuş.. nevreye gittiğini öğrendim. - Çok §ey .. diye mırıldandı. Bu sayılı evde minnfireten ın~~ı ıı 
Nereye gitmiş? - Mart Grizvay ... Mari Kler Te- esrarengiz kadının yüzünde, yüz Tashih iken 29 Mart 933 tarihinde o elı 
Isviçreye.. val.. Şimdi kr.dının" il.ti ismini öğren- hatlarında mesleğinin alameti yok.. Giritli Mustafa Raşitten alaca,!'. 
Ben de öyle tahmin etmİ§tİm. mİ§ oluyoruz.. Resmi gören çok temiz bir kadın 22 ktınunuevvel 937 tarihli gnzetemiz- veyn verecekliler varsa tarihi ilaıt 
Vervil şatosuna gittim. Oda - Muhakkak daha da var. zanneder. de Izmir sicili ticaret memurluğunun dan itibaren bir ay içinde n16fı-

hizmctçisi kcdının ağzından girdim, - Zannederim. Anlatmana de- - Ben de öyle dü§ündüm ku- il3nında 33 Uncu satırlarında sehven kemeye müracaatle kayıt ve. bı 
burnundan çıktım. A§çı kadına da vam et.. mandnnım. Fakat hakkındaki itham- Avrupadan celbetmek kaydiyle çıkmış- yanda bulunmadıkları takdıt 
allem ettim luıllcm ettim Pnrisli ka- - Edeceğim ama .. Alt tarafı gel-,lar o kadar ağır iri .. IJİ bir hulasa e- tır. Bunun doğrusu Avrupadnn celbet- müddet geçtikten gonra vaki oh•' 
dmın ikisini de üç ay evvel para ile miyor. Öğrendiklerim bu kadar.. delim. Meçhul bir kndm bir sabah memck kaydiylc olacağından tashih cak müracaat kanunen na'.Z•r' 
angaje ettiğini öirendim.Kadm bun- - Tayı:are ile lsvi~~ giden -BiTMEDi- eyleriz. alınmıyacağı ilan olunur. 
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LUöUNDAN : MURLUl!UNDAN: 
lsmailin Emlak ve Eytam ban- lzmirde bele diye caddesinde 18 

kasından ödünç aldığı paraya mu- tST ANBUL RADYOSU numarada ticaret ve komisyoncu" 
kabil bankaya ipotek eylediği lzmir- öğle neşriyatı: luk yapan (Hüseyin İzzet Akoı .. 
de Akçalı mcsçit Damlacık iğneci man ve Mehmet Fevzi Seyrek) 
sokağında eski 68 ve yeni taj 70 nu- 12.30 Plakla Türk musikisi. şirketinin 1/1/938 tarihinden iti-
maralı evin kapısından girilince bir 12,50 Havadis. haren komisyonculukla ihracatçı· 
tqlık ve solda küçük bir havuz be- 13.05 Plakla Türk musikisi. hğı ve Avrupadan ithalat muame.. 

Buğday piyasasında tereffü var 
Pamuk fiatlerinde de tereffü meyli 
kaydedildi. incir piyasası düşüyor 

ton merdivenle yukan çıkılınca yu- Akşam neşriyatı: leıini terkederek yalnız kantariye 
kanda bir koridor solda bir ve malı ticaretiyle uğratacağına mü .. 
kaıJıda bir oda kartıdaki oda- 18,30 Plakla dans muaikiai. tedair beyannameıi ticaret kanu• 
nın sol tarafında mutbak mer- 19,00 Necdet ve arkadaıları tarafın· nu hükümlerine göre ıicilin 2118 
diven altında bir elbiselik ve üst dan Türk musikisi. numarasına kayt ve tescil edildi-
katta bir koridor üzerinde ve yan- 19.30 Spor musahabeleri: qref Şefik. ii ilin olunur. 
yana iki oda ve koridorda bir bal- 1 9 .5 5 Borsa haberleri. 
kon alt kısmı bodrum ve Hal.kapı- 20.00 Cemal ki.mil ve arkadatlan ta- 1 : Beyanname 
nar ıuyu mevcut olan 1600 lira kıy- rafından Türk musiki.i ve halk ıarkaları. İzmir Sicili Ticaret Meo 
metli bu evin geçen sene yapılan sa- 20, 30 Hava raporu. murluğu resmi mühril 'Y~ 

Alelumum Pivaaa İfferinde mahsüs bir sükunet Ve durgunlar Var tıfı 2280 saytlı kanuna göre geri 20.33 ömer Ri2ıl tarafından arapça F. Tenik imzası. 
..., bırakıldığı halde birinci sene taksit ıöylev. B 

Ea 8011 ekonomi haftamızı tqkil eden ı.ında fiatlerle satıldığı o zamana ait bor· Kaba engin 46 280 280 borcu ödenmediğinden bu hüküm 20,45 Faaıl saz heyeti: Okuyanlar : eya 008me 
IS • 21/12/937 tarihleri içinde oehrimiz s..'\ neııriyatında görülmüştür. Refüz mallar 22 79 220 300 ortadan kalkarak evin yeniden mül- lbrahim, Küçük Safiye. Ali. Keman Cev· Şimdiye kadar (HOSEYIN lL 
ticaret ve zahire borauı tarafından nef'" Piyasada kayda şayan fevkal&delik Palamut işleri~de geçen haftaya ~İa· ı kiyeti açık art~rma ıuretiyle ve 844 det. Kanun. Mu~mmer, Klarinet Hamdi. ZET AKOSMAN ve MEHMET: 
redilmiı olan ıündelik borsa muameli- yoktur. b~tl.~ b~ ~afta bır~z harare~. ~~ fa~lıye~ numarah Emlik ve Eytam bankası Tanbur Selah~ttın, ~~.Cevdet Kozan. FEVZi SEYREK) upvanı albnda 
tını göaterir liıteler muhteviyabnın ic- NOH\Jf: l gorulmu• ıse de fıatlerd~ kuçuk ~ır te kanunu mucibince bir defaya mah- 21.15 Bedrıye Tuzun Şan orkestra re· ticaret ve komisyonculukla iıtigal 
mail netice.inde mezkOr müddet ic;indei . . 1 nezz~l. hiued_ilmiştir. Mubayaat ıhracat ıuı olmak §U't.İyle arttırması 23/2/ fakatile. etmekte iken l Kinuauaani 938 
borsada satılmıı olan eıyanın apğıda ve Son hafta içinde borsada kılosu S ile t;vl~n ıle fabr~alar tarafın~a~ ya~ılmak- 938 çarpmba günü saat 14 de ic- 2 l,4S Orkestra. tarihinden itibaren komisyoncu. 
iıimleri hizalarında gösterildiii miktarda 5,3 l 2S kuruıı arasında fiatlerle 499çuval l da ıse de harıçten kuvvetlı ııpanşler ol· ra dairemiz içinde yapılmak üzere 22, 15 Ajanı haberleri. lukl "b t 1 ~ Avrupadali 
,... haftalık uaari ve azami fiatlerinin t nohut muamelesi olmuştur. Geçen hafta f madığından fiatler inkipf etmemekte• bir ay müddetle aataJıia konuldu 22.30 Plakla sololar, Opera ve operet "th ~; raca çı ~~ve t k dereJE 
Te keza karplannda işaretli ıekilde bu· I, muhtelif ıekillerde ve 5 ile 5,2S kuruş 

1 
dir. Şimdilik piyasada istikrar yok gibi· Bu artt·-a neticesinde sah• İ,. parçaları. 1 • a a ~uame lnhnı daerA:_pa 

328 1 h d" v · · .. ·· ·· deki hafta içinde ..... •OT ..._ 
1 

yıne aynı unvan a ..... • 
lunduiu anlatılmıştır. arasında fiatlerle 1 çuva no ~t mu· t ır. azıyetın ~~u~uz . deli her ne oluna olawı borcun 22,SO Son haoer er. dan do.., rudan do.., a mal celp 

Haftalık fiat amelesi olmu§tU. Bundan evvelkı sene· t&vazzuh edecegı soylef\mektedır. öde" • tarihi• 2280 umarah •- ANKARA RADYOSU eki k d ~. Y "'nh 
· aJ nmesı n _. etmem ay ı ı e mu uaran Evanm c:im1 Miktarl Kabı Aagari Azami nin bu haft.uında 6,25 kuruotan Y nız lNClR: • et .-:...ı::.: .__!La.__ öil• n-"yab: k . 1 ti" ti" ·ı · ti" 1 

5 1 h ld - ı 1 nanun merıy e K'"'•• IU'"lllRD IOD- ....... antarıye ma ı care ı e ıt ga 
Muh. buiday 3996 Çu. 5.25 6.87S 1 çuva no ut satı~ı o ugu an aşı. ~'---'if .._ ___ buebi-'- loy d ..,. • . be ed bu be. 
n_Lı 18 ı: 9 ,. 25 4 ıs t Son hafta içinde borsada gÜndelik iti- raya mUNoU 011.,... 7- - e ecesımızı yan er ve 
D1ULJa "' > "'· · mış ır. ...__ril ·1 _ .. • lan muhtelif --t:- bekıl•nyarak en çok arttı- 12.30 - 12,SO MuhteliE plak neıri- yannamenin ticaret kanununu!( 
Kmndaıı 84' > 4 7.25 BURÇAK: oa e muame e gonnut o ~-- • • __ 1 __ ...__ • • • •• •• • 
MllG'dan 125 > .f.50 incirlerin aabf tarihleri ile n\iktan boraa l'Ulin fizerine ihalietİ J'-.n--LU•• yatı. .. . .• l!>" ınc~ ~~d.deaı bükümlerıne te~· 
Nolııat '699 > :.5o 5.3125 Yerli ihtiyaçlar için yapılan ufak tefek liatel~ri.nden alınarak ka~ıklı wrette S.bt 844 num&tali EmJik ve ~t- 1h2 •1~~ -:~1ı 3.ıs Plllc: Turlc muai.kıst fıkan sıcılı b~ete kayt v~ teac1ıll ( d k · b' · ı_ • ' w d ··' ri1 · · tam bankası kanwıu hüküm~ :ve a K; 1aı&1 an. zımnmda a.-aıya mevzu ımza aı Burçak 8 > 4.3125 4:3125 işler etra ın a ayda pyan ıt şey YOK;• 2'tagı a gc;>ate mııtır: . , . 

13 15 
l 3 30 Dahil" ha• t il iMii.iri • d"l--!-

Çavdar 2570 > 4.375 4.375 tur. Satıt tarilai 
1 

ÇuYal göre yapıJacaiından ikinci arttırma • - ' 1 ve ne a· rıauzın lu;-8 • ı..-.... 
S....m 289 >. 15·" 15.50 ÇAVDAR: 15İl2/9~7 · '261 yoktur. Sabt pefİn para ile olup herler. Hüseyın izzet ~Mman Ye 
Balcur · 10 > 9.50 9.50 16 > > 50 mifteriden yamaz yüzde iki buçuk Akpm nqt"iyatİr Mehmet ~~~İ~Jl'ek 
Mah. Pamuk 1996 bL 27 38 2570 çuval olarak gösterileıı hafta sa- 17 > > 568 delliliye ınurafı abrur. H I 

Muh. Pala. 11048ke.220 500 kilosu 4,375 kuruıtur. Geçen haft~ ve 20 > > 139 alibdarlann ve irtifak fıaldö ·sa- riyatı. Huseym izzet ~oaman ve 
P. Çekirdeii 46400li.240 240 l llft vadeli olarak cereyan etmittir. Fiat 18 ~ > 420 ipotek sahibi alacakhlarla diğer 18,30 ,_ 19,00 Muhtelif plak net· .. • • zzet 

Razakı üzüm 26 Çu. 8.50 9.25' geçen senenin bu haftasında çavdar mu-ıYe1'\in 1438 . hiplerinin gayri menkul üzerindeki 19,00- 19,30 Türk musikili ve halk. Mehmet fevzı Seyrek 
> > 350 Tor. amelesi olmamıştır. lıbu' ~~ıı y~~unu ile 1'~rab~r.i11cir.~ev hUdanru huıuaiyle faiz ve masrafa ıprkılan (Halıllt Recai ve arka~atlan) IZMIR 

Muh. incir J '638 Çu. 3. l 2S 14 Piyasada fevkaladelik yo1c'tur. Alıcı ııimi bqın~an 11bu neırıya~ı~ tArih,ine dair olan idclialannı ifbu ilin tari- 1?·30 - 19,45 Saat ayan ve arapc;a • M. Seyrek 
Çrkir. üzüm 11199 > 8.50 · 18.50 azdır. Fiat müstakardır. kadar 'borsada eatılmıt olan muhtelı( hinden "tibare • • •• • inde ne§rıyat. Genel sayı. 14401 

Borsa neıriyatına atfen haftalık mua· SUSAM· incir miktarı 1 l7S54 çuval olarak l.ıeaap· rakı ~ b"t J n.~m:.u:: ıç e~- 19,45 - 20, 1 S Türk musikisi ve halk Özel sayı: 17 /35 

ela b ti . 1 · 1 d'kt · . lanmaktıldır. · ı -&:-'fi'! s bı"led~y l • • eedmemun- şarkıları (Hikmet Riza Sesgör ve arka· Mahallinde Okunup anlatılall, 
m atı u ıure e 1Cma eye ı en sonra . y'""uuıze ı ırme erı ıcap er. • b 21/12/1937 •hl" be 
• · 1 • --·L d 1 •· - 289 çuvaldan ibaret olan·naftalık sa· 1936 incirlerinden geçen flenerun bu Aı.....:• halel h kı-~ •• 

1
• dnılan). lf U tarı 1 yanna• 

ısım erı yua.arı a yazı ı eşyanın nev ı u· . . , . • . a.ı e a aan tapu ııcı mce . • it dak. f" ·ı b" l"kt 
· d h f 1 k "k ·f. ) taşlarda fiat 15 • 15.5 lcuruı araaındadır. tanhıne ltadarkı satış mıktan ıse 173316 A 20, l 5 - 20,30 Musıki konuımuı ı me a ın ı ırma l e ır ı e 

zerm en ata ı aatıı mı tar ve ıat e· 1 1 , malum olmadıkça payia,madan ha- . . mevzu "mzaların t h"" • t 
rinl ıeçe h fta' 1 b h f Geçen hafta ıusam üzerine muamele ol- çuval olarak top anmışhr. • ih" d . • Halıl Bedı. ı za ve uvıye • 

t il n ita vl~ gleçekn ·yı ı~ du ~ • mam11 geçen ~nenin bu haftasında ise incir muameleleri geçen haftaya niıbet· nç kahrlar. 12 /2/938 tar m en ılı- 20.iO - 21,00 Plakla danı muaikisi. leri dairece maruf lzmir Beledi. 
ası e mu ayese ı o ara aşagı a gos- . L-- ..... h k ıktı T C d 18 N 1 w d • " 

. . . • f6,25-17,5kuruşaruındafiatler1e268ıle bu hafta biraz d'aha kuvvetlı olarak .....-enra.name er eseaç r. a- 21.00-21.15Ajanshaberleri. ye a · u. ımagaza aıcra}1 
tor~yor ve ıon h~ftaya aıt pıyu:'" vazıyelr tuval suaam muamelesi olmbffu. ı cereyan etmiş ise ele nevi, miktar ve fi· Hı~ olanlann. yüzde Y~İA b~uk te- 21.15 - 2 t,S5 Stüdyo Salon Orkes- faaliyet, eden «Hüseyin izzet 
len hakkınd~ .ıa~ada.rlan nezdınd~ ... ~a~- Piyasada kuvvetli alıcı olmadığından ar itibarile apğıda irae edece~ ta!- mmat akçeaı Yeya millı bır banka trası. Akoaman ve Mehmet Fevzi Sey• 
~am.:::sat ~:ne el~e ettıgımız piyasa vaziyeti zaiftir. Fiatler halen is-1nifltrde anlaşılacağı Üzere fiatlerde y~İ itibar mektubu ve 37/1082 doeya BU AKŞAM AVRUPA tsTASYON- rekıt unvanlı tirket.ıerilderi Hüseıı 

ata ~ arzey ıyoruz: tikrar arzetmekte olmakla beraber iŞti· bir tenezzül kaydedilmiştir. nurİıaruiyle lzmir ikinci icra nıe- I.ARINDAN DINl.E.NEBll:..ECEJ( SEÇ- yin izzet Akoe.man ve Mehmet 
• /.'. '-~"-,~-ı • d ' t-'- ;. · ' '" t ı.: dd'-ı NeVI ' M~tarı Haftalık Tiat murluğuna müracaatleri ilin olb- ME PROGRAM. Fevzi Seyrek'in olup münderecao1 BUODA y naaı~uııın evamı ıu.aır~de e"'le u 
' huıl olacağı tahmin ediliyor. ' Çuval Asgari Aumi nur. 199 Hafif konserler: hm tamamen kabul ve ikrar eto1 

----- ihracat için mal mübayaa ed.ilmemek· Süz:m~ mallar . 59 10.50 ı4 . 'EmlaA k ve Eytam - . . . tikte.n ıonra. hizza.t vazettikleri_nl 
1-faftalak bui,day muameleleri nevi En il "7 - •--dik ed B doku ·d· i 1 I' w h 1 f b ·ıc 1 eme ma ar _, 6 6 6,.fS Pam kolonya): Plik musıltiai, 7 • ...,.. erım. ın z yus 

itibarile qafıdaki ıelcilde cereyan ey1e.- te ırf. d,er:yerılyagkved eva an aarılPac;al mallar 127 4:50 5 Q k · (1 · ı lO Berlin kıta dalg1111r Kanoık muailci otuz yedi :yıla K. evvel ayının yir .. 
m",tirı tanı ın an yapıma ta ır. an asın an• · b" • • ~1 •• •• I / 1 

BULGUR: ~ur~a mallar 121 S 3.125 ·J.125 • · . • • (8.15: Devamı) 9,20 Paria 'kolonyal: mı ınncı a1111 au~u. 2~ 1.2 937. 
Nevi Çuval Asgari Azami 'tekun 1438 37/1082 ıcra dosya numaruay- Plak, 10.30: Keza, 11,30: Keza. 13: T.C. lzmır lkincı Noteri 

" "Haftaldt fiat Bu madde etrafında ehemmiyetli iıler Geçen hllfta aatılan mallar araaında le satılan, yukarıda enafı yUılan Keza Berlin kıea dalaaaı: Hafif musiki. resmi mührü ve Erener imzaaİ 
Yumupk mallar 3124 S.75 6.187S cereyanetmeyiparaaırapiyasayaazmik- dlemeler 6,75 • 8,5, hurdarlar 3.25 - gayri menkulün alıcısı ile mutaba- (14.15 Devamı)' 13,10 Bük.rct:.Karıtık 4498 (2313)~ 
Sert mallar 382 5.tHS 6.87S d 1 d 'ld•W• d 1 kal' 4,625 kuru~ arasında fiatlerle satıldık· kat H-ıl Oluna L-•------- bu -y- plaklar ( 14 30: Hafif plAltlar) 14 IS ıv •• ı_L- it..:%-~ B L _ _.._ı_L K--L mali l ZS 6 67 6 tar a ma arze ı ıgın en ma ın ıte· . .... DlllUIUUlllKB 111- • • 1 ... .._, -.-, urun ıuuuu1&-

.. ..., ar · .68 f k k Pı"_ıları halde bu h~ta bu nevı mallarda ·bu n .. menkule ko""'u'---'- ııymetin" n:- Pariı lcolonval: Kon.er nakli. 15: Keza. .__ .. 
L'"--!- mallar aiııe göre iat ta dit edilme tedir. - .. UM:aK Ki ... < ..,. m tehaaa 
IWDIJDI 365 s.ıs S.2S d 1 Eiatler yoktur. : bayet .. .::_.ı_ ell!-me" 'L..:.ı__ umumAı ı 7,45 Berlin kısa dalgası: E~lenceli ka- u 111 
Yeltd yaM a mevcut çok azdır. 1 7~ wa a.uar • ı D k o 

n 3996 PAMUK: ,_?e~en .h~f.ta _neıriya~ı~ızda ioa~tl~- ~lanmaz dahilinde ikraz yapalabi- nıık musiki, 18.30 Pewte: Çıgan orkes· 0 tor peratör 
Son hafta İçinde buğday piyasuında ı Jıgımız gıbı ıncır ıhevsımı artık geçmıı l" ( l ) trası, 18. 5 O Berlin kısa dal,gası: Kanıık 

oldukça tereffii kaydedı1nıiftir. Tereffü . . gibi telakki edildiğinden· piyasadaki .iıler ır. 44Sl 23 2 musiki, 19, 30 Peıte: Seyrüsefer heyeti s 1 K 1 t 
eebeW piyuamıza fazla miktarda mal .. Boraa neşrıyabna nazar~n son haftal tamamen daha iÇİıi yapılmaktadır. 1 L A N orkestruı, 19.45 Berlin kısa dalgası: amı u a ÇI 
gelmemesine atfedilmektedir. Şehir ihti· ıçınde bo~da ce_reyan etmıt. ola~ pamuk Bu münasebetle piyasa vaziyeti hakkında · Bando muzika, 20, ı O Uypzig: Otto 

b . '- b h f · · d L muamelelerı nevı. ıatış ıekli. miktar ve 'k" .. • . • • - . • 1 yacının ır .:ısmı u a ta ıçın e stoK; . . . . . . . . 

1 

fı ır ve mutalaa dermeyan edılememek- Benimle alika ')le ırtıbabna ke- Fnche orkestrası ve erkek korosu, 20, ISI 
mallmldan temin edilmiştir. fıal ıtıbarıle ~u suretle tasnıf edılmııtır: tedir Malla kal'telerine oö f. tal k k hal v. ak R d" p A-L 'k 20 40 y H f lık f . r ı • re ıa ma • 'iere en ft.arfıy anın eta ı- raa: -.er m\IZI uı, • artova: 

. Mevrudat bu ~kiJ~e.devam ettiii tak- . . a ta. ıat •

1 

ta iseler de fiatler günden 'güne tenezzül ye sokaimda avukat bay Salimin De Fallanın balet ıuiti, 21.15 Bükreı: 
dirde buiday fiatlenıun l'eçen senenin Nevı Satı' şeldı Balye Asgarı Azamı göstermektedir ,. . , 1 • d ih . • !I___ ed .. 1 .. l'."_L• N 1 h JL k-ı 21 55 B .. · • k' ı · · evın e · ti yan UUUDet en o u &:A&t oe a & far uan, • runo: 
bu ııralarındalu aevıyeye vasıl olac•iı A a a 1-c:ı Hazır S03 35 35 RAZAKI OZOM: b M-L- S . H" d" Ork .... 22 15 T k k d l . 
le • du > > Eski 82 36 38.SO • ' ay W1111et aıt ın utananın e-·•· · o yo ıaa a gası. 

anaaü var · Yerli H 465 ,30 32 ı . . . . : • kızı Bayan Senibanın, lzmir ikin· Kant* radyo orkeatra11, 22,4~ Bükrq: 
Piyasa .. ilam ve tereffüe meyyal te· > azır . lhracat ıçın '' yoktur. Daluli aarfı~ı ci Noterliiince re'aen tanzim kı· Hafif musiki nakli, 23,30 Stüttgart, 

lllcki edilnıelctedir. > > Vadelı 925 31 32 · · f-1. til 1 ·· k · ı " · H fif "-' . ı •çın u -. par er muame e gorme teı ıae hnmıt olan 10/4/936 tarih , ve .... ypzıg: a musuu. 
BAKLA: > > Eakı • 17 32 32 d ..• _L b" . 1 al 

1 
e mu•Ul&ar ır pıyua o mayıp m ın 4069 aenel &ayılı vekaletnameye OPERALAR. OPERETLER 

• > ikinci Hazır 4 27 27 · k ı· · ·· f' ·ı '-
yeku·n 1996 nev.ıne ve a ıteaıne gore ıat verı mea;• istinaden birlil'!te Yatadıiımız il• 

Son hafta içinde boraada Yuhnda t d it 

kaydeclilcfiii üzere 1859 çuval balda ea- Son hafta içinde pamuk 6atlerinde. e ÇEKiRDEKSiZ OlOM. . ralarda haiz oıd!'ium v~k~letin- 1 S,25 Berlin 1c ... dalguı: Uvertürler. 
tılDUftır. Bu malın ~yeti umumİyeai4 25 geçen haftaya nisbetle küçük bir tereffü ~ . de~w~U .aiinden itibaren ııtifa ey- l~,30 Üper.et ~~ıikisi, 18,30 Moakova: 

Muayenehane: Birinci Beyler 
No: 36 Telefon 2310 

EYi: Göatepe tram-.ay c.dde-
ai 992. Telefon: 3668 

ı-· Z6 (481) 
~ .............................. ~ 
lzmlr lnglllzce llsan 

ticari muhabere 

Dershane•i 

•• 
ı_ ı .. .. .. G ' l' ·· "I ·· · d '-- d ı·'- ledıaımm fiçiinci faluıların huail· Bır opera pıyeaının nakli, 19 55 Viyana: 
;K;Ul'Uftan muame e gormuıtur. eçen haf- mey ı goru muı ıse e ııuıy a p.yan te aa;· 1.5-21/12 19 3 7 tarihlerinin teıkil ey- 1 .. "tti"l~I d "JA -d • R" h d S • (A b 

1
'
1 

) CENDEU BaNASI, UST KAT Na. li, 
k" d'l · f" t • ti" h f 1 ' u ı •arı zımnın a ı an e enm. ıc ar tuauaı un ra e a operuı. 

ta a)"Di fiatle 441 çuval balda muamelesi 1 e 1 memıt ıa vaz:ıye g~n a ta· lediii aon ekonomi haftası içinde boraa· Avuk t 21 V Str • 
3 

d l"lt v· BOUNCl KORDON 
olmut ve geçen senenin bu haftaıruıda kinin ayni olarak kabul eclilmiıtir. nın netreylediii ıründelilc aat11 listelerin- Ş k" Bed ~ L" arltova: a~ un per e ı ıe- Kültür di.rektörlüiünün resmi ruhaatto. 

. . . eY ı rı ıver ner va zer opereti . 
.S2 pTal balda 5-.S.,S kul'Uf ara11nda fi. Son hafta ıçınde alivre itlerde mahsuı de sündelik üzüm tabf miktar ve fiat· O nı haizdir. 
atlerle aahlmııtı. bir hararet belinniı olmakla beraber İş· leri ıu tekilde ıösterilmektedir: ıine ibracatçılar her ihtimal karf19ında DA MUSiKiSi Jngilizce liaan ve tic&ri muhabereyi 

thncatçı firmalar IOh hafta içinde tek- ~rin kl8mı mühimmi apekülisyoncular Satıt tarihi Satıl~n mikta~ Fiat . ellerinde az çok mal bulundurmak ga· Od L . halka en ucuz: ıeraitle öiretir. T edri-
f d 1 16, 30 Pariı kolonyal: a ~uarteti rar faaliyete s~itler ise de fiatlerde tara ın an yapı m11br. 

1 
Çuval Asgari AZaaı• yeaiyle hafta zarfında oldukça iyi mü· M ıat erkekler ve kızlar için ayn ayrı ve 

lrun-edi bir iatikrar sörülmiit 4,2S den Piyasadaki karanızlılt ~nüz devam l 5 / 12/93 7 1496 1 O 16 bayaatta bulunmuılar ite de mübayaat ~ ozart, Schu.mann, Rabo) . 18 Pras: müdavimlerin müaait zamanlannda ,...,. 
fazlaya alıcı zuhur etmemİftir. Bakla pi- etmektedir. Fiatterde ..k ıık küçük te· !6 > > 195 f 9.75 19,50 kat'i bir ihtiyacı karplamak için olmadı· Ventet konaen (Çek eM~lermden) 23 pJır. 
7U"'Dın bu iatikran iatlılilt piyualan- beddüller hatıl olmaktadır. 17 > > 2039 8.50 l 8.2S itndan fiat keyfiyetinde oldukça ihtiyatlı Sc~fOva: ) Kuartet konsera (Beethonn. Tahlillerini munffakıyetle iknuı( 
ıun daha fazla fiat tediyesine muhmel PAMUK ÇEKIRDEOI: •8 > > 2667 11 18.SO ve adeta müstaini bir vaziyet almıtlar- umann · edenlere kültür direktörlüiünden ıa.. 
c.ldukları cihetine atfedilmektedir. 20 > > 1998 1 O 19 dır. Piyuada bihuaa 1 ve 12 numaralı RF.slT AILER dildi diploma verilir. 

Stoklar sünden süne azalmakta olup Geçen haftaya niabetle bu hafta c;e• 2 1 > > 10'68 11.S O l 6.2S mallarda kuvvetli bir ekıiklik görülmek- Orta mektep ve lise imtiluuuna ~ 
bu münuebetle fiatlerin l>iraz ilerlemea kirdek itleri çok hafif seçmİftir. Geçen Yekun 1t199 tedir. 16 Holanda kaaa dalsua: ( 16 metre) cek olanlan lngilizce deninden hazari .. 
ihtimali mevcud ise de zaiftir. haftanın SOS tonuna mukabil bu hafta ltbu haftalık aahf yekunu ile beraber Ozüm itlerinin önümüzdeki hafta için- Viy.olonsel konaeri, 18, l 5 Vart0va: malt için ırnıRar vardır. 

KUMDARJ: ancak '66 ton mal aatdmıtt1r. Fıatler ııe· bu sene mevıim b.,.ndan aon nefriyatı- de bir az durırunluk sötterdiii n nool Schwnann ve l.iszt'in aerlerinClen piya- Denlere yakında bqlanacakbr. Ka,iC 
çen hafta olduiu sı"bi bu hafta da 2,'60 mız tarihine kadar borsada aatılnut olan yortularından aonra tekrar canlanacaiı no resitali, 18, 30 Berli.n kıta dalguı: için ıimdiden rnüracaat edilmesi. 

HaftalıJı. Atıf mikdan yukanda göate- kul'Ufta istikrannı muhafaza etmiftir. çekirdeksiz üzüm miktan 179492 çuva- ümidi vardır. inhisar idaresi ve üzüm ku- Piyano (Haydn'ın Es-dur aonatı) 19 Vi- h.3 1 • 4 (227'6) 
ıildiii sibi 84' çuval olup muhtelif nevi- Geçen ttmenin bu haftasında 1 SO ton 111 baliğ olmuı bulunmaktadır. Halbuki rumu ıon hafta içinde de kuvvetli mü· yana, Graz: Noel ıarkaları. 19, I O Peıte: w =aıa 
l~rdcn olmaaı itibarile kiloeu .ıf ile 7,25 pamuk çekirdeğinin 3 -3,0S kul'Uf ara- 19 36 mahsulünden geçen senenin bu ta- bayaatta bulunmutlardır. Mükafat kazanan kanaryalar mikrofon IZMIR AHKAMI ŞAHSIYg 
kuruı arasında fiatlerle muamde eör- •ında muamele gördüğü anlaıılmıtbr. rihine kadar borsada satıllllll olan çekir- Piyasa bugün için ıakindir. önünde, 20,05 Bükreı: Keman reıitali, SULH HUKUK MAHKEMESiN .. 
müttür. Geçen hafta lciloau .f,5 kuruttan Piyasada bu gün için istikrar mevcut- dekaiz üzüm miktarı 375377 çval gibi UMUMi VAZtYET: 20,40 Bükret Rumen farlr.ılan, 22,55 DEN: 
35 çuval nıal •atılm11 ve geçen ıenenin tur. bu seneye niabetle çok ileri bir rakam ile Peıte: Bela Bartok kendi eserlerinden 1zmirde Alaancakta Celil Ba. 
bu haftasında iae 212 çuval malın '6-5,25 PALAMlTT: ifade edilmiı bulunmaktadır. Alelumum ticaret piyaaalarında ıon çalıyor. yar caddeaincle mukim iken buno 
lc.uruı arasında •atıldıiı anlqılmıştır. Son haftanın iobu 1 1 1 19 çuval aatı· hafta içinde mahsüı bir sükunet miifa· DANS MUS1KS1 dan önce ölen Ali Akaümerdea 

MISlRDARI: Boraa nqriyatına göre hafta içinde ş•na mukabil g~çen hafta 6458 çuval ve f hede edilmiıtir. Noel yortuları münue· alacakla ve verecekliler varaa ta.. 
boraada aatdan palamutun neYİ, miktar, geçen yalın ıeker bayramı bu haftaya 1 betiyle iıtihlik piyaıalarından bugünler 18,02 Bükrq: 23,25 Pqte: Macar ribi ilandan itibaren bir ay içinde 

ihracat için muamele olmıtyıp itler ve fiatleri şöyledir: çuval çeldrdeskiz üzüm satdmıt ise de 1 için hic; bir madde üzerine kuvvetli bir ıarkıları ve dana muaikiai (Plakla) 23,4S mahkemeye aelip ve kayıt ve be-
yerli ihtiyaçlar için yapılmaktadır. Haf- Haftalak fiat geçen yılın şekere bayramı bu haftaya 1 i:1tek gösterilmediği ıöyleniyor. Bu yor- Viyana, Craz. yanda bulunmaları. Müddet ıeç-
talık tabf kilo.u '6,50 kuruttaıa f 2S çu· Nevi Kental Aıgari Azami tesadüf ettiii için borsa bu sene olduiu: tularm bitmeıini müteakıp iıluin canlan- MUHTEUF tikten sonra müracaat edeu olur-
valdır. Geçen hafta muamele olmamlf Tırnak mallar 322'6 440 SOO ~ibi üç sün müddetle kapalı bulundurul- muı ihtimali vardır. Şimdilik kayde ta· sa kanunen nazara itibare alınmı-
ve ıeçen senenin h haltumda 19S p- Tırnak ..... 729 4ocı 4JO muıtu. ıyan fevkaliddik yoktur. 12 Berlin ba daJs .. : Mu.ikili çocuk yacaia illn ohmar • 
..ı - clanlun 4,2S • 4,50 kanıt ara- KaH mallu 4770 Jıt 410 Sene nihayeti siparitlednin ikmali Qac- ABDI SOKUU.U nıaqlan. +186 (2309) 



SAYFA: 8 

- --=T''" 

Yılbaşı 

M*A &#Ek 

için nlncagınız en g.iz.cl \'l' <.>n 
ınakbulc- geçecek 

C Ki •• 

Hediye 

Otomatik GAR Q D Radyolarrdır 
Dünyanın en büyük ve en muhteşem vapuru olan NORMAND1 

tıalonlarım da GAROD radyoları tezyin etmektedir. 

SATIŞ 
Mimar Kemaleddin cc.ddesi Nu. 

35 NiHAT KAR 

YERLERi lnönü caddesi HAMZA ROSTEM 

Portatif ANTENLER de gelmiştir. 

l - 10 (2303) 

1 Z Mi R 
Pamuk Mensucatı Türk 

Anonim Şirketi 
Şirketin Merkez ve Fabrikası : lzmirde Halkapınardadır. 
Yerll Pamuğundan At, Tayy2re, Köpekbaş, 

Değirmen, Geyik ve Leylak markalarıriı havi her~evi 
Kabot bezi imal eylemekte o:up mal!arı Avı upanm ayni tip 
mensucatma faıktir. · 

Telefon No. 22] 1 ve :~h97 
l'elgraf adresi: l~:~yrak . fznıir 

E~~~ 

lzmir defterdarlığından: 
Yunanlı icar 

Nu. L.irn 
286 Kar~ıyaka Turan M~ner.ıcn C<l-. 203 taj N •. c.~ . _ 6 
288 Karşıyaka Turan Menemen Cd. C2 ·taj Nu. ev 20 
289 Kartıyaka Turan Menemen Cc!. !}3 tej Nu. ev 24 
292 Yol bedesteninde l8 e~ki Nu. lı dükl::;.·ı 92 
293 Şehitler Tramvay Cd. 132 - 1-01 Nu. lı depo 20{) 
294 Darağaç Demirhane so!mk 23 Nu. 1ı evin üst kr.tı 30 
Yukarıda yaz ıh Yunanlı emvalinin senelik icarları 1 O gün 

müddetle açık arttırmaya konulmuştur. ihalesi 3/1/938 tarihin
de pazartesi saat 15 dedir. Taliplerin yevmi mezkurde varidat 
müdürlüğünde toplanacak komisyona müracaatleri. 

4487 (2305) 

Radyo Meraklılarına . 
GRAETZOR 

Braun Hornyphon 

Markalı Radyoların 1938 modelleri görünüz. 
Zevk • ahenk - sadn temizliği - zarafet evsaf mı hep bi:-den l".rzc

der. Radyo almadan -Bir defa görmek- dinlemek sonra k:ıre.r ver
mek menfaatiniz icabıdır. 

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

Omega tice.rethanesi ittisalinde 

iZMiR JKiNCi iCRA MEMUR-jikinci arttırma yoktur. Satış peşin 
LUCUNDAN: para ile olup müşteriden yalnız 

Olf et ve çocul.larının Emlak ve j .. . . A • 

Eyta b k d öd' •• ld - ;;uzde ıkı buçuk dellalıye masrafı m nn asın an unç a ıgı I 
para k b"I b k . ek la ınır. ·-~a m~ a ı an aya ıpot ey- ipotek &nhibi alncaklı!arln diğer 
ledıgı Izmırde Selimiye mc:.hallesi· A • • 

nin Halil Rifat paşa cııddesindc 1, a!aka~a:ların ':e ırtıfak ~ak~ı sn-
3, 5 numaralı ve halen yedi nume- hıplerının gayrı menkul u:z:erınde
ratajlı olan hane tahtani bir koridor ki lıakJarını hususiyle faiz ve mas
ile solunda iki odalı ve fevkani lcü- rafa dair o!nn iddialarını işbu ilan 
ç_ült bir sofa ile iki kü~ük odayı ih- tarihinden itibaren yirmi gün için
tıva eden ve onun arkasmda ufak de evrakı müsbiteleriyle birliktt'! 
bir avlu ile bir mutbak ve bir helayı memuriyetimize bildirmeleri icar: 
ve bunların üstünde bir taraçayi eder. 
mÜ§lemil ve 1500 lira kıymetinde A1'si halde lı.ıkle.rı tapu sicilin
olan bu evi_n gecen sene yapılan sa- cc malUı!l olmndıkca pavlaşmn· 
t~şı 2280 numaralı knnuna göre ge- 1 dan hariç kalırlnr. 12/2/938 tari-
rı bırakıldı... h ld b" · · ' . gı a e ırıncı sene ta.<- hinden itibaren çartname herkese 
sıt borcu muayyen vadesinde öden- · .. 

d'"'' d açıktır. Talıp olanların yuzde ye· 
me ıgın ;n bu hüküm ortadan kal- di buçuk teminat altçesi veya rnil-
karek evın yeni.den mülkiyeti nçık 1· b" b k 't'b kt b 

t•· · 1 ı ır en a ı ı ar me u u ve 
ar ~-rma suretıy e ve 844 numaralı ) 3..,/1344 d · 1 1 · 
E l~k E ı osya numarasıy e zmır 

YENIASIR 

SATIŞ YERİ: 

SAHİBİNİN SESİ - İZMiR __ ....,....,w-www--.uw...,. __ w_.._..._.,._...., ____ _,_,.... ____________ __ 

SAMAN iSKELESi (Büyük Kardiçalı Han) 

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

Radyo nıeraklılarına müjde 

Dünyanın en mükemmel ve maruf 
radyolarından biri olan 

ULT AMAR'IN 
938 modelleri geldi. ilk partisi kısa bir zamanda bitti. !kinci 

parti siparitlerimiz geliyor. Parazit için yapılan yeni tertibat 
~ayanı hayrettir. Ses temiz, tabii ve tatlıdır. Emsaliyle kıyas 
kabul etmiyecek derecede mükemmel olan bu yeni modelleri 
bir defa dinlemeniz kafidir. 

Fırsatı Kaçırmayın 
Açrk Anadolu bayilikleri vardır 
Türkiye umum depoziteri 

ET ABLISSEMNTS EDISON 
TEL ADRESi: SESBES TELEFON: 2517 IZMIR 

..,,. ' 3 Wl&*WWd e· 

DAIMON 

No. 2262 TR1.J No. 2262 
D A 1 M O N Bn fener yirminci asrın elektrik devrinin bir ha

rikasıdır. Ayarlı ve ayarsız iki cinstir. Ayarlm iki yüz, ayarsızi 
altmış metre gösterir ve geceleri bu fenerle bef yüz metre dahi
linde iki taraflı muhabere mümkündür. Oç renklidir. Muhabere-
nin hariçten anlaşılmaması için ziyanın yalnız hedefe verilmesi 
ayrıca bir meziyettir, tavsiye ederiz. 

UMUM DEPOLARI : lzmirde Suluhan civarı No. 28/9 Hüs
nü Öz ödemil}li .. lstnnbulda : Tahtakalede Jak Dekalo ve Şsı. 

m a ve ~vtam bankası kanunu . t ... .. 
muci~~b·r~~ m~rus ~~~~i~~~r~namu~a-~D~~~-~l~-~-~=~-~~~D~~-~~~~,~~~J~l~~~~d~·~'~,~~~·~·~-~,~a~~ 
mak şartıyle arlhrması 23/2/938 ev et emiryo arın an: 
carşamba günü saat 14.30 da icra Emlak ve Eytam 
dairemiz içinde yap:lmak ii~erc bir Miktar, cins, ebat, sıklet ve muhammen bedeli atağıda yazılı 
ay müddetle satılığa konuldu. Bankasından .• muhtelif cins demirler 2..3/12/937 perşembe günü saat 15 de Al

sancakta 8 inci işletme komisyon binasında pazarlıkla sabn alı-
Bu arttırma neticesinde satış nacaktır. 

bedeli her ne olursa olsun borcun 37 /1344 icra dosya ncmarasiy-
Bu işe girmek isteyenlerin 29937 kurutluk muvakkat teminat 

ödenmesi tarihi 2280 numaralı ka- le satılan, yukarıda evsafı yazılar. vermeleri ve kanunun tayin ettiği vesikalar ve kanunun dördün-
nunun meriyete ~irdiği lnrihten gayri menkulün alıcısı ile mutaha· cü maddesi mucibince i~e girmeye manii kanuni bulunmadığına 
tonrayn müsadif olması hasebiy- kat hasıl olursa, bankamızca bu dair beyannamelerle ayni gün saat on be,te hazır bulunmaları. 
le kıymetine bakılmıyarak en çok gayri menkule konulacak kıyme· Miktarı Cins Adet Eb'at Sıklet Muhammen bedel 
arttıranın üzerine ihalesi yanıla- tin nihayet yüzde ellisine kadar Kalem Kilo Kurut 
cftktır. Satış 844 numaralı E~lak umumi şartlarımız dahilinde ikraz 14 Yuvarlak lama demir - Muhtelif 14000 211766 
ve Evtam bankası kanunu hü- yapılabilir. 3 Levha demir 190 » 187774 
l<üm1erine S?Öre yapılaca2ından · 4450 (2311) 4461 (2286) 

---~ 
Z'.> 1.1..k~ANUN PERŞEMBE 1937 
~ -=qa' 

Yazın insan 
kolaylıkla 

kendini 
üşütür! 

daha 

Nezle 
Başağrısı 
Kırıklık 

Dikkat 
Ediniz 

Bu ilk tehlike alametlerini görür görmez derhal 

NEVROZiN 
almak lazımdır 

NEVROZiN Soğuk algınlığının fena akıbetler doğurınatina ' 
mani olmakla beraber bütün ıstırapları da dindirir. 

icabında günde 3 kaıe alınabilir 

Çiftlik, Süthane ve bü
tün köylülerin dikkat 

nazarına: 

Mi ELE 
Krema m akinalari geld 

Bu makinalar dünyanın her yerin 
de sütçülük aleminde büyük şöh· 
ret kazanmış ve en verimli maki-

ne olarak tanınmıştır. 
Son sistem yeni modellerimiz 

gelmiştir. 
0

A Y NI F ABRIKAN iN: iz.mir umum satış deposu: 
MIELE BiSiKLETLERi M. D. TIMUR ve A. K.AUKI 
MIELE Hafif MOTOSiKLETLE- (Gazi Bulvarı Nu. 17 Telgraf: 

RI... KAUKI - tZMlR) 
MIELE ELEKTRİK SOPORGE- Telefon 3858 

LERI ... 

. - . 
HOFHERR-SCHRANTZ-CLAYTON-SHUTfLEWORTH 

Macar Ziraat makinaları fabrikası 
Mamulatından 

MAZOT TRAKTöRLERI 
Muaddet 25 ve 40 beygirlik aon ıiıtem mazot traktörlerimiz 

1-.er türlü ıitayitin fevkinde gayet iktıaadi, kullanıtlı ve pek sağ
lam, bütün benzerlerine üstündür. Bunları kuvvet ve emniyetle 
sayın zürraımıza arz ve takdim ederiz. 

Satıf depolarımızda Garbi Anadolu mintakasına en elveritli 
her cins ziraat makineleri bulunmaktadır. 

Müessesemiz muhterem ziraatçilerimize her hususta kolaylık 
lar göstermekle müftehirdir • 

Telgraf adresi: 
KARADAVUT 

Telefon: 
3809 

Adres: 
Hacı Davut Zade Rahmi 

RAHMi KARADAVUT 
Halimağa Çar,ısı No. 31 

IZMIR 

!------------------------·------· 
. ~ ·~. • ~ . - + . • • ~' ~ Ilı • .. .. 

Böbrek, karaciğer rahatsızlıkları
na, hazımsızlığa karşı en iyi ve 

~şifalı maden suyudur 

Her yemekte bir iki 
Bardak içiniz 



DEUTSCHE LEVAN- Fratelli Sperco 1 
TE- LINIE 
G. m. b. H. 

HAMBURG 
DEUTSCHE LEV ANTE - LINIE 

Vapur Acentası 
ROYAL NEERLANDAISE 

KUMPANYASI 

STELLA vapuru Elyevm limanımız-
HAMBURG, A. G. 

INIE A G da olup RotteTdam - Amsterdam ve ATLAS LEVANTE - L , .. 
BREMEN Hamburg limanları için yUk almaktadır. 

IONIA vapuru 21 birinci kanunda TELEMON vapuru 14 / 12 / 937 de 

l>ek:lenlyor. Rotterdam, Hamburg ve beklenmekte olup Rotterdam - Amster-

Bremen için yük alacaktır. dam ve Hamburg limanlan için yük 

AMERICAN ·EXPORT LINES , alacaktır. ı 
The Export Steamship C~~r.ation 1 HERMES vapuru 20 / 12 / 937 de 

1 EXMOUTH vapuru 11 bırıncı klnun- beklenmekte olup yükünü tahliyeden 
i:la bekleniyor Nevyork için yilk alacak- 1 

sonra Burgas - Vama ve Köstenceye 
tı.r. 

b
. . . k~ hareket edecektir. 

EXIRIA vapuru 24 ırıncı .. nun-
da bekleniyor. Nevyork için yilk ala- SVENSKA ORIENT LINIEN 
caktır. GOTLAND motörü 14 / 12 / 937 de 

CARLTON vapuru 31 birinci kanun- beklenmekte olup Hamburg - Gdynia

da bekleniyor. Nevyork için yü alacak- Dantzig - Danimark ve Baltık limanla-

tır. rı için yük alacaktır. 

STE ROYALE HONGRISE 1 SERVICE MARITIME ROUMAIN 

DANUBE MARITIME SUÇEA VA vapuru 29 / 12 / 937 de 1 
TIS~A motörü 13 ·_birinci kan~da 1 beklenmekte olup Malta ve Mar~ilya 

beklenıyor. Port - Saıt ve Iskenderıye · limanları için yük alacaktır. 
limanlarına yük alacakhr. y 1 ··k k b ı d o cu ve yu a u e er. 

RADYOLİN 
Güzelliği hem yaratan, 

hem tamamlıyan 
bir iksirdir 

Şu güzel çehreyi aydınlatan rü· 
nef, tüphesiz, inci ditlerdir. La
kin o ditlere can veren de, tüp

hesiz cı R A D Y O L t N • dir. 

Siz 'de ayni güzelliği elJe edebi
fir.iniz. F aktif banan için ıart 

günde üç defa 

RADYOLİN 

ile sabah, öğle ve aktam lıer 
yemekten sonra günde 3 defa 

di,lerinizi f ırçalayınız. 

SERViCE MARITIME ROUMAIN Ilindaki hareket tarihleriyle navlun-
BUCAREST e .. !!l!Jr.!Zıilllll&J!211!11Eilllll .. mli .......... . DUROSTOR vapuru 22 birinci kl- lardaki değişikliklerden acenta mesuli- ·--·~"~EM ew •;;zwtMMB && ıwg 

da Kö te . . h k t d kt" 1 yet kabul etmez. Daha fazla tafsilat için B R I s T o L nun s nce ıçın are e e ece ır. 

JOHNSTON v ARREN LINES LTD. ikinci Kordonda Fratelli Sperco vapur 

LIVERPOOL acentalığına müracaat edilmesi rica 

1LVIEMORE vapuru Liverpool ve An- olunur. Beyog" lunda 
vers limanlarından yUk çıkaracak ve 26 TELEFON : 4111/4142/2663/4221 
blrlncl kAııunda Burgas, V ama ve Kös-
tence için hareket edecektir. 

DEN NORSKE MIDDELHAVSLINJE ---------••ıv 
BAGBDAD motöril 14 ikinci klnun-

h bekleniyor. Dieppe ve Norveç umum 
ıım.Iarına yük alacaktır. 

ARllBllJ!!NT'H. SCHULDT 
HAMBURG 

NORBURG vapuru 10 ikinci kinun 
938 de bekleniyor. Anven ( Doğru ) 

Dr. Operatör 

f ai~ i~rahim 
Hamburg ve Bremen için yük alacak- Avdetle bastalannı öğleden 

tır. enel Fransız hastanesinde öğ-
Dlndald hareket tarihlerlyle nav- leden sonra Birinci Beyler so-

lunlardalci defl§ildJklerden acenta me- kağnıda dit tabibi B. Mehmet 
suliyet kabul etmez. Ali muayenehanesi altı katm-

Daha fazla tafsllAt almak için Birin- da kabul eder. 

fi 1 

OSMANiYE 
Sirkecide 

Bu her iki otelin müsteciri Türkiyenin en eski otelclal BAY 
öMER LOTFO' dür. 43 ıenelik tecrübeli idareıiyle bütün E 
halkına kendisini ıevdirmittir. 

Otellerinde miıafir kalanlar, kendi evlerindeki rabati bu 
lurlar. 

Birçok hususiyetlerine ilaveten fiatler müthit ucuzdur. 
• lstanbulde. bütün Ege ve lzmirliler bu otellerde buluturlar. m 

el Kordonda V. F. Henry Van Der Zee l _ 13 (2206) 
ve Co. n. v. Vapur acentahlına mUra- ,j_ 
caat edllmeal rica olunur. •·----··------

TELEFON No. !007/2008 

-·o-ı·i·vı-.-Vmıme-... ş·0···lilrll!!elm!.- ,..D.AH_ıu_YE"!oo~·~ll[lll!OT .. 0~·~·--ıs·ı- ............... si.hh;t .... B~·ii·k·y;ğ~ ............. = 

v apu~~:ntas• CelBI Yartm 
B(RINCl KORDON REES 

BiNASI TEL. 24 43 
LIJerman Lfoes Ltd. 

TRENTINO vapuru birinci kinunun 
sonunda Londra, Hull ve Anversten ge
lip yük çıkaracak ve ayni zamanda 
Londra ve Hull lçin yük alaC:!a'ktır. 

ALGERIAN vapuru 17 ikinci k8.nun
öa Lpndra, Hull ve Anversten gelip 
Londra ve Hull için yük alacaktır. 

LIVERPOOL HA1TI 
LESBIAN vapuru 26 birinci kinunda 

g~lip Liverpool için yük alacaktır. 
FLAMINIAN vapuru 12 .i.kinci klnun

da Liverpooldan galip yilk çıkaıtacaktır. 
BRtsTOL ve GLASGOV HA'ITI 

lzmir Memleket ha!itanesi Da
hili Hastalıklar Seririyab Şefi 
Pazardan maada her gün hasta
larını muayene ve tedavi eder. 
Muayenehane: 2 inci Beyler 
sokağı No: 65. 
Telefon: 3956 
Evi: Götepe tramvay cadde
si No: 1018. Telefon: 2~ -
KAVA·KLIK 
yaptıracaklara 

Norveçyanın halis Morina babkyaltdır. iki 
. defa ıüzülmüt~ 

ŞERBET GiBi iÇiLEBiLiR 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat eczanesi 
Büyük Salepçioğlu Hanı karıwnda Ba,darak • lmıir 

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

Ecz)ıcı Kemal Ka
mil Aktaşın 

FEDERICO vapuru 28 birinci kinuo- Manisanm Mütevelli çiftliiin- B h • "' • 
öa gelip Bristol ve Glasgov için yük de 120.000 ağaçlı kavaklıktan-kül- a ar çıçegı 
aJacaktır. liyetli miktarda kavak fidanları 

DmEUTSCHE LEY~ - Lt~tE'da satılacaktır. isteyenlerin Maniıa- Kolonyası 
C OS vapuru ikincı kAnun ıpü • w w 

sında Hamburg Bremen ve Anversten da Yaghane sokagı 23 numarada · 
gelip yük çıkar~cak. veya Mütevelli köyünde Nazmi Merkezi Kemeraltı .. ~desi 

Tarih ve navlunlardaki değişiklikler- T omaya müracaatleri.. Beyler Sokaiı köfeaı 
den acenta mesuliyet kabul etmez. 1·5 Büyük Hilal 

m n . . 
Umum Pamuk 

Nazarı 
Fabrikatörlerinin ımı!~21~ 
dikkatine 

Fabrikumın Namdar 
ÇIKRIKLARINI Ye bilcümle YEDEK AKSAMINI 

UMUM ACENT ASINDAN bu sene temin edebiliniaia 
ADRES: 

G. D. GIRAS 
Pettemalcalar, EYren tobk No. 3/1 

Sinser dikit makinalan kumpan1aıı kartuin'da 
Telefon: 2413 Poata kutusu : 234 IZMIR 

,__ ____ ime~ ......... ._. ........... _. 

en tık en ince ve en 
makbul hediyeniz ec
zacı Kemal Kamilin 

Bahar çiçeği 
kolonyası 

olacaktır. lzmirde Hilal eczanesi 
kokuculuk üzerine ciddi yürüyen 
bir müessese olmuı, kokuculuk 
alemini şaşırtmış bulunmaktadır. 
Hilal eczanesini, eczacı Kemal 

Kamili işindeki ciddiyeti, kolon
yalarını lzmirlilere sorunuz. 
Yakın ve benzer isimlere aldanma
manız için tifeler üzerinde Kemal 
Kimil adını aörmelisiniz. 

Her işte kullanılan 

ZONGULDAK 
Maden kömürü 

Her cinı klmlr perakende nretilı rekabet kabul et· 
mez fiatler dahiHnde aatdmaktacbr. 
Adreı ı Keıtane pazan Bardakçılar sokak numara 12 

F. PERPINYAN 

TU.RI• 
TURAN rabrikalan mamullbcbr. Apı umanda Turan 
tuvalet ıabunlannı, traı ıabana ve kremi ile gtlseWk krem• 
ferini kullanınız. Her yerde aablmaktadır. Yalnız toptan aa• 

lıılar için lımlrde Gaıi Bulvarmda 25 numarada amam acen .. 
telik Nef'i Akyazılı ve j. C. Hemıiye mftracaat edinb. 

Poeta Kut.••• Telefona••• 

------------------------------------· Dima sabit daima tabii 

.._ı 
7. ı 

juvantin saç boyaları 
INGIUZ KANZUK eczanesi laboratuarlannda hazırlanan J• 

vantin aaç boyaları muzır ve zehirli maddelerden tamamen lrl 
olup aaçlara tabii renklerini. babf8der. 

Juvantin aaç boyalan kumral ve siyah olarak iki t,abit renli 
üzerine tertip edilmittir. Gayet tabii ve aabit olarak temin edi
len renk yıkanmak, terlemek hatta denize girmek ıuretiyle de 
çakmaz. En ciddi ve emniyetli markadır. 

Eczanelerde ve ıtrıyat mağazalarında arayınız. -
Gözlerinizi sakınınız! 
Sıhhatiniz ve gözleriniz için ihtiyacınız 

olan bol ııığı d-/inyanın en tanınmıı mar 
kcuı olan 

AIRAM 
ampullerile temin ediniz, 

1500 saat dayanan H devam etlen 
bu ampulleri hepsine tercih ediniz, 

Bayilerden arayınız ______ _.. 



• SA\rA: 10 YF.NIASIR ~ iLK.KANUN PERŞEMBE 1931, 

ISpanyol ümhuriyetçilerinin zaferi 
eline Tervel tamamen Cümhuriyetciler • • 

geçmıştır 

Bu müstahkem şehrin su- ·· Avam kamarasında çok 
kutu çok mühim görülüyor mühim müzakereler oldu 
Alman askeri mahfelleri bile hay- lngiliz başvekili Japonyaya bir ihtar 
ranlıklarını meydana vurmuşlardır -· teşkil eden beyanatta bulundu 

Cümhuriyetçilerin zaferi, arhk tedafüi 
muvaffak olduklarını ispat 

vaziyetten 
etmiştir 

cıkmağa , lngiliz kabinesinin fevkalade bir toplantısında 
vaziyeti üzerinde görüşmeler oldu 

Uzak Şark 

Paris, 22 (ö.R) - Tervelin cümhuri
;retçller tarafından zaptı hakkında bu
raya gelen tafsilat şunlardır : 

Londra, 22 (ö.R) - Dün akşam 
Avam Kamarasında yapılan siyasi mü
zakerelerden ilk olarak çıkan ehemmi~ 
yeıli hadi•e §Udur: Baılıca beynelmilel 
meseleler cephesinde parlamento muha
lefet grubunun gayeleri pek yakından hü
kümetinkilerle birleşmektedir. Hiç şüp
he.siz metoda müteallik ayrılıklar var
dır. Fakat müşterek hedef olarak bütün 
partiler bunu kabul ediyorlar ki sulhu 
korumak ve lngilterenin dünyadaki mad
di ve manevi menfaatlerini daha mües• 
ı;İr bir şekilde müdafaa edebilmek için 
lngilterenin kuvvetli olması zaruretini 
kabul etmişlerdir. Bu ittifakı bizzat baş
'\<ekil mü,ahede etmiş ve B. Vinston 
Churchill de meml('ketin emniyetini te
min için T rade·Unions teşkilah «Amele 
partisi• tarafından hükümetin gayretle
rine gösterilen ınüzahereti takdirlerle an-
rrıı,tır. 

' BAŞVEKiLiN SöZLERI 

b. fh .. k d' C"ınh · t 1 ır sa a gosterme te ır. u ur1ye -
çilerin nihai zoferi kazanacakları artık 1 B~ynel".'ilel me~elelerd.e hükümeti.n 
muhakkatır. Tcrvclin zaptı sadece nas-

1 
ı:ıldıgı vazıycte gehnce muzakereden hır 

yoruılistlerin cürnhuriyet era:.isi içine 
1 
değişiklik çıkmamaktadır. Esasen B. Ne

sokmus oldukları çıkıntının bertaraf '\·ille Chamberlain bu müzakereye istemi
cdilme;i demek değildir. Ayni zamanda 

1 
Yt' istemiye, ancak muhalefetin izhar ct-

ak d b 1 k 1 1 .. h 1 tiğr arzuya hürmeten geldiğini eöylemi,. 
y ın a as ıyaca o an umum cum Ll- 1 • . • • • 
. . b' . ttir b fır. Başvekıl demı~tır kı: 

rıyetlı taarruzuna ır ~are V<:! u 
• t k ı•· zaf 1 ti e- 1 c- Bu ziynrctten sonra görüşmeler 

umumı aarruzun a ı ere ne ct:-
hakkında meclise tam izahat verdim. Me-

1::-nmc::jne yalnız so...c:yalistler ve i~çiler 

değil, bütün Fransızlar müzah!'ret et
melidirler. 

Dün akşam saat on dokuzda Tervd 
önünde hAIA asilerin elinde kalmış okn 
son lstihkAın da cüınhuriyet bataryaları 
tarafından susturulmuş ve hükümet 
kuvvetleri •ehre girmeğe başlamışlar

dır. Bu son istihUm bir kaç katlı olup 
her katında kum torbaları ve beton si· 

perler a.rkaı;ına mitralyözler ve toplar 1 
yerl~tirilmişti. Asiler bu nıitralyözler
le hükümet kuvvetlerinin geçmek iste
dikleri Plaza de Las Teres (Kule mey
danı) mevkiini süpUrüyorlardı. Bu kur
ıun yağmuruna rağmen cümhuriyet mi
lisleri istihkAma sokulmağa ve orada 
yerleşmeğe muvaffak oldular. Şiddetli 
muharebeden •onra istihkam tamamiyle 
ele geçirildi. Yarım saat süren bu kanlı 
mücadeleyi müteakip istihkAmı son 

şidd.,tle müdafaa etmiş olan asiler tes
lim oldular ve istihkAm üzerine hemen 
cümhuriyet bayrağı çekildi. Seyat pro
jektörleri bu bayrağı derhal tenvir et
tiler. Projektörlerin ışığı altında istih
kAm üzerinde dalgalanan cümhuriyet 
bayrağı görülür görülmez cümhuriyet 
saflarından muaı.zam bir zafer nidası 
yükseldi. Zafer çığlıklariyle kesif cüm

huriyetçi milis yığınları ileri doğru atıl
dılar. Tervelin ilk evleri derhal hücum
la zaptedildi. Bundan sonra milisler ka
tedral meydanına geçtiler. Şehirde kal
mış olan ahali yaya kaldırımları üzerin
de toplanmış, sevinçle bağır~ıyor ve 
cümhuriyet askerlerini alkışlıyordu .• 
•Vıva la Repüblika> (Yaşasın Cümhu
riyet) nidası bütün şehri kapladı. 'Bele
diye sarayı mukavemetsiz alındı ve he
men cümhuriyet bayrağı çekildi. Tervel 
tamamiyle eümhuriyetçilerin eline düş· 

AM:ERIKADAKI TESiR 

rut neticelerini gösterdim. Bu bahse av
det etmek faydalı değildir. Fakat yine 
beyana mecburum ki müzakere ettiğimiz 
bütün mühim meseleler üzerinde iki hü- Avam kamarasından bir göriiniiş 
kümel arasında kendini gösteren ahenk 

Ncvyork, 22 (ö.R) - cNevyork He- Majeste hükümeti için daima derin b;r 
rald and Tribunr'l> gazetesi Tervclin 

1 

memnuniyet kaynağıdır. 

MiLLETLER CEMiYET! nuncu içtimaıdır. Ve en mühim toplan• 
YAŞAYACAKTIR tılardan biridir. Zira Uzak Şark me•ele•I 

Ciimhur~yetçiJcrin zaferinin ehemıni

ııetli oldu(/ımu bildiren Almanyanın 
tıSilrT nezdindeki elçisi 

lıklonnı ı;izlememişlerdi. 

SiTEDE 

cümhuriyetçiler tarafından zaptını şu 1 BERUN CöROŞMELERl 
suretle tefsir etmektedir : 

cBu, cümhuriyet<:iler için manc·vl ve cBunu n'IÜteakip, Almanya hariciye na-
mnddi kıymeti çok yüksek olan parlak zırının nazikilne teşebbüsü sayesinde B. 
bir zaferdir. Tervelin zaptı lspanya har-

1 
Delbos diğer Avrupa payıtahtlarını ziya

bine şüphesiz nihayet verecek değildir. 1 rete giderken Berlinde Alman hariciye 
Ancak harbin nasyonalistler lehine bi- 'nazırı Baron Von Neurathla kısa fakat 
teceği hakkında general Franko tarafın- faydalı bir mülakat fırsatını da bulmu~-

I d 1 'dd' 1 't'b d d" " I tur.> an yapı an ı ıa arı ı ı ar an uşure-, 

Londraya gelince Ingiliz payitahtın- cektir. O iddialar ki şu son zamanlarda ı .. lNCIUZ P1!NI 
daki akislerin en dikkate <avan olanla- A d 1 tl . , b I b nl Muhalefet reıoı B. Attleenın en 

~ ., vrupa eve erınoen azı arı u arı d r k" 
1 

. ıid-

rı Siteden, yani iş ımhallosinden gel- kabule gittikçe daha ziyade mµtemayil et ı ten ıt erme mevzu olan ispanya 
mektedir. Sermay~lerini Frankonun ka- görünüyorlardı.> meselesindeki İngiliz siyaseti hakkında 
zanacağı kanaatiyle kullanmış olanlar B. Neville amele partisi tarafından o ka-
yanlış hesap yapm~ olacaklarını şimdi FRANKO MASAL OKUYOR dar tenkit edilmi~ olan lngiliz planının 
anlıyorlar. Bunların general Franko le- nihayet ademi müdahale komite•inde 
hinde kullandıkları sermayeler tehlike- Roma, 22 (Ö.R) - Salamankadan bil-, ltalya ve Rusya da dahil olduğu halde 
de görülmektedir. Ve vaktiyle Alm·an- diriliyor : General Franko A. B. C. ga- bütün devletler tarafından kabul edil
yadaki donmuş kredilerden bahsedildi- zetesine bütün nasyonalist gazeteler ta-' mit olduğunu hatırlatmıı ve demiştir ki: 
ği gibi şimdi de ispanyadaki donmuş rafın<lan nakledilen bir mülakat ver-: •Şu son altı ay içinde Avrnpada ger
kredilerden bahsedilmekte<lir. miştir. Bu mülakatta general nasyonalist cinlik azalmı:ıııa bu bilha ... ispanya me· 

zaferinin tam ve kat'i olacağını ve bU· 
1 
seleainin daha az had bir §ekil a1masın-

CüMHURIYETÇILER KAT'l tün l"Panyada •ulh ve sük\i.nun teessüs 
1 
dan ileri gelmiştir. lngilıere ispanya ih· 

OLARAK MUZAFFER OLACAK ı 
edeceğini söylemiş, Kızıllarla her türlü til8fının yarımada haricine yayılmasına 
müzakereyi reddedeceğini ve yapılan 1 

mani olmağa hizmet ettiğini iftiharla be
teklifleri nazarı itibara almıyacağıru 1 yan edebilir.> 

halyanın Milletler Cemiyetinden ay· 
nlması hakkında B. Neville Chamberlain 
son derece kısa beyanatta bulunarak de
miotir ki: cltalyanın Milletler Cemiyetin
den çekilmesi bu mües~senin vaziyeti
ni asi& değiştirmez. Zira esasen 19 36 
mayısından beri Milletler Cemiyetinde 

ltalyanın delegasyonu yoktu.> 
B. Attlee nutkunda cNereye ııidiyo· 

ruz)> ıualini sorduğundan başvekil ıu 

cevabı vermiştir: 

c- Şunu diyebilirim ki akıntıya tabi 
oljlrak gitmiyoruz. Fakat gözümüzün 
önünde muayyen bir hedef vardır. Bu 
da harbe girmeden dünyadaki güçlük· 
)erin umumi ıekilde halline vasıl olmak~ 

tır.> 

KABiNENiN FEVKALADE 
TOPLANTISINDA 

Londra, 22 (ö.R) - Kabine sabah 
aaat 1 1 de başvekil B. Chaberlainin ri
yaseti altında toplanmııtır. içtima iki bu
çuk aaat devam etmiştir. Bu toplantı yor
tulardan evvel kabinenin ihtimal ki ao-

üzerinde cereyan etmiştir. Meselenin ne• 
zaketi sebebiyle her türlü beyanattan iç• 
tinap edilmi~se de hükümetin Hong• 
Kong müstemlekesinde vaziyeti karşıla~ 
}acak ehemmiyetli tedbirlerle meşgul ol• 
duğu tahmin edilmektedir. lngjliz tica• 
r~tinin Çinle tTansit yolu olan bu ıor( 

derece mühim merkezin hiç bir suretle 
tehdide maruz kalması kabul edilmiye· 
cektir. 

Diğer taraftan diploma•i mahfiller! 
Pasifik okyanusunda Amerikan harp ge'" 

milerinin hareketlerini büyük bir mem• 
nuniyetle karıılamışlardır. Bu hareketlet 
Japonya üzerinde müessir olmaktan zi .. 
yade Amerikan umumi efki.rının teskini
ne matuf olmakla beraber yine çok mü• 
him telakki edilmektedir. 

Çok dikkat uyandıran diğer bir noktı. 
da Avam Kamarasında dün ak§.Bmki be• 
> anatında başvekilin ltalyadan pek müp• 
hem bir §ekilde bah•etmİ§ olmasıdır. 
Dundan anlaoıldığına göre yeni sene ba .. 
§tnda lngiliz siyasetinin faaliyeti zanne'" 
dildiği gibi Romada değil, fakat bilha .. 
w Berlinde kendini göıterecektir. 

müş bulunuyordu. · . . . 
ı ZAFERIN AKiSLERi ÇOK • . 

B_tlYOKTOR 

Diğer taralı.an cüınhuriyet~i ispanya 
Londrada moda olmuştur. Umwnt ka-
naat cümhu.riyetçilerin Ispanya harbini 
kat'i orarak kazanacakları merkezinde
dir. Jngiliz mebuslarUldan yirmi ikisinin 

bildirmiştir. 1 S~n. d~~ece nazik. ~lan Uzak Şark me· 
HUDUTLARDA sele.mı ~o~den geçırırken başvekil ıunu 

kaydetmıştır ki bu ihtilafın hakiki tari
Japon yada 

• 
tevkif at 

Cümhuriyet ispanyasının mücadelesini Paris, 22 (ö.R) - Nasyonalist taarru-
Pnis, 22. (Ö.R) - ispanya! cümhu- yakından takip etmek üzere Batselona zunun hazırlanmasına b3§lanalı beri ka

riyetçilerinin Tervel şehrini zaptettik- gidecekleri bildirilmektedir. B. Attlee panmış ol:ın nasy0 ";"1is.t lspanya hududu 
!eri haberi Pariste gece yarısı öğrenil- tarafından bildirildiği gibi Barselonda yeniden açılmıştır. Bununla beraber 
miş ve bunun ehemmiyetini gösteren harp sanayii büyük faaliyet halindedir. nasyonalist Ispanyaya gitmeğe kat'iy
akislrr bu sabahki gazetelerde yer bul- Ve cGmhuriyet fabrikalarından yalnız yen mecbur olduklarını ispat edebilen 
muştur. Sol cenah gazeteleri hadiseyi Barsclon şehrinde günde bir tayyare kimseler kabul edilmektedir. Diğer ta
bü) ük bir memnuniyetle tefsir odiyor- çıkmakta ve bu yeni tayyareler hemen raftan lrun ve Hendaye yoluyle lspan-

hi ne oluna olsun bir hadise muhakkak 
tır: clhtilafın •ulh yoluyle halline vasıl 

olmak Üzere Japonya tarafından hiç bir 
te§ebbüs yapılmarnı.şhr.> B. Neville 
Chamberlain bu sözleri bir ihtar sesile 
6Öy1emiştir. Ve ilave etmiştir ki: 

Sos yal kitleler partisi azasından 

370 kişi tevkil edilmiştir 
lNCIL TERENiN JAPONYA YA 

BiR iHTAR! 
ile daha iki meb'u<ı işçi partisi lideri 

tevkif edilenler 
lar. cephrye gitmektedir. yadan gelen bir çok kimselerin aksi isti- clhıilafın başından beri ihtiliifa niha- Tokyo, 22 (A.A) - Resmen bildirildi-

cO:uvre> gazetesinin diplomatik mu- Sosy;ılist cPopulaire> gazetesi de kametle hududu geçtikleri bildirilmek- )et verecek bir çare bulmak üzere la· gıne göre müfrit sol propagandası 
habiri Bn. GC'nr\'İC'\"C Taboui!'; g.:-rek cilmhuriyet<'ilerin zaferini çok nikbin tedir. Bunların ekser~i ecnebi ve bil-, ,·assutumuzu teklif ettik. KullanılmaS>ı yapmakla m:ıznun 370 kişi tevkif edil
Londra ve cereks~ Berlinde Tcrvel üze- bir ~r.kilde t~L.ir etmekte ve bunun ne has!a Alman tebaaları olup Noele ve müinkün olan bütün §ercfli vasıtalarla mlştir. Bunların arasında işçi partisi 
rine ctimhuriyetçiler tarafından aç:ıLn neticeler \'C'rebilt:"fğini güzden geçir- yılba~ı yortularını geçirmek üzere mem- ı.ulh davasına hizmete daima arzukeşiz. reisi mebus Kato da bulunmaktadır. 
büyük taarruzun rl•rin bir tesir yaptı- ınekt..dir. A•keri bJrnnd;::n bu zaferin loketl<rin• döndüklerini bil<lirmektedir- Fakat öyle sanılmamalıdır ki bizim ıulh Bu hususta neşredilen raporda denili-
ğını kaydediyor. Askfrİ t, knik ~ahasın-11 akisleri mühim ola~akhr. cPopulaire> 11'.:!r. arzumuz ve tekerrür eden tahrikler kar- yor ki : 
da g~ze çarpan muvaffa:::y2tlcrin Ter- <'-,:arı ilave ediyor : Borıclon, 22 (AA) - Tervel ~ehri· ımndaki sabrımız beynelmilel taahhüt- Bu mülrit tahrilUıtçılar cephedeki as
vel üzerin ... yap!ıkları son 13:.rruzll as-1 c.G:ncr:ıl Kiepo tl:? LHano Se\.i1ya nın cümhuriyct kıt' alan t:ırafında.n zapte- IC"rimizi gözden kaçırdığımıza ve İngiliz kerlere ve onlr.rın ailelerine yardım et
kcri bakır"':dan büyük 1akdir!t:' kzırc::ılıı-j radyosunda n'! !'ayıklarsa sayıklasın, es- c!;ldibi resmi bir tebliğde bildirilmekte· menfaatlerini himaye etmesini unüttuğu- mck perdesi arkasında yalnız Çinde de
m~lardır. Bu hJcumun tam l3zım g - f ke-ri bakımtk..TJ. büyü1;: bir d2ğişiklik var- C::ir.. ınuza bir i;arettir. Japon hükümetinin ğil fakat bizzat Japonyada propaganda
len saatte başladığı v: b•J srbr.ple tnm 1 dır. Ten·elin za~tı yalnız mahalli . bir Saint Sebastien. 22 (AA) - Barse· de kendi he•ahına ecnebilerin hak ve !ar yapmakta ve J;ıu propag,ndayı ordu 
"'.uvaffa~ıyet kaı.:ındırı !<"ydffirlmekte• İ m.u'·afbkıyc~ d"!!ıldır •• Bu m".:affer'.yet. bnd&n g•len haberlere göre mesai na- ınenfaatlerini gözden kaçırmadığını göı- ı içine de so!unak istemeleri itibariyle 
dır. Aynı suretle u:nu:nı .h"'.1' c - ·-:-i cumhurıyetçıle~m artı.< tedafuı. vozıy~- lzırı cephede harbe salih olmıyan erkek- !ermek ve bunun için sözde kalmıyacak, çok tehlikeli bir ma!llyet almışlardır .... 
da Almanlar Somme eepn.,ındc Fran- !ı tcrked·rek ımdı taarruz faalıyetlerı-lıerden 18 il.\ 50 yaşında olanların cep· fakat fiiliyat halini alacak teminat ve tar- Bunların maksadı 1935 te Moskovada 
sız baş'kumıandan]ığ.ln.!.n giriştiti hesap-

1 
n r ... ttik.l~rini göslermektedir ve bu J he t!'erİ i i leıindc kullanılmak üzere .e- ziye vermek artık Japon hük.ümetine dü- toplanan komünist enternasyonalinin di

lı taarruzlar hakkında teknik ha~ ran-' itiba>!a Ispenya dahili harbinde mühim 1 fer her cdilme•ini emretmiştir. şen bir iştir.> rektifleri mucibince bir ihtilal çıkar-

arasındadır 
maktı. 

Dahiliye nazırı bütün şüpheli siyasi 
partilerin ve diğer teşeküllerin feshini 
emretmişlİı'. 

Tokyo, 22 (A.A) - Röyter muhabi• 
rinden ! 

Dahiliye nazırı Japonyanın yegane 
sosyalist partisi olan sosyal kitlekr par· 
tisinin lağvedilmesini emretmiştir. :Bll 
ayılı on beşinden beri Japonyada bıl 
fırka mensuplnrından 370 ki~i Marl:sis

1 

nu· propagandası yapmak ve sulh kar. 1 

na muhalif hareket etmek suç!~ iyle 
tevkif edilınİ4tir. Tevkil edilenler nı•· 
yanında iki mebus, bir kaç \~,ııverııoil9 

pro!esörli ve .!:·ulh taraftarı nluharrırler 
vardır. 


