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Roma, 8 ( ö.R) - Kudüsten bildiriliyor. 
Kudüs • Mısır ekspresi üzerine vıuhtelif nolc.t4 .. 

)arda ateş edilmiş ve treni hattan çıkarm?'k için 

raylar \izerinc ağaçlar devrildiği keıfedilmi~tir. 

YENi ASIR Matbauında baıılm,.tır. 

• • 
ıyı karşılandı ariste 

1 

Dr. Uz . Ankarada 

Türkiye -Suriye 

Samimi bir dostluk 
hava~ı yaratamaz

lar mı? 

Belediye reisimiz 
lzmirin ihtiyaçları 
etrafında vekiller-
le temaslarına baş
ladı Başvekilimize 

altmış sahifelik bir 
rapor takdim ede
cektir. 

lzmirin 
arzetti 

Otobüslerde paso 

bir ihtilaf 
olmuştur Bunun en güzel misali Türk • 

Yunan münasebatıdır. Bir asırlık 
kanh maceranın tasfiyesi yapılmış, 
bugün iki millet tam bir kardeşlik Antalya. 8 (Hususi) - Antalya .,._ 
duygusuyle mukadderatlarını birbi· hillerinde karaya oturan Doyçe Orient 
t ine bağ]arnı§tır. Line kumpanyasına ait Manisa vapuru-

Türk _ Yunan münasebatına ha- nun kurtarılmasına çalışılmakıadır. Bu 
kim bulunan samimiyet, cihan mil· kumpanyanın lzmirde acentesi olan Van 
!etleri için barış sevgisinin örneği Der Zee müessesesinin direktörüyle bir 
olarak ele alınmaktadır. Türkiye di· memuru buraya gelmiş ve alakadar ma
ğer bütün komşulariyle münasebet- kamlarla tahlis işleri etrafında görüşmüş
lerini dostluk havası içine almağa ıür. 
muvaffak olmuştur. Dünya ile ba- 7500 tonilato hacını isıiabisinde olan 
rışık olan bir millet varsa 0 da Tür- ..apur yük taşımıya mahsustu. Vapur 
kiyedir denebilir. kaptanının verdiği malumata göre pazar 

Suriyeye gelince : istiklaline ka· ızecesi saat on bir sularında tam yolla 
Vuşmak yoluna henüz girmiş olan Anıalyaya doğru ilerlerken denizde baş
bu cenup komşumuz her şeyden ev· lıyan fırtına şiddetini arttırmış, denizin 
Ve! büyük bir sükun ve huzur için· dalgaları vapuru tehdide başlamıştır. 

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

FAKAT 

Kazazede vapurun 
kurtarılması ümi -
di pek azdır. Va 
pur kaptanı kaza 
nın nasıl olduğunu 
anlatıyor. 

Süvari, fırtınanın §iddetini aTthrdığı 

ınrada karaya yana§manın tehlikesini I 
kavradığı için vapuru açıklarda tutmıya 
ve vakit kazanmıya çalışmışhr. Fakat I 

dakikadan dakikaya ~i<ldetini artlıran 1 

havanın tesiriyle karadan uzak kalmanın 1 
tehlikesini ıezen aüvarı, son bir ümitle 
vapuru baştan kara etmi~tir. 1 

Vapurda yara mevcut olup olmadığı j 
henüz anlatJmış değildir. Vapur lehli· 

kededir ve kurtarılması ümidi pek azdır. 
Vapurun tayfaeı ile personeli Antalyaya 

getirilerek otellere yerleştirilmi~tir. Ya· 
pur sigortalı idi. Antalya ve lzmir liman-
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Yeniden 
mevzuu 

dc bulunmağa mecburdur. Komşu
lariylc iyi geçinmek ıstırarındadır .. 
Bununla beraber açıkça söyliyebili
ri:ı: ki Suriye, maalesef bunları id
rakten daima uzakta kalmış, Tür
kiyeye karşı daima aykırı vaziyetler 
almaktan vaz geçememiştir. 

Tütün satışları durgundur 
Vali ı:e belediye ıtuzlarında n bazıları Kordon otobU.lerinde 

Bu iddiayı yalnız Hatay davasın· 
da Suriyenin takip ettiği çılgınca si
Yasetten dolayı ileri sürmiyoruz. 
Hadiselerin daha çok evvelleri var
dır. Mesela Türk rejiminin düşman
ları Suriyede çok samimi bir kabul 
!>Örmüşler, Türkiye aleyhinde çalış· 

Bazı merkezlerde piyasayı 25 kuruşa 
kadar diişürmeğe çalışanlar vardır 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Sat~ş_y aziyeti 
mak fırsatını ele geçirmişlerdir. Bir Hakkınd~ bı·r ec
kaç serkerdenin bir şey yapmağa 

l, ~;Y!ıi '1 ~;~., 

Kordon otobüsleri belediyeye geçtiii nakaşa mevzuu olmaktadır. 
günden itibaren başlıyan paso hadiııele- Dün halk otobüslerine binen vazifeli 
ri maalesef devam etmektedir. Vil8yetin polis ve jandarma memurlarından bilet 
yerinde bir tedbiriyle halledilmiş gibi ödemeleri istenmiştir. Bunun ıebebini ıo .. 
görünen zabıta memurlarının ücret öde· ran bir jandarma neferine, belediyenba 

meleri meselesi başka bakımdan da mü- - SONU tKtNCI SAHiFEDE -

ISVEÇ KRALI 
muktedir olacakları için değil, ma· nebi firma direk
~eracılara Suriyenin iltifat gösterdi· 

bgı, onlara muhabbet verdi[:i ıçın törünün fikir/eri 

. i , Sekseninci yaşına gir
U noktayı kaydediyoruz. •••••••••••••••••• • Türkiye • Suriye hududu g_eniş Marta kadar bütün 

~ikyasta kaçakcılığa yataklık etmiş· tütünler imiz satıl mıs 
tır. Hiç bir devlet gerek kendisini lsveç kralı 
ft!"kadar etsin ve gerek etmesin hır· mıs bulunacaktır 
Bızlara, kaçakçılara bu derece mü- , 111 ,,,:,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Torbalı mıntakasında tütün satı11arJ halde normal tütün fiati 

~nıaha gö~teremez~. ~u ı...·e bunlara 1 DUn, tüti.ın satışları .ve ~atışların dur- durgundur. ödem.i'itC, rekoltenin dörtte arasındadır. 
1 
Stokholm, 8 (Ö.R)-

35 - 50 kuru' Isveç kralı Majeste 
Güstav V. seksenin-

nzer lıakıkatte kuçuk, fakat ma- ~unluğundan mütenllıt pıyasa durumu bir nisbetinde ikinci ve üçiıncü kalit•den ALAKADARLARA GöRE 
na., büyiı!: bazı h5diseler vardır ki h•kkında alakadar makamlarla temaslar tütün mevcuttur. Kuşadasında tütünler 
tenup kom~umuzun suiniyetine mi- .) apan bir muharririmiz şimdiye kadar ea.hlmıştır. Mani~.a mıntakasında mühim Dün. malUmatına J'QÜracaat ettiğimiz kl olarak ele a1ınabilir. Bu hare- }İrmi sekiz milyon ki1o tütün satıldığını nıiktarda tütün vardır. Akhisarda mev- tanınmış bir tütün firmasının direktörü 

et!er İyi komşuluk duyguları ile ve elde mevcut tütünlerin on bir milyon cut tütünler de orta kalitededir. Muğla muharririmizin bir sualine şu cevabı ver-
n3la kabili telif görülemez. J..iloyu tecavüz etmiyeceğini öğrenmiştir. ve Milaota iki milyon kilo tütün ıtoku mi~tir: 

Hele Hatay davasında koparılan Filhakika bazı mıntakalarda orta kalite· mevcuttur. - Şimdi tütünler lmk kuruıa kadar 
~anasız gürültüler, nümayişler akıl· li tütünlerin satışı çok durgun gitmekte- Resmi makamlara kadar aksettirilen satılmaktadır. Bazı yerlerde 25 kuru,a 

ca bir politikanın eserleri sayıla- diı. Al•cı azdır. Bu yıl inhisar idaresinin bir tikayet tetkik edilmektedir. Bu tikli· tütün aatılmO!ını biz de tabii bulmayız. 
l'naz. piyasaya yaptığı müdaha]e, müstahsili yetin mevzuu cidden elimdir. Bir mer- Bu, be]ki de münferit bir muameledir. 

- SONU iKiNCi SAHiFEDE - le~vik edecek bir durum kazanamamı§- kezde tütün ıabılan 25 kuruıa kadar Müstahsil tütllnünü elden çıkarmak ve 
HAKKI OCAKOCLU ur. ~üımüıtUr. Y• alıcı da ~dır.!... S...imdiki - SONU iKiNCi SAHiFEDE -

ci yaşına girmiştir. 

Güstav V. 1907 s•· 
nesinde tahta çıktı
ğına göre dünya
nın en yaşlı devlet 
reisi olmakla kal
mayıp ayni zaman
da en çok zaman
dan beri hilldim
darlık mevkilnde 
bulunanıdır. Diln· 
fa harlı! esnasında 

bulunuyor 

Jsveç kralı 

- SONU UÇüNCtt SAHIFEDE -



SORUYORUZ: 
Kadınla erkek arasında 

Bazı 

- Elde mevcoot tütünlerin eablacağ,m 
ı..hmin eder mioiniz) 

- Size bu h..- en kestirme ceva
bmı ..,dur: TüTki7ede •Wm.ıyan ve el
de blan mah..ı yoktur. Bahuaus tütün, 
Bcezilpda olduğu ıPhi denize dökülen 

Temiz 

ve -
Menfaatsiz 

Bir -
Arkadaşlık 

kabil mi? 

~"'jj~·:··p;·~h~~'J~''"~ . . 
E Nazlı .. • • • . 

'unılmaamı tütüncü1erimiz arasında aar.19 

böd*leri kundmaaını ht'i bir ihtiyaç te- I 
l;.kki et.mdı:teyiz. Tütüneülerimiz alıcı

l•nn hyiflerine kurb n olmamalıdır. 
-.0.--

F ranaız maneora8ı 
Ye bir pzetenin çok yanlJf lattıiı &i· P.n., 8 (ö.R) - Fıaneız tayyare fi-
bi -- ııihi ablan bir mata değ;!- lolanmııı müotemlekeler arasındakl ha.va t 
C:.lir. Tütün mahsulü, galibt\ 9 33 senesin- manevraları bitmiş ve filoların ekeerisi 

de az aaul~ ve alok lwılinde ilr.i aene Bourıı:et'ye avdet etmi~lcrdir. 1 

ŞEHiR _HABERC:ERi 
i Türkiye -Suriye 
ı 

Komür ihtikir Vilayet 

--o----

Kışlık ihtiyaca ye
tecek kadar kömür 
olduğu , buhranı 
muhtekirlerin 

Meclisi toplantısı 

T epecik ve Kemere otobüs işletrnekt• 
olanla r, belediyenin yeniden A1nıa11Y11" 

da B"üning firma9ına ıipartş ettiği on oto'" 
hüsün Tepecik hattına tahsis edileceiri on• 
di,.,.iyle \'İmdiden işlerini başka taraf• 
nakletmeğe karar vermişlerdir, Bu oto'" 
büsler de l&tanbula nakledileeelı: ve J.-
tanbuldaki hatlarda işliyeeektir. 

Halbuki belediyeden bize verilen ın•• 
lumata göre, belediyenin fİmdilik ıehrİ~ 
diğer hatlanna müdahale etmiya ,.;yeU 

yoktur. Esasen on iki otobüı 'Ye bir tr•l'Jl' 
büo, tahmin edıldiği gibi Kordon hattı· 
nın ihtiyacına cevap veıemerni~tir• 
Bu itibarla getirilecek otobüslerin 
beşi Kordon hattma tahsiıı edilerek 
iki dakikada bir makine tahrik ofUJl&' 

caktır. Kalan beı otobüs, ihtiyat bulun• 
durulacak ve icabında hususi se~lerd• 
ve gezintilerde kull.ıt:nılacaktır. 

TAY YA .RE SiNEMASI AÇILDlôl GONDENBERI DAi· 
MA BOYOK FILtM GöSTEREN 

BUGON HER HAFTADAN DAHA GOZEL iKi FiLtM TAKDiM EDiYOR 

1 ÇARIN • 
1 YAVER -

MOMESSILI: PIERRE RIŞARD WILM 
Franıızca ıözlü bu &fk, ihtiraa, yazife ve fedakirhk filminde: 

BiRi ÇARA SADIK BiR PRENS ... DlôERl ÇARI öLDORMECE MEMUR BiR KADIN .. . FiKiR IHTILJ.FINA RAôMEN 
YEKDICERINE A.ŞIK BU iKi SEVDAZEDENIN ISTIRABINI, AŞKINI MUSAVVER BOYOK RUS FiLMi 

2- iZHAR OLUNAN ÇOK YtJKSEK ARZU VE ALAKAYA BiNAEN BiR HAFTA DAHA TEMDiT OLUNAN 

ŞEYH AHMET 
TORKÇE SöZLO VE ŞARKILI BOYOK FILlM VE PARAMOUNT JOURNAL 



Baş kaldıran lspanyollar 

Londra, 8 (Ö.R) - Na&yonalist Is
llillyol hükümetinin cümhuriyet sahil
lerini abloka projesini tefsir eden cMan
ehtater Guardian> diplomati1t muharriri 
t..z ablokanın tahakkukuna mAni .,ıan 
1-nen hemen aşılmaz müşkülleri kay
•tınektedir. Ilkönce nasyonalistlerin 
tefine kat'i bir lisanla bildirilecektir ki 
Ue.rl seyrüseferi menetmek maksadiy
le deniz.altı mayınlerinin konulması se
~ci U Haye mukavelesinin ikinci 
-.ddesine muhaliltir. Diğer taraf tan 
ltukumetçiler de bu ablokayı Bilbaoda
kinden daha şiddetli bir surette akim 
lall'lkabilecek vaziyettedirler. Muhak
lraktır ki Valensiya, Kartajen, B arse1on 
ai limanlarda cümhuriyetçilerin sa
"" bataryaları Bask sahillerinde olan-. 
1-rdan çok daha kuvvetlidir ve sahil
._ itibaren üç millik kara suları için
~ vapurların geçmeler1ni himaycy~ 
lau.ktedirdir. Nihayet cümhuriyetçilerin 
• llnde nasyonalist harp geınilerinin ha
l'Qetine mlni olabilecek ehemmiyetJi 
l.ar .teniz kuvveti de vardır. Hülisa hü
lriınıetçilerin asilere karşı mukavemet-

Yeni Bir macera mı? 

Belçika prensi Şarl 
Londrada evlenecek 
Gizlendiği 

gazeteci 
oteli nihayet 
keşfede bildi 

bir 

Londra, 8 (ö.R) - Belçilcadan Londraya hareket ettiği halde nerede 
olduiu sizli tutulan ve fngilterede evlenmek tasavvurlarından bahsedilen 
Belçilta prensi Şarlin bulunduğu otel bir lngiliz gazetecisi tarafından keşfe
~miıtir. Prens Lankaster otelinde 29 n~ralı odayı itgal etmektedir. 

Diier taraftan Portland dükünün gelini Markiz de Kufild kızının PTens 
~rl ile evleneceği hakkındaki haberler dolayısiyle sorulan suallere cevap ve
rerek bu haberlerin esassız olduğunu söylemittir. Bizzat Portland dükü de 
torunlarından her hangi birinin Belçika kralı Leopold yahut Prens Şarlie iz-
41ivacı hakkında çıkarılan haberlerin esası olnaadığını bildirmiştir. 

INGILIZLER 
Memleketimizde motör 
fabrikası mı yapacak? 

Londra, 8 (Hususi) - Bri.ıkselde çıkan c:L'independance Belge> gazcte
ainin muhabiri gazetesine çektiği telgrafta diyor ki: 

clngiltcre maliye nezareti müsteşarı B. 'Wellis Ankarada Türkiye başvekili 
B. Celil Bayarla uzun bir müaliı.kalla bulunmuıtur. Bu görüşmede, İngiliz 
8ermayedarlarının Türkiyeye celbi imkanları tetkik edilmiştir. lngilterede, 
:r ürkiye cümhuri.reti arazisinde rnotOr ve ziraat makineleri fabrikalarının in
taatı imkanları derpiş edilmektedir. 

Şarki Afrika kral vekili Masavaya 
gitmek üzere hareket etti 

Napoli, 8 (ö.R) - Masavaya hareket eden yeni Şarki Afrika kral ' ·ekili 
dük d'Aostanın bindiği vapura Ma!lavaya 1'adar cZara> kruvazörü refakat 
edecektir. Dük 1 S ilkkanunda Masawı.ya varacaktır. 

Roma. 8 (ö.R) - ltalyan meLusan meclisine mühim birçok sosyal ka
ııun projeleri te\ di edilmiştir. Bunların arasında ftalyada haftada 40 saat it 
hıüddeti hakkında bir proje de nrdır. 

Oksford ekibi, Rogbi maçında 
kuvvetli rakibi Kambriçe 3 - 2 

mağlôp oldu 
londra, 8 (ö.R) - Oksford • Kambriç üniversiteleri takımları arasında 

l'apılan rogbi maçı çok büyük alakn ile on binlerce kimse tarafından takip 
edilmiştir. Maç 2 ye karşı 3 aa) ı ile mağlup olan Oksford takımının he2i
hıctiyle neticelenmiıtir. 

20 ıenedenberi ıinema tarihinde görülmiyen bir filim ejderi 
BAŞT ANBAŞA TtlRKÇE 

Buf alo Bil Maceralar Kralı 
GERi KUPER - JAN ARTUR 

VE 
UMUM DUNY A NiŞAN ŞAMPiYONU 

ATIŞ KRALI 
TtlRKÇE FOKS JURNAL 

rınların hepai bugün LALE ainemafındı -

Çinde vaziyet 
Ve Alman gazeteleri 

nin mütalaaları -0--

Londra, 8 ( A.A ) - Gazeteler Nan
kinde Çin kuvvetlerinin açtıkları iiınit
siz mücadele hakkında sansa") oııd ha-

B. Stoyadinoviç 
Berline de gidecek 

berl<>r vermektedir. 
Berlin, 8 (A.A) - B. Stoyadinoviç Daily Maıl diyor ki : 

Mareşal Çang _ Kay _ Şekin Nan- R. Fon Nöyratın geçen sonkanun ayında 

kinden hareketi Çinlilerin Nankinın su-l odgr~da y~.p~ış.~lduğ_u ziya~eti iade et
kutundan sonra her hangi bir müdafaa mek uzere onumuzdekı sonkanun ayının 
teşkilatı vücuda getirebilmek ümidin- ikinci on beş günü ..Jarfında Berline ge

de olmadıklarını sarih .surette göster-! lecektir. 

mektedir. ümit edelim ki hükümet mer- B. Lansbuıv 
kezinin zaptından sonra galipler artık 
fiı1uhatlarını daha ziyade Fnişletm~k
ten ziyade muzafferiyetlerini istismara 
başlasınlar. 

Daily Ekspres diyor ki : 

toodra, 8 (A.A) - Cetel a ajansı 
muhabiri bildiriyor: 

Orta Avrupada yakında se) ahate çı· 

kac.ak olan İşçi partisi şeflerinden Lans
bury Çekoılovakyaya da uğrayacak ve 
Pragda bir müddet kalacaktır. 

Japonların askerlik bakımından bü
yük faikiyeti inkar edilmez b ir ke~ fi

yettir. Eğer Mareşal Çank - Kay • şek Par is sergisi temdit 
daha ziyade karşı ko~·mak istese dahi d · ı k 
as~ri vaziyetle hiç bir değişiklik vu-ı e ı ece 
kua gelmiyeceği muhakkak1ır. Pariıı, 8 ( ö.R) - Beynelmilel Paris 

Berlin, 8 (A.A) _ Alman matbuatı sergisinin 19 ~ 8 senesinde devam etmek 
Japon zaferini muhakkak addetmekte- iizere temdidi mescleo:i maliye komisyo-

d. 1 G l"'l"'r k • ç· h"k" nunda müz::ık re edilmckted:r. ır er. azC' ... ... mer ezı ın u ume-

tinin akıbeti hakkında uzun h·lgrarıar İngiliz konsolosu 
neşrctmektedirler. 

1 ondra, 8 ( ö.R) - ingilterenin geBorsen Zeitung ezcümle şöyle ynz-
ner 1 F ranko nezdine genel ajan olarak 

maktadır : 
ta) in ettiği B. Robert Hopson vazifesi Perde henüz kapanmaml§hr. Fakat 
ba~ına gitmek üzere Londradan hareket bu büyük dramın en canlı safhası geç-
etmiştir. 

mişür. Nankine bin kilometrelik mcsa-
Londra, 8 (ö.R) - Kabine mutad 

lede şimdiki hükümet azasından ikisi-
nin iştirakiyle sözde bir Çin hükiime•i 
kurulmasının ehemmiyeti mahduttur .. 
Çünkü bu hükümet memleketin mukad
deratı üzerinde bilfiil müessir olamaz. 
Japonyanın kolu pek uzağa uzanmış-

tır. 

haftalık içtimaını yapmıştır. 

Kukuleteliler cemiyeti 
Paris, 8 (ö.R) - Kukuleteliler sui

kastı tahkikatı devam ediyor. Sorgu ha
kimi suikast reislerinden General Duuci-
i;neurü uzun uzadıya sorguya çekmiştir. 

ANKARA, PARJS, LONDRANIN 

iş beraberliği 
Şarki Akdeniz memle
ketleri birbirine_ bağlıdır 
Londrada intişar etmekte olan cGreat 

Bria tin And The East> mecmuası §U p
y anı dikkat makaleyi neşretmi§tir: 

Geçenlerde B. Franklin Bouillon'un 
vefatı hadisesi İngiliz ve Franaız hükü
metlerinin yakın p rk meselesi üzerinde 
besledikleri düşüncelerin mübayenetini 
hatırlatmaya vesile olmuştur. Harbi mü
teakip Kemalistler ile bir muahede imza
lıyan B. Bouillon bu suretle fngilterenin 
ynkın tarktaki toplarını çivilemek ümi
dinde bulunmuştu. Fransız devlet adamı 
bu gayesinde muvakkat bir zaman için 
muvaffak oldu. 

ıekae Türkler tarafından beslenen fÜp
lıeler tabii bir ölüm ile sona erdiler ve 
bugün tam bir hakikat olarak söylene
bilir ki Ankara, Paris ve Londra Yakın 
Şark vaziyetine ayni adeseden bakmak
tadırlar. Müştereken halledilmesi lazım· 
gelen meseleler o kadar mühimdir ki 
ufak tefek noktai nazar ihtilafları onların 
müttehit hat ve hareketlerini bozamaz. 
lürkiye Fransa ve lngiltere Yakın Şark
ta e.as itibariyle ayni şeylerin yapılması 

için çalışıyorlar ve bu mesailerinde tam • 
bir İş birliği tatbik edebilmeleri temin 
edilmiştir. Bu netice on be§ sene evvel 

Ankarada aktedilmiş olan b u muahe- kolay kolay tahmin edılemezdi. Fakat 
nenin Lord Curzonu ne kadar kızdırdıiı Yakın Şarkta evvelce tahmini mümkün 
hatırlardadır. olmıyan daha birçok mühim inkitaflar 

Fakat zaman bu aci hatıraları _}umu- yaratılmıttır. Şarki Akdeniz memleket
şattı. J nıilterenin yakın ve orta prktaki lerini b undan sonta yerind'! •yar gi>r
emelleri bak.kında serek F ransadar. , .,. mek kabil d eiild.ir. 

.... -

SON HABER 

lstanbul tetkikleri 
Başvekil ve Dahiliye 

vekili Ankaraya döndü 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . . 
Maden programı = 

1938 aeneai icinde • 
tahakkuk edecektir 
Kömür iıtihsalatı 
mız ilıi misline çı 
lıarılacolıtır 

} 
de lst:ı.nbul şeh. ~nin imarı etrafında m i,i.. 

him tetkiklerde bulunduğu öirenilmit
tir. 

MADEN PROGRAMI 

A nkara, 8 (Hususi) - Hükümetill 

hazırladıiı maden programına göre :Y• 

kında kömür havzamızda mad en kömü-

rü. iatihaali hml2 iki misline çılranlacak
tır. Yeni tesieat iiin altı milyon lira har
canacaktn. 

lfaden arama bürosu çalıımalarına hıı 
vermiştir. Petrol için yapılan aondajlann 

yerleri çoğaltılacakt ır. Önümüzdeki se
nelerde kömür ihracatımızın mühim mik· 

yuta artm.11, memlekete 14 milyon Jt. 

raya yakın döviz girmesine sebep ~la· 
caktır. 

MAARiFTE ISLAHA l' 

lstanbul, 8 (Telefonla) - lngilizlerle ticari münasebatımız ) eni bir inki
şaf derecesine girmek üzeredir. Haber aldığıma göre son zamanlarda An
karayı ziyaret eden lngiliz hazine mü ... teşan ile kredi dairesi !!elinin, hükumeti· 
mizle yapıığı temaslar müfit neticeler vermiştir. T eresşüh edeh haberlere gô
re lngiliz.ler madenlerimizin ihracı hakkında teşebbüslerde bulunmuıılar , e 
bu ftususta Sümerbanka ga) et nazikane bir teklifte bulunmuşlardır. 

Kamutaya mühim ka-
nun liyihaları verildi 

Ankara, 8 (T elef~Ja) -=-Büyük-Mil!;t° M~lisine yenid~ühim la\ ıha
ll\r Hrilmiştir. Bunlar •rasında hcyr.ti mahsusalarca aleyhlerine verilip ken
dilerine tebliğ edilmiyen kararlara karşı aliı.kalıların itiraz cdebilmeJ .. rı için 
bir kanun layıhası da vardır. Ayni zamanda meclise verilen diğer bir la) ıhaya 
gôre, Tunceli vilayeti halkından olup ta nüfus ve askerlik kanunlarına göre 
kendilerine verilmesi lazımgelen bazı cezaların affına ve nüfus yaz.ımı ile 
askerlik işlerine dair olan kanuna bir madde ila-.esi ve bazı maddelerin tadili 
de vardır. 

Adanada pamuk düşü
yor, kömür yükseliyor 
Jstanbul, 8 (Telefonla)-::.. Adanadan hildiriliyor: Pamukfiatlerinin gün 

den güne düşmesi )•Üzünden satışlar durmuş, bazı fabrikalar faaliyetlerini tatil 
etmişlerdir. Bunun Üzerine Ankarnda teşebbüsler yapılmıştır. Hukümet ted
birler alacaktır. 

Adanada kömür buhranı "<ievam ediyor. Kömürün kilosu on kuruşa kadar 
çıkmıştır. 

Tolstoyun 
lıktan 

torunu dolandırıcı· 
mahkum oldu 

Paris, 8- ( ö .R ) - Grasdan bildirildijine ıc;;e-T ;htoywı t~ bu ıehir· 
de dolandancılık ve bınızlıktan mahküm olmUJtur. Rusyanm eski aefiri ter• 
biJesiyle mqau) olmak üzere delikanlının kendisine tevdiini İstemİflİr. 

Aşıkını tayyare içinde yaralıyan 
kadının muhakemesi neticelendi 
Paris, 8 ( ö.R) - Atıkı Lallemandı tayyare içinde arkasınd~n vurarak 

) aralıyan Bn. Svhmederin muhakemeııi bitmiştir. Aşık kadının avukatı ustaca 
bir müdafaa ile kendisini en ağır cezadan kurtarmağa çalışmaktadır. Hüküm 
henüz verilmemiştir. 

Şehir gazinosunda 
BÜYÜK VARYETE 

Uzun kıt ıecelerini nete ve zevkle ıeçİrmeniz için ŞEHlR GAZiNOSU 
kapalı kwnmda tadilit yapılarak mükemmel kıtlık iki büyük mavi salon •• 
" ,::..an Bar meydana cetirilmİftİr. lstanbulun Gardenbar artistleri anca· 
je edilrnit ve kıt menimi için b üyük proaram hazırlanmıttır. 

Riyaaeticümbur orkeıtrasmdan yeni aynlmlf bir Saksafonla Yunan aes kra· 
!içesinin dahil olduiu daha dört müzisyen mevcut kadroya ilave edilerelıı 
[feYkalide mubteıem bir müzik ve on varyete artisti ile bayramın birinci ıü
~ü açılacaktır. 

Müzik aaat 21 de, numaralar aut 22 d e baflar. Gazino her gece saba.lı 
saat d örd e kadar açık kalacaktır. 

T etrifinizi ricalar, sanalarınuzı t9'..arlanz. 

Şehir Gasino ve Lolıa11I•• 
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mu? Kon yad seylab f elik eti 
Muhabirimiz 
tetkikleri ve 

r .... MAKiNA ...... 
Aarındayontulmuş 
afaçlarla, toplan-

m 

mıf çalılarla bend 
yapılamaz. 

blancosu: • 
Seylap 
37 ev tamamen, 

ev kısmen yı
kılmıştır . 
'35 

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

BiR KITAPTA BIR SERVET: 

L.ıku.,ıa adında genç bir Romalı tale
be Vatıkan kütüphanesinde Emil Fab
rier'in bir eserini okurken kitabın yap. 
rakları arasında bir kağıt bulur. 

Bu kağıt~ da şu satırlar yazılı imiş: 1 
• Bu kağıdı kim bulursa falan adreste 

bulunan notere müracaat etsin. Noterim 
de L.I. markasını taşıyan dosyamın 162- 1 

inci sahifesinde yazılı ahkama göre ha-
1 

reket etsin: .. 

Genç talebe merak ederek kitabın i
~inde hulduğu kağıdı notere götürür. 
Dosyanın 162 inci sahifesi açılır. Bir de 
ne görsün .. Muharrir, es~rlerinin okun
nıaınasından müteessir, kitabını okuyan 
kariini mükiifatlandırnıak için bu moç
bul kariine tam sekiz ınilyon vasiyet el~ 
miş ve para:.-ı da bankaya bırakmış.Genç 
talebe tabii bu par~ı almı~tır. 

BiR BORÇ MESELESI 

- Yahu benden aldığın on lirayı ne 
&aman Vı:>receks!n'! 

- ~e on lirası .. Ben senden yirıni lira 
istedim. Sen hana on lira verdin. Daha 
on lira borcun knldı. Benim de sana 
lira borcum var. Öd•.stik. 

Her bir karikatür •• gun 

t•l 

Naooleon Usterliçte Avusturyalıları ezmişti. 
Cok :;ry. O zaman otomobil var mıydı? 

BIR :>.IANI: 

Gemi gelir top atar 

D?ınirini çift atar 

Şu Iznıirin kızları 

Kaşlarını pek çatar. 

BIR FIKIR: 

Hangi ana vardır ki oğlunun te.sadüf 

edeeoği kadını titremeden dilşünsün. 

Hangi baba vardır ki kızı hakkında ayni 
hah: ugrama.şuı. 

• • • • 1 ırınız va ı .. 

Bir Ingiliz mecmuası okuyucuların

dan sinirli olup olmadıklarını anlamak, 
sinirliliklerinin derecesini tayin etmek 

GORTORK 

Pariste şayanı dikkat bir muhakeme 

Aşıkını tayyare içinde 
vuran kadının davası 

Karımtn ihanetini af ediyorum ve bana ver dili 
saadet günleri için kendisine müteşekkirim· 
Paris - Bn. Şme

derin muhakemesinin 
ikinci celsesi.. 

Bı.rinci celsede ~ı
kı Lalınan ile kendi-

yeriM oturdu. 
Bugiln daha ı.lyıde 

va~:;işi samün arasında bir mırıltı ile 1 rının soluk rengini boyadı. il 
karşılandı. Sıra suçlunun diğer erkek kard~ 

Mahkeme reisi sert bir hareketle bu olan 38 yaşında Femandın dmlenn1es ' 
mmllıyı lı:estL ne gelmişti. 

Şahitler çağırılmağa başland.ı. Femand musilı:~sb .. 
Suçluyu daha kızlığında tanıyan bir Bayan Şmeder onu görünce ağlaın•ğ• 

aşçı kadın onun daha o zaman bile ba- başladı ve birden bire bayıldı. 
zı çılgın hareketleri olduğunu söyledi. Celse bir müddet tatil edildi. 1) 

Taon (Suçlunun vekili) jüri Azalan- Tekrar başladığı zaınan suçlu sUk ' 
na hitaben : net bulmuştu. 

11 
- Duyuyorsunuz ya .. Müekltilemin Suçlunun yaraladığı Aşıkı bAdisede 

daha genç yaşında cinnet eserleri gös- iki saat sonra hastanede gören şahit V' 
!lY.;W:'W •7ZTL7'IZJ' terdiğini şahit söyliyor. vinin ifadesi alındı. . 

Reis - (Avukata) Sözün sı.rası sizin - Lalman bana •Bilhassa bu işte lıe' BIR Ttl"RKü: 

Akşam olur güneş gider şimdi buradan 

Gadp garip kaval çalar çoban dereden 

Pek körpesin esirgesin seni yaradan 

Gir sürüye kurd kapmasın gel kuzucum 

Sonra ylrden ayrılırsın ah yavrucum. 

Çünkü mevlam kul eyledi sana özümü 

Bastığın yerlere sürsem y_üztim gözümü 

Uyma düşman sözlerine dinle sözümü 
Gir sürüye ................. . 

değil.. nim ismimi çolı: mevzuubahi.s •~"' 
Avukat - Hakkınız var .. Fakat ben yin• dediğini söyledi. . L 

içimden düşündüklerimi dışarı vur- Şimdi en mühim şahide ~ıra ge!ın~ 
duru. Söze karışmak istemedim. Yani suçlunun kocası d.inleneceld 

1 
Reis - Bir daha sefer düşünceleriniz B. Şmeder. bO" 

içinizde kalsın. - Madamla aramızda açılmış bir bıl' 
Aşçı kadından sonra suçlunun ev sa- şanına davası var.: Dedi.. Bu d•118 be' 

hibi dinlendi. Sağır olan bu kadın her güne kadar neticelenmemiş ise bu 
kesi de sağır sanarak mahkeme salonu- nim istemediğim için böyle olmuş!~ 
nu çınlatan sesi ile suçlunun çok sinir- Bu facianın üç kurbanı var ben .. l{ar d• 
il olduğundan bahsetti. ve karımın aşıkı .. Ben iki his ara.1~a· 

B. Reymond suçlunun erkek karde;r kaldım.. Biri merhamet, diğeri }ıakı 
:-\ !erinden biri kız kardeşinin çok iyi ti söyleme vazifesL. ıl 

Dağları duman bilrildü ağyar seçilmez kalpli olduğunu ve onun kocası ile ev- Bay Şmeder karısı ile ilkönce ııas 
Avcı yolda duzak kurmuş yiıre geçilmez 

VefaslZlar meclisinde Mde içilmez 
Gir sürüye .... - ...........•...... 

BIR BiLMECE: 

Bir kubbeli Billur 

üstüne inmiş bir nur 

Beş on tane fidanı 

Eşerek yıktılar dünyayı 

(Cevabı: Yarın) 

D;•nkü bilmeceınizin halli: AYVA 

lendlğinden beri hiç anlaşamadıklarını tanışıp seviştiklerini anlat~. d.J.•• 
söyledi. - O. dedi, çok hassas bır kaılın _ 

· · ti n• , - Hadiseden bir kaç ay evveldi. dedi, Onu bu vaziyete sokan hassasıye )Jit 
' kardeşim bana kendisini öldüreceğin- ticesi kapıldığı fırtına dalgasıdır. fe-
' den bahsetti. Sebebini söylemedi. On aşıkı oldugunu bilmiyordum. In53~ ıııt· 
' ''eya on beş ilkkanunda ise hayati.an lakelini bilmezse betbahtlığını an• 

bıktıgı" nı ve sebebinin de Piuer Lalınan ."Or. ·ı 
' ' b verdig 

olduğunu ıtiraf eltL Onu bu adamdan Bugüne kadar karımın ana di.<İ1'8 
soğutınağa çok çalıştım, muvaffak ola- saadetten dolayı memnun ve ken ut 
madun. mÜtf"şekkiriın. Biına ihanetini ı~at .. 

Suçlu kardeşini şahitler yerinde gör- görüyor, onu affediyorum. Kiıns•Y::;;;. 
düğü zaman sendeledi .. Sarardı. kit etn1ek istemeın. Yalnız şunu ti'" 

LaJb" " 1 Lafan.S Yine mi bayılacaktı acaba? yeyim ki karımm a wı ça an 
Fakat hayır .. Çantasından ufak bir dır .. 

ayna Ue rüj kaleminl çıkardı. Dudakla- (Mahkeme de,.._m ediyor. l 
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YENi A5tR SAYFA :5 -
Lehistan Haklı mı? Holivud aşk fabrikası 

mülkiyeti değil doyu- Sinema payitahtında aşkların çeşid-Lehistan • 
arazı 

rucu unsurlar verilmesini talep etti leri vardır. Fakat en az 
aşklardır r·F;~~;~ ... h~;i~i;~--~~~~;~· olan sağlam ve devamlı 

l ·Milli Leh hudutları da· 
bilinde yaşama 

rını kaybeden 
imkiiula
Lehistan 

halkından fazlasını o nıüs- · 
temlekeye ihtiyacı olduğu
nu tasdik t~tti ve bükümeti 

. itdına ve vaitlerde bulundu 
2 - Lehistan hükümeti ınec· 

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

~Güneş doğdul 
Yıldızlar çel<iliniz .. 

Sinema yıldızı şairin 
bu sözüne iltifat etmez. 
Zira onun bütün zevki, 
neşesi sabahleyindir. 

huri Yeni yıldızlardan Jo-askerlik hakkında 
yeni bir proje kabu etti. an Gardner güne;li bir 

............................................................. sabahrn zevkini böyle 
Vnrvova, 8 (ö.R) - cKrakovide BB. Delbos ve Bek 

tarafından matbuata tebliğ edilen müşterek beyannıunede uzanarak cd~avmak is-
' kendini gösteren itimatlı İ§ birliği Fran~ - Lehistan mima- Q b J _'D 

ıebetlerini tayin eylemiştir.• Bu hükmü yürüten Lehistanın · ~· :: tiyoY • nu . Unaan UO• 
resmi ajansıdır. Ve ajans şunları ilave ediyor: Lehistan ve Osue: B. Delbos son ıeya.hatinde Berlinde Almnn hn- ~ /ayı kim tayip edebilir? 
Fransa arasında birçok anloşmazlıklar vardı. Bir kısım Fran-

1 ıiciyc nuırı Fon Nöyratb'la.. : 
F •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••a••• 

llZ umumi efklrı nezdinde Lehistanın ransaya karşı siya- Alan: B. Delbos BerlinıL Fransız sefiri B. F.an~uva 
setinin eamimiyetf hakkında bazı ıüpheler revaç bulmuştu. ! Ponse ile.. l fer şehrin Lir hususiyeti vardır. 
Bu ıilphe ve tereddütler timdi mazide kalmışbr. Mar~c;al Amerikanın Detroit (Detrua) şehri 
Ridz.Smig{inhı Fransaya yapt.ığı ziyaretten, BB. Delbos ve cak bn~ka memleketlere ihtiyaç vnrdır. 1 otomobil yapar . 
. Bele arasında Cenevre ve Londrada yapılan iş beraberliğin-! B. Bek memleketinin arazi kauınmnk emelinde olmadı-ı Şikago konserva imal eder. 
den ve nihayet 8. Delboaun Varoovayı ziyaretinden sonra ğım ve kendisine tAm hükümranlık dahilinde müstemleke Hollyvood"a gelince 0 aşk fabrikası-
iltl memldcetin münasebetleri kat'i olarak mesut bir inkişaf 1 verilmesini ar madığmı söylemi tir. Mustemlekelerin yeni- dır. 
devresine glrmiı bulunmaktadır. Bu devrenin hususiyeti her, den tevzii meselesi ınÜlbet bir şekil alırsa Lehistan o zaman Yuvarlak demir kutular i;inde İyice 
ilci memleketin diğerinin hususi vaziyetini takdir etmesi ve I isteklerini tasrih edecektir. Şu takdirde Lehistan taleplerinin kapatılmış aşk konserveleri Hollyvood
beynelmllel gerginliğin iuılesine ve beynelmilel istikrar le· muhık olduğunu ve lıayati bir zaruree tekabül ettiğini ala- dan dünyanın dört köşesine gönderilir. 
rninlne çalı mak hususundaki mütekabil arzularıdır. kadar devletlerin tasdik etmderini ister. Lehistan ınüstem- 1 l~ollyvood ~>ilh.assa ih~acat i,i~ çalışır. 

ı 

LEHIST AN NE ISTlYOR> lekelerin işletilmesi ic;in imtiyazlı beynelmilel şirketler tesisi I·nkat hususıyeLinden bır nebzecik te ye

halinde bunlarda hisse!i olmasını ve fazla nüfusunu Avru-ırinde, Lu sun'i memleketin tabii a~ıkları 
Paris. 8 (ö.R) - cJournal• B. Delbosun seyahati hak- pa haricine akıtmak imk·nının kendisine verilmesini iste- erasında harcanır. 

landa ıu malGmah veriyorı Leh gazetelerinin neşriyatından mektedir. Ho~lyvood a§klarrnın çeşitleri vardır: 
Ye ruml mahafilin beyanabndan çoktanberi eezilmekte ol- B. Delbos Lu mutedil şekil altında Ldı taleplerinin meş- Aşkların çeşidi hazininden gülüncüne ka
duğu gibi Varıovada Fransu: hariciye nazıriyle .on muhave- ruluğunu tasdik etmiştir. dar, romansek olanından orta hallisine 
rele«le B. Bek Leh blikUmetinin müstemlekeler hak.kmdııki Varşova, 8 (ö.R) - Leh - ..-ınesi mecburi askerlik hak- kndar ... En az rastlanan aşk çeşidi sağ
rnUddelJ'atuu ileri aünnüttUr. Bu müddeiyat aıağıdaki esaslı lunda yeni bir proj:y\ tasvip etmiştir. lam ve deva:nıı olanıdır. Bu da tabiidir. 
noktalara Ytinat etme!Ltedirı Varşova, 6 (ö.R) - Hükumet Danzig serbest şehrinde Artistlerden daima yenilmeleri, rolü, 

c;ok even ve en çok sevilen zevce i ol
muştu. Du saadet rüy:ısı bo~ndığı cüne 
kadar sürdü. Ve fimdi ... 

O Hollyvood'da güzide, entellektüel. 
bir genç olan F mnchot T one ile çok ay
gı gören bir çift teşkil ediyor. Jot1n koca
sının hayat yoldaşı olabılmiştir. Onun 

bnncı kolonisini kendi etrafında topla~ 

mıştır. 

öRNEK AiLELER 

Joan Blondel ile Dicle Powel Holly. 
voodun örnek aile tiplerindendir. Bu iki 
genç ilk önce hirlikte oynamışlar, hiaat 

1 - A.kert balı:amdan tam bir tensik ve teçhiz gayre- Lehlerin vaziyeti hnkkınd yapLlmak istenen hir nümayişi janrı, malı:iyajı değiştirmeleri istenir. Bu 
tine atdmlf olan Lehiatanın ilk maddelere ıiddetli bir ihti- menetmiitir. Bu hareket akalliyetleıin himayesi i-;in Alman- istek ruhun, aşkın deği~mesine muadil
)'ae& vardır. k• ile yapılan son anlaşma sebebiyledir. P.ununl!I beraber dir. Hollyvood"da bir nk~amlık aşklar bir 

2 - OUoden güne artmakta ve milli arazide refaha ka· 1 Dnnzig şehrinde Lehlere yapLlan muamele Almanya ve Le- aylık izdivaçlar yapılır. Clu kısa süren 

okuduğu kitaplan okuyor, kocasının .ev- romansları göz göz.e gelerek terennüm 
diği klasik müziki seviyor. Franchot Tone etmi~lerdir. Sonra lokantalarda elele g(). 

. \'Ufmalc 1mk&nlan azalmakta olan fazla Leh nüfusunu akLtr.ı· histan arasındaki münaaebetlerin i;lçüııü sayılmaktadLr. baf:ların !lebepleri baz.an menfaattir. (Mü-
tehas 19 bir basın tarnfından iyi işlenen 

Y 1 k G ı · bir aşk romanından dl'lha mükemmel bir Ugos av aşve reklam, bir iştihar vasıtası olamaz. na-
zon da intikam, entrika veya gururdur. 
Fakat en çoğu aşktır. Asıl şayanı hayret 

V t. k . d k o ı olanı hilhassa kadınların her yeni aokta 

a 1 ana gı ere papa ı e uzun ~~l~~:nnn:n~!~;:!~r~:~ı~:ırnı!a~~~~a~~~ •• dd t • A k • ı d •• •• t •• da tebesc;ümler saçarlar. Evlilık tecrübesi 

mu e , samımı şe ı e gor ş u ~:i:r~~:~~1~:,~~::~~~.\~~ü:01~k~~:ı~:~ 

de karısını çılgınca seviyor. Hakkı da rüşmü~ler, izdivaçları hakkındaki haber• 
var. Aralannda harmoni doğmu~ur.Yu- leri yalanlamışlardır. Nihayet evlendiler • 

\·al rında edebiyat. relsefe ve müzikle M t çift balayı seyahatine çıkm~ 

meşguldurlar. Bilhassa müzikle.. Plak Nevy:orkta büyük merasimle karoılandı. 
dol!lplarında senfonik orkestraların ve Kaliforniyadıın kendilerini Nevyorka ge-

Lüyük operaların üç binden fazla plağı tiren vapuru hükümet namına gönderi. 
mevcuttur. Mükemmel bir cihaz bunların len bir tayyare selamladı. Sahade on hin• 

en mükemmel ~ir şekilde çalınmasını ferce kişiden mürekkep bir kalabahlc on• 

temin ediyor. Franchot Tone"nin karısı lara hoş geldiniz dedi. Zavallı küçük ev• 
ile her suvaresi müzik salonunda niha- lıler ... Bu kadar çok reklamı, bu kadar 

yetlenir. On sene, Joan Cravforduıı ha
yatında en büyük inkılabı yaratmıştır. 

Güzel yıldız ilıklerine kadar değişmi~tir. 

niim::ı.yişi can sıkıntısı ile kar,ılamı tardı. 

Fakat sevinçli görünmeğe mecburdular. 
Zira bütün bunlan hazırlıyan çalıştıktan 

Paris, 8 (Ö.R) - B . Stoyadinovitin nuşmalarm It.alyan - Yugoslav dostlu- ı Roma: 8 
1 

(Ö.R) - Y:goslavya başve- \ ve şuurları ile, muvaffak olmak azmı ile 
~ ziyareti bugün nihayet bulmu~- ğunu teyit ellığiuın kaydedilmesiyle ik- kili B. Stoyadınoviçin Roma ziyareti oynarlar. Şayet muvaffak olamazlarsa Sadece cömerd sıcaklı~mı, a,m heyeca-IStüdyo idi. Joan Blondel Dick Powel 
tur Bu sabah B Sto ad. o 'ç a' et' tif dil -'·t d 1} kk d ob" g t 1 · _t_• 1 · e v~ Rol! · · h d ~· ·. nı_nı muhafaza e0tmiş.tir ... Franchot Tone- 1Amerika ailesinin "'eçim ruhunu, AmerL'• • . y m vı , m ıy ı a c mt= e ır. ı • 111 a ecn ı aze c erın tc.u;ır crı n zararı .. r.. erını emen egıştinr- ., 
erklnı ve bir çok f8iist ileri geleııleriy- Roma, 8 (ö.R) - B. Stoyadinoviç devam etmektedir. Isviçre gazeteleri ler. nın salonunda •ıyası munakaşalar da o-ı kan nikbinliğini, neşesini. saadetini tem· 
le birlikte Pontln bataklıkları yerinde dün Vatikanı ziyareti esna:.ındı Papa 1 bu temasların samimiyetinde Italy .. n -1 BiR ÖRNEK 1~~· .. B.~~-üniin sosyal ve politik me~lel~~i 1sil edi:,or~ardı. :ahut ta gaı:etelcr onlara 
kurulan mahalleleri uzun uzadıya 7.İya- ile samimi şekilde görüşLuklen sonl'a ha-i Yugoslav dostluğunun bir delilini gör-ı . gornşulur. Joan Cravford falan diktator bu rolu yüldernıolerdi. Fotograf objektif· 
ret etmiştir. Öğleden sonra Yugo:>lav ı riciye müsteşarı kardinal Pacelli ile ınektedirler. Ayni gazeteler B. Delbo- Joan Cravford a bakınız. Onun bu- ta~ağl ~~t:re .. h~kim oldukça filim çev~r· 'ı !eri yeni evlileri rahat bırakmadılar. Yu• 
başvekili turist halinde şehri 7..İyaret :ı- de uzun uzadıya mülakatta bulunmuş-! sun seyahatinden bahsederken Fransız ı günkü_ hal~ kandıncı bi~ örnek teşkil edi- mıyecegını sukunetle beyan etmektedır. v~lıuının bahçesinde, arabalarında. ya• 
tn~ ve akşam MUAnoya hareket etnu~- tur. Bund.m sonra kardınal Pac<>lli Va-1 hariciye nazırının ancak Pragda kcndi- l yor. Sımdıye kadl!lr evlılik rolünü üç defa RAŞKA ÇtFfLER n~larda, adım atbkları her yerde yolla• 
tir. Orada B. Ciano tara1ın<lan karşıla- likan nezdindeki Yugoslavya sefarefüa-ı ni rahat rahat görüşecek vaziyette bu- deifütirmiştir. 1 fer defasında intihap et- ______ _ ! f f1 f , .• • 1 unın gazete otogra an tara mdan tu• 
nacak ve endüstri sergilerini ziyaret ede- nesine giderek Yugoslavya sefirinin ~i-, lacağım kaydetmekte ve Varşov ile tj~i şahsa uymak istemiştir. Hollyvood dn. başk~ ent~llelttuel çıft- I tulduğunu gördüler. Baun gazetelerde 
tektir. B. Stoyadinoviç bunu müteakip yaretini iade etmiştir. Bükre~ ve Belgradda Fr nsanın müş- On sene evvel, L::ısa etek. kısa bukleler ler de vardır. Luıse Raıner ,le genç dram 

1 

her iki sanatkann da bu ikinci izdivaçla;. 
Belgrada hareket edecektir. Akşam saat 18 de B. Milim Stoy;ıdi- 1 terek emniyet sisteminden atak.alarmı, rı.ünlerinde Cravford heyecanlı bir genç- muharrirlerinden komünist Clifford O- ld v k d d'ld" F .__ b 1 • • o ugu ay e ı ı. a1U1t unun ne e-

Italyan - Yugoslav müzakerelerinin noviç M. Mussolini ile tekrar görüşmüş kesmek arzusunun B. Deloo.;a bildiril- 'lığin sembolıi idi. Kontrolsuz bir heye- dets gıbı ... Yahut ta. Anatol Litvak ile 1 . • d ... D' ,_ k d . _1• 
ı 1 ıcmmıyetı var ır lC~ o a ar aevm~ı 

?leticeleri daima büyük bir münakaşa ve bu konuşmada hariciye naı:ırı kont dif,'1.ni veya bildireceğini tahmın eyle- can dalgası iı;inde ilk iı.divacını yapmr,tı . yeni evli bulunan Mirian Hopkin1' gilJi .. 
lllevzuudur. Resmi mahafıllerde bu ko- Ciano da hazır bulunmuştur. l rnektedirler. jZaml!lnının en güzel, en mükemmel, en Brlhassa Anatol Litvak 1 lollyvood'un ya- Joan ° kadar neıeli idi ki bu eslı.:i hatıra 
"'-=' =-••••aı••=:.·------·=•••mam-"-- ===;;;;:;--;,,;; ----- ::---------...... ~--------&;...----------- - - - - - temsil ettikleri saadet tablosunu gölge-~· 11 M 6W 1 'IMS'*HWU:.~.zzz;ç«:z.r~ her ;;;;ı;,-bir kulübede oturuyorlannış. güllerle sarayın dolduğunu görilnce işi Kadıncağı.z: iki yavruyu kucağına al- lendiremiyordu. 

Hiç rncukları olmazmış. Bahçıvan o gün• arllarlar. Muhakkak küçük kardeşimizin mış emziriyonnuş.. Ebe aelAuı verir., ç k d b ' ft b" k" d HALK MASALLARI r- o geçme en u çı e ır ra ıp a• 
te.cmdüfcn derenin yanından geçerken 1 çocu~unu birLc;i almıştır. Bu gl.iller onun Uzaktan geliyorum, yoruldum, şöyle bir ha katıldı. Gene Raymond"un Janette 
çocukları ~örür. 1 yannğının gilllcridir: Hükümdar bu i~i dınlen yim diye geldim .• Der. M D ald'I • d' O" k'l j ~ 

ara"- eve oşar. arısına : a n ıyaca , yap ı muz ı~ ıı~ey ana Çt a- unutturdu. E 1 Z Al '- k K 1 k t ğ . d k Kadın.· ac on a ız ıvacı ıc e oaru 

Vve aman ~ 1ı _ Bak, der.Cenabıhak bize acıdı hem cak ve o zaman da hepımız mabvotaca- - Hoş geldin ninedğim. diyerek ağır- EVLENMlYEN ÇIFil..ER 
de iki çocuk birden gönderdi. Bundan' ğız diye düşünürler, derh 1 ebe c1dısmı lnr. Ca<l~lor. karı: 

t sonr evladımız yok diye gam kasvet' çağmrlar. - Allah h:ığışlasm, der. Nur topu ~bi 

1 • d çekmiyeceğiz. ı - Am n ehe derler. Çocuklar sağ.. yavruların var ... Bunları sen ıni doğur-

ç l n e r!Z'~Z"LZ"'L::!'?/.277.J# Çocukların göbeklerini kc.s<!rlcr. Ka- N yap y:ıp onl rı ortadin kaldır. dun! 

d b · b 1 Ebe· Kadın saf ve temiz bir kadın olduğun-
ın ir meıııcsinı ir çocuğa bir memesi- ! · 2 - ni de öbür çocuğa verir. Hikmeti hüda - Nnsıl olur, der. Siz çıldmlınız: mı? dan herşeyi saklamadan olduğu gibi an-

d 
memelerinden süd gelir. Hele kız çocuğu Onlar öleli hani oldu. Ben onlll.rı uzakta latır. 

3 kız . kar eş güldükçe y.Jnaklarında ~üllcr açılarak bir dere kenarına bıraktım. göbekteriıti Ebe, çocukların hükümdann çocukları 
etrafa saçılır. Ağladıkça da gözlerinden de kesmedim. Nasıl sağ olurlar. olduğunu anlar. 

,., ·· ·· d"" ·· b ı yas er· e · c· d ""k·· ı·· f' Fakat iki ktı. kardeş ısrar ed~rler. Ço- - Aman, kı7.lm der. Eyı ki buraya 
.o..ııca>eızın do1'um zantam yakla.,ıyor., Kız bunları gorunce ıı..:up ayı ır.Ebe 1 ~ Y uı 111 1 0 u ur. . ğ B ki ı [ l.k t o ö :K" --s ki ğ ld ğ b 1 h u raın4ım. u çocu ar >aşınıza e a e 

~e, her Jh.timale kaqL belki klZ ikaz do- de elinde çantası saraydan çıkar doğruca ı Bahçıvan ve karısı bun,t iievimrler. cu u.ı:m sa' 0 u u~u v~ 1.~ )a ?'v~ıı~ getirir sizin. 
~urur diye eline aldığı hi.iyük: çantasın 1 şehrin dışında bir dere kenarına gider. - Kı.:;me-tleri ile beraber geldi, der- her gun ;:araya mevsımsız gul getırdığını . Kadın hayret eder. 
tki tane yenı· do~ .. ., ko··~h't.. yavrusu ko-j Kin15eye go""ru" nıneden rantasındaki ço- 1 leı-. Mev:.iın kış mev.;;imi .. Bu mev<iimde 've bu güllerin çocukların y.anaklarında , 

6 .... ., ~ " - Nıçin nineciğim diye sorar. 
~UYor. Küçük kız hakikaten doğum san- cukları çıkarır, derenin yanına bu· kır, luç gül olur mu .. Bahçıvan ç<>cu~un ya- açılan giillcr olduğunu söylerler. - Nıçini var mı .. Duymadınız mı? Bu 

Gürültülü evlenme törenleri yapın mı~ 

olan, kimsecikler b-ber almadan evlen4 
miş oll!ln çiftler de vardır. Barbara Stan• 

vyk ayni hafta içinde birbirine zıd üç 
beyanatta bulunmuftur. ilkinde bir gün 

efüctte evleneceğini, ikincisinde asla ev• 
lenmiyeceğini, üçüncüsünde Robert Tay• 

lor, Barbara Stavyk ile münasebetleri 
etrnfındaki dedikoduları fazla buluyor. 

Fokat Barabara bu dedikodulardan artık 
şikfıyetçi değildir. Carole Lombard ile 

Clark Gablenin münasebetlerinden de 
b hsediliyor. Seneler v rdır ki Lupe Ve-Cıları arasında biri oğlan biri kız nur to- 1 ve döner. nn.klarından açılan ve dökülen gülleri J - Eğer hemen bu işi bilirme:z.sen hi- çocuklar hükümd1rın saraya ldığı üç 

l>u gibi ikiz evlad dünyaya getiriyor. ı Hükümdar, karısının :o~k ~ vru_su 'd~_ınet yaparak h~kü~dara götürür.HÜ- ziınlc ~erabcr sen de mahvolursun son- kız kardeşten en küçuğümindür. Hü- lcz, Madam Johny Weı muller adım ta· 
l!:he kadın, el çabukluğu ile doğan ço- doğurduğunu duyunca buyuk btr hıd-ı kumdar bu nıcvsımsız giillere memnun ra .• D ... rlcr. kürndar ona kızdı. Onu yarı beline kadar şıyor, Lily Damıta mad m Errol r1 ynn 

Cukları hemen ve göbckledni kesıne-1 dete kapılır. Kadıncağızın yan belin 1 olur. Bahçıvıınn bol bahşiş verir. Bah-ı ~benin elekll'ri tutuşur. toprnğa gömdiirdü. Çvcukları da attırdı. olmu~tur. Niha,>·et Marlen Dietrich'iıı ee-
:~n ça.~tasma ~oyar, çanı.asından çıkar-: kadar toprağa gömülmesini ve gelenin 1 çıvan artık ertesi, daha ertesi giinleri. -: Bi~ bakay~~· anlıyayım, c{.oer doğ- Şımdi 0 çocukları sizin aldığınızı duya- nelerdenberi devam eden mesud bir aile 
ğı kopek enıklerini de kızcağızın ba- geçımin üzerine tlikürmesini, taş atma-' hep saraya .gül taşımağa başlar. Sarayda ru ıse bır çaresını buluruz. cak olursa haliniz h.arapY.r. Ne yapıp ya- kurdu;;u unutulmamalıdır. Bütün bu mi-

Cakları arasına bırakır. sını emreder. i gül kokusundan geçilmez. Herkes te bul Der. Ertesi s.ıbah saraya gül getiren pıp başınızdan atmız. S ni çok sevdim. saller meydanda iken Hollyvoodda iyi 
l<:OçUk kız merak içinde: Biz gelelim dere kenarına bırakıl n 1 ~evsimde Bahçıvanın hu gülleri nasıl bahçıvanın yolunu gözetler. Onun dö- Onun için söyliyorum. Sakın ha heni kurulmuı. iyi devam eden 11el n mev· r-:-. Aman ebe hanım.. Çocuklarımın 

1 

çocuklara.. 1 yetiştirdiğine hayret ederler. n~te peşi sıra giderek evini öğrenir. ele vermeyiniz. cud olmadı v ını iddia etmek i.; lı: nsu:dır. 
ı:~unu göreyim deyince de ebe on:ı kö- Dereye yakın bir yerele bir bostan var-\ Biiyük kızla ortanca kız da sar.:ıyda- l Ertesi sabah, b:ıhçıvan yok iken oraya Cadaloz kan böyle s'iyledikt n sonra Her yerde oldubru gibi ornda da mesud 

Yavrularını gösterir. mı~. Bostanın bahcıvaw, karısL ile beca- lar ıra.. Onlar böyle her ızün turfanda gider. çıkıp gitti. yuvalar vard.ır. 
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BÜYÜK VE T ARİHi MACERA TEFRiKAMIZ sinemada n 
o sanlar Bir orta alı- adam veya işçi, işi • 

1 

Yazan : ERDAL bitirince iıiçin sinemaya N . gider? ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

a yretle açıldı e anlının gözl • 
rı 

Çadırın iç.nde soyunmuş vaziyette olan erkek arkada
şının göğsünde iki olgun ve körpe kız memesi görmüştü 

~A.~J;;··M;;~;~i;i . . . 
~ Nefis bir yazısın-
E da halkın temaşa 

zevkini tahlil edi-
Mari Rid çadıra mümkün olduğu -·-- - yor:" Filimler ve 

kadar arkadaşından önce gelmeğe ~ A..::.:.... 
ve soyunmadan yatağa girmeğe ça- romanlardan en • 
lışırdı. k f·r k 

Ondan sonraya kaldığı zamanlar .., .. ; .... ~ . ÇO fflUVQ TQ ıyef 
ise, Felemenkli delikanlının yatıp kazananlar mesuJ 
uyumasını beklerdi. : : ::;;; ':' 

Felemenk delikanlısı hakikaten gü- -- bir netice ile biten .. 
zel, nazik, kibar bir gençti. Erkek / J • J • 
zannettiği Mari Rid'e karşı çok ciddi •••• ~~ ••• ~~n ..... ~!..?.~: .......... . 
hareket ediyordu. Sinema balkının, mevı.u ne olurıa ol-

Uzun zaman arkadaşlık etmeleri, ıun, oı;.timist (nikbin) bir netice ile kar· 
beraber harp etmeleri, beraber ye· ~ılaımak istediği muhakkaktır. Bir n-
mek yemeleri, aynı çadır altında yat- kitler Amerikan filimlerini neticelendiren 
malan ikisi arasında derin bir sempa- ıürekli buselerle çok zaman alay edil-
t i uyandırmıştı. miJtir. Çok defa tı«hne vuilerinin, metin-

0 fme kadar kalbi İnce hislere bi- lere ,.e hadir.elere uıdakat göıterilmit 
gfme kalmış olan Mari Rid için bu olsaydı feci ~ekilde neticelenmeleri za. 
eempati daha başka manalar ifade ruri olan romsnlarn veya tarihi dram-

etmeğe başladı. lara hakikate hiç te uygun olmıyan me-
Mari... Farkında olmadığı halde sut bir ne.tice verdirmi~ olmalanndan fİ· 

tabiate boyun eğiyor .. Aşka doğru lı..ayet edilm~tir. Fakat ne zaman diret-
kayıyordu. 1 lıir bir prodüktör, beşeri dramlann ço· 

Genç arkadaşına karşı sempati 1 ğundn oldt?ğu gibi neticesi cidden hazin 
hisleri ile b.:'lşlıyan bu «Aşk» duygu- ! olan bir sercüz~ti cöstermeğe teşebbüs ı 
su, onunla beraber bir çadırda yaşa- ; etmi.fse cesaretinin bir muvaffaluyetaiz· 
makta olmanın icapları ile büsbütün Jikle tnlti; edildiğini görmii§tür. Halk ıi-
nrtıyordu. 1 nema salonundan r.üzel ve tatlı bir intı"ba 1 

Delikanlı, çadır arkadaşının bir 
1 
ile çunnak ider. Ş~yet Greta Garboya 

kadın, genç bir kız olduğunu tabiatı --- t (Ladem O Kamelyada) Marcerit Got· 
ile bilmediği için geceleri soyunur- - _ _=:.... ~ ')enin hayranlık yeren neticesini bağqlı-
ken ihtiyata pek o kadar riayet et- .... _.__._,,..........._ ı yorsa bir buse içinde öldüğü içindir. 
miyordu. Pantolonunu uluorta çıka- Aşk, bütün manileri yener .•• der- olmamış bi.r ":aziyette .. göm~~ği?i. ba-1 

. ) 

... 
nyor, erkekler arasında yapılması Jer. şından geçırdı. Başı gomlegın ıçınde j Haksız mıdır? Bazı vaJ,aJarda bu hak-
rnutad şakaları yapıyor ve bir kelime Ve hayatta hadiselerin birbirlerin- kalmıştı. Omuz1arından alt kısmı a· H~k barizdir. Seyircinin hassasiyetini Mz x. 
ile serbest hareket ediyordu. den intikam aldığını söylerler. çık ve çıplaktı. 1 korumalt için Jan Dı:u-km odWl yığmlan diline veriJmiyen saadet veya ıergüzeıt 2 _ Bir sinema veya tiyatro balkının. 

Bu hareketler genç kızın kalbinde Belki bunların ikisi de doğrudur. Felemenk .gen.ci !şt~ tam bu sıra· iızerinde cayır cayır yakılması bidisesini 1 payını bulmaktır. Bu firann sevimli ve yani yığının reaksiyonu arasında fark 
ıte uyanmı~ kadınlık benliğinde git- Villi, Londrada sevdasının şidde- da çadırdan ıçerı .. gırd4.. . 1 lağvederek onu yedinci Şarl'le evlendi-

1 hoş olması, kederlerimizi. teselli etmek vardır. Yığının ferden daha lıat'i ahJalıl 
tikçe artan, tiddetlenen bir yangın tinden nasıl Rid'in koynuna girme Ortada, başı gomlegının arasında, ıecek kadar ileri gitmemek liz.ımdır. zi-I kin bütün bir aktamımızı birlikte yaıad:- istekleri TardD'. Ve bu kolaylıkla anlafl" 

tesiri yapıyordu. planım düşünmüş ise Mari de deli- yüzü görünmiyen bir inson görd~. İ ra vaktiyle bazı sahne vazileri bu cinayeti I iımrz phsiyetin neticede bizim kadar lır: Ahlak içtimai teydir. Ve her yılın ce-
Ve nihayet anladı... kanlıya hüviyetini farkettirmek ya- Bu, çadır arkadaşından başka kım ~lemeğc de muktedirdiler. Amerikada bedbaht olmaması liwmdır. Ondan iste- miyetin bir iptidai ıeklidir. 
Bu güzel delikanlıya vurulduğu- ]unu düşündü. olabilirdi~ ı .. Fransız edebiyatı• denini verdiğim za- diğimm bizi yeni bir sefalet dünyaıına 3 - Bir kitabın haztn neticeaİ, ayni 

nu, ona flşık olduğunu anladı. Bir akşamdı. Fakat... manlnrda idi, bir sün tıPhedru mevzu· !.ürüklemesi değildir. Bir nqe, zevk ve zamanda teskin edici bar mahiyet t.A§J-

Uyanan hislerinin tam kemal dev- d · Birden gözleri hayretle açıldı. unu izah ederken talebelerimden biri ha- ;.,; tali cennetine •etirmesidir. yabilir. Beethovenin ıenloDileri ve Tols-Çetin bir savaştan önmü ı . .,. • 
resinde bulunan bu genç kız şimdi 1• d l Aceba rüya mı görüyordu. , na dedi ki «fakat mösyö, bir hiç için ne toyun romanlan .,ibi karii harict aleınl• Yorgun ve ter ı i i er. .. 
Londrada Villinin düştüğü vaziyete Çadırın ortasında, gömleğini giy- kadar giirültü yapılmıt·· Bu piyesi daha Denilebilir ki, halkın qağı yukarı ıi- mutabakat ve hayatı kabul mahiyetind• 
düşmÜ§tÜ. Felemenkli genç Mariye: meğe uğra§an ve bir türlü başını kur, eğlenceli bir tekilde bitirmek pek kolay· zin bu aöylediğiniz sebeplerle okuduğu olan bir melenkolik sükunet intibaı lçiıı-

- Ben biraz arkada larla konu- b d Bu anda içinden Villiye ne kadar taramıyan u insan vücu unun çıp-, dı. Niha)'et mademki «Phedreıt cHip- ·büyük romanlar dueriya kötü neticele- de bıraka-. 
hak veriyordu. şacağım. Sen çadıra git. Yarım saate lak olan .. boynun~.an aş. ağı kuımı .. bir, po.lytu i ıevi}·or ve «Theaeeıt yi aev· I nirler. Bu keyfiyet muvalfakıyetlerine aı- Halk, daha mü,külpeaend oldukçaı 

O ı _ _ı w d d w kalmaz (Ye1irim. Erken yatmak isti- k k d d - ] B k d d B d d i1 l zaman an amaoıgı, uyma ıgı 0 er e vucu u egı.. ır a ın vu~u: nuyor u: otanınalı ve ama ı ı e eY-lla tesir etmemiftir. Bana ıu cevabı vere- 6İnemadan yalım biaıen tatmin~ 
hisJere ıimdi büyük bir mana ver- yorum... du idi. Ve bu vücudun gö~sünd.e ı~ı 

1 
l~nmeli idi. «Evet bu olabilirdi. Fakat ceğimı istemekle kalmıyacak ayni zamanda at-

mekte idi. Dedi... olgun ve körpe kadınhk nışanesı bu-
1 
o zaman «Phedre,, olmudL Tarihin veya I 1 - Halkın en çok znlde okuduiu tistik zevkler iatiyeceğinden ainema bd 

Tabiat nihayet ondan intikam al- Mari çadıra dönünce artık ne olur- tün cazibesi ile hakikati ortaya ko- f'lsanelerin klasik ana hatlarma r:iayet romanJar iyi biterler. Hallı rubiyatmı çok mahiyette bir tekamüle, fÜ'ane n SÜ" 
mağa başlamıştı. sa olsun bugün her şeyin bitmesini, yuyor?u. w • \edilmelidir. iyi tanıyan Dickenı kitaplarının ıonunda zel neticelere doiru gidecektir. Şimdilik 

Kadınlığını, kız]ığmİ çoktan feda- anlaşılmasını istiyordu. Dehkanlının agzından bır hayret 

1 

iyileri ıntikalatlandırmaya, kötüleri ceza- daha bir çok defalar ıüreldi buaelerle 
ya ve sevdiği bu delikanlının ko11arı Esasen savaştan döndükleri için feryadı koptu: Sin~astla~, aenaryolarmı arzularına gö- landınnaya çok itina ıöıterdi. Hatta hi- biten filmler ıöreceiU. Ve ben bundad 
arasına atılmağa razi idi. her tarafı ter, toz, toprak ve çamur - Al .. A!.. Al... re ıekillendınnekte ıerbest oldukça bal- kiyelerinde yer alan bayvanlarm bile aa- hi~ ıikiyetçi değilim. 

Fakat ona: içinde idi. Bu feryadı duyan Mari de ikinci km onlardan mesud neticeler iatemeie adetlerini temin etmeyi diifünürdü. ANDRE MAUROIS 
- Ben erkek değil, kadın'ım ve Soyunmağa mecburdu. bir feryad kopardı. t hakkı var mıdll'? Kabw etmeliyiz ki Ya-

geni 8eviyorum... Soyundu, yıkandı. Gömleğini çabukça sırtına geçi- sat seyircinin bu vaziyeti, sülünç olmak 
Nasıl diyebiJirdi. Bunu böyle söy- Ve... rerek çadırın bir köşesine kaçtı. 1 

fÖyle dursun, pek tabiidİr. Bir burju.a 
Tuna vapurcula:-ı 

toplanıyor Jemek onun herşeyden üstün sandığı Giyinmeden bekledi. - BiTMEDi - edam veya İJçi itini bitirince ainemaya 
izzeti nefsine çok ağır geliyordu. Çadırın aralığından delikanlınin niçin gider? Her ıe::rden evvel bir bayii 

Daha sonra bir erle.ek tarafından dönüşünü büyük bir heyecan için- Tayyare ima ı i ilemine kaçmak, çok zahmetli veya çok Prag, 8 (A.A) - Ceteka ajansı hilcli-
kendisine ilanı aşk edilmenin doyum de bekliyordu. bot olan hakiki bayatını unutmak için.. ri)'or: 
olmaz tadını hissetmiş gibi idi. Nihayet onu gördü. Vaşington, 8 (A.A) - Ticaret ne·l~irkaç saat kendi phıiyetinden, ıeçmİ· Tuna seyritefain tirketleri genci direk-

Sevmek kadar tatlı olan bu zevk- Geliyordu. zaretinin bildirdiğine aöre Amerikan tay- ımden, kederlerinden aıynlacalı: batka törleri konferansı 8 ve 9 ilkkanuncla Pi-
ten de kendini mahrum etmek iste- Heman çadırın ortasında, tam or- yare fabrikaları içinde bulunduğuınuz se· bir phıiyete intikaJ edecektir. Bu talı- estanyde toplanacaktır. Bu konferansa 
miyordu. taıımda durdu. nenin ilk dokuz ayı zarfında 483 Ü as· &iyetin tarihi veya hayali, meıhur veya Çekoslovakya, lngiltere, Almanya, Ho-

0 halde ne yapacaktı. Sözde giyiniyormuş gibi gömleği-ı kcri olmak üzere 2 75 7 tayyare imal et· meçhul olınanm onun için ne ehemmi- landa, Fransa, Avusturya, Macaristan, 
Uyanan aşkını uyut.ıcak, öldüre- ni dine aldı. • mişlcrdir. Bu tayyarelerden 352 •İ ihraç j yeti nrdD"?. Onun iıtediği fey bir batka- Yugoslnvya ,.e Romanyadan 40 kadar 

cek mi idi } Delikanlının geldiğinin farkında olunmuştur. ımm hayatını yaprken bakıa yere ken· delege iştirak edecektir. 

""1.hm~/LZZ.LZ7-ZZL.7..7YJ.../..ZZZL7/LO"J.7/~V/~~/.ZLU/"' tiii belli oluyordu. - f Arkaımda tuttuğu elini mülbime nin yanma kadar ıelmiflerdi. Herif vahti 

~ p e ı · K d Parisli kadm, ideta yalvarır 11öi bir I uzattı. \bir hareketle Filibin batU\l üat üate üç a rl S 1 a 1 n seıle: t Bu elde otomatik bir tabanca vardL defa töminenin mermerine 'YUl'du. 
- Ne olur, dedi. Biraz daha.. Bir, Parisli kadın, aapaan kesilnıitti. Meç-J Artık onun kmuJdanmadıimı aörünce 

parça daha sabrediniz.. j bul adama doğru bir adım attı. Birtey aeri bir hareketle ceketini açtı. Cebindeki 

Nakleden: A. öZY AMAN 

-5-
V.LZ7.X/LL/./LJI - Madam! Rica ederim mar etmeyi- söyliyecekti. Fakat meçhul adam ona: ,zarfı aldL Kendi cebine koydu. 

nu. Mesele bana değil, terefime, narnu-1 - Siz, dedi. Yerinizde rahat duran. lf F'ılip daha tamamen kendinden seçme· 
suma teallôk ediyor. 'Yoksa... mitti. Bu aırada haydudun Pariali ka-
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8/12/937 çekirdeksiz üzüm orta 
fiatleri .• 

No. 7 - Konuırnayın, istirahat edin, dedi, J Odaya döndüğü zaman ayağa kalk.nuı Belki aözüne devam edecekti. Fakat j Sözünü bitiremedi. Vaziyeti kavrUDJf dına ıu ıözleri aöyledijini duydu: 
birazdan doktor geleceW:.. olan müJUim Filiple kartı ka11ıya geldi. ıözlerini Parisli kadın kesti. 1 olan Filip, meçhul adamın ıenç kadına - Bundan ıonra ne yapmana lüun- No. 8 

9 

12.50 
]2.25 
13.75 
15.25 
17.75 
22,75 

- Doktor mu 7 - Otomobilim ne oldu biliyor mu· - Fazla ıöylemenize hacet yok. Sizi dönmÜf olmasından iatifade ederek bti- ıeldiğini tabii biliyonunm. No. 
- Evet •. Zaten bW'eda Paristen uzak sunuz madam? Parise kadar bizzat ben götüreceğim. f tün kuvvetini topladL Ve ... Ozerine atıl- Ve sonra ıeldiği yerden kayboldu. No. 10 

bu aayfiyede tek bir doktor var. Doktor - Ka:ıa yerinde ve kullanılamaz bir - Ne zaman? dı. Adam, yere yuvarlandL Parisli kadın, bili olduğu yerde, o- No. 
Buasey •• Haber göndereli epi oldu. Ne- halde parçalanllUJ olarak duruyor. - Derhal.. Şimdi. ' Yerde müthiş bir boğuıma baıJada. muzlan diifük, batı önüne eğilmİf, bü- No. 

11 

· ı-ede İse gelir.. - Civarda bir otomobil garajına te· Bu inda Parisli kadm:n ağzmdan bir 1 Pariıli kadın, korkudan titriyerek dön· yük bir ıslD'ap belki de azap içinde du-
- Doktonın gclmesini bekliyemiye· Jclon etmem için müsaadenizi rica ede- dehıet ve korku feryadı çıkb. Ayni za-

1 
memek için dayanmq olduiu masanın ruyordu. 

ccğim. ceğim. manda da Filip karıuında iri yan )'apdı önünde bu boğuşmayı endişeli nazarlarla Nihayet korkak ve end~eli bakl§lan 
- Fakat derhal gidecek vuiyetle - Gecenin bu anatinde burada her kırk yaşlarında kadar tahmin edilen bir 

1 

tak.ip ediyordu. yerde yatan mülizime çevrildi. Mülizi-
değiJsiniz. taraf kapclıdır. adamın belirdiğini gördü. J Filip, meçhul adamı gırtlağından yaka- nün kendi üzerine biriken ve nefretle 

- Madam.. Sizi timdi temin ederim Filip sinirli ve biraz da hicMelJi bir ha- Bu adamın arkuında tayyare pilotlan· lamıştİ. dikilmif nazarlannı gördü. Filip, güçlükle 
ki.. rekel yaptı. nm geydiği deri ceket vardı. (Pariali 1 Tabanca yere düımiiftü. dirseklerine dayanarak doğruldu. 

Bu sırada knpıya hafifçe vuruldu. Genç kadın: bdm) §aşkın bir halde yerinde çivilen· I Müluim bir in galebenin kendisinde
1 

Parisli kadının suratına bir tokat gibi 
Paıüli kadın kapıyı aralıkladı. - Mülizim! .. dedi. Aklllı bareL:etlmİ§ gibi dururken meçhul adam ıert fa- olacağını aandı. İnen ıu tek kelimeyi fırlattı: 
Zeki bakı;lı, ciddi tavırlı bir oda hiz- ediniz. Hiç değilse doktor gelinceye ka- kat na;ıik olmaia çalıp.n bir ıesle: ! Fakat bu çetin boğuşmayı mun müd- - Cuua!. 

metçisi kadın haber verdi: dar bekleyiniz. - Müluım 1. dedi. Bana lütfen ce- det devam ettirecek takatte deiiJdi. E- Genç kadın, bu hitap kart1ı1mda ıayri 
- Pon-aür-Risle'ye göndermiş oldu- - imkanı yok madam. Bir an evvel ketinizin sol cebinde bulunan kırmızı bal-•aasen herif çok kuvvetli idi. !ihtiyari ıeri çekildi. Filip,. ynı ıert ve 

ğunuz Goberj'in oğlu döndü. Doktor Pariste bulunmakhğım İçin mühim ıe- 1 
mumlu zarfı veriniz. Buna mukabil müJUim, uiradığı b- I kindar baloılar altında ona doğru ıürü-

Bwuey'i evinde bulamamış .• Doktorun bepler var. Esasen kendimde bir fenalık Lüsilin nipnluı tok bir cevap vereli: zadan sonra halsiz dqmÜflÜ. Haydut, ae- nerelı devam ettiı 
hizmetçisine, geldiği zaman hemen bu- ta hissetmiyorum. Daha eyice ıibiyim. - Aali 1.. rİ bir hareketle Filibin altından kurtal- - Sefil 1 
raya, taloya gelmesini tenbih etmi~.. Birkaç adım al'.ı. - O halde o zarfı almak için beni du. Hafif bir itiraz seıi yükseldi: 

- Pelti Mart., Gidebilirsin. Sendelememek, yere dqmemek için
1batka vaaıtaJara müracaate mecbur kıla- Mülizbnl kafaıindan 1akaladL - Ben mi?. 

Kapı lmpandL büyük bir .rayret, ıon bir aQl'el aarfet-1 cakımd. BotuJma esnaamda odanın tC>mlnetl- -BiTMEDi-

12 
ZAHIRE 

730 çuval buğday 5.62 
100 çuval nrpa '· 

74 çuvnl Burçak 4.50 ::fo 
4 çuval K. D. 

0 24 5 ton pamuk çekirdeği 
50 

115 Balya pamuk 31.25 32· 

Nefsini niÜdafaa içitı 
öldürdü . . bJ· 

Basmanede Rağıp oğlu Vehbıyı . 
çakln öldürmekten suçlu Habip hnklt~. 
da ikinci sorgu hnkimliğindc devnın 
mekte olan tahklknt neticelennıiştiı-. fiJ 

Suçlunun bu cürmU mUdafani ne lıl 
maksndiyle işlediği nnlnşılmıştır. suç 
'1ğırcezaya verilmistir. 



Arpa piyasası hararetlidir. aPmulc 
fiatlerinde yeniden tenezzül var 

üzünı satış ları hara
istikra r vardır 

incir piyasasında durgunluk hakimdir, 
retini kaybetmiştir Fakat fiatleı·d e 

ANKARA RADYOSU 
Ö•rl .:o n e'Srİ,y.ltı 

S>at 
12.30 - 12.50 Muhtelif plak neşriyatı 
12.50 • 13.h Pl.ik · Türk musikisi ve 

halk ~arkıları 
13.15 - 13.30 Dahili ve harici haberler. 
Akşam neşriyatı 

18.:ıo - 19.00 Muhtelif plilk neşriyatı 
19.00 - 19.30 Türk musikisi ve halk 

şarkıları 

(Makbule Çakar ve arka
daşları ) 

19.30 - rn . .ı. Saat ayarı ve Arapça neş-
riyat • 

19.45 - 20.15 Türk musikisi ve halk şar-
j kıları. (Servet Adnan ve 

Şehrimiz ticaret ve zahire borsası ta
tafuıdaıı lkln hafta içinde neşredilmiş 

olan gündelik borsa satışları listelerinin 
loınAU neticesinde son haftayı teşkil eden 
1-7/12/937 tarihleri zarfında borsada 
alınıp aatılııııf olan eşyanın cins, mikdar 

29 çuval olup bu miktar 5 - 5,5 kuruş Tarchi 
arasında sahlmıştır. 11 -12 - 937 

Çuval az 
11.75 

çok 1 arkadaşları) 

19.00 20.15 - 21.00 Plakla dans musikisi 
18.50 ; 21.00 - 21.15 Ajans haberleri 

616 

Kuvvetli işler ve kümeli mübayaat 2 - 12 - 937 1094 9.50 

yoktur. Piyasa sakindir. 13 - 12 - 937 814 10.00 19.00 21.15 - 21.55 Stüdyo salon orkestrası 

NOHUT: 

ve haftalık asgari ve azami fiatlerinin Hafta işleri ehemmiyetsizdır. Piyasada 
berveçhiltl surette olduğu anlaşılmıştır: geçen haftaya nisbetle yazılmağa değer 

7 - 12 - 937 356 13.25 18.50 ISTANBUL RADYOSU 
Yekun 2940 

Işbu yekünla beraber bu sene mev
sim başından 7 - 12 - 937 akşamına ka
dar borsada 161852 çuval ve 457 torba 

Öğle neşriyatı 

12.30 PUJda Türk musiki.si 
12. 50 Havadis 
1305 Plakla Türk musikisi Satılan eşyanın: bir değişiklik olmadığı anlru;ılınıştır. 

·Cins! Mikdarı az çok çekirdeksiz üzüm satıldığı hesap edil- 13.30 Muhtelif plak neşriyatı 
Çuval SISAM: mektedir. Akşam neşriyatı 

Muh. Bıı,'.:<Lıy 

İ\.rı>a 

1540 5.8125 6 00 Geçen hafta borsada 15157 çı.ıval ve j 13.30 Plakla dans musikisi 
· Hafta içinde bir parliJe satılan yuka- h f d 9759 

3938 4.0625 40625 geçen senenin bu atasın a ı.;;e i 19.00 Suat Giin ve arkaA· 0 lan tarafın-. 

1 

rıdaki miktardan başka muamele olma- ld - ~ 
895 4.25 4.25 m~lır. çuval çekirdeksiz üzüm satı ıgı gö-, dan Türk mu.sikisi ve halk şar-

76 4.50 4.50 rülmiiştür. kıları. 
Bakla 
Mıırırdar ı 

Kumdarı 

Nohut 

Piya~ada kuvvclli alı.el olul.adığından 9 _,_ 
29 5.00 5.50 ·mdiı·k . . l .nd d nl k 1936 mahsulünden 7 - 12 - 37 =:13- 1 19.~0 Spor musahabeleri : li' 0 ref Şefik. 

c:ı ı sısarn ış er: e urgu u ve · ~ 
9 5.25 5.25 .,. ınına kadu borsada satılmış olan çekır- h b 1 . 

bunun neticesi olarak da fiatlerde !enez- . .. .. . . , 0 , 39 , 1j19.55 Bor;a a er erı 

33•75 
zül meyilleri mü><ıhcdo eiiln1ektedır. .• . 20.CO Ceına am ve ar a aş arı ta-Susam · 111 15.75 15.75 1 deksız uzum mıkdarı ıse vlN • çuva ı K" il k d ı 

'Muh. Pamuk(B. 1022 31,00 · • ve 1843 torba~a balıg oldugu o zama· f d T .. k ik. · h JL .. " ra ın an ur ınus ısı ve a ~ 
P. Çekirdek (ki 26000 2.40 2.40 PAMUK: · na ait neşriyatta okunm~lur. sarkıları. 

Palamut (Ken. 202 450.00 450.00 \ Geçen hafta ortalarından sonra üzüm 20.~0 Ha~a rapoı;u 
I no;r muhte. 8( 4.00 8.00 -~ana sat~ı olıırak yukarıya ~are:lc- piyasasında görülen tonezzül keyfiyeti j 20_33 Ömer Riza t:ıı·clından Arapça 
Çe. ,,1111 2940 9.50 19.00 dıgunız 1022 balya muhtelif pamugun 1 _ 12 _ 937 tarihine kadar devam etmiş ı söylev. 

torba 20 nevi, satı Ş»kli, mikdar ve fiat itibariy· ve 0 tarihten sonra yeni bir tedenni ·kay. • h . Oku 1 .. 
le haftalık muamele vazıyetı şu suretle dedilmemiştir. .. . Ih ah. Al·· 

. . l 20.4J Fasıl saz eyetı : yan ar:Ku-

if ed ·ı · ı· 1 çuk Safıye, r ım, ı. Ke-
BorSJ. neşriyatına göre haftalık mua- ta.sn 'mış ır ; 1 - 12 - 937 de teshil edilen aşağıda man Cevdet, kanun Muammer 

ınr!eleri bu şekilde icmal eyledikten son- Nevi B>lya az çok L~aretl<'diğimiz fiat 'I - 8 - 937 akşamına Klarnet Ha meli, Tanhur Selil-
* 

ra isimleri yukarıda işaretli işbu meva- Yerli prese hazrr 77 3ı.oo 33.oo kadar ayni seviyede kalmış ise de işler- hetlin, ut Cevdet Kozan (saat 
dın nev'i üzerinden haftalık satış miktar < < Vade 925 3ı.oo :ı3 .oo de hararet görülememiştir. ayarı) 
ve fiatlerini geçen hafta ve geçen sene- < • < Eski 20 :ı:ı.75 33·75

1 1 - 12 937 de tesbit edilip son tarihe 21.15 Orke>ira 
nin bu haftası ile mukayeseli olarak aşa- Yekun 1022 , kadar ayni şekli muhafaza etmiş olan 22.15 Ajans haberleri 
ğıua dercediuor ve her maddenin son Akala nevi pamuk üzerine muamele f. ti l d 2' 30 Pl"kl l l t .7 J 1 ıa er şun ar ır : -· a a so o ar, opera VL" op~re 

haftaya ait piyasa durumu hakkında a!A- ceı·eyan etmemiştir. No. Orta fiat parçaları 
kadarları nezdinde icra ettiğimiz tahkl- Son hafta içinde pamuk piyasasında 7 12.75 SENFONiLER.. 
kat üzerine edindiğimiz malilınatı da yeni tcnezzüller kaydedilm~tir. Geçen 1 o 13.50 

1 
o 20.10 Llipzig Drcst filarmonisi (Ros-

muhtasaran aşağıda arzeyliyoruz : . ı haft~ _yerli birinci hazır ve vadeli mal- 9 14.00 sini, Verdi ve saire) 21.30 Bükreş sen-
NOT: Şeker bayramı münasebetıle !ar ıçın 32 kuruş olarak kabul edılen 10 15.00 förtik konser (22.45 devamı) 23.50 Peş-

boraa.da 4, 5, 6/12/9.37 tarihlerinde mua- ılkapanış fiati bu hafta 31 kuruş olarak , 11 15.00 te Senfonik ko~'Or (Scl\ubert, Erkel, 
ınele obnamıştır. , tespit edildiğine .göre yeni tenezzül bir 12 rn.OO Eysler, Lahar vs. ) 

BUCIDAY: kuruş raddesinde kabul edilebilir. ı 23 ismon HAFiF KONSERLER 
Piyasada i:stikmi· yoktur. .Şu kadar var ki fiat vaı.iyeti son gün-

6.45 Paris Kolonyal plak musikisi 7, 
·~ , PAMUK ÇEKIRDE..;I 10 Berlin kısa dalgası Karışık musiki Hafta ıa..,•ı olarak ••ukarıda kaydetli- ,, ı !erde biraz daha gevşemiş ve bugün 

ğimiz 1540 çuval buğday satı~ından 100 içi·'·' l.•. rakki ümidi biraz kuvvetten düş-
t (8.15 dc\·aını) 9.20 Paris Kolony(ll plak 

çuval ı sert mallardan olup kilosu 5,8125 Piyasa geçen haftal:i vaz'yetini bu ınu~ ur.' .. .· . 
kuı:uştan ve mütebaki sert mallardan • 1 Bugunku vazıyete nazaran fıatlerde 10 Berlin kısa dalgası : Eğlenceli sah-

, 1 haft~ da aynen muhafaza elmış olm~k· b. · k Yılb ula neler. 10.30 Faris Kolonyal : Plak kon-
olan 1440 çuval da 5 875 ~ 6 kuruş ara- ·· · . . I ır ıstı rar mevcuttur. aşı yort -

.. • · la berab~r kuvvetlı ışler olmamıstır. · · .. ki k ahlı .. ı · k 
' iında del!l§en muhtelif fiatlerle satıl- · rı ıçın yu enece ta ul erın ısmen 
'" !ıuştır. PALAMUT piyasadan tedariki mecburiyeti ha.ıl 

• 
1 olduğu takdirde fiatlerin tutunması ka-

. ' 1936 senesinin bu haftasına Mt borsa 
listesine göre bui!day satış yekilnu 122 Piyasada durgunluk vardır. Gayet az bil olacaktır. Şimdilık piyasada sükunet 

bin 441 çuval olup yumuşak mallar 5 • ve ehemmiyelsiz denilebilecek mikdar-' ,·ardır. 
6 sert mallar ise 5 . 6,375 kuruŞ arasında da ihracat yap'.Jdığından piyasada inki-

1 
üzüm kurumu ve inbL,ar idaresi bu 

fiatlerle muamele görmüştü.. şaf hasıl olamamakta ve işler betaetle hafta piyasada bulunmuşlar ve olduk-
ça ehemmiyetli mübayaat ylpmıc;1ardır. 

Buğday piyasası" son hafta içinde ya: ilerlemektedir. Geçen hafta palamut 
~ılmağa değer blr değişiklik göstermemiş üzerine hiç bir iş olınamı5tır. UMUMi VAZIYET 

geçen haftaki seyrini takip etmiştir. CIR 
Şeker bayramı dolayısiyle iılerde bi~ 

ARPA: 

Haftalık satış olan 3938 çuval arpanın 
heyeti umuntlyesini çakır malların teş
k il ettiiii anlaşı~tır. 

Bunlardan 3010 çuvalı alelade ve geri 
kalan 928 çuvalı ~a hıışusi .. ş_artlarla sa
tılm!§ ise de arada fiat farkı olmayıp 
İfbu yekün kAmilen 4,0625 kuruş fiatle 
muamele görmüştür. 

Arpa ihracat ev~rinin genişleyen al! 
kası piyasada hararet tevlidinl mu;;ip 
olmuştur. Fiatler ilerlemese bile istikra
rını muhafaza etmektedir. Bazı ticaret
hanelerin her ihtlmil karşısında ellerin
de mal bulundurmak gayesile piyasadan 
ll\Jll mubayaa ettikler i de söylenmekte
dir. 

Şimdilik pJy,... sıcak, alıcılar da işti
halıdır. 

BAKLA. 

Bakla piy113ası geçen haftaki harare
tin; bu hafta da aynen saklamış olmakla 
beraber tatiller dolayısiyle ~!er inki§af 
•dememiştir. Stokların günden gilne a

"-lınakta olduğlınu nazarı dikkate alan 
bazı ihracat evleri .mübayaatta devam 
•lmektedir. Bu gün için 4,25 .kuruş fiala 
•ağlam gözüyle bakılıyor. P iyasa sı
caktır 

MISIR DARI: 

Son hafta içinde borsada satıldığını 
Yukarda i§aretlediğimiz 76 çuvallık bir 
Part mısır darının dahili ihtiyaçlar için 
•lındığı anlaşılmıştır. 

Piyasada az mal vardır. Dahil için 
lrı ü.ıteri bulunmaktadır. 

l<lrMDARI: 

li 'Arevsiın icabı piyasada bctael vardır. 
•fta >atışı yukarıda işaretlendiği gibi 

. . gev~eklik görülmüş ve vasi mikyasta 
Son hafta ıçınde borsada gündelik iti- ' ı• l · ld - d . . . . 1 muame at cereyan e n1emış o ugun an 

barıyle yapılan ıncır satışları mıkdar ve . . t ' hafı k' · · 
. . . .. . . J pıyasa vazıye ı geçen a ının aynı 

fıat ıtı1ıarıyle şoyledır : olarak kabul edilebilir. 
Satış tarihi Çuval ., çok · f , 
2 • 12 • 9

37 10 4
_
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ı Şayanı kay ı t evkaladelikler yok.ur. 

3 • 12 - 937 22 4.00 4:00 ABDI SOKULLU 

7. 12 . 937 52 4.00 8.oo ı'- • ~z 
Yekun 84 

işbu haftalık salış yekunu ile bera- , lncır ve Üzüm 
ber mevsim başından son tarihe kadar I 
borsada satılmış olan muhtelif incir 
mikdarının 115194 çuvala baliğ olduğu I 
anlaşılmıştır. ı 

Geçen hafta borsada 493 çuval muh
telif incir satılmış ve geçen senenin bu 1 
haftasında satılmış olan 758 çuval in- 1 
cirle beraber 1936 mahsulünden satıl-: 
mış olan mikdarın 172090 çuval olarak 
tesbit edildiği görülmüştür. ı 

Piyasa her gün artan bir kuvvetle 
durgunlaşmakta ve işler azalmaktadır .. 
Bu münasebetle halen incir piyasası 
mevcuttur denilemez. Ufak tefek alıcı
lar malın kalitesine göre fiat vermek
tedirler. 

Yılbaşı münaseb etiyle yeni işler açıl

madığı takdirde elde kalmış stokların 

kolaylıkla elden çıkarılması keyfiyeti il 
de şu tekemmüle seza bir mahiyet ikti
sap etmiş olacaktı r. 

Bugün için piyasaya durgunluk ve iş
sizlik hAkim bulunmaktadır. 

ÇEKIRDEKSIZ ÜZÜM 

Son ekonomi haftamızı teşkil eden 
1 - 7 l 2."937 tarihlerinde borsa tarafın
dan yapılmış olan gündelik neşriyata 
göre borsada 2940 çuval ve 20 torba mal 
satılmıştır. Şu kadar var ki şeker bay
ramı münasebetiyle borsada üç gün mu
amele cereyan etmemiş ve diğer tarih
lerde yapılan satışlar ise aşağıda göste
r ilmişti r : 

Gümrük karı;sında Ozüm 
Kurumu i§letme hanında Tarit 
markah nefis incir ve üzümle
rin toplan ve perakende sabfı· 
na bqlllllmlfhr. Fennin en son 
vuıtalariyle tertemiz İf)enen 

bu incir ve üzümlerden herkea 
istediği mikdarda satın alabilir. 

Siparİf kabul olunur. Hediye 

için zarif ambalajlar da vardır .. 

TELEFON : 2512 
1 ~ 10 (2123) 

40394 ve 57803 numaralı ve 22/ 
12/933 ve 24/1/934 tarihli beledi
ye tanzifat ve tenvirat vergi ve re
simleri makbuzlannı zayi eyledim •• 
Yenilerini alacağımdan eakilerinin 
hükmü kalmadığını ilan eylerim. 

Adrea : Pirinç hanında mukim 
DAVIT ARDlTI 
4307 (2204) 

••ri. 11.50, 13 keza, 12 Berlin kısa dal
~aSt Romantik musiki 13 Berlin kısa 
dalga51 hafif musiki (14.15 devamı) 13. 

10 Bükreş Prcdesco orkestrası (14.30: 
devamı) 17.10 Brüno, Graz; Marşlar ve 
\•aMar, 17.45 Berlin kısa dalgası, Hafif 

musiki, 18.15 Bükreş karışık musiki 
plakları, 18.50 Berlin kısa dalgası: Ha
fif musiki, 19.45 Berlin kısa dalgası as
ker! bando, 20.25 Viyana, Graz Şarki 

ve musikide dört nlevsim, 21 Varşova: 

Sesli filim ve operet musikisi, 22.30 Peş

le : Çigan orkestrası 22.30 Berlin kısa 

dalgası içki musikisi, 23.10 Bükreş eğ

lenceli plak konseri, 23.30 Lilipzig koro 
konserL 

OPERALAR, OPERETLER 
20.30 Bükreş Faustan şarkıları, 21.40 

Ostrova, Prag ; Operet musikisi. 
20.15 Prag : Trio konseri., 23 Varşo

va oda musikisi triyosu. 

RESITALLER 
11 Berlin kısa da lgası : Bavyera halk 

şarkıları, 17.30 Berlin kısa dalgası : A r
monik solo, 18. 15 Varşova : P iyano re
sitali (Saint - Saens, Gluk vs.) 18.30 
Berlin kısa dalgası Mozartın piyano so
natlarından 18.30 Peşte Şarkı - piyano 
20 Bükreş : Piyano konseri (Beethoven) 
20.50 Bükreı Martha Eggerth, Gitta Al
par, Ernı Sacktan plaklar 22.25 Tolı:yo 

kısa dalgası : Garp musiki Uetlerile J a
pon havaları, 22.30 Ostrova, Prag :Beet
hovenden piyano varyasyonları. 

DANS MUSIKISI 
18.45 Bükreş dans plaklan 19.30 

Peşte, 23.30 Viyana, Gru vesaire. 

!1111---------· Dr. Operatör 

f ai~ l~ra~im 
Avdetle hastalarını öğleden 

evvel Fransız haataneainde öğ
leden sonra Birinci Beyler so
kağında dif tabibi 8. Mehmet 
Ali muayenehaneai altı katın
da kabul eder. 

1-13 (2206) 

Gözlerinizi sakınınız! 
Sıhhatiniz ve gözleriniz için ihtiyacınız 

olan bol ışığı dünyanın en tanınmış mar 
kası olan 

ampul/erile temin ediniz, 
1500 saat dayanan ve devam eden 

bu ampulleri hepsine tercih ediniz, 
Bayilerden arayınız 

, .. _ . .. . . . . ~ 

Radyo meraklılarına müjde 

Dünyanın en mükemmel ve maruf 
radyolarından biri olan 

ULTRAMAR'IN 
938 modelleri geldi. llk partiıi kııa bir zam anda bitti. ikinci 

parti siparitlerimiz geliyor . Parazit için yapılan yeni tertibat 
•ayanı hayrettir. Seı temiz, tabii ve tatlıdır. Emsa liy le layu 
kabul e tmiyecek derecede mükemme l olan bu yeni modelleri 
bir defa dinlemeniz kafidir. 

Fırsatı Kaçırmayın 
Açık Anadolu bayilikleri vardır 
Türkiye umum depoziteri 

ET ABLISSEMNTS EDISON 

TEL ADRESi: SESBES TELEFON : 2517 IZMIR 

URLA ASLIYE HUKUK MAH
KEMESiNDEN 

tZMIR SULH HUKUK MAH
KEMESiNDEN : 

Yuaı,ı.f oğlu Hasan Hüıeyinin Topaltmda oturan Yusuf kızı Ce-
Güvendikli Ali çavuf kızı Hatice mile tarafından Jayİan mutasarnf 

Süreyya aleyhine Urla Asliye Hu- bulundukları evlerin satılması hak

kuk mahkemesine ikame eylediği kında müddeialeyhler Selim kızi 
botanına davasının ili.nen yapılan Meryem ve Meryemin çocuklari 

tebligata rağmen mahkemenin mu- Ahmet, Davut ve Mahmut ve Ha• 

alli.k olduğu 24/11/937 tarihinde mide ve Safiye aleyhlerine açtıği 

ispatı vücut etmiyen müddeia\ey- davadan dolayı namlarına gönderi. 

ha Hatice, Süreyya hakkında gıyap len davetiyenin ikametgihlarınin 
kararı verilmif ve ikametgahının meçhuliyetine binaen iade kılınma• 
meçhul bulunması hasebiyle bu ka- sı üzerine gerek davetiye ve gerek· 

rarında ilinen tebliği tekerrür ey- se gıyap kararının gazete ile ilanen 

lemi§ ve bu sebepten mahkeme 14/ tebliği suretiyle yapılan dUl'llfmala. 

12/937 tarihine müsadif salı günü rı sonunda mÜ§terek gayri menkul• 

saat ona talik kılınmıttır. Kanuni !erin satılmak suretiyle esamiai ya• 

müddet zarfında itiraz edilmez ve zılan müddeialeyhlerin kanuni müd• 

muayyen günde yine ispatı vücut deti içinde mahkemeye müracaatlc 

eylemezse muhakemenin gıyabında temyiz yoluna gitmedikleri takdirck 

bakılacağı ve bir daha muhakeme- bu bapta verilen kararın kat'iyet 

ye kabul olunmıyacağı tebliğ maka- keabedeceii tebliğ makamına kaim 
mına kaim olmak üzere keyfiyet olmak üzere ilin olunur. 

ilin olunur. 4305 (2203) 4304 (2201) 

ILA N 
Iktısat vekaleti iç ticaret umum 
müdürlüğünden: 

30 ikinci Tetrin 1330 tarihli kanun hükümleri dairesinde Tür
kiyede if yapmağa izinli bulunan ecnebi firketlerinden o:ALS
TON TOBAKO KOMPANlıı ~irketi Türkiye umumi vekili bu 
kere müracaatle tirketin Türkiyedeki faaliyetini tatil ettiğini bil
dirmiftİr. 

Bu firketle alakuı olanların lzmirde mukim J O H N HAROLD 
ROSE'ye ve icabınd a tktısat Vekaletine mürac at e tmeleri ila n 
olunur. 

5 T etrini&ani 937 
lktısat Vekaleti !ç Ticaret Umu m Müdürlüğü 

2 Kuru,luk pul 
imza 

Okunamadı 
23-9--24 4129 (2100} 

, 

• 
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Kulak, Boğaz, Burun 
lan mütehassısı 

Doktor Operatör 

Sami Kula~çı 
Munyenehane: Birinci Beyler 

No: 36 Telefon 2310 

Evi: Gözlepe tramvay cadde-
ai 992. Telefon: 3668 

1-26 (481) 

ihbar ilanı 
T. C. ZIRAA T BANKASI lZ

MlR ŞUBESiNDEN : 
Bankamıza 5851 numaralı senet

le borçlu Torbalının T qkesiği kö
yünden Çerkes Yusufun ve 5852 
Numaralı senetle borçlu ayni köy
den Osman ve ldriıin malları 23/9/ 
937 tarihinde beıer lira bedel üze
rinden ve l§ıklar köyünden Meh
met oğlu Emin ve Yusuf oğlu Meh-
medin 178 ve 184 numaralı hesap
lara ait gayri menkulleri 19/11/937 
tarihinde yine beıer lira bedel üze· 
rinden ve IJıklar köyünden Meh
met Necatinin 151 numaralı hesa
bına ait gayri menkulleri 27 /10/937 
de 50 lira bedel üzerinden ve Bal
çova köyünden İbrahim oğlu Bili
lin 275 numaralı heaabına ait gay-
ri menkulleri 27 /10/937 de on lira 
bedel üzerinden ve yine ayni köy
den Karakulak Hasanın 4987 nu
maralı hesabına ait gayri menkulle
ri 400 lira bedel üzerinden 23/11 / 
937 de ve 5145 numaralı hesabına 
ait gayri menkulleri 50 lira bedel 
üzerinden ve 5675 rumaralı hesa
bına ait gayri menkulleri 11 O lira 
bedel üzerinden 23/9/937 de ban
ltamız namına ihaleleri yapılmıştır. 
Bu ilan tarihinden itibaren on beş 
gün içinde bankamıza olan borçları 
her türlü faiz ve masraflariyle be
raber ödenmediği takdirde gayri 
menkul malları -başka hiç bir tebliğ 
yapılmaksızın- kat'i surclie salı§ 
muamelesi ynoılmak üzere icra da
iresine müracaat olunacaktır. Borç
luların ölmüf olmaları dolayısiyle 
keyfiyet ilanen tebliğ olunur. 

4314 (2200) 

t :, .. -i." • • ' • ' ·~-r 

Emlak ve Eytam Bankasından : 
Esas Nu. Yeri Nu. sı Nevi 

Depozitosu 
T.L. 

Eski Yeni 
A.255 Kar~ıyaka - Donanmacı Mah. aÇakıroğlu 

Dilaver ıokak - 12 Ev 30.-
C. Nu. 

51/1 
223 

56/9 
56/5 

202 
178 
258/8 

92 
189 

Süleymaniye mahalleııinde 
Fettah Mah. Değirmendağı sokak 
lkin Kordon 
Mimar Kemalettin caddeai 
btanbul hanı 
Buca Yağhane ıokak 
Karata~ Tramvay caddesi 
2nci Sultaniye Çukur Çeşme Hacı Mevlid sokak 
Gazi Bulvarı 

MANlSA 

545 
175 

51 
7 
1 

28 
176 

47 
22 

Dükkan 8.55 
Ev 28.80 
Dükkan 67.50 
Mağaza 67.50 
Oda 15.70 
Ev 18.90 
Aile evinde 8. Nu. oda 7.20 
Ev 9.-
Mağaza 37.66 

238/1 Saray mahallesi Şeftali aokak 33 Kahve- 19.80 
14.04 
82.50 
50.05 
birde 

128/1 Göktatlı Mah. lplikpazarı sokak Ev 
238 Menemen oteli Otel 
144/1 Gazipa~a Mah. Muammerbey sokak Ev 
izahatı yukarıda yazılı gayri menkullerin kiraları 3/12/1937 pazartesi günü saat on 

taliplerine ihale edilmek üzere arttırmaya konulmuştur. 
istekli olanların hizalarında yazılı depozito akçesini veznemize yatırarak arttırmaya girmeleri 

. ., ... : . . -

1-9 2146/4238 

aı il 
Dünyanın en büyük ve en muhteşem ''apuru olan mavi korde

lanın sahibi « N O R M A N D i » nin salonlarını 
süsleyen OTOMA TIK 

A 
Rac!yoları~ın 1938 modelleri geldi. Radyo meraklılarının 

tı:.pmdıklıı.rı tatlı ve tabii !esi ile herkesin gaşyolduğu bu rad· 
yolan görmeden bnşka marlta rndyo almayınız. 

G 
Mc.rkalı r.:.dyolarm belli başlı hususiyetlerinden 

biri d c bunların 

OTO AT K 
olmalarıdır. Diğer markaların hepsinden üstün oluşlarını 

dünya taı:dik etmiştir. 

Deposu Suluhan cıvarı Nu. 28 ,Hüsnü Öz Ödemişli 
Satış yeri: Mimar Kemalettin caddesi No. 35 NiHAT KAR 

1 - 10 (2195) 

1 
. 

/. 

a n 

Braun Hornyphon 

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

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

Otomatik 1 ve 10 plaklık gramofonlarımız tavsiyeye değer. 
S. KALOMENf: Büyük Kardiç.alı Han 

Ome2a ticarethanesi · İttisalinde 

lzmir Defterdarlığından: 
ihaleleri 9/12/937 tarihinde Hat 14 de yapılacağı evvelce ilan 

edilmiş olan Bulgurca Çiftliğinde zemini çiftliğe ait olmak üzere 
Rumlardan kalma ebniyelerin ıahşı 6/1/938 tarihinde Per,embe 
günü saat 14 de hırakılmı~tır. Taliplerin Milli Emlak Müdürlü-
ğüne müracnatleri. 4306 (2202) 

Tiirkiye . 
· I\ızıJav urnınu 

Böbrek, karaciğer rahatsızlıkları
na, hazımsızlığa karşı en iyi ve 

şifalı maden suyudur 

Her yemekte bir iki 
. Bardak içiniz 

iCABINDA 

GONDE 3 KAŞE 

ALINABiLiR. 

l•im ve markaya 

dikkat .. Taklitle-

rinden ıakınını:. 

Kendinizi üşütünce .• 
Bafvuracağınız ilk tedbir 

GRIPIN 
almak olmahdır. 

GRIPIN 
Soğuk algınlığına, ha~ nezlesine 
ve diğer nezlelere, gripe, kırgınh· 
ğa, ütütmekten mütevellid bütürt 

11braplara karşı bilhassa 
müessirdir. 

GRIPIN 
En ,iddetli b&4 ve di, ağrı1arin; 

'derhal dindirir. 

GRiP lN 
Bel, ainir, romatizma airılarinda' 
hararetle tavaiye edilmektedir. 

.... -= ........ !!!!m ............................... , 

Kültür Bakanlığı Etrik ve teknik 
öğretim genel direktörlüğünden: 

Ankarada Kız Ertik öğretmen okulunun ev idareai ve yemek 
pİfİrme ,ubeaine kız enstitülerinin 1934 - 1935, 1935 • 1936, 
1936 • 1937 ders yılı mezunlarından yapılacak müsabaka imtİ• 
hanı neticesinde kazananlardan parasız yatılı olmak üzere on 
talebe alınacaktır. . 

1 - imtihan 21/12/937 Sah günü saat dokuzdan itibaren la-
tanbulda Beyoğlu ak,am kız sanat okulu binasında: . 

a - Türkçe, h - Riyaziye, c - Fenbilgiai, d - Biyoloji, e • Hıfzıs• 
aıhha ve ev idaresine tatbiki, f - yemek pişirme ve pasta, g - Ev 
idaresi derslerinden yapılacaktır. 

2 - isteklilerin en çok 17 /12/937 cuma akşamına kadar: 
a - istida, b - Nüfus tezkeresi, c - diploma, d - a~ı, tezkeresi e .. 

Belediye ve polisçe tasdikli hüsnühal vesikası, f - altı adet ve• 
sikalık fotograf, g - nümunesine tevfikan heyeti sıhhiye raporu 
ile birlikte İstanbul kültür direktörlüğüne müracaat etmeleri la· 
zımdır. Heyeti sıhhiye raporları örnekleri Ankara, İzmir, Bur• 
sa, İstanbul kültür direktörlüklerinden alınabilir. 

imtihanda muvaffak of anlardan mecburi hizmet ifa edecekle
rine dair ayrıca birer taahhüt senedi alınacaktır. Noterlikçe tas• 
dik edilecek olan taahhüt senetleri örneği lstanbul kültür direk• 
törlüğünce imtihan netice~inde alakadarlara verilecektir. 

7-8-9 4258 (2191) 

No. 3001 F DAIMONA 
El feneri 

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

yassı pille ıtık verir. 
Çok dayanır, çok sağlam ve çok ucuzdur. 

Bilhassa mahalle arasında misafirlik dönüşünde çok iyidir. 
Tavsiye ederiz. 

"a;mmıacm:m ..... lm! ... ..: ............ , ...... llllİI ..... ,..... 
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°' Standard radyoları fennin bir şah eseridir. Kuvvetli ayir:nıa 
kabiliyeti, yüksek ve temiz ses, otomatik f adinğ reğlajı, majik 
göz ayarı, lüks moble ve daha birçok yeniliklerle mevsimin en 
yüksek makineleridir. Bir defa «STANDARD» ı görmeden rad· 
yo almayınız . 

Acentesi: lzmir, Saman isl:elesi, ikinci Kordon Nu. 55/3, Hii· 
ıeyin Hüınü /demen. 1-10 (2156) 

' - J 

Emlak ve Eytam Bankasından: 
Esas ~u. Yeri 

11•12 İzmir Kartıyaka Donanmacı 

Nu. si Nevi Depozito 
T.L. 

Mah Salih Pata Caddesi 39 Taj Ev 900.-
lzahah yukarıda yazılı gayri menkul 25/12/937 Cumartesi gü• 

nü saat on birde talibine ihale edilmek üzere pefİn bedelle art
tırmaya konulmuflur. 

istekli olanların yevmi mezkurda hizasında yazılı depozito 
akçesini veznemize yatırarak arttırmaya girmeleri ve yanların• 
da birer fotograf getirmeleri. 9-19 4310 (2205). 
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DEUTSCHE LEVAN- Fratelli Sperco 
TE - LINIE Vapur Acentası 
G. m. b. H. ROYAL NEERLANDAISE 

KUMPANYASI 
STELLA vapuru 27/ 11/ 937 de gelip 

HAMBURG 
DEUTSCHE LEV ANTE - LINIE 

HAMBURG, A. G. 
ATLAS LEVANTE. LINIE, A.G. yükünU tahliyeden sonra Burgaz, Var-

BREMEN na ve Köstence için yük alacaktır. 

MACEDONIA vapuru 29 ikinci teş- TlBER.tUS vapuru 27 / 11 de Rotter-
rlnde bekleniyor. Rotterdam, Hamburg dam, Amsterdam ve Hamburg limanla-
ve Bremen için yUk alacaktır. nna hareket edecektir. 

MOREA vapuru 1 birlncikAnunda GANYMEDES vapuru 8/ 12 de gelip 
heldentyor. Anvera ve Hamburg liman- yUkUnU tahliyeden sonra Burgu - Var
lanndan yilk çıkaracaktır. na ve Köstence limanları için yük ala

MANISSA vapuru 13 birlnciklnunda caktır. 

bekleniyor. Rotterdam, Hamburg ve TtTUS vapuru 11/12 de Rotterdam 
Bremen için yUk alacaktır. Amsterdam ve Hamburg limanlarına 

hareket edecektir. 
SVENSKA ORtENT L1N1EN 

AMERICAN EXPORT LINES 

The Export Steamship Corporation 
OGONTZ vapuru 30 ikinci teşrinde 

bekleniyor. Nevyork için yUk alacaktır. ARAGON motörü 24/ 11 de R~tter-
EXPRESS vapuru 1 birinci klnunda dam - Amsterdam ve Hamburg lıman

beklenlyor. Nevyork için yUk alacak- larına hareket edecektir. 
tır. AASNE motörü 2/ 12 de Rotlcrdam, 

EXMOUTH vapuru 15 birinci klnun- Hamburg, Dantzig, Gdynla ve Dani
da bekleniyor. Nevyork için yUk ala· mark, limanları, şimali Norveç ve Bal-
caktır. tık limanlarına hareket edecektir. 

RADYOLİN 
Güzelliği hem yaratan, 

hem tamamlıyan 
bir iksirdir 

Şu güzel çehreyi aydınlatan gÜ· 

net, tüphesiz, inci ditlerdir. U
lria o ditlere can veren de, tiP
beaiz « R AD Y O L t N • dir. 

Siz tle ayni güelliii elde edebi .. 
lirainiz. Fakat bunan için fart 

günde üç dela 

RADYOLİN 

ile sabah, öğle ve aktam her 
yemekten ıonra günde 3 defa 

ditlerinizi f ırçalayınız. 

STE ROYALE HONGRISE SERV1CE MAR1T1ME ROUMAtN 

DANUBE MARITIME ALBA JUL1A vapuru l/1.2 de Malta ···-~·iı:l!INfm-'J':! 
SZEGED motörll 6 birinci kanunda , · . B R ı s T o L 

• - J • .... .. •• .,. • ........ fit .. 

beki . B 1 d N . d B d ve Marsılyaya hareket edecektır. 
enıyor. e gra e, ovısa , u a-

..,,. te v· Llnz i · ük al k SEÇEA VA vapuru 29/ 12 de Malta ve 
t""Ş , ıyana ve çın y aca -
tır. Marsilyaya hareket edecektir. Beyogw )unda 

TISZA motöril 15 birinci kfınunda Yolcu ve yük kabul eder. 
bekleniyor. Iskenderlye için yük ala- fülnlardaki hareket tarihleriyle nav-
caktır. lunlardaki değişikliklerden acenta me-

SERVICE M.ARITIME ROUMAIN suliyet kabul etmez. 
BUCAREST Daha fazla tafsiUH için tkinci Kordon-

• BOURGAS vapuru 25 iklncl teşrin- da Fratelli Sperco vapur acentalığına 
tle geldi ve Por Salt •e tskenderJye ll- . . - ı d mal ıkard müracaat edılmesi rıca olunur . ... an arın an ç ı. 

DUROSTOR vapuru 22 blrlnclkAnun- Telefon : 4111/4142/4221/ 2663 

da K~stence için hareket edecektir. 
l>EN NORSKE MIDDELHAVLINjE 

OSLO 
SAN JOSE motörll 6 birinci klnun

da bekleniyor. Dleppe, Dünkerk ve 
~orveç llmanlan fçin yUk alacaktır. 

Illndakl hareket tarihleriyle nav
lunlardakl değişikliklerden acenta me
ıuliyet kabul etmez. 

Daha fazla talsillt almak için Birin
ci Kordonda V. F. Henry Van Der Zee 
\re Co. n. v. Vapur acentalığma müra
caat edilmesi rica olunur. 

T'ELEFON No. 2007/2008 

Olivi Ve Şüre. 
LıMITET 

Vapur acentası 
BfRJNCl KORDON REES 

BiNASI TEL. 24 43 

DOKTOR 
DAHIUYE MOTAHASSISI 

Celal Yar~m 
lzmir Memleket butaneıi Da
hili Hutalıklar Seririyatı Şefi 
Pazardan maada her gün huta
larmı muayene ve tedavi eder. 
Muayenehane: 2 inci Beyler 
sobiı No: ·65. 
Telefon: 3956 
Evi: Götepe tramvay cadde
ai No: 1018. Telefon: 254S. 

IZMtR BELEDiYESiNDEN : 

Beher metre murabbaı be, yüz 
kuruttan iki bin bet yüz yetmit 

lira bedeli muhammenle 54 sayılı 

adanın 514 metre murabbaında-

Lllerman Lines Ltd. ki 12 sayılı arsasının satı~ı batki-
POLO vapuru 4 birinci k~nunda Lon· tiplikteki fartnameıi veçhile 14/ 

dra, Hull ve Anversten gelip yük çıka- 12/937 cuma günü saat on altıda 
tacak ve ayni zamanda Londra ve Hull k • · · k • 
l"in Uk 1 kt açı arttırma ıle ıhale edılece tır. 
~ y a aca ır. 

TRENTINO vapuru birinci kAnun fttirak İçin yüz dokaan üç lira-

lonunda ve yahut ikinci k.Anun iptida- lık muvakkat teminat makbuzu 
•ıııda Lond.ra, Hull ve Anversten gelip veya banka teminat mektubu ile 
)Uk çıkaracak: ve ayni zamanda Lond- söylenen gün ve saatte encümene 
l'a ve Hull için yük alacaktır. gelinir. 

tEsBIAN vapuru 7 birinci kanunda 2-~9-12 4204 (2157) 
lıverpool ve Svanseadan gelip yUk çı- Uç tonluk itfaiye tipi tam dizel 
ltaracak ve ayni zamanda Liverpool ve motörlü bir adet Arazoz otomobili 
Clasgov için yük alacaktır. 1 almacaktll'. Muhammen bedeli yedi 

'.l'aE GENERAL STEAM NAVIGA- b" lirad lh le ·· ·· 29 b" . • ki 

4 - 9 (4279) 2179 

m ır. a gunu ırmcı -
TION Co. LTD 

l>liU..OMEL 10 b. . . kıı nun 937 ıaat on altıdadır. izahat 
vapuru ırıncı a- • • Beled" makina üh d" ı:x.: 

llunda gelip Londra için yilk alacaktır. ıçın ıye m en ıs ... -
'I' ne müracaat. d arih ve navlunlardaki değiş1klikler-

en acenta mesuliyet kabul etmez. 

7 

Umum Pamuk 
Nazarı 

• n 
Fabrikatörlerinin 
dikkatine 

PLATT 
Fabrilrumın Namdar 

U 
CllCRIKLARINI Ye bilcümle YEDEK AICSAMINI 
MUM ACENTASINDAN bu aene temin edebiliniais 

ADRES: 

G. D. GIRAS 
Pe,temalcalar, Evren .obk No. 3/1 

Singer dikit makinalan kumpanya11 kartısında 
Telefon: 2413 Posta kutusu : 234 1ZMtR 

~----------------------· 

rm::a 

OSMANiYE 
Sirkecide 

Bu her iki otelin müsteciri Türkiyenin en eski otelcisi BA ~ 
öMER LOTFO'dür. 43 senelik tecrübeli idaresiyle bütün Er 
halkına kendisini aevdirmittir. 

Otellerinde misafir kalanlar, kendi evlerindeki rahah bu 
lurlar. 

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

Çiftlik, Süthane ve bü
tün köylülerin clikl .. at 

nazarına: 

M iE LE 
Krema makinaları geldi 

Bu makinalar dünyanın heT yerin
de sütçülük aleminde büyük töh
ret kazanmıf ve en verimli maki-

ne olarak tanmmı,tır. 
Son siıtem yeni modellerimiz 

gelmittir. 

AYNI FABRiKANIN: lzmir umum aatıı depoau: 
MIELE BtSIKLETLERI M. D. TIMUR ve A. KAUKI 
MIELE Hafif MOTOSiKLETLE- (Gazi Bulvarı Nu. t 7 Telgraf: 

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

LERI .•. 

Eczacı Kemal Ka
mil Aktaşın 

Bahar çiçeği 
Kolonyası 

Merkezi Kemeralti cadde.i 
Beyler Sokağı köteai 

Büyük Hilal 
• 

eczanesı 
lzmirden götürülecek 
en pir en ince ve en 
makhul hedi,eniz ec-
zacı Kemal Kimilin 

Bahar çiçeği 
kolonyası 

olacakbr. lzmirde Hilal eczanesi 
kokuculuk üzerine ciddi yürüyen 
bir müenese olrnuf, kokuculuk 
alemini f8flrtmıı bulunmaktadır. 
Hilal eczanesini, eczacı Kemal 

Kamili itindeki ciddiyeti, kolon
yalarını İzmirlilere sorunuz. 
Y elan Ye benzer isimlere aldanma
mamz için tileler Cizerinde Kemal 
Vı!!-!I _.....___ .. rmeli • • 
IMllllll 11U1111 ~unaz. 

Her iş~e kullanılan 

ZONGULDAK 
Maden kömürü 

Her cinı k&mUr perakende auretilo rekabet kabul et· 
mez fialler dahilinde ıahlmaktacbr. 

Adres ı Kestane pazan Bardakçalar aokak numara 12 
F. PERPINYAN 

TURAN Fabrikalan mamullbdır. AJDI umanda Turu 
tuvalet Hbunlaranı, trq ıabuna ••kremi ile gllelllk krem• 

lerini kullanınız. Her yerde •ablmaktadır. Yalnız toptan 1&• 

tıılar için lımlrde Gazi Bulvarında 2S numarada umum aceD• 

lelik Nef'i Akyazılı ye j. C. Hemaiye mllracaat edials. 

Poeta Kut. ••• Telefon a••• 

Dima sabit daima tabii 

7·" 
Juvantin saç boy~ari 

INGIUZ KANZUK eczaneai laboratuarlannda huarlanan ~~ 
vantin aaç boyaları muzar ve zehirli maddelerden tamamen i.( 
olup açlara tabü renklerini bahteefs. 

Juvantin ıaç boyalan kumral ve siyah olarak iki tabii re~ 
üzerine tertip edilmittir. Gayet tabii ve sabit olarak temin edi 
len renk yıkanmak, terlemek hatti denize girmek ıuretiyle d( 
çıkmaz. En ciddi ve emniyetli markadır. 

Eczanelsde ve ıbıyat mağazalarında arayınız. 

:-·············~;~~·~~····~·~·ii~~~ii·············· 

• 

Norveç1anm haliı Morina balakyajıdll'. iki 
defa aüzülmGttür 

ŞERBET CIBI IÇILEBIUR 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat · eczanesi 
• 

..,. ..... Pollım u.... lmlp-da Blıtd••. lzmir ~ 
• ..................................................................... .: 
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Ça kayşekin istifasını Fransız hariciy nazırı 

aşl dı. e e ekil iğ. a e t sları 
ankinde Çinlile 

yarat alar Al kazar 

• n 
m 

{İnci bir 
teme dir 

von 
tar 

lbos dün öğlede Kral Karol 
dan ·· ğle yemeğine a ıkonuldu 

Romanya kra h, Çckosloıı.alcya Ciimhurreisi bir bir arada .. . 
Paris, 8 (Ö.R) - Fransa hariciye na- kral Karol tarafından kabul edilmiş ve tur. Hasım propagnndalan. Romanyayı 

zırı bny Delbos Bükreşe varınca Ru- öğle yemeğine alıkonulmuştur. Fransadan uzaklaştırmak için _bundan 
men gazetecilerine aşağıdnki tebliğde ZlYARET.tN MANASI istifade etmi§lerdir. Dış siyasette RO"' 
bulunmuştur : manya FrallSôrun maddi ve manevi bi1-

~Romanyaya .-:yak basarken Majeste P<ıris, 8 (Ö.R) _ Fransız .siyasi ma- yilk bir kuvvet olarak mevki nldığı müt" 
krala on dört temmuz milli bayramımı- hufillcrinde B. Delbosun Bükre-ş ziya- terek emruyet siyasetine bağlı idi. Jial• 
za huzuruyle şeref verdiği için teşek- reli hakkında şu izahat verilmektedir : buki yedi mart 193G dan, ynni Rell 
kürlerimi bildirmek isterim. B. Anto- mıntakasının Almanlar tarafından tele• Bükreş ziyaretinin gaye i de Varşo-
nesko \"C diğer yüksek Rumen şahsiyet

va ziyaretininkinc benzer, yani Fransa 
ler~nin Parise yaptıkları ziy:ırctleri ia-

ile Romanya arasındaki amınevi dost-
dc fırsatını bulduğumdan dolayı bahti- l!Jk bnğlarınm takviyesinden ibarettir .. 'istifade ederek Romanyada Fransaya 
yarım. Fran.c;ız hükümeti şimdiki bey- Fransa ile Lehis'- n :ırasında olduğu gi- karşı bir tereddüt husule getirmişle~ 
nclmilel ş. rtlar iç:nde s:y:ıseti :ıyni d B lükl · kr. k Jft• 

rar işgalinden beri bu sistem sars1lnı~· 
lır ve hasım propagandaları bundan dıı 

bi Franca ile Romanya araFınd:ı d:ı ih- ir.. u güç · · eri ın ar etmeme 
prcm<bc day~n:m dost mıllct!e bağlılı- ı 
- h , d 1 b tilaflı hiç bir mesele yoktur. Bu sebep- zımdır. Romanynnın Fransaya dost u• 
onı mu nıaz.a c:rzusun a o up u arzu ~ Fr k . ] .. . kıı .. 
b ..ı ilh 1. v , k d B"" le Biikreş ziyarctlııden müspet bir d"p- gu ansanın uvvetıy e mutenasıp 
:ına ua :İm .r:"'ynagı o.ma ta ır. .ı-, . . 

t · l • ı k tl ı b" l"kt F lomntık nctıce b,ekkmek hata olur. Esa- lacaktır . .:.ın c os. mcm e c er e ır ı · e • ransa 
h .. k.. t" b 1 ·ı 1 Th l s n Romanyn intihabat mücadelesi için- Biikreo::, 8 (A.A) - D, Delbosun ınıı .. u umc ı n:ımma c:rne mı e su a ~-- 1 ')' ı 

]ışmak isterim. Bu iş birliğinin Fr~"l-:ı cledı:r ve bu hal cL Fransız hariciye na- vasalatı münaseb~tiyle :Oniversul .gazC" 

Yukarıda Nankinin biiyük tarihi köpriisü. A§aüıda Natıkin kıyılarındaki muhcır ebelerde. 1ıarap ol<:n kiiçiik. Banliyi>lcr 
ve Romanya ~rr.smda ise dnlrn y~i-- :: z.u·ı beynelmilel meselı>lcrin müzakere- tesi yazıyo;r : 
bir kıymeti ,·:ır<lır.> s ne müsait bir hnva bulamıyacaktır... Fransa bizim için yıılnız bir ziya bit 

Roma, 8 (ö.R) - Şanghaydnn bil- NANKINE JAPON HOCUMU ÇAN-KAY-ŞEKIN TAYYARESi RESMt TEMASLAR Daha ~imdiden milli köylü partisi hil- kültür membaı değildir. Belki :istikb8 .. 

kümet erkanının hazır bulunacağı hiç limizin z!iminidir. diriliyor: Nankini zaptetmek üzere ha- BAŞLADI 

Londrn, 8 ( ö.R) - Nankindcn Roy- Paris, 8 (Ö.R) - Bükreşten bildirili-! bir merasime iştirak etmemek kararının Diminetuı ynı.ıyor : rekete geçen üç Japon kolunun ileri ha
rf'keti Çinlilerin pek esnslı olmıynn mu
.kavemetlerine nğmen devam etmekte
dir. Bu kollar Nankini muhasara altına 
nlmağa çalışmaktadırlar. Bununla bera
ber ileri hareketinin bir müddet için dur
durulması mümkündür. Zira Nankini mu
hasara eden Japon kuvvelerinin ~linde 

ıığır toplar olmadığından Yang-Çe ıahil
)~rinden bu ağır bataryaların naklini bek
lemek lüzumu hasıl olabilecektir. 

NANKIN öNONDE 

Tokyo, 8 (A.A) - Royter ajansı
nın muhabiri bildiriyor: 

Japon kuvvetleri Nankin önünde ta
lıaşşüd etmektedir. Bu kuvvetler zahi· 
ten vnkit kazanmak için muhasara top
ları yerleştirmekte ve Nankinde Tejimin 
değişerek §ehrin kayıttız ve şartsız ola
Tak teslim edileceğini ümit etmektedir· 
)eı . 

iyi bir membadan haber verildiğine 
r.öre askeri Japon maknmlan §chrin hü· 
cumla nlınması facialarına meydan ver
mek istememektedirler. 

Diğer cihetten Japon kabinesinin aşa
ğıdaki ahval zuhurunda aüratle hareket 
edilmesi liızımgeleceğini tetkik etmekte 
olduğu ııöylenmektedir. 

1 - Uzun bir mukavemet hazırlamak 
Üzere Çang-Kay-Şekin Çinin garbına çe
kilmesi, 

2 - Çan-Kay-Şekin düşmesi ve her 
ne pahasına olursa olsun Japonya ile 
sulh akdetmek isteyen bir rejimin orta-
ya çıkması. · 

Sulh ümitleri hakkında fikri sorulan 
hariciye neuırcti namına söz söylcmeğe 
ımlnhiyctt:ır bir zat Japon sulh planla
rının henUz malum olmadığını söylemiş
tir. 

Bu zat demi tir ki: 
- Çin sulhu istediği zaman Jnponyn 

ı;: rtlarını bildirecektir. 

HARP MINT AKASJ 

Pari . 8 ( Ö R) - Şanghaydan bildiri
li.> or: Çin nskl'rİ otoriteleri Nanl ini harp 
mıntakası iljn c-tmicılerdır. Sivil ahnliye 
rüratlc tesis edılen sığınnk sahnıınn çe
l ilmesi cmredi)mi tir. Ancak şehrin mü
dnfoa mn İştir k edecek askerlerle sivil
ll'rin yollnrdn dolaşmalarına müsaade 
edılmektcdir. 

Hıınkeudan bildirildiğine göre bu §e
hirde bulunan milli hükümct hariciye ne
znrcti memu.-ları ve evrakı dün ak§am 
Ki-Hin şehrine nakledilmiştir. Yalnız dip
lomatlar heyeti ile temnın muhafaza et
mek üzere bazı hariciye memurları Han
keuda hırakı1mıslardu.. 

Paris, 8 (ö.R) - Uzak Şıakt;ı.n ge- 1 ter njansına bildiriliyor: Mareşal Çan- yor.: Fransız hariciye nazırı bay Delbos bir nC'ticesi olarak B. Delbos şerefine ya- B. Delbos p~k büyük icraat imkanlnrJ 
len haberlere göre Nankine kar ı Jnpon Kay-Şekle l·arısını Nankinden knçıran saat 10.15 te buraya gelmiştir. Roman- pılacak merasimden de uzak kalacağmı arzeden Fransız - lngiliz. cephesindcll 
hücumları devam etme~tedir. Japon tay-; üç motörlü tayyare u:zun müddet üç Ja- yadaki bütün ista .. yonlarda Frnnsız ha- bildinniş ve bu münasebetle şu tebliği teşçi edecek şeyler getir:mişt.ir. 
) nrderi~i~ attıkları~ bombalcı.rdnn şehir I pon tanaresi tıu~fından takip edilmiş~ir. rlciye nazırı şerefine gösteriler yapıl- neşretmiştir : «Bugün fasrihi muvafık T.impul diyor ki : 
nle~ler ıçın.~e oldugundan muharebeler I Japon tayynrelen mareşalı~ tay:.aresm~ mıştır. Bükreş garı bol bol Frnnsız bay- olmıyan ıstıraplı rebeplerle milli köy- B. Dclbos hiç kimse aleyhine :ınUle4 
şehırden ) ukselen nlev ~.·e. dum_anların !yaklaşmış o. !salardı _onu mıtralyoz nteli'."l j rakla.riyle sfulenml....tl. Hariciye nazırı 1 k • · k · • · 'le 

°°"~ ü parti.si mer ezı ıcra omıtesı partı veccih olmryan ve bütün dilnyaya açı altında devam e. tm.ektedır .. B.u ı.lk ç.a. r-
1 
a .. ltın.a alabı.le.ceklcrdı. Fakat. Pao-Cın l B. Antonesko ile diğer bir rok nazırlar, 1: 1 F B D lbo _ ı. .. 

:ı .ız.a arının ransız nazırı . e s şe- bulunan cihan sulhu fikrini muvaffaJ>1 
pıfm.nl.ar Japon ılerı hareketını hır mud-, uzerın.e gel.ınınce.~Japonlar takıpten vaz-, Biikreş belediye reisi, Yugoslavya, Çe- refine '-'"pılacak merasimden hiç birisi- l d f 
d d d 1 d D - f h b "'u yete mü a aa etmiştir. et ıçın ur urmuştur. pec;mış er ır. ıger tara tan son e er- koslovakya ve Sovyet Rusya scf irleri 

1 N · k d f 1 · ne iştirak etmemesine karar vermiştir. ö :O N N Paris, 8 ( ö.R) - Tokyodan bildiri- ere göre nn inde hala Çin mü. a i en 1 Fransız hariciye nazırını karşılıyan bir M1LL1 K YL FIRKASI 1 
L 1 k k Fakat bu karar Fransaya karşı partinin liyor: l lariciye nezareti namına beyana- u unma tadır. Japonlar şehre gırece ·- ~"Ok şahsiyetlerin arasında idiler. Bay KARARI 
1 h . muhabbetinin ve B. Delbosun şahsı ta salahiyetli bir zatın bildirdiğine göre eri zaman bu Çin müdafileri şehrin ı- Delbos ziyareti serefine tatil edilen 

• hakkındaki takdirlerini asla azaltacak Japonya, lngilıere, Almanya v.s. gibi ı;;nrlnrı arkasındaki kı:!mını yeni bir Al- mekttp talebesinin teşkil cfüği iki sıra 
k k ı mahiyette değildir.> Uzıık Şarkta menfaatleri olıın memle- a~.a~a ç~_virme. ve.lspanyol nasyona i~t: arasından ge~e~en şiddetle alkışlan-
1 h t 1 t ki b Bu akşam bay Dclbos şerefine tertip ketlerin Çin ve Japonya arasında mü- crının cum urı.>e çı ere yap 1 arı gı 1 ınıştır. Bayraklariyle istikbale gelen 
b d J 1 "'dd d k edilen kabul resmine yalnız hükümetin zakereleri tacil edecek bir teşebbüste bu- ura a apon ara uzun mu et ayan- es i Rumcm muhariplerinin mümessil-

k · f d d" 1 1 d kabine erkunı iştirak edeceklerdir. Ya-lunmnlannn itiraz edecek değildir. Ja- ma nıye ın e ır er. eri e Fransız nazırını hararetle alkış-
HONC KONCLA MONAKALAT 1 1 d rın akşamki ikinci 1'ir kabul resmine 

Pon.>•anın sulh ""rtları malümdur: Çinin • - ' aınış ar ır. Bay Delbos otomobilJe 
,,.. ise muhalif partilerin mümessilleri dn-

Japon aleyhtarlığını terketmesi ve Çin Fransız sefarethanesine gittikten .sonra 
Roma, 8 W.R) - Paristen bildirildi- t 11 45 t 'd k d I vetlidirlcr. ile Japonya arasında kayıtsız bir iş bir- san · e sar~ya gı ere saray e -

liği.. r'.~e ~öre Çin sahilindeki Hong-Kong 1~- terine ismini kaydettirmiş ve saat 11.30 GAZETELERlN MüT ALAALARI 
T k 8 (ö R) J d . gılız lımanından Jngiltercye gümüş sevkı- da Fransa sefiriyle birlikte harlci"e ne-o yo, . - opon enız tay- . . . "' 

yarcleri büyük faaliyet göstermektedir- yatı ,gc.n~~ mikyasta devam ctmektcdır. zaretine giderek B. Antonesko ile te- Paris, 8 (Ö.R) - B. Delbosun Bük
ler. Nankin üzerinde uçarak tayyare ka- ~u. sevkıyatı~. ehemmi~eti h~kkında bir masa geçmiştir. Saat 12.30 da B. l>elbos reş ziyareti hakkında t:Figaro> gazetesi 

•h b b d · l d. D 1 fıkır 'l:ermek uzere 25 ılkteşrmle 22 aon- -rarga mı om ar ıman etmış er ır. e- . 
• ] . d b. y Ç . te~rın arasında 8 milyon liraya yakın gü- depo olarak vermeği taahhüt etmiştir. Bu 

nız tayyare erm en ır grup ang· enın .. .. . ·~· . 
• I __ ı.n· d b' ç· 1. b b muş gondenldıgını kaydetmek yeter. Bu gümüşler Hong-Konga depo edilmiş ise 
~ıma aan ın e ır ın ımanını om ar- .. .. . . · 
d . . ~umuş sevkıyatı ey)ul ayında lngilız • de daha, emin olmak üzere 1,.ondraya 
ıman ctmıştır. . 

Holımda - Amerıka bankalar grubu tara- nnkledilmektedir. Amerika hükümeti is-
ÇIN KUVVAYI ASLiYESi 

NANKINDEN ÇEKiLDi 

Londra, 8 (ö.R) - Nankini terket
mi~ olan Çin asli kuvvetleri büyük mü
himmnt deposunu tahrip etmişlerdir. Bü
tün Çin tayyareleri bu sabah Nankinden 
daha içerilerde olan yeni hareket ü:ıle
rine uçm~lardır. Uçamıyacak derecede 
haenr görmüş olan tayyareler yakılmış-
tır. 

15 O BiN KiŞi ŞEHRi TERKETTI 

Londra, 8 ( ö.R) - Nan kinden Reu
ter njarunna bildiriliyor: Nankinden çe
kilen Çin kuvvetleri bütün mahalleler
de" yangınlar çıknrmı.,..lardır. Dı;.er tarnf
tan Japon t yyarelcrinin devamlı bom· 
bnrdırnanhı.rı da şehirde birçol: yanı::ın

lur çıkmasına sebep olmuştur. Nankin 
ı;chrinin 150.000 nüfusu burasını tama· 
miyle terketmis gibidir. Bütün boşaltılan 
mahallelere 'e yakın köylere Çin asker
leri tarafından ate, verilmiştir. Japon tay
ynrderi 1 lan-Hoyu bombardıman etmiş
lerdir. Bir 1nrıliz antreposu harap olmu~
lur. 

fından Çine verilmiş olan bir istikrazla tikraz vadesinin ııonunda bu gümüş ma
aliıkadardır. Bir aenc için yüzde 4 bu- denini satın almağa haz.ır olduğunu bil
çuk faizle verilmiş olnn bu istikrazın te- dirmiş ve bu sebeple madenin mühim 
minatı olarak Nankin hükümeti istikraz bir kısmının Amerikaya gönderilmesine 
yekunununun iki misli kıymette gümüş ha~lanmıştır. 

şunları yazıyor : Fransaya karşı hisle
rinde Romanya kadar samimi olaı:ı az 

memleket vardı~. Bu bağlılık yalnız 
mli§ten•k rnenfaatlcr(len değil, ayni za
manda bir huy ve tabint iştirakinden 

ileri gelmektedir. Bununla beraber .son 
zamanlarda Fraruanın iç politikasında
ki karışıklıklar Romanyanın Fransaya 
karşı vaziyeti üzerinde mUessir olmuş-

Bükreş, 8 (A.A) - Havas ajansı Jllll
4 

habirinden : 

Milli köylü fırkası B. Delbosun şeri" 
!ine tertip edilecek kabul resimlerine ~ 
tirakten istinkaf etmeğc karar vcrtııif 
tir. 

Bu münasebetle neşrolunan bir rıotıı• 
da milli köylü fırkasının bu kararın :ıı• 
Fransa ve ne de B. Delbosun şahsi ale~: 
hi»e müteveccih olmndığı beyan ed 

mcktedir. Bu yolda karar ittihaz e<Jil• 
mesinin sebebi halllıazırda izahı Jlle\1" 

simsiz olan bir takım limillerdir. ll 

Mü~ahitler diyorlar ki : MU!i Jtıi~~. 
fırkasının bu hareketi hiç şüphesiz al• 
hili siyasete müteallik esbaptnn J1l oJ• 

hemdir. Çünkü halihazırda iktidar J1lC et 

kiinde bulunmakta olan liberal fı.rlc:;ı 
ile milli köylil fırkası arasında intib9 l• 
dolayısiyle şiddetli bir mücadele yııJ'l 
maktadır. 

Domei njnnsının bildirdiğine göre Ja
pon hava kuvvetleri faaliyetlerini arttır
mışlardır. Nnnkinden çekilen Çin kuv
vetlerini ateş altında tuttuklnrı gibi şeh
rin ötesindeki mevkileri de şiddetle hom
baJamaktadırlar. 

Arnavutluk idikliil bayramının yıl dönümü münasebetiyle bu yıl Arnavutluk payıtahtında yapılan emsalsiz tezahürat, b:t::: 
dünya matbuatını alakadar ediyor. O gün Arnavutluk kralı ve kral ailesi yapılan tezahürata 'iştirak etmiş, kral Zogo'nun e 
ıireleri milli elbiaeler giymişlerdir. . .. t yya4 

Ayni gün yapılan tezahürat esnasında, Tiran afakında uçan ltalyan tayyareleri « Ya,aaın Arnavutluk Halkrn ıbaresım a 
relerle havada terıim etmişlerdir. Gece Tiran palace'ta bir reımi kabul tertip edilmiıtir. 


