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ma imkanını bUlamıyan üç kadın, iki 
çoeuk ve bir genç adam alevler arasında 
kalmış ve cayır cayır yanmıştır.. Fa
cia halini alan yngın bu ağır blanço ile 
söndürülmüştür .• 

Yangından sonra adliye tahkikata 
el koymuştur .. Yangının kaza neticesin
de çıkarak etrafı sardığı anlaoılmaktadır. 
Maddi ziyan pek büyük değildir. 

Iktısat 
Vekilinin tetkikleri 

Istanbul, 21 (Telefonla) - Şehrim:zc gelen 
1ktısat Vekili B. Cclcil Bayar tetkiklerine baş

lamıştır. Bugün petroı ve benzin f iatleri i§i gbz- ı 

~en gcçirilmi§tir. J 

Oldu 

A rıkara, 21 (A.A) - Büyük filim Markoninin ..ölümU münasebetiyle Re
isicümhur Atatürk tarafından Markoni ailesine ve Başvekil İsmet İnönü 1a 
rafından İtalyan hükümeti reisine aşağıdaki telgraflar çekilmiştir: 

ELsclfuıs Benito Mussolini, 
1t.ulyan hükümeti reisi ROMA 
Büyük Markoninin ölümü bütün medeniyeti yasa koymuştur. Vatanları· 

nm en acı hissesini aldığı bu yasa cümhuriyet hükilmctinin samimi surette 
işµ.raıt etmekte bulunduğuna emin olmalarını Ekselansınızdan rica ederim. 

1SMET 1NôNV 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Markoni ailesi, ROMA 

1KINCI SAHJFE.'DE -

HAl'..XI OCAKOô.LU 

Berlin konuşmaları Bütün insnniyet uğradığınız kayıbı acı bir surette hissetmektedir. Bu 
elim felakette beylik Markoninin hatırasına karşı milteheyyiç tf1zimlerim1e 
beral•cr bütün sempatimden emin olmanızı rica ederim. 

KEMAL ATATVRK 
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Türk -Alman ticaret anlaşması 
görüşmeleri müsait safhadadır 

Türk - lngiliz dostluğu 

"Bu dostluk bugün 
Yaşıyan bir realitedir,, Bloke • • 

görüşülmektedir paralar ışı 
IST ANBUL. 2 1 (Telefonla) - Tiir

kiye • Almanya arasında ticaret muka
velenamesi akdi için cereyan etmekte 

olan görüşme1erin müsait bir §ekilde in
kişaf ettiği haber verilmektedir .• Londra
da çıkan cFinancial Times> muhabiri 
ou hııberi vermektedir : 

- c Türkiye lktısııt vekaleti müstepn 
Bay Faik Kurdoğlunun riyaset ettiği 

Türk ticaret heyeti Berlinde geniş bir 
saha içinde müznkerelere devam etmek
tedir. Türk heyeti bloke edilmiş olan ye
di milyon sterlin tutarındaki Türk para
sının debloke edilmesini talep etmek-

B. Faik Kurdoğlu 

ne İmzalanan Alman • Türk anla;,maııı· 
nın tatbikatiyle bağlı meselelerin tespiti 
olduğu bildirilmektedir .. 

Bu hususta Pravda gazetesi, Ber!in· 
deki htısusi muhabirinden yedi temmuz 
tarihiyle nldığı telgrah neşretmekte ve 
bu neşriyat şunları muhtevi bulunmak· 

muştu .. 

Muııyyen olıın taksit müddetleri zar· 
f ında bu mükdldiyetlerini ifn etmiyen· 
ler hnkkındn kanuni tnkibnta girişilmi;ı 
ve bu parnlnnn tahsili emval kıınunu
nun hükümleri dairesinde tahsiline te-
vcssül olunmuştur. Yapılan bu muamele, 
belediye ''ergi ve resimleri kanununu"l 
neşrettiğiniz 41 inci maddesine tama-

men mutabık bulunmaktadır .• 

- -S'v.tU döTdii.ncil sahifede -

tadır : 
cAlman matbuatina göre, Alman· 

Tür'k ticaret gÖrÜ§mel~ri_pdc.c bilhassa 
valwtasız lıesabata eliemmiyet verile.. 
cektir .• 

• Almanya 193 7 jptidalarında bu 
he.abat üzerinden Turkiyeye 80 milyon 
marka yakın borçlanmıııb., Türkiye ban· 
kaııt, Almanyanın almış bulunduğu 

mallar karııılıiı hesabatını temizleyince· 
ye kadar, Almanyaya mal sevkedcn 
tüccarlara tediyatı kesti .. Türk matbu· 
atı, Almanyanın Türkiyeden hararetli 
surette ham mal çekişi hususi usullerle 
yapılmakta bulunduğunu bir çok delil
lerle meydana koydular.. Almanya, 

Türk. milleti yakın Şark milletlerine 
ediyor önderlik 

Türkiyeden aldığı mallan ecnebi pıı- The East> mecmuasının ba§lığı 
zarlarda tam kıymetli valütalar muka- Anknra, 21 (Hususi) - Son hafta 1914 - 18 seneleri zarfında şayanı tccs· 
bilinde satıyordu:. Bu suretle f n§ist 

1 
içinde İngiliz m~tb.uatı, muhtelif sebep- silf bir inkıtaa uğramıştır. Maamnfih 

Almanya bir taraf tan Türk.iyeye kendi lerle memlekctırnız hakkında dostane iki memleket arasındaki dostluk hiçbiı 
ithalatını arttırdığı gibi, diğer taraf tan 1 yazıJnr ynzmışlnrdır. Türk - İngiliz zaman bugünkü kadar sağlam ve kU\·· 
da Türkiyeyi ııüpheli muaJilelata tedi-

1 dostluğunun bu güzel tezahürleri mem- vetli bir şekil almamıştı. Bu dostlu· 
yatta bulunmağa icbar ediyordu.. Tür· leketimizde çok iyi karşılanmaktadır. ğun kuvvet nldığı membalar arasında 
kiye matbuatı, Almanyanın harici tica- Londrada çıkan cTHE TRUTlb mec- en mühimlerin~cn biri de iki memle· 
ret metotlarının Türkiye halk iktısadi- muası (Kısa ve kestinnc yoldan giden ketin karakterlerindeki benzerliktir. 
yatı için fevkalade tehlikeli olduğunu I adam: Atatürk) başlığı altında neşret- Türkler de İngilizler gibi bu işi dılleri· 
ve bu metotlariyle Türkiyenin cihan tiği bir makalede diyor ki: ne dolayıp uzun uzun ondan bahset· 
pazarlariyle mevcut alakasını baltala- Türkiye ile İngiltere birbirlerinin mektense o iş.i ~pıvenneği tercih eder· 

. - SONU 1K1NC1 SAHiFEDE - eski müttefikleridir, bu .ittifak yalnız - SONU ALTINCI SAHiFEDE -
3 

Bu kutulardan birini para doiu kutu 
ile değiştirmesi zabıtayı şüphelendirdi 

lstanbul, 21 (Telefonla) - Kültür Ba

kanlığınca hazırlanan istatistiklere gö

re bu yıl resmi mekteplerde 730.000, 

üniversitede de 5000 talebe tahsilleri

ne devam etmiştir. önümüzdeki yıl 
içinde bu yekunun 35000 artacağı tah
min ediliyor. Yukarıdaki yekunlara er
kek ve kız sanat okullarında tahsil gö
renler dahil değildir 

Şehrimiz zabıtası otomatik telefon 1 rak konuşulduğunu görmüııtür.. Bu 
kö§klerinde enteresan bir şekilde ya- hal zabıtanın büsbütün şüphesini ıırt• 

pılmııkta olan bir yolsuzluk meydana 1 tırmıştır. • Bu §Üphe üzerine tahkikata 
çıkarmıştır.. baıılıyan zabıta alakadar memuru istic-

Yapttğımız tahkikattan öğrendiği-, vap etmiş, §irket nezdinde tahkikatta 
mize göre, hadise §U suretle '\'ukubul- bulunmuş ve memur şaşalıyarak 'kutu· 
muştur : yu tamir İçin aldığını ve o suretle ken· 

Antakya 
Otomatik telefon §irketinin şehrin disinde böyle iki adet boş kutunun hu· 

muhtelif yerlerinde mevcut ve umu- lunduğunu iddiaya kalkısmıştır. 

mun konuşmasına mahsus telefon - SONU ALTINCI SAHJFEDE -
köoklerinde mükaleme ücreti olarab r7.J'!7...7.ZZX7271ZZ7JJ...77...7772ZJ~7J 

Halkevinin faaliyeti beşer kuruş madeni paranın birikmesi Le derer 
için madeni mahf az.a içinde mevcut mü-

tstanbul, 21 (Telgraf) _ Antakya hürlü teneke kutulan vıırdır .. Bu kutuları 
Halkevi Antakya köylüsünü tahsil et- her on be§ günde bir ve muayyen za
tirmck üzere halk dershaneleri açma- manlarda '\'eya doldukça şirketin bir 
ğa teşebbüs etmiştir. Antakya Halke- memuru tarafından alınır '\'e §İrkete gö
vine arzı hizmet eden 140 muallim ta- türülen bu kutular orada bir heyet hu· 
til münasebetiyle köylere gönderilmiş- zurunda açılarak tandattnn sonra çıkan 
tir. mikdar bir zabıt varakasiyle tespit edilir 

Hnbcr verildiğine göre Kont Martel ve kasaya teslim olunur .. 
31 Temmuzda Parise hareket edecektir. Zabıta, bu kutulardan birir.in şirket 

Seyahati SurivQ - Lübnan işleriyle ala- memurlarından biri tarafından çıkıml

kadardır. dağı halde yine bu kö§kte para atıla-

Bağ potasaları 
Elli seneden beri bağcılar ta

rafından tercihan kullanılmak
ta olan LEDERER potasaları bu 
sene dahi getirilmiştir. Bu seneki 
potasalar l 00 dereceliktir. 

DEPOSU 
Kemeralb camü kart11mda Sabri 
' Süleymanoviç. 



• 
lhracatcıların 
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Posta çantası 
Bağ kulesind~ bulundu 

15/7 /937 günü saat 17 de Çeş
me posta mütea~hidi bay Mustafa 
lzmire getirmekte olduğu posta çan
tasını ılıca ile Çeşme arasında oto
mobilden düşürmek suretiyle kay
beylemişti .. 

Ertesi günü öğleyin Çeşmeli Ka
zım o~lu Mahmudun Boyalı mev
kiindeki bağ kulesinde tütün ame
lesi olarak çalışan aslen Karacao
valı ve halen Susığırlığın istikbal 
mahallesinde oturan Hüseyin oğlu 
318 doğu'mlu Yaşarın çantayı Bo
yalık çeşmesi civarında bulduğu 
anlaşılmıştır .. 

Yaşar çantayı götürdüğü bağ 
.kulesinde açmış ve içinde kendisi
ne yarar bir şey bulamadığı ıçın 
hiç bir şey almamıştır .• Bu hususta 
tahkikata devam edilmektedir .. 

•••••• il 

Dumlupınar 
24 saat geç gelecek 

Mersinden limanımıza gelmek 
üzere hareket eden Dumlupınar 
vapurunun dün saat on birde lima
nımıza gelmesi lazım geliyordu •• 
Halbuki vapurun 24 saat teahhürle 
ancak bugün gelebileceği haber 
nlınmıştır .• 

Temin edildiğine göre Duml ı
pınar yoldaki iskelelerden birimle ~ 
fozla mal bulmuş ve bu malı yük
lemek için geç kalmıştır. 

Bu hareketin ne dereceye kadar 
doğru olduğunu bilemiyor ve ay
ni zamanda yolcu getiren bir vapu
run böyle dilediği iskelede kalıp 
mal alması ve yolcuları yolundan 
alakoymasına hayret ediyoruz.. Ve 
alakadarların ehemmiyetle nazarı 
dikkatlerini celbetmek istiyoruz.. 

ı& Temmuz 937 
CUMADAN 
ıtibaren 

Muhteram halkımızın tanıdığı 

2 MU 

1 -

E 
ve bildiği ve sevdiği 

TEŞEM Fi .J\'.l 

PAG 

- !Mil!!? 1 p 

MAS TELEF O 

3151 
artistler tarafmdan temsil olunmuş 

BillDEN 
.. . 

N 1 N I 
lVAN PETROVlCH • MARY BELING tarafından temsil edilmiş muzikalı, şarkılı büyük operet 

2 - PA YAÇO 
dahi sanatkarın vücude getirdikleri enfes filim LIL YAN HARVEY • ARMAN BERNARD gibi ild 

SEANS SAATLARI 
Paganini 3,30 - 7, 15 de 

Palyaço 5.15 - 9 da 
Cumartesi, pazar saat 1,30 da Paganini ile başlar 

enkli 
MIK/ 

FIATLER 
DUHULiYE 

TALEBE: 
20 
10 

KURUŞTUR 

>= -- -
insafsız 

Bari sergisine 
gidecekler .. rı 

Bari sergisine Tükofisin 1~ 3 • 

veçhile lzmir ihracatçılarını. tem.:, 
len Suphi Ergin ve Şerif Rıza htll 

lefleri firmasından bay Sadulla 
iştirakleri kararlaşmıştır .. 

Bu nasıl ana? 
Yavrusunu belediye 
mıntakası önüne 

bırakabildi 
oııil 

Eşrefpaşada belediye mıntakası ··-l4' 

ne yeni doğmuş bir çocuk tcrkedı.uı~ 

t~ -· led. . J{&•:i' Çocuk alınarak be ıyenın ·c;tit 
ynkadaki yuvasına teslim edilın~. 
Çocuğu atan ann hakkında zabıtaca 
kikat yapılmaktadır. ---·-Feci bir kaza 
Zavallı genç hastaneye 

getirildi cc:I 
Jnciraltı bahçelerinden birinde f bit 

bir knza olmuş ve zavallı bir genç.art" 
hayvanın tekmesi ile ağır surette Y 

lanmıştır. . ys.1' 
. Denizlinin Çal kazasından )'İ.fill~ 
larında Süleyman adındaki de ~ 
Balçovada Sarı Bekirin yanında 
çevnnlıkln çalışmaktadır. g.tl" 

Saat on sekizde işini bitinnİŞ ~atıl" 
hadan çıkardığı hayvanın koşU 
alarak ahıra sokmak istemiştir. ..,,-

Bu sırada hayvan, gencin ar)cBS ~ 
şiddetli bir tekme atmış ve oldu~ı.ı lı' 
re yıkmıştır. Etraftan yetişenlerifl ,ıJr 
her vermesi üzerine kauı mahalliııe dJ'" 
hl imdat otomobili gitmiş ve al~ 
lar tahkikata başlamıştır. ~ 

Yaralı çocuk baygın bir halde . ,ı
leket hastanesine getirilerek teda\11 
tına alınmıştır. 

lg., rene bir hadise 
' fi Altı liraya kızırıtbi' 

namusunu satan b~l~ 
b" h•o 

Kuşadasında çok iğrenç ır ~11ıı 
olmuş ve bir baba öz kızının oaıfl~şıeı"' 

1., ı go 
para ile satmak vicdansız ıgın 
mi§tir.. G~· 
Duyduğumuza göre Kuşaclas•111~111dı 

zel çnnlı köyünden kıpti Yaşar : 11 ıJ111'İ • acı• -~ bir baba, 16 yaııında Sanıye .... şptno· 
kızını, birlikte tütün amelelıg• f rıı el' 

M.. · 1 ı· k b'I' de teS 
1 

umıne a tı ım mu n ı an 
miıı ve Mümin kızı kirletmiştir.. . ıe~ 

ıvı-ıflıl1 
iş ndliyeye İntikal etmİ:I!• ~ "lllrıfl' 

1 
kif edilmiş ve kızın babası ellı ~ıı, 

.1 ·şur·· I da Ynşar dn adliyeye vcrı rnı _,,, 

ıN 
Konusmalart / 

, ·ı Je 
B I b · · · ahı e \ l)' - aştara ı ırıncı 6 . • 0rdıJ· 

11 dığını bilhnssa tebarüz ettınY I .j11de 
. · ese e::ı ,,,. 

lütnsız hesabatın tanzımı ın . ( \ 
d T .. k"yenın ·,e gayri, il} ni zurnan ıı ur ı ~ı . 

· • k" alnrı ı:e .. ıer• purlar ınııaSJ, sanayı ma ın . 11.rı:r ~, sıP 1t• 
gibi) Almanyaya ynpacag )ıP' 

için uzun vadeli krediler açJıflaSl 
1 ktıt·· kında da görüşmeler yapı actı 
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Frate i perco 1 N. V. 
Vapuru Acntas W. •. 1. 'an Der 
Roy Zt>.e & f_,o. 

ALE NEERLANDAIS DEUTSCHE LEVANTE LtNlE 
KUMPANYASI HAMBURG 

Fratellf 
İR..ITQ ~ CHIOS» vapuru 16 temmuzd.ı 

lip B N vapuru 9 temmuzda ge- bekleniyor. Rotterdam, Hamburg 
tnanı~gas - Vama - Ködence li- ve Bremen limanlarına yük alacak-

UU'I için yük alacaktır. tır. 

Olivier Ve u. •• 

LıMİTET 

Vapur acen sı 
BlR{NCI KORDON REES 

BiNASI TEL. 2443 
Lllerman Lincs Ltd. 

ELLERMAN UNES LTD. 

!.W..~~i:riaaillliDll!!ll&nzll ..... ~ 
Burun hasta· 

lıklan mütahassısı 

Do < or Opera or 
1 

1 
SVENS DRAGO vapuru 1 O ağustosta 

KA ORIENT UNtEN «KONYA» vapuru 7 ağustosta Muayenehane : Birinci Beyler 
BtDv ... ,, "ND .. . 5 b ki . A H b ı· Liverpool ve Svanseadan gelip yük No. 36 Telefon 2310 ·~ motoui tem- e enıyor. nvers ve am urg ı-

ijU?cla beklenmekte olup Rotterdam manlarından yük çıkaracaktır. çıkaracaktır. Evi: Göztepe tramvay cad· 
ı:~nl'n - Gdynia ve -'--~~.ıın· avya AMER.ICAN EXPORT LtNES LESBIAN vapuru 20 ağustosta • 9 ... ilan - 6 &KB.11rı desi 92 Telefon 3668 
~ lan için yük alacaktır. The Export Steamship co~ration Londra, Hull ve A~versten gelip 
~CLUGA POLSKA A.B. «EXTAVIA» vapuru 7 agustosa yük çıkaracak ve ayna zamanda Li- 1-26 · (481) 

Ku'mpanya!J doğru bekleniyor. Newyork ve Bal- verpool ve Glasgov için yük alacak-
lECHtSTAN vapuru 21 tem- timor limanlara için yük alacaktır. Zayi şahadetname 
~ beki ekt l An Pire Aktarması Seyri Seferler tır.. ,. w 

Ccı-· erun : e ~ up v~~- «EXCALIBUR» vapuru 30 tem- ALGERIA 
1 

vapuru '' agustosta Sınav Osmanbey ilk mekte-
... ,...aa ve Dantzig limanlan ıçm ı· L d H il · · ··k l tiilt alacaktır muzda Pireden Baston ve Newyork ge ıp on ra ve u tçm yu 8 a- binden 934 yılında aldığım 

stR.vıCE MARtTIME ROUMAIN için hareket edecektir. .. cakttr.. şahadetnameyi zayi ettim. ye-
SUrrAVA «EXETEll» vapuru 13 agustosta NOT • Vürut tarihleri, va- nisioi alacaitmdan eskisinin 

.ı_ ~a;. vapuru 14 temmuz- Pireden Boston ve Newyork için he- : . l . l 

.,.. '--'· Cen Mar ·ı ,,. k t ed ktı' purların ısım erı ve nav un fic· hü~mü olmadıg .. mı ilan ederim. 
tbıı.:::-ııa - ova ve ıı ya ıı- re e ece r. .. • . • • 
-uan iç.in yük alacaktır. · SEYAHAT MODDETl retlerinin dogıııklıklerıoden me- Kalkanlı Yusuf oğlu Ismail 

Yolcu kabul eder. Pire_ Boston 16 gün ıuliyet kabul edilmez. (2497) 1362 
l1iodaıa hareket tarihleriyle ilin- Pire - Newyork 18 gün -=~~!!!I!:!!!~~~~~~!!!!!!!~~~!!!!!!!!~~~~~~~;;;;~. 

~ deiifildiklerden aceııta mes- «GEORGES MABRO» vapuru lzmirde Nasırdan Şikayet ayıpdır? 
h...ı kabul etmez. 23 temmuzda lskenderiye ve Port Sa E K ) K "' • ı Ak 

~~fazla malômat almak için id limanlarından mal çıkaracak ve ezacı ema amı taşın 
~ 5.,erco vaptD' acentasma mü- ayni gün Köstcnce Galatz ve lbrail ''N 

1 -.at edilmeai rica olmıur. limanlarına hareket edecektir. asıro Kemal,, 
ll:ı.uoN: 4142 / 4221/2663 SERViCi MARtTIM ROUMAtN 

~ o· . . • «DUROSTORı. vapur~u~:m- NASIR iLACI VARDIR 
iŞ Hekımı muzda bekleniyor. Köstcnce, Sulina, Hilal Eczanesi vardır lL.1 il L N 1 ~::l~rıvfç~;~~ :~~kba;.ı Tuna li-

uuU 811 acı ıo::;o:::ruır=: 
ta bekleniyor. Liverpol ve Anvers 

Diş acunları • 
ı 

• • 
C Si 

Onu kullananlara dişlerinin tem izlenmesi beyazlanıp parlama91 

ve kat'iyyen çürümemesi gibi bütün hayat sürecek bir muafiyet 
verir. 

Günde iki defa kullanınız. 

Daima Radyolin 
ff ORTAÇSU limanlarından' yük çıkaracak ve Bur-

Haıtalannı Birinci Beyler gaz. Varna, Köstencc, Sulina Galatz * Saçları dökülenlere Konıojen Kanzuk 
lokale 36 numarada kabul ve tbrail limnnlan için yük alacaktır. 
eder. DEN NORSKE MIDDFJ.HA VS-

Sabah 9 - 12 UNGE OSLO 
Ô-ı d O 6 « BAALBEK» motörü 24 tenı-g e en sonra 3,3 -
Randevü İçin telefon ediniz muzda bekleniyor. lskenderiJ e, 

TELEFON 2946 Dunkerk ve Norvec limanları için 

-=~---------- yük alacaktır. 
,, ..... ~ I' ' 9.; ."· ·-.:··:··· ~.- •• 

:····································································· • . . . -. • . 
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Taze Temiz Ucuz ilaç 

Hamdi Nüzhet Çan çar 
• Sıhhat eczanesı 

Başdurak Büyük Salepçioğlu hanı 
Karşısında 
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S. Ferit Eczacı başı 

Şif A ECZANESi 
Fenni gözlük 

Sıhhi kona 
Tuvalet çe~itleri 

Tıbbi müstahzarlar 
Dereceler 

lıTernıozlar. Amerikan. Duş lastikleri. Hulasa 
~1 hi ihtiyaçlarm hepsi her yerrlen çok ucuz 
•t d . 

aıma mevcuttur. 

Vebolid su tasfiye cıhazlarıııın 

... lzmir mümessilidir. 

, .. 
r 

a&11>• 

. l' ahta kurusu, 
''llck . . . k , sıvrısıne , 
Pire .... 
r ' orumcek, ka-
•~ca, güve ,yakar· 

Cııc: 
tib~ •kreb ve yılan 
1 

1 akciğeri bu
un111 

'Yan hayvan
tıkıa 
· . rı öldürmek 
•çıo f · 
du~ ennın son bul-
.. gu kat'i formül 
Uıtrirıe 

hazırlan
ltııı 
Vb· Amerikan 
h 12 

rnar ka ilacın 
tr bo d 

la ·ı • a amba-
l •ve dhk 

litıd o me ha-
f· e ash en ucuz 
ıau,,, 

d e depomuz-
a sat 1 

tıla 1 ır. Toptan-
k ta nıübim is-
0nto 

Rul Yapılır. Sor-
ara h 

~•p emen ce· 
verilir 
lelefo.n 3882 

-.. 

:.. 

NEKADAR DOGRU ? .... 

Devlet 
Umum 

Demiryolları işletme 
Müdürlüğünden: 

1 ~ Devlet Demiryolları istasyon ve katar işlerinde çalışmak 
üzere musabaka ile hareket memur namzedi alınacakbr. 

A ) Musabakaya jştirak edebilmek için orta tahıili bitirmiş 
olmaki 

B ) Türk olmak; 
C ) Yaşı 18 den dun ve 30 (dahil} den yukarı olmamak; 

D ) Bu sene için askere çağmlmamış olmak; 
E ) idaremiz merkez hekimleri tarafından yapılacak sıhhi mu

ayene neticesinde faal servisde çalışmağa mini bir güna arıza 
ve hastalığı olmamak; 

Şarttır. 
Lise mezunları imtihansız olarak 61 lira ücretle mem\ır nam

zedi olarak ahmrlar. 
2 - Müsabakada kazananlara muvaffakıyet derecesine göre 

61, 57, 46, 43 lira aylık ve buna göre muhtelif vazıfeler veri· 
lecektır. 

3 - Müsabaka imtihanı 31 temmuz 937 tarihinde saat 14 de 
Haydarpaşa, Sirkeci, Ankara, Balıkesir, Kayseri, Malatya, Ada
na, Afyon, lzmir, Erzurum, Mudanya işletme merkezlerinde ya
pılacaktu. 

4 - En son müracaat tarihi 30 temmuz 937 c~ma günüdür. 
5 - Daha ziyacie tafsilat almak istiyeolerin işletme müdür

lüklerine ve amirliğine ve büyük istasyonlarımıza müracaat et-
meleri lazımdır. 17-22-27 (1326) 2416 

lzmir inhisarlar Başmüdürlüğünden: 
Alsancakta bakım evlerimizde mevcut 55 adet müstamel ton· 

ga makinası 17 - 7 - 37 den itibaren bir ay zarfında müteferrik 
surette pazarlikla satılacaktır. Bu.olar üç kısımdan ibaret olup 
beherinin muhammen fiat 10, 15, 20 liradır. Makineler depola-
rımızda görülebilir. isteklilerin bu. müddet içinde her gün saat 
15 de baş müdürlüğümüzdeki lrnmısyona gelmeleri. 

18-22 (1330) 2426 
wwwm zw 

lktısad Alet0 nden: 
Iktısat Vekaleti Ölçüler ve Ayar müdürlüğü için teknikum 

ve Yüksek Mühendis mekteplerinden mezun elektrik ve makine 
mühendisleri alınacaktır. Bu şeraiti haiz olanların en kısa bir 
zamanda evrakı müsbitelerile birlikte Anka ada Ölçüler ve 
Ayar müdürlüğüne müracaatları. 

20-21-22 2147 - 2457 (1341) 

Saç Eksiri 
Saçların dökülmesine ve kepeklenmesine mani olur. Komojeo 

saçlann k6klerini kuvv~tlendirir •e besler. Komojen saçların 

gıdasıdır. Tabii renklerini bozmaz, latif bir rayihası vardır. 

Komojen Kanzuk saç ekairi maruf eczanelerle ıtriyat mağaz.ala

rmda bulunur. 

·---------------------------BRONZ 
Elyafı ve yapdması hususi ma
hiyette sert, saglam ve sıhhi 
Doktorların lavslyelerlne maz
har, temiz ve beyaz dlşler te· 

mln eden, bUtUn dünyanın 
TANIDIGI 

DiŞ FIRÇALAlll 

BUYUK ECZANE VE 
TUHAFiYECILERDE BULUNUR 

• +• 5 5 +&&•& *M • 

lzmir vilayeti defterdarlığından: 
Sahibinin vergi borcunun temini tahsili için mülkiyeti tahsili 

emval kanununa göre haczedilmiş olan Karşıyaka Soğukkuyuda 

Meşrutiyet sokağında kain 30 sayılı hane 21 gün müddetle mü
zayedeye çıkarılmıştır. 

Takdir olunan kıymet üzerinden almak pey sürmek ve saht 

şartlarını öğrenmek istiyenlerin Defterdarlık tahsilat kalemine 
müracaatları. 22-29 (2484) 1366 
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rap ile 
1 

teşebbüse 

• 

1 
muarızdır detle • 

şı 

a i ere verilmek iste-= . 
• 

abul etmiyecekler! 
• • . 

·Yahudilik 
Filistine 

alemi lngiliz planında y ah udiler için ayrılan yurt parçasının,~ 
ancak yüzde 

barındıracağını iddia ediyorlar 
yeniden muhaceret edecek Yahudilerin 

beşini 

müdahale edecek il istin • • 
ışı ne 

• • . • • • • • 

Başta Arap alemi olmak üzere vatandaş olmak arzusundadırlar..... Y AHUDI DEVLETi taksimat planına Polonyanin ın~-
cihan matbuatı ve bilhassa lngiliz Maamafih bu mülahaza Yahudi Siyonistler Yahudi tarihinin müş- vafakat etmiyeceğini yazıyor.Çün
efkfuı Filistinin taksim planını mü- probleminin esasını değiştiremez. kül bir karar noktasında bulunu- kü Polonya her sene 75 bin muha
nakaşa etmekle meşguldür •. İngi- Çünkü Yahudilerin gayri vazih ve yorla~ .• iki bin yıl önce kaybedilmiş cir çıkarmak suretiyle Polonyadaki 
liz kraliyet komisyonunun taksim muhtelif manalı olan milli yurd olan istiklal ve hakimiyetlerinin tek- Yahudileri on senede Filistine gön
planı gerek Araplar, gerekse Yahu- mefhumunda ancak bir nokta va- rar tesisi bugün müspet ve muhak- dermek kararında imiş .• Yeni Ya
dilerce mukaddes olarak tanınan zih ve pek man9lıdır ki o da Filis- kak olmakla beraber bu devlete \'e- hudi devletinin istiap kabiliyetine 
bir ülkenin parçalanmasına yol tinin ~Şimdiye kadar bulundukları rilen arazinin pek küçük olması Ya- ait rakkamlar şimdilik cesurane 
açacağı için bu meselenin belki de yerlerde daha ziyade yaşamak im- hudileri memnun ve tatmin edecek 1 tahminlerden ibaret sayılmaktadır. 
nsırlarca niza mevzuu olacağına kfı.nlarma malik olmıyan- Yahudi- bir vaziyet yaratmıyor.. Hemen PROTESTO 

Siyonistlerin protestosu bil
hassa Kudüsü ziyaından ve küçük 
bir ekonomik sahasının hayatiyet 
kabiliyetini haiz görülmemesin

' dendir •• Bununla 'beraber nüfuz ea
hibi politikacılar (Mesela Licht
heim) İngiliz planını bir hareket 
noktası olarak münakaşaya salih 
bulmakta ve bu planı statik değil, 

..ı dinamik bakımdan bir mebde ola-
~1 rak telakki etmektedir .. 

~ J · BtR GöROŞ 
Selanikte çıkan bir Yunan gaze-

Yafa §ehrinden güzel bir görü niiş tesi de; Yunanistanın istiklalini eli-
şüphe edilmemektedir.. lere bir melce olması keyfiyetidir. umumiyetle her yerde lngiliz tek- ne aldığı vakit şimdi Yahudilere 

Planın ihtiva ettiği esaslar ~un- Avrupanın şarkında bu kabilden lifinin kabul edilmemesi yolund(l !terkedilen mıntakadan daha genit 
lardır : ve mikdan milyonlara baliğ olan bir cereyan varclır.. 1 j bir ülkeye sahip bulunmadığını yazı-

A) lngiliz mandası alhnda ka- Yahudiler vardır •• (Şimdi muhace- Siyonizmin en eski rehberlerinden yormuş .• 
lacak kısım : Kudüs, Batelehem ve rete icbar edilen Alman Yahudilerini birisi olan Ussischkinin kongre için ı REP:UBUK ~ DlYOR ? 
Nezaret şehirleri.. de bunlara ilave etmek lazımdır.) namzetliğini vaz'a ancak kendisiyle Republık gazetesınde Almanyanın 

B) Yahudilere terkedilen kısım.. Binaenaleyh garptekilerin Ya- birlikte ayni listede isimleri yazıla- ve İtalyanın yakın Şarktaki faali-
Bu kısım Filistinin en zengin ve is- hudilerin zıddına olarak nufusları cak olan zevatın da taksim planının 

1 
yetlerine temas eden bir makalede 

tisman mümkün aksamıdır.. çok olan şarktaki Yahudiler için reddi için kayıtsız ve ~rtsız rey §Öyle deniliyor : 
C) Araplara terkedile kısım •• Bu muhaceret imkanlarının serbest ol- vermeği teahhüt ettikleri takdirde 1 «Filistin meselesinin bütün ma-

kısım geniş bir araziyi kaplamakla '1 1 nasiyle emperyal bir mesele, yahut 
beraber, Arap aleminin iddiasına ' ta bir fngiliz - Arap meselesi ol-
göre kabili münakaşa olmıyacak duğu söylenebilir .. Hakikatte ise 
bir mevzudur.. bütün Yakın Şark devletleri, baş-

Arap matbuat mümessillerini ta Türkiye olduğu halde bu mese-
kabul eden Kudüs müftüsü, Filistin leyi dikkatle takip eylemektedir-
işleri hakkında lngiliz kraliyet ko- ı ler .. Bundan başka İtalya ve Al-
misyonununun karan hakkında aşa- 1 manya da Filistin meselesi karşı-
ğıdaki beyanatta bulunmuştur : sında alakasız kalmamaktadırlar .• 

- «Asırlardan beri bir arada yaş?- j 1935 senesi birinci teşrininden beri 
yan Araplarla Museviler arasmdn ıyolu üzerine daima ltalyaya rastla-
znman zaman tahaddüs eden hadi- makta bulunan lngilterenin bu me-
seler bu iki kavının bir arada yer-

1 
selede de onunla karşılaşması çok 

leşmesine mani teşkil etmektedir.. ı muhtemeldir... Romanın Bey-
Ancak taksim meselesi de şayRnı I rutda olduğu veçhile Şamda da fa-
kabul değildir.. Taksime kat'iyyen aliyet göstermekte olduğu ve Tür-
razi olmıyacağız .• Arap milliyetçileri 1 kiye ile yakınlaşma teşebbüslerin-
böyle bir taksime razi olmıyacağı 'de bulunduğu malumdur •. ltalya Et-
gibi bütün Arap alemi de bu kara- yopyayı ele· geçirmekle lslam dev-
rı protesto için ayaklanacaklardır. leti olmak sıfatını kuvvetlendirdi.· 
Museviler için Arap idaresi nltın- Ve Eritre, Harrar, Somali gibi üç 
da bir takım haklar tanınması müm- ı !sl?m merkezine sağlam bir surette 
kündür. » ıstınat ederek Yemende ve hattd 

ÇEK MATBUA Ti 'kudretli hükümdar lbnissuudun ül-
Filistinin taksimi hakkında Bo- kesi olan Nccidde de yeniden fa-

hemia gazetesinin yazdığına göre aliycte geçti .. » 
lngiltere için cvvelemirdc matlup lTALYA- INGtLTERE 
olan şey Filistin ahvalinde vuzuh Gazete bundan sonra ltalyanla-
ve istikrar yaratmaktır .• Bu ise f n- rın ispanya tarafında · nasıl Fran-
gilterenin fikrine göre Filistin siya- sanın şimali Afrika ile olan muva-
si taksimi ile tahakkuk edebilec.ek- sala yolu üzerinde tehlike teşkil et-
tir .• (Bu taksim yüzünd~n ekalliyet mek temayülünde bulunuyorlarsa 
hnli iktisap edecek olan on binlerı·c bu havalide de <?ylece şimalden ve 
kişi de muhacerete tabi tutulac

0

ak- cenuptan lngilterenin büyük im~ 
tır .. ) paratorluk yolunu tehdit altında bu-

BOYOK ARABiST AN lundurmak istidadında olduklarını, 
Arapların bütün Filistin - Haya- bununla beraber Yakın Şarkta hal-

len kurdukları - büyük Arabistana Arap Müslümanları Kudü.ste ibadethaneden çıkıyorlar yan~~r tarafından yapılmakta olan 
ilhak hususunda besledikleri limit- masmı is!iyen gerek Polonya hü- rİ7.a göstereceğini bildirmesi 51aya- İn~ılıkz A • aleyhtarı propagandanın 
leri suya dü~müştür .. Siyonistler kümeli ve gerekse Polonya Ynhu- nı dikkattir.. :.: ımute asıf olmadığını, çünkü ltal-
dahi fotihdaf ettikleri gayelerden cok diLri tarafından Filistinin taksimi Siyonist organizasyonu reisi yanların ispanyada. da meşgul bu-
şeyler feda etmek mecburiyetinde- tarzına karşı şiddetli protedolar ya- Prof. Veizmann dahi taksim pla- lunduklarını kaydedıyor .• 
dirler •• Yahudilere bırakılan yer!er- pılması pek rnantılcidir.. l nmın reddi taraftarıdır .. Bununla be- y· ALMb ANY ADA 
de iskan her ne kadar kesif bir tmz- StYONtSTLER raber mutasavver taksimat planı- . ıne . . u . g_azeteye göre, Filist~-
da yapılsa da buralarda bütün Ya- Filistinin taksimi planını siyonist- nını, iptidai müzakerelerde lngiliz nın taksımı ışı Almanyada fena bır 
hudilerin ancak yiizde beşi barındın- ler mahafilinde tasvip edenlerin hükümetinden istihsal edilebilen en ı sfurdettRe karbeşılanmıştırh .. Gazete, Al-
ı b·ı· Es F 'l" · k · b d d" d F k k · k •4 

•• • • 1 re osem rg tara ndan Voel-a ı ır.. · asen ı ıstm ıt ası um- a e ı az ır.. a at ta sım at ı musaıt .şekıl olduğu fikrini güden- k" h B ha h . 
da halen mevcut Yahudilerden rla- bir emri vakidir .. Filistindeki Yahu- ler de vardır .. Plana karşı yapılan 1 ı~c b'· eo k ~ ~er gazetesınde. Y~
ha ~azla bir mikdar nufuı; barındı- diler cihan tarihinde iki bin yıllık itirazlar Yahudilere bırakılan yer- l~ı an d.ır ma a e en şu satırları ıktı-
rabılecek kadar vasi ve münbit de- bir siikun devresinden sonra -malı- lerin yalnız Almanya ve Polonya-! as~ ıy~r.. d ld kl 
ğildir .. Zaten dünyadaki Yahudilerin dut bir çerçi ve dahilinde bile olsa- dan gelecek Yahudi muhacirlerini ·· \ rap ak~ İra; a 

0 
bu a;ın.a 

büyük bir kısmı milli hisler]e ımi- kendilerinin devlet kuruculuk kuv- bile istiap etmiyecek derecede kü- f~P y .?'~T~~·· ngT~~rkl :yne mı-
tehassis değildirler.. vet ve kabiliyetlerini ispat etmek va- ç .. k 1 d d ide 

8 
u 

1 !gdın vAe ur I erhın yb~-
H" b" k" . . . . . . u 0 mnsın an ır.. ımı sayesm e rap a ey tarı ır 

ı~ ır va ıt Fılıstıne hıcret et- zıfesı karsısında bulunuyorlar .• Bu Polonya hükümet organı olan politika takip edebileceğini ümit 
Pra r tt azete- Gazeta Polska Filistindc alnız 350 e li or .• Bu proje büyük tehlikeler 
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İngiliz silahlanma planının tahakkuku için İngiliz tezgahlnrı, tayyare ve 
silah fabrikaları geec!li gündüzlU faaliyet gösteriyor. lngiliz kimya laborr.tıl
varları da ayni şekilde bu faaliyete iştirak ediyor. 

İDJ.:lliz genel kurmayınca hazırlanan ve planları gizli tutulan yeni bir siS· 
tem bombardımİı.n tayyareleri meydaruı getirilmiştir. Bu tayy::ıreler fltı\\"' 
iter tipindedir ve üç 1t4iyi istiap etmektedir. Geçen hafta bombardıınDfl 
tayyarelerinin provaları büyük bir altıkayla takip edilmiştir. Seri motör}erC 
karşı yapılan tecrübe bombardımanından iyi neticeler alınmıştır. üç ııtıf' 
ta.ı bi6 tnın isabettir. Diğerleri motörün yakınına düşmüşlerdir. 

\ 

... ....g.-
İspanıada bir milletin efradı knrşı karşı~ a geçerek öli.ım müsabaktı51 ı{il

parkeıı sabık İspanya kralı Alfonsun en büyük oğlu Kont Kovadonga cıı
bada saadetine kavuşmuştur. Bu lspanyol Kontu babasından bile dnhn ı µe 
glnılir .. ~vanada tanıştığı ~en.orita Marta Rocnfort Altuzzaro Y"dnto p ıs 
evlenmiştir. Evlenme merasımı Hnvanadaki tspanyol zcngınlerındcn 
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Yazan: Ec::acı Kemal AT.taş 
tvlarkoni .. ld.. B ··1·· b · d l ilk o u. u o um eşerın n ı!.l 
llt ile ~ . ld ~ , 11 b' Ugrnşncak çok şeylen o ugu-

lltd ır kerre daha teyit ediyor .. Bilmem 

d.t ~ndir .. 1nS41nlık urastndn böyle büyılk 
"llll};ırı b . 1 . l v,k en o mez ınsan ar snyı) oroı:n. ti 

)' ıa ınsanlığın tarihinde ol mü.} orb.r, 
"1Yotl ı . b . ( ~ r aınmu, cı manı 'C' edı:'nı r-

~ulrnnk ta bunlara mukadder olma- . 
l:ı, 1 dıyorunı . Markoni, tabiatın gizli
~,· 
~ tındcn büyük bir tılsım meydan.\ 

'1ııa ~· ·.Arz Üzerinde cEtheu dalgala
l) • •kırn oldu. Yırminci asrın en bü.} ük 
C\'ın· k 

'tne 
1 

Y tı. Bö.> le büyük kafalnrın 6 3 

ilin etmeden Harp 
Çin - Japon 
Japonların 

orduları çarpışıyor 
s.on bir talebi daha 

ttJıt Ya~ıyarak nihayet toprağa avdt"t 
tlerini · l d'. ·· cı·· P k d · bir ŞO} e uşun um.. e erın 

~d:uarnrna önüme gerildi, Markoni 
lli1ı. eten bir insan idi .. Zekası, bulu~u 

3 günde şimali Çin 
tarafından tayyareleri 

şehirleri boşaltılmazsa Japon 
bombardıman edileceklermiş 

lı.ıJ Yet bir avuç beyin. cScllüüllerinin_. 
ı.. ,llfu idi 1 l ·· ·· 1 · · k "ili ·• nsan arın omur erını pc · az 
lıt, ~otum .. Markoni 63 une değil, dört 
~3 !ene }aşamalı idi .. Tabiat kendi 

ı.. d arını karanlıklar içinde saklamak
~ ~tuYor .. O kesafete nüfuz edebilmrk 
.:ı_ 1 lrlaariın ömrü pek kısa tıcliyor .. Şair 
...,~ aö 1. b 
'eccıı· Y ıyor : cKesaf etten ibaret ir 

1 8 tzeder eşya .• 

~•ltıkıı.t 'tahir olmak didd idrake bir 

E"et İn 1 k b' b. l · ] ~ -ıı.. san ı ır ır erıy e ugraşacngı-
~ tch· l' "lı. ır ı gularla toplıuln meşgul ola-
~ . tına, tabiatın karanlıklarını göreeel; 

OJeltc l 
llıiıı or er icat etseler, insanlık idc-
bit ~ tahaı, ucuz ve zevkli uzun ömürlü 
llıt il) at teminini düsümıeler Len o z:ı-

n dü • .. • w• 
~ .. 1 n) a}a medcnı dunya dıyecegım. 

.. rıı:o •• 
diy, .nının nıhu §ad olsun .. Acaba ebc-
ı,11 1

• ~eınine karıştığı dakikadan itibn
bııı ın anlara verecek radyo işaretleri 

Up )' h. 
•'- '-w. 0 :>' ıyecek mi i Acaba n ırt·t 
~ııı . 
~ trıız o muhn} yel ebediyetten 
~Y • ~ilıın anlı}'acağımız bir dil ile bir 

O ogr tebilccek mi? .• 

~lll'bria. giden, derin bir süküt içinde 
tııhu 0 

.U}'or · T ~krar ederim Markoninin 
fttd c.) ıı. .• 

in2iliz 
Parlamentosu 

Vaşington, 21 (Radyo) - Şimali 

Çindeki hiıdisder Beyaz saray mahn
filinde büyük bir dikkatle takip edili-
yor .. Amerika Japonyanın Çinde ge
niQlemek progrMınını litkaydi ile knrşı
lıyamıyacaktır .. Manmafih hadiseler se
ni;ı mikynstn bir çarpıı:;maya inkılap et
medikçt'. Amerikanın vaziyetini değiştir
mesine sebep görülmiyor .. 

ROOSEVEL T NE DlYOR 7 
Vaşinnton, 21 (Radyo) - Cümhur 

başknnı Roose,•elt matbuat mümessil
lerine dün vukubulan beyanatındn bu
gün ııimali Çindc baş gösteren ihtilafı 
Birle ik Amerikanın imkıin olduğu müd
detçe mevzii biı hfıdisc telfıkki elmnk-
te devnm t•dcceğini, şimdilik bitaraflık 

kanununun tntbiki mak$adiylc tedbirler 
alınmı}'acağını .. Amerikanın Çin ve Ja
ponya ile normal münasebetler idame 
etmek istr.diğini söylemi~tir. 

HAREKAT DEVAM EDiYOR 
Romn. 2 1 ( Rndyo) - Pekinden "bil

diriliyor : l.uçoko ch·annda Çin ve Ja
pon ku\ \etleri amsındıı çetin müs<ıde
meler olmaktadır .. J npon tayyare fi
loları bu mıntnk. daki Çin kasabaları 
üzerind w;nmk halkın şimali Çin §e· 
hirlcrini üç tun zarfında tahliye etır.e· 
!erini iııtiyen be} annnmder ntmı~lıır

dır .. 
Bu müddet zarfındıı tahliye vuku-

bulmazsa Jnpon hava kuvvetleri ha"
mnnc hareketlere bn!;lıyarak askeri 
merkezleri bombardıman edecckler
mi!; .. Japon erkunıharbiyeri ayni zaman· 

tat ·ı k da )irmi dördüncü Çin l olordusundan 
1 yapaca Şimali Çmi t rl t'tmesini i temiştir. Ja-

'1 ~tıdra, 21 (Rad~o) _ D. N. B. aJ·nn- pon ordusu m:ıks .. dına sulhan vasıl ol
'l!al1· da 1)4 ız paı lamcntosunun pek yakın- mazım et brü şiddet istimaline mecbur 

Japon şe1 irlerindcn b ri 
yetpcrı;erleri Japon müddeiyatınn kar- ı ri surmek için acil bir tasavvuru olma
şı bütün Çinin n} aklanmasını 'e hareke- dığını beyan etmiştir .• 
te geçmesini i temcktedirlcr.. Londra, 21 {A.A) - Çin maliye nc-

Londrn, 21 (A.A) - Çin sefareti 21rı B. Kungun Çindc yeni bir dcmiryo

Londrndaki Çin ~i.i B. Guotaichin lu in<>ası için bir istikraz nkdeclcbilnıek 
Çin • Japon buhranında lngiliz hüküme- üzere lngiliz h nkerleri ile yeniden mü
tinin müdah le i bulunmasını iltimus C'lere gİri<>mİq olduğu söylenmek· 
etmi, olduauna dair olan haberleri re'l-

mcn td.zip etmektedir.. UZAK ŞARK YOLU 
Maamafih Çin sefar~ti namına söz Paris. 20 (A.A) - övr gazetesi ya-

zıyor : 
U.tak Şarkta Japonya için yolun ser· 

besf olduğu zannediliyordu.. Falat l3er· 

lin ile Romanın e\ \elden göremedikleri 

şey fngiltercnin Uzak Şarktaki bu yeni 

Fransa 
Hava kuvvetlerini 
Yüzde yüz çoğaltıyor 

Nant, 21 (Radyo) - Yeniden millileş
tirilen bir tayyare motörü fabrikasında 
söz alan hnva naz.ırı Pierre C-Ot bu se
ne milli fabrikalarda yapılacak tayyare-

lerin geçen seneden yüzde otuz !azla ola
cağını söylemiştir. Cot Fransanın iki 
sene içinde lıa\•a kuvvetlerini n ... ; misli
ne çıkaracağını ililve emiştir. 

Varşovada 
tevkifler 

Varşo\•a, 21 (A.A) - Albay 

Adam Koca karşı yapılmış 

olan suikasd dolayısile dün ve 

evvelki gün Varşova ve eya· 
letlerde bir çok tevkifat yapıl- · 

mıştır. Bu bapla tafsilat itasın· 
dan imtina edilmektedir. Fa-

kat tevkifatın sağ cenah ile 
sağ cenah müntehası mabafi-

linde icra edilmiş olduğuna da
ir ortalıkta bir şayia dolaşmak-

tadır. Yalnız Varşovada 300 
kişi tevkif edilmiş olduğu söy· 
1enmektedir. Suikaıd failinin 
ismini ortaya atmış olan gaze
teler müsadere edilmiştir. 

Madrid cephesinde 

CümhUriyetçiler· inatla 
mukavemet etmektedir -- ___________ ...... ___________________ __ 

Loncira, 21 (Radyo) - Kabine bugün hafuılık toplantısını yaptı. Ademi 
müdahale meselesi alakalı Jnüzakercleri mucip oldu. Nazırlar Çin meselesi 
etrafmda da görüştüler. Eden ademi müdahale işinin müs.'lit bir safhada ol
duğunu söyledi. 

MAt>RtDE KAR.ŞI 
Paris, 21 (Radyo) - Salamankadan gelen haberler Madride karşı Nnsyo

nalistlez t::ırnf ından }'apılan taarruzun hiçbir netice vermediğini gösteri~ or. 
Bugün taarruzun üçüncü günü olduğu halde Franko karargn.hııım tebliğle· 
ı'inde bir mU\·nffakıyc.t kaydedilmiş değildir. Sadece Bruncttc mıntakasın• 
da taarruzun devanı ettigi, cüınhuriyetçilerin muannidanc mukaveınetlerln· 
de bilyuk zayiata uğradıkları bildiriliyor. 

Avam kamarasında 
l 

Londra deniz muahedesini Türkiye 
kabul etmiştir 

Londra, 21 (Hususi) - Avam kamarasında izahat veren Bay 
Şekispir demiştir ki: 

- Şimdiye kadar Türkiye, Norveç, Danimarka, Finlandiya 
ve lsveç bükümetlerife deniz anlaşması akdi zımnında müzakerata 
girişilmiş, bu devletler Londra deniz muahedesinin umumi pren· 
&iplerini kabul etmişlerdir. 

Çok mütevazi bir eser olan Londra muahedesi, pekala umumi 
bir deniz anlaşmasına başlangıç vazifesini görebilecektir. 
Londra, 21 (AA) - Ro~lc.r ajansı re ha 1. nmıs \e bütün bu devletler to 

bildiriyor: feITUatn nıt bazı ikinci derecede tadi· 
Dün Londrada deniz muahedesinin Jaıla Londra deniz muahedesinin umu· 

lllesa.isini ilk t . k d ta l d knlac.ıkmış .. 
~i.n· b eşrme a ar tı e e- NANKtNDE NOMA Y1ŞLER 
fı}· • 

1 
lldiriyor. İngiliz siyasi maha-

sÖ} leme~e salnhiyettar olan bir zat Ja· 
pony a ile Çin arasındaki gerginlif:rin ba§• 
lancıeından bcrı fn ıltere ve Amerika 
hükumcılerinin '~zi;> etini safahntı ve in
kişafları hakkında muntazaman malu
mat verilmiş olduğunu tasrih etmiştir .. 

Vaşington, 21 (AA.A) - Reisicüın

hur B. Roosevclt dün akşam Çin ve Ja
ponyaya karşı bitaraflık kanununu ile· 

tasdiki hakkmdaki kanun projesinin 
ihtilaf üzerine Akdenizdeki münaka- ikinci kıranlı için avam knmarnsınn tr...k· mi prcnsipl<'l ini kabul etmişlerdir. 

llıin I k Roma, 2 1 (Radyo) - Nankinde bü-
~· ı rince beynelmilel , .• zıyet, Çin "u··ı, niı·mnyi ll'r -.·npılmı"tır .. Çin milli-

latın aerbestisini "istirdat etrneğe karar diın eden amirallık dairesi parlamento Ayni zaımmdn Yunanistan ve Yugos· 
vermesi olmuştur.. müsteşarı Shak espeaje demiııtir ki : lav~ a ile de mi.izak<'relcrc girisümiştir. 

lSe:lcri ·ı t• d·1· k' di B ,, - ,, .. 
"~ltu . uma e ı ırse sn ın r. n~-

tıtiard Nevıl . Çemberlayn muhtelif na- A .J • 
Figaro diyor ki : d d · - Bu mesele hakkında şimdiye ka- Lon rn cnız muah<'dcsi pek alfı umu· 

~ an tatillerini İngilterede geçirme- aemı 
hhıe b~stenıiştir. lhtiyaç halinde kn- ------l----.------------müdahale komitesinde Japon crkfuııharbiyesi i§i çabuk bi- dar Türkiye, Norve~, İsveç, Danimarka, mi bir muahedC'yc başlangıç olabilecek· 

tirec~ğinc emin olmadıkça ve istihbarat I Fenlandiya ve Polonya ıle müzakerele- tfr. 

ıervıslerinden Mançurido hiç bir teh· I 
likeye maruz olmadığı hakkında teminat 

almadık~ Çine kuvvei külliye sevket
miyecektir .• 

li, ırknç """'içinde toplanabilecek- Gönüllü erın çağırılma-
lttarkoninin sına Jtalya itiraz etti • HARP 1STEMIYORLAR 

Cenaze alayı -------Delegeler hükümetlerinden 
Dün saat 18 de 

Londra, 20 (A.A) - Daili Tdgraf 
gazetesi yazıyor : 

Ne Nankin ne de Tokyo harp istiyor. 

ıı. yapıldı talimat 
'elit:~ 21 (Radyo) - Markoninin ce
~ un btitün gün fen akademisinde 

istedi 
Şimdiki çikmazdnn her iki taraf için §C· 

refli bir surette çıkmanın bir çaresi ihti· 
mnli pek yakında bulunacaktır. 

b~~ cdiJıniştir. On binlerce kişi ta-

~ 0tılinden. geçmişlerdir. 

' ın saat on sekizde fevkalade cc
~tıit l11c:rasbni yapılmıştır. Kordiplo-

~i t~k~ırlaı \ c halk ~ ıgınları cena
ltoıf ıp etmişlerdir. l\!atc-mzede l\'Iar-

1 fi 1 . 
~ e ıne dünyanın her tarafından 
>ar. et telgrafları gelm ... kte devam edi-

/:' r 
Qnsa - Italya deniz 

rekabeti 
l'>ati 
~t~' .. ı (Hndyo) - La Rcpublique 
~·~ 1 F'ransanın deniz kuvvetlerine 
ıı, • ..., c:tr 
""'Slllı ıgi bir ~ nz.ıda Fransız donan-

da ~ga~ dıin~:n deniz kun etleri arasm
~alt lta cttıgı mevkii İtalya lehine ola
~~tıg l'hetrnek tehlikesine maruz bu-

il S() Unu, İtalyan bahriyesinin sene-
tıı ne-ye b .. "k 
~llt1t uyu tcrakkiler elde ettiği-
( .r"or. 

Ugoslav - Italyan 

8 ticareti 
i:t ylgrad 21 (A.A) - ltalya 
lliJ4f ~goslavya arasındaki yeni 
'"ııan ~kknıda tefsirlerde bu
la.,Ya rerne gazetesi Yugos
ı. tıın b·ır k .. h. . . 
"oııt . ço mu ım yenı 
ttıııucnJanlar elde etmiş oldu-
)'lıııı Yazınaktadır. Yugos!avya 
diıı,tlık~un olarak 300 milyon 

ıhracat yapacak, lıay-
ibracatı da 200 milyonu 

Santand~rdcn ka~an 1sıuı.nyol mulı acirleriui taşıyan Fransız 1.:apurlan 
Roma. 21 (Radyo) - Ademi müdaha-j lantı yapmıştır. Bu toplantıda gönüllü

le işleri iyi bir yolda bulunmıyor. Ade-ı lcrin geri çekilmesi için İngiltere tara
mi müdahale komitesinin Londrada dün I f ından ileri sürülen anlaşma §ekli ile 

akdettiği t~plnntıda Fransız ve Rus mu-1 bahri kontrol ve iki muhasım tarafın 
rahhasları ılc İtalyan murahhasları ara- da muharip olarak tanınmaları meselesi 
sında şiddetli ınünaknşnfar oldu. Sov- münakaşa edilmiştir. Vnlans ce Sala
yet murahhası Maiski lngiiiz projchlrıin mank hiikümctleri nezdinde bu maksnt· 

Morning Post gazetesi Çinin Japon
yaya mukavemet edebileceği ve Japon· 

ya bu 400 milyon nufuslu milletle mü

cadeleden müthiş zaif .düşmüş, yıpmn
ını§ bir halde çıkacağı mütalaasını ser· 
detmektcdir .• 

Nev Chronicle diyor ki : 
Şang Kay Şckin dünkü cevabı hem 

kat'i hem de itilafcüyanedir .. Bu cevap 
ameli bir ta.kun teklifleri ihti,,•a etmek-

te ve Çinin sulhu samimi olarak arzu 

etmekte olduğunu göstermektedir ...... 

Şimdi aulhun muhafazası mcsuliyeti 
Japonyaya terettüp etmektedir .. 

ATEŞ AÇTILAR 
Tokyo, 20 (AA) - Harbiye neza· 

reli bugün fecirden itibaren Yungting· 
hoe nehri civarındaki Çin kıt.atının Ja-

pon kıtatına ate§ açmı~ olduklarını bil
dirmektedir.. Saat on dörtten itibaren 

Japon kıt'atı Papaochen ve Loukou
chiaodan ilerlemcğe başlamı~lardır ..•• 
Muharebe devam ediyor .• Şimdiye ·kn
dar bir Japon neferi maktul dü~müo 
bir tıınesi de yaralanmıştır .. 

TOPÇU DOELLOSU 
Şanghny, 20 (A.f)) - Bugün Peki-

münakaşasına şiddetle ınuhnlefet etti. 
M. Grandi Frnnko hükümetinin ınuha· 
rip sıfatı lt.alya hükümctince tasdik 
edilmiş bulunduğuna göre bu mesele
nin münakaşnsını lüzumsuz addettiği

ni sö) lemi :tir. Diğer taraftan 1talya 
İspanyada bulunan gönüllülerin geri 
çağırılınasmı imkansız telakki ediyor. 
Yeni bir inkıtna sebebiyet vermemek 
için kat'i kar<ır ittihazı cuma gününe 
bırakılınıstır. Almanya bu meselede 
ltal~ a ile beraberdir. 

la yapılan teşebbüsler de netice verme
miştir. Diğer taraftan İngiliz delegele
rinin ltalyan • Alman delegeleri nez- nin garbinde bir kaç mil mesafede bir 

topçu düellosu yapılmı~ olduğu haber 
dindeki teşebbüsleri akim kalmıştır. Ni-

Par is, 21 (Radyo) - Ademi müda· 

hayet komite kat'i kararın cuma günil verilmektedir.. Burada bu düelloların 
otomatik surette Japonya ile harbe si

alınması için Sovyetler, Çek, İsveç ve 
Belçika delegelerinin teklüini kabul 
e~iir. 

ltalyruım bu mi.izakereleri muvaf-

fakıyetsizliğe uğratmak için elinden ge

ri~meği intaç etmiyeccği mütalaası serdc
dilmektedir .• 

Pekin, 20 (A.A) - Kırk dakika sii
ren §iddetli top ve mitralyöz düello-

leni yapacağı kanaati vardır. Cuma sundan sonra muharebe durmuştur .. Pe-

gününe kadar delegeler hükümetlerin- kin ile Tiyen Çin araemdaki demiryolıı 
d pıilnakallh tatil ~dilmiftir •• 

SON .. tt·A J3~E.R 
' . 

. Madrid cephesinde 
A 

Asi kuvvetler taarruza geçerek 
işgal peşinde dolaşıyorlaı~ 

Roma, 21 (Ö.R) - Bu gece ispanya cephelerinden gelen 
haberler çok şayanı dikkattır. Cumhuriyet ordusunun büyük 
taarruzundan sonra milisler tevnkl{uf devresi geçiriyorlardı. 

Bundan istifade eden asi kuvvetler büyük bir taarruz hareketi 
hazırJıyarak Madricf cephesinde ilerilemişler ve AzulJa, Pronett~. 
Buadillo, mevkilerini ele geçirmişlerdir. Asiler tank ve tayyare 
himayesinde taarruzlarına devam ediyorlar. 

Asi kuvvetler bu cephelerde hükümetçilerin mukavemetiyle 
karşılaşmıştır. Muharebe devam etn:ekte ise de nsiferin taarruz· 
ları durdurulmuş gibidir. 

Japon kabinesi toplandı 

Yirmi yedinci Çin fırkası 
çekildi • 

gerı 
Tokyo, 21 (Ô.R) - Bugün fevkalade bir top!anh yapan 

Japon kabinesi Çin - Japon askeri h&diselerini tedkik etmiş, 
harbiye nazırının bu hususta hazırladığı rapor kıraat edilmiştir. 

Toplantı sonunda neşredilen tebliğde Çin kuvvetleri askeri 
kumandanı Su - Tong'Jc yapılan görüşmelerin hüsnü neticeye 
vardığı, Çin kuvvetlerinin Hopei civarında geri çekilmeği kabul 
ettiği bildirilmiştir. Filvaki bu tebliğde kaydedildiği gibi Çin 
kuvvetlerini teşkil eden yirmi yedinci Çin askeri fırkası ger 
çekilmiştir. Bu vaziyet üzerine harekatın duracağı tahmiiı 
ediliyor. 
Şanghay dan gelen haberlere göre varılan anlaşma, şahsi bir 

karar neticesi olduğu için Çin mahafilinde şayan kabul görül-
memiştir. . 

Paris, 21 (Ô.R) Hariciye nazırı B. De1bos bugün Çin 
elçisini kabul etmiştir. 

Pekin, 21 (A.A) - Sungcheyuan, Japonlarla Çinliler arasında 
yeni müsademeler vukuunun önüne geçilmek üzere 37 nci Çin 
fırkasının bugün saat 10 ile 12 arasında Papaocban'dan geri 
alınarak yerine askeri zabıta kuvvetinin ikame edilmesini teklif 
etmiştir. Japon askeri mabmatı bu geri almağı kontrol için 69 
apoD zabiti tayin et.ilı,tir. 



f\.ıllıt RQ;'tAN SA Yl : 34 Yazan : W. KEMAL 
Vapurun kıç tnraimn gid~rek bir şee- herŞcyin çaresini bulacağız. 

longn uzmıdı. Gözlerini güzel ve yeşil Asıl mı'-sde, sizi nnzarı dikkati celb
tzmirc dikti. tşte hapishane, ktşlnnm etmiyecek bir yere götürmektir. Roma
hemen arkasında. kendi işkence höc- da Hariciye neznrelinde bir dostum var
resl dı.r. Onun reyini alacağım. Bize delalet 

Fakat bu acı hayul hc!ll n söndü.De-
1 
ed c ~,ind n emhii.m. Öyle bir yer ol

nlzin tatlı rüzgarı alnını okşıyordu.Bu ma'ıdır ki bi.ziın vatandaşların gözleri 
esir yurdun hicranı, kalbini doldurdu. orayı g r esin ve orada Yunan kon-

1 

Kim bilir ne zamruı bu güzel yurduna solosu bulunmasın. 
hür, b!iklın dönecekti. 1 Diynn gUnlcrini hep i!ıtizarla gcçi-

Aylardanberi Anadoludan haber nla- riyordu. 
m.amıştı. Yunanlılar hazırlanıyorlardı. *** 
Bunu Bozdağında iken mılamıştı. Bi- Cemal Turan, hapishane hayatından 
rinci !nönünün Türk sillesi onları şa- çok yoru1du~u \: e 1talyada istirahate 
§ırlmıştı. İtalyanlardan aldığı haberler gidcce"'inı s'"yliyerek izin almıstı. 
ne de olsa o kadar doğru olamazdı, clı Yine bir ttaly:ın v puruna atladı. Is
bir Antalyaya varabilse. Hasretini çek- tanbula ugradı. ~1nknt lier türlü ihti
tlği bayrağına kavuşsa.. mali di.işünerek ıkmadı. Annesin\ ça-

1ki gecesini yurt hasreti, sevgilisinin ğırtarnk görüştü. Hapishane ve Diyana 
hicranı doldurdu. mcsel~ini anlattı. İhtiyar kadın müs-*** .terih göz yaşları içinde mUteınadiyen 

Antalya, bu şirin Türk şehri, vapur- Cemali bir çocuk gibi öpüyordu. Göğ-

Uşak ehir 

eş şe ir atlet!e i 
m ··sabaka a 

stady mu 

arasında atle ik 
ya 

ı2-TEMMUZ PERŞEMBE ı:E, 

hastanesinde 

o 

ş e y 
ş;,;,,Ji hepsi karanlıktan kurtularak 

ünyalar na kavuşmuşlardır 

dnn nasıl çıktığını bilmiyordu. Bayra- süne basıyordu. Z ngin bir ailenin oğlu Uıaktan bir görünü§ 

ğına kavuşmak.. Hilaline .. kn~tri .. = Cemal~'dnnnesindcn mühim mik- Uşak, 20 (Hususi) - Uşak şehri ğını tahmin ettiğimiz stadyumu- Ameliyattan sonra gözleri açılan hastalar 
Hapishaneye gelen Mösyo uımı ye para w ı. tad dd k. . r__ Garb" A d lunun .. 1 1 (H ) 5· . . la d ., lan yiizdeO kt . Na 1i k ht da D' .triyl s yumunu ve &ta a ı yem nıa- muz ı na o en guz.e Deniz i, 20 ususi - ınesm-ıvı yapı n ogum n sayısı 
~-az4retl anlatan bir mı:ı .up ve~v~ görd:° .fe !ç:mı~~ ~ ımh :ı (iyeti görmek iizere şehir stadına ve modern bir stadyumu olacaktır •• 

1
de kaynayan bol suları, bağ ve hah- fazladır. ohİl-

:A.ntalyn~ (4) -~ye 1 san pos e nhtı~dn ~~r ~ 8 ;~ eral~ n on~ uğradım. Malum olduğu üzere ağus- lzmir, Ankara, ve .. lstanbuldan son· 1çeleri ile memleketimizin en güzel Göz mütahassısı Dr. Bay MıJııııı' 
si vnsıtasıyle gondennişti. tanıdılar ret Uz rln hı.yor .u·.. ~ t k ~r 11ş:ı_ tosun sekizinci günü şehrimi.~e bü- ra en uygun ve guzel stad Uşakta- 1 bölgelerinden biri olan Denizlinin itin Süğürdür. Kendisi Urfa r0eııit' 

Karaya aynk b~ınca, onl~ d ku · Bir o~l . e 
1
. ıçd gob~mık yrtere 1 erde yük atletizm hareketleri yapıla- dır •. Yıllardan beri emek verdiğimiz Saraylar tepesinde bugünkü mcmle~ mücadele başhekimliğinden b&f 

Çok sıkı olan polıs kontro un en r- cı e ın e ır a onun a ını k l"k bed' b .. ( d .. ık h . . 1· 1909 1· l . . B d 'fe'Y.e .. d .... 1 söyliyerek . klaş h b" 00. ca tır.. bu genç ı ına ı ugun er e gor· et astanesının teme ı seııe-, ıye ge mıştır. um a vazı t ı;t 
tularak An~lya istihbarat mu ub~;u: obile ti ~a kın~~ eme~ kır ~ Uzun yıllardan beri spor işleri- düğünüz gibi sevilebilir bir duruma sinde atılmıştı. O devir, halkın saglı- ladığı on aylık kısa bir rnüdde 11'1~ 
(4) beyle gorilşmcğo koştu. ::ıatarak ~ andıı n ıya~~ nı ına a mn n mızın içinde ve başında bulunan girmiştir.. jğıyla alakadar olan işlerde çok yavaş fmda 193 mühim ameliyat yaP ~ 
h!diseleri ve aldığı mıılCunat~ . d isti ~em: ;:ı ı.da d h • • arkadaşımız Halkevi başkanı Yu- Kosu pistimiz tam 400 metıelik ve bakımsızdı. Hastaneyi ancak 2100 den fazla göz hastasını P~ ır 
vazifesini yapmış bir huzur ıçın e - ran ° sın a eyecan ıçın- f A 1 be tat lan 10 

"'· d. 2500 · 1 l 919 l d h lk ard 'l 'k · · · ~e d bekliyord n· "trin" • Un b" su ysa ı rmu ve yapı ve fenni şartları haız ır.. kı· yı ın a a ın y ımı ı e ı - niktc ayakta tedavı etmıştır. r' 
rahata çekildi. :18pishane hayatının b~ tUrlU m~ ınu. rdın ışareA"~" e kam işlere nezaret ederken buldum ••. şilik kapalı tribünlerimiz de görül- mal etmek kabil olmuştur. Kurulu- ratla gözleri kapanan 69 hnstB ~,..ıı 
acılarını cldermege çalışıyordu ır Vert}O U. ~m - 0 d b tik mabedi • 1 d k ır w { b w ff k l }" UafW *** . raıllığındn bir otomobil otelin kapısında .?nna an. u ge~ç . nın düğü gibi uygun ve kullanışlıdır •• şun a anca e • ı ~a~r o an . u sag- lan muva a ıyet i . ame ıyn ~ 

Cemalin kaçışını ancak altı ye<l" saat durunca, pençereden uzanarak bnktı. yuksclmesıne ve ı.atenılen vas~ Tribünün önüne yaptıracağımız l~k yuvası Denızlı vılayet halıne ge- sonra yeniden dünyayı görınek,eııt' 
sonra anlamışlardı. Yunan hükümeti, Dimitri yalnız \"e sür'atle otelin kapı- u!~ş~asınb~ ç.-ıl~şak n haşkanı.~ızl bkenı parmaklık hem zarif ve hem de bağ-ılınce .yatnklarının. sayısını .. altmışa, adetine kavuşmuşlardır. On t& bJ 

d 
. . . rd buyuk ır a a a ve sevgı ı e ar· l 1 k B rmaklık t • yetmış beşe ve nihayet yuze çıkar- 1 denberi gözleri kör olan bir has 

uıbıtası derin bir nsabiyet içinde bütün sın an gırı)o u. ı d am o aca tır.. u pa n- D hT h · · · · h 
Otellerı. basıyorlar, Türk mahallelerın· i Cemal Tur.mm. Dimitrinin odasındn şı a ı... I 'b- l bünlerle sahayı birbirinden ayıracak mı'-'tır.. a .' 1'. arıcı ve mtanı as~a: bahtiyarlar arasındadır. l"Ö' 

. . • Y enı yapı an trı un ere otur- . . . h .. .. lıklar ıle nısaıye rontgen şubclerını K l k k ld tll• ~ 
u • zıyare se unı an a ı .. e . k" . k . ı tıva etme uzere uç ın n mu- .. k d' ek iocııt .. tarıyorlar, mülhakata telgraflar yağdı· müüıkatlan çok samimi oldu. Dimıtn d k . t beb' . 1 tt m \1 ve seyırcılerın alana te acuınune 

1

.h . k .. ' .. b' ada .. -- aran ı tan ·urtu U • i it' 
nyorlnrdı. BlitUn bu a-,..•~A1 ..... neti- nnlatıyordu: tad h kk d b" 1' t ım an vennıyece tır.. kk·ı b l h . . d k ruyorum arb , ıyer sev ..iil "~··•uı-...u. .. s yum a ın a ıraz ma uma . . . . 2500 1. d teşe ı u unan aatanemızın o - 11 d b ll · · deJl ~·ı: 
~iz kalınca, hapishane mUdürü şifre - lhtiyatımı hoş gor evlat, burada . . . tt' B k hak Son tcsısın malıyetı ıra ır. k d be k' 'd" B h k" 1ar e en u zava ı sevıncın "eı1 
ile hemen Ayvalıktnn çağınlıyor. Dl- da Uıkip edUiyoruz. Senin firann dola- kerx,,esın~.r~~ e w1~·. du ~.~~ ·· k Çok sayın belediyemizin en güzel tor a rosu .. f h ışı ır.D ;l e ~m yaşları dökmekte idi. Hariciye dire 

ruha vısit.•le bizden de şüphelenmişler. Bura ·ın goruldşewcegımız .. enl' 
0 urubaşçk~• ve mütebariz eserlerinden birısini ve ronAtgen mutka 883.ılsı br: daykt s- operatör Süzan Günevdir. ŞiJ11 ...,ı,1• 

va rp evveli mUdUrU sıkıştırdL Di- .1 J k memnun o ugunu soy ıyen ... - man rtam ço sevı en ır o or- J eıı ı•· 
ınitrl ve Diyananın 1stanbula gitmeleri Yu~~n konsolosu beni"ve Diynnayı o~ na sıra ile suallerimi sormağa baş- teşkil e~en (Şehir.stadyumu) veri: dur. Muhitin derin saygı ve itimadı· kadar bir ç~k ağı~ ve taınarn Jllıs•ıf· 
nazarı dikkati celbetti. Mustafa efenin ~lu .. altında bulun~~yor. -.~ahc fadım •• Bana şu beyanatta bulundu: len emege tam hır karşılık ol~rak nı kazanmıştır. Nisaiye mütahassısııvaffokıyetü amelıyatlar ?.'apıl tlerl" 
Bozdağında tevkif edilmesi emredildi il~ gul~rek - EntelliJeDS s:r:vıse g~y- - Görüyorsunuz ki stadyumu- meydana çıkmıştır .• Beş yıllık ım~r Dr. Bay Bürhan Uzmandır. Son Hastanenin en çok . ~urac:ıı~I~ 
Fakat o da bulunamadı. Dimitri 1stan- dun. 1:'.p':yc: ~~hare: · .gosterccektim. muzu tanzim için iki buçuk nydan programı içine alınan bu gen~lık günlerde yaptığı ameliyatlarda has· I karşılaşan kısmı dahılı bas ı 0" 
bula gelir gelmez hemen bir İtalyan Öyle gozümün ıç :ı~ dik ~k bakma.Gece beri fasılasız olarak çalışmakta ve cs~rine 1941 yılına kadar beledıye- tnlarından birinden 38 kiloluk bir ur !kısmıdır. Dahiliye mütahassıs rretla 
vapuruna atlamışlar ve Napoli l'olunu yarısından so~ dığcr bır. otc~d: ~~lu- uğraşmaktayız •• Atletizm fedcras- mizce her yıl sarfolunmak üzere çıkarmıştır. Kemik hastalığı neticesi Bay Sait Sağdam büyük bir ga) et' 
tutmuşlardı. ~caksın':. ~ıy:: ıa da senın gıbı gozle- yonumuzun değerli asbaşkanı Mi- daha 7000 lira harcanacaktır .. Bele- j olarak Havsala darlığı olan hamile hastaların hepsini muayeneye ~:J' 

Diyana, Cemalin lrurtul~~ndan duy- nyle bent yıyecek. . .. mar bay Şinasi Reşidin büyük emek- diye meclisindeki sayın arkada:şla-lbir kadınn sezaryen ameliyesini ya- daviye muvaffak olmaktadır. dP 
duğu bUyUk bir sevinç içinde bulunu- An~al bnka~, şu kaçışını, müşkül&- lerle meydan~ getirdiği şehir stadpı- ~mı~ geçl.~ğin ~aya~i bi~ i~ti~acı I parak çocuğunu almış ve kadını kur- tanenin bütçesi 50 bin !iradır. fı~r 
yor. Dimitri ile şakalaşıyordu. Artık ta ugradın mı· Jandarma elbisesi de mum uzun planını kusursuz ve ek- uzerınde gosterdıklerı derın ılgı ve I tannıştır. Nisaiye koğuşunda sene- bütçe ile çok iş yapmaga çalışı ) 
neşesini bulmuştu. sana yakışmıştı ha!.. siksiz olarak tatbik için her gün yüksek duvgu gençliğin her an se-

Nnpoliye geldiklerininin akşamı Yu- Ccmnl neşe ve saadetle dolu gözlerini uğraşmaktayız.. Her müesseseden vinç ve övüncünü mucip olacak 
nan konsolatosundan davet edildiler. Dimitriye dikerek söze başladı: gcregl kadar yardım ve kolaylık mahiyettedir .• 
Dimitri Yunan konsolosuyle temas et- - Hayatımı, aşkımı, her şeyimi size görmekteyiz .• Halkevine mensup ve Sekiz ağu tosta şehrimizde Ma-
tikten sonra Diyanaya döndü ve dedi medyunum. Ebedi...... Uşak sporunun yıllardan beri ha- nisa, Kütahya, Afyon, Denizli ve 
ki: Dimitri sözünü keserek: . şında bulunan kıymetli arkadaşla- Uşak şehirleri atletlerinin iştirakiyle 

Belediye cevap 
• 

verıyor 
BA.ŞT ARAFI BIRtNCl SAYFADA 
Bu maddede müceddet kelimesindeki - Kızım, bu firar hadisesinde bir- - A çocuğum, sen kompilmnnı Dı- rımln bu kutsal mabedin tamamlan- büyük atletizm hareketleri yapı

denbire ayrılışımızdan şüphelenerek yanana sakla!Bcnim knmım tok, mana- ması için her gün uğraşmaktayız. lacaktır •• Gençlerimizi bu yarışlara mananın tefsir keyfiyetine gelince ı 
bizi divanıharbe vermek istiyorlar. sız sözlerle beni ıncitmc .. Ben ~nln gi- Arkadaşlarımın gösterdikleri ya- hazırlamak için h~r gün uğraşmak- 933 senesinde Büyük Millet Medi
Konsolos vatnna avdetimizl söyledi.La- bi toy bir çocuğa Diyanamı değil, ken- km ve sıcak alaka i~lerimizin nor- tayız.. Bugüne kadar elde edilen de- since yapılan bu tefsir gazetenizde ne,
zımgelcn cevaplan verdim. Meseleyi dimi bile vermezdim. Sen onn -mUslü- mal bir şekilde yürümesini tı:min recelerimiz ümitler vermektedir •. redildiği gibi {Yeni açılan sokaklarda 
babana yaz.acağun. Ve bizden şüphe et- mansın değil mi? - beş vakıt namaz etmektedir .• Kendilerine teşdc.kürü Her halde bu yarışlarda iyi dere- yepyeni yapılan kaldırun ve lağımlar) 
melerini protesto edeceğim. Her ne ise yat, kalk dun et. Ne ya~ayım k.i.' Diyn- bir ödev sayarım . ." · celer alacağımıza inanıyorum.» şeklinde değil (Yok iken yepyeni ya-
bcn hcrşeyi düşündüm. Nakdi servetim nacnğımn söz kfır ctmedı. Kız.:aoızı kU- On beş güne kadar tamamfanaca- H. GOÇLO pılan knldmm ve lağımlar) su-
~ p~da. ~~&~~M ~~~~~~~~~~b~~~=~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~e ~du~ nbu~~a m~ 
korkma. Ben yalnız babanı düşüntiyo- ınışsın k'··· Bil.~~ k~, kız olsaydım Cinayeti melenin tefsir knrnrınn dcı. uygun bu-
J"um. Ona da vazi eti izah d . bin gönülden bmsml bile sann vermez- lunduğu aşikardır .. 

Kat'i bir zarure: olursa b:n e;:~~ızca diın. GUlme öyle karşımda~. AlimrJlah 

1 
•• •• •• Hadisede yapılın!§ bir haksızlık yok-

avdet ederim. Cemal yakında gelecek- kulnğındnn tuttum mu? Dil döküp ye- atı·ı Halı· curmunu tur .. Keyfiyetin guetenizin ük çıkacak . ışil umman di~·e nldatlığın o engine fır- nüshıı.sınn dercini rica ederim •• 
tir. Yalnız burada da göz hapsindeyiz. lntmm seni.. lzmir belediye reisi 

Cemal geldikten ~nra sizi .:~nnn kon- Dimitri miltem3diyen söyliyor, söy- a e e ek·. e ı• Dr. B. uz 
solosu olmıyan bır yere goturmek lfl- li ordu. Gece ynrısı yaklaşınca kn- Yeni Asır - Belediye reisimizin ce-
zırn. ~ç düşünme .v~ üzülme. Maksat d~ yedılcr, içtilP:. Ceınal sruıt ta!: (l2) vahı vaziyette haklı olarak ~yetimizi 
Cemalın kurtwuşu ıdı. d y"nee Diınitri ağzını açtı '' J ? E k ki• v • d• mucip olan noktalardan hiç birini değiş-

D. di e ı 1 

: e yapayım r e ıgıme ye ıre ıynna cevap ver : . _ Yine kızdınna beni, iki dakika • · • tirmiyor .. Biz memlekette bütün vatan-
- Hata etlik zannındayım. B!Z Iz- geçsin bir lokma ekmeği boğazıma tık- d• y t o• d~lar için ayni olan hak ve adalet mef-

mirden daha çok sonra ayrılacaktık. tın. Ne nezaket Allnhım! Zntcn ara me im ap im,' ıyor • • kuresine dayanarak belediyenin bir semt 

Hapishane mü~ü.rünü ~.e:. ~~~e . sık~- beynime vtı.rdu. Bir arbede çıka!ır iı Evvelki nkşam Narlıderenin Tıratlı olduğu Halil ile birleşmiş ve onun ile halkını nyn bir muameleye tabi tutma
tınnışlardır. Bizimle gonıştugunü go- aleme rcz.il oluruz. Öyle sinirli sinirli köyünde kıskançlık yüzünden metresi metres hayatı yaşamağa başlamıştır. sının doğru olmadığını iddia ettik. Ya-
ren oldu mu ncnba?. Babamın bu vazi- gülme bakayım. Fatmayı sopa ile ynralııvarak ve taşla Fatmarun boşanma davası hadiseden nnki mnknlemi~de tekrar bu m_evzun do-
yet karşısında ne gibi bir düsünceye *** " k k kta b d h · bnşını ezerek ö!dürcn Halil dün znbı- beş gün evvel bitmiş ve ayrılmalarına unac~ no 1 nazanmızt ırıız n n 
düşeceğini çok merak ediyorum. Bu Napolinin ıssız bir yerinde bulunan t d dU ·· tantikl'W veril karar verilmlcli Karan müteakip Hn nçacagıL. a an n yeye ve mus ıgc - ~· • - •• ••• •• • ••. • ••• ••• •• .. ••• •••• ••••••. •• ••. • 
yaşınızdan sonra sizi de şüphe altına ikinci derecede bir oteline iki otomobil nıiştir. Halil, isticvabından sonra tevkif lilden de ayrılmış olnn Fatma bu defa ş h • 
soktum. Ah bu h:ıyat ve insaıılar .. De- sür'atle gidiyordu. Yolda Cemal, Dimit- olunmuştur. Tahkikattan anlaşıld. ığı- ~!uğu yeni sevgilisi olan ayni köyden e ır 
dikleri gibi hayat ıstıraptan ibaret, in- riye seslendi: na göre HnUl, Fatma ile Fatma evlı ol- Suleymanın çadınnda almıştır. 
sanlar da muhterislerden bııc:ka bi~ey _ ıııruhakkak bu otomobilin içın" de · Fatmanın aşkına d an Halil v h• • • • • ~ --. ıvı duğu ruıtde ıo scnedcnberı giz.liden gız- • . .. ayanamıy e şe ır IJ ıyenı 
değil, bizim saf ve samimi sevgimizi işi-I yüzünü ortmüş olan Diyanadır. lçim öy- liye nlakndar bwunuyormuş.. Fatma ev\: elki akşam Süleymanın çadırına 
ünce kim bilir ne kadar lfuıet ve ne.frc- le söylıyor. on üç ay evvel kocasından ayrılmış ve gitmi'·· ve ~ntma~. :nlnız bulmuş~ur. etütlerine methal 
tc hedef olacağız. Hatta en yakınları- Otomobilciye emir verdiler. Otomo- bo 1 . . h k el . . rt""t Eve donmesı tcklıfıru kabul etmeyıııce 

zd bil k _,__ şanına arı ıçın mu a em erının -
mı an e... bilin önüne geçti ve ·oma Çcuaccık onu t" b 1 .,... F tı k asın yarım metre uzunluğunda kalın bir so-

D 
ye ıne aş nnmı'l~ır. ~ na ·()(' - . 

Doktor Memduh Say Bakte
riyolog ijiyonist .• - Hata etmedik kız.ım. lzmirde kal- yavaşlattL Yavaşçncık iyanayı kendi d 1 ed berl al~'--dar pa ıle kadının ba"Şına şiddeUe vurmuş· an ayrı ınca on sen en altil 

saydık muhakkak divanıharbe sürük- 1 otomobillerine aldılar. Dimitri yine nla- •••••• .. •••••••••••n•••unaa•H••• •••••• tur. Belediyelerimize, şehircilerimize, şc-
Ienecektik. Ben böyle şeylerden çekin- la ba,.c;laını ,tı: za batmıyor mu? Kadın sopa darbeleri ile yere yuvar- hir sıhhatiyle uğraşanlara, hıhıssıhhn 
mem. Fakat senin divanıharbe gidişin t - Çocuklar, burada fazla olduğumu Biraz sonra heyecanı artan Diınitri lanmış bitap bir haJde kalmıştır. Bu mütahassıslar.ına çok lüzumlu, şimdiye 
çok ağır olurdu. 1sticv~p, tazyik, sen t görilyorum. İsterseniz diğer otomobile titrek bir sesle gözleri yaşlı Cemal ve suretle Fnlmanın öldüğüne zahip olan kadar Türkçede mevcudu olmıyan bir 
buna tahammiil edemezdin. Bu ciheti! geçeyim. Ben istiskale hiç gelemem 

1 

Diynnnnın başlarını okşıyarak yavaş, Halil, çadırdan uzaklaşmakta ve kaç- eseı·dir. Şehrin plfuılaşması, sokak ve 
de dü~ündüm. Fakat ayrılmak senin doğrusu. yavaş iki yüzU birbirine yaklaştırıyor- makta iken kulağın<? ayni çadırdan Fat- meydanlar, park ve squarlar, teşcir usul
sıhhatin ve mevkiin iktizası elzemdi. Fakat onu fazla söyletmediler. Diya-, du: manın feryatları gelmiş ve tekrar ça- ]eri, şehir suları ve tasfiye usulleri, pis
Babana hareketimizi ve öyle icap etti- na bir tnraftan, Cemal bir tarnftan Di- - Büyük Allnhım, ben fani kulun dıra dönmüş, bu defa ocağın yanındaki sinler, kanalizasyon, şehir süprüntüleri 
b'İni ve kısaca dedikoduları yazmıştım. milrinin boynuna sarıldılar, göz Y<l!l- bu temiz aşkı tnkdis ediyorum. Onlan otuz kilo kadar a:;ırlıkta bir taşı alarak ve ilgası çareleri, mezarlıklar, şehir toz
Baban hayatı anlamış bir adamdır. Ynl- ları içinde onu öpüyorlar, öpüyorlardı.! bahtiyar eyle yarabbl.. başına iki üç defa indirmiş, kadının ları ve gürültüleri gıöi birçok halle 
nız bulunduğu mm;ki itibariyle rnilş- O mütemndıycn: 1 Otelin bir odasında üç kalp birleşmiş-- beynini ezerek olduğu yerde bırakmış- muhtaç mesaili birer birer inceleyen 
kül bir durumdadır. Ne yapalım, o da - Vallahi ynnlışlık, çocuklar. Bu ti. Yarım saat sonra Dimitri: cBen yor- tır. bu eser, nihnyetinde şehirciliğe taalluk 
biraz iızülür o kadar.. llk fırsatta her yaştan sonra Tanrım namusumu sen 1 gunum, bu heyecan beni sarstı. Biraz Fatmn derhal ölıniış ve Haln ondan eden kanun, nizamat ve talimatıınmele-
şeyi anlatacağım. Eminim ld, bir az asa- sakla bu asrilerdcn! .. Bırakın beni, po- 1 uzanayım. Siz de temiz ve asil aşkınızın sonra kaçmıştır. ri de havidir. 
biyettcn, hiddetten sonra yola gelecek- lis çağırac.u rım. Yarabbt ihtiyar hallın-: şarabım içiniz yavrwanm> diyerek u- Halil: lzmirdc Mektepli kütüphanesinde bu-
ti.r. Onun tek itirazı neden bana evvelce d nedır başıma g<.>lenler, .. Ne budala- zakla.tı. - Ne yapayım, erkekliğime yedire- lunur. 
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Orman davaları 
tatilde de görıilece~ 

Orman kanununun 126 '1dı 
maddesinin 2 inci fıkra5'0ı1t 
"Orman suçlarma ait da~d•o 
mahkemelerce acele me\18 ti' 
sayılar denilmesine ve 3()()6d~e· 
yılı kanunun 423 üncü m~ te' 
sinin 2 inci fıkrasında tatı le ,e~ 
sadüf eden zaman görO e s•' 
işler mey oma "sair acele dil' 
yılacak hususlar,, da ithal ~,o 
mit bulunmasına göre, or d• 
davalarının tatil zaman_uıddlif 
görülmesi lizımgeleceğı ~ditil' 
vekaletinden tamimen bı 
miştir. dl' 

Bu tamime göre, orın8~1~,· 
vaları da cürmü meşhut ,.,, 
lan gibi acele :;!Örülüp ıcs 
bağlanacaktır. ? 

Vuran kinı · J• 
ıtıtı ' 

Geçenlerde Kernerıı f.b 
bir hadise olmuş, kaSSl\,dtO 
met adında birisi eose~1

1, Od 
ağır surette yaralanın'\05ıP 
Yakanın suçlusu olarak tıb' 
Hasan hakkında yapıJaO b~e· 
kikat evrak1, sulh ceza ı:ıııı 
mesine verilmişti.. pı!ı0 

Bu davanın iki defa Y',. bj' .... sa.. ·1 
duruşmasında, suçlu na etııJ1 

diseyi tamamiyle ink.nr bir ııı0: 
ve bunun tertip edilınıŞ oıiftı. 
sele olduğunu ıddia eyltbİ' ~e 
Evraka göre. işin içinde 11ıdı~

1 

kadın parmağının rol btlıııı0 
anlaşılıyorsa da, taraflar .. ,ft1ıi( 

• sll ~· esassız olduğunu ilerı ~3 
)erdir. Dinlenen şahitler eliı.1d~ 
yerinde kasap Ha.s~P'~yıeııt ~1 
bıçak görmediklerını 5 ,AbıJ'.le 
)erdir. O halde kasaP t· 
kim yaralamıştır? . tı ,01ı11~e 

Bu esrarengiz işt b) 9Uiı.1 . 

k . . b"d' oıa Aiti ma ıçın a ıse flllr V' 1 
bütün şahitler ve tara.le >'P f 
vacehesinde bir te.tkı de~• 
mıştır. Mubakememrı 
ba ka bir üne bırakı 



SuriyeJe iç vaziyet Juruımıyor ı Hidise mi? 
Cezire anarşi halindedir, 

Lıbıta • • 
Hikaye i Çok Hiddetli 

çarpışmalar 
Suriye kabinesi de Filistinin tak-

oldu 
• • 

sımı protesto etmiştir 

Hırsızlı1rtar 
• • Bir teklif Keçeciler Cümhuriyet mey-

' 
k l danında Figaai oğla 331 do- Mualla"nın fındık İçini andıran! - Evlenmek için biricik Tuı· are suret e arllı anmış .. c ı M ı M f 

JYj Y gum:u ema ; araş ı usta a güzel gözleri, kızıl renkte ıaçları ta ıeni kaçırmaktan ibaret mi 
Dün gece Bahribaba sahil oğlu Mehmedin cebinden iki varda. Beyaz ditlerini röıteren ha· ıanki? •• . • • 

gazinosunda bir hldiıe olduğu lira parasını çaldığından yaka· fif boyalı dudaklara enfesti. Ru- - Evet .. Bu romantik. b_ar ·~· 
iddiasiyle Bay Fuat ve Lütfi larmışhr. hu okfayan tatil ıeıi zeYkle din- divaç olacak.. H~ ~ hkirlerı· 
haklarında meşhut cOrOmler hü· § Keçeciler Leblebi hatunda lenebilirdi. Güzel dans eder. fe· min ınünakata edılmeıınden ho1· 
kümlerine tevfikan muamele lımirli Naıif Sait oğlu 326 do- na ıayılmtYacak kadar leniı oy- lanmam. *** 

bk nardı. yapılarak nöbetçi ma emeye R"umlu Nazif Aşkin. lbrahim Onu seviyordum. Bir gün ken- Ert~i sabah Mualla ile baş· 
tevdi edilmişlerdir. Hadisenin Eminin bir çift papucunu çal· diaine: bll;ta vererek Bursa yolunu tul· 
mevzuu hakaret, sarhoşluk ve dığından yakalanmıştır. - Mualla ıeni seviyorum, de- rnuttuk... Halamın Çekirgedeki 
kadınlara s6z atmakta• iba- -Çorakkapı Gaı.iler cadde- dim. evine geldiğimiz zaman akfam 
retti. sinde Demir oğlu Ali, Mehmet O hiç beni üzmeden: olmuştu. Hi%l1letçi kız ha1amuı 

fi k r V r b · · d b - Ben de seni seviyor'Um, ce· Yal ovaya gittiğini haber ve:-di. 
Fuat ve Lüt geç va ıt oğ u e inin ara ası ıçın e u- va.hını verdi. Milo sinirlendi: 

Bahribaba sahil park gaıino" lunan paltosunu çaldığından Sürekli bir buse itirafımızı mü- - Ne kötü tesadüf bu.. Ben 
suna gitmişler, içmiş'er. o ara- yakalanmıştır. hürledi. de hala1,ı ciddi bir kadın sanmtş· 
da da gaıinonun hanendelerin· § Kemer Halkapınar iplik Heyeca;ıımızı ifade eden bu hm.. Mademki buraya kadar 
den Melahat ve Sehere: fabrikasıoda, amele Şerif oğlu ilk jestten gonra: ge!dik.. Yolumuzda devam ede. 

_ Lütfen bu akşam bize Hüseyin; çalıştığı fabrikaya ait - Ben:rn karım olmak i:ste · \im. Haydi Yalovaya gideJ.im. 

? üç masır iplik ra)dıg .. ından ya- misin? Diye sordum. - Saat dokuz yavrum.. Bun· 
gelir misiniz ,. Elb C t lb · dan •onra yolculuk tehlikelı' olur. 

d kalanmıştır. - ette emi, e ette ıste- .. 
Demişler ir. · d d' Gel razı ol lla bu geceyi bir otel· 

f 1 d. r h K;,rısını dövmUş rım, e ı. 
Şahit sı atiy e ın enen a- - Su halde ne yapmak lazım· de gecirelim. 

nende bayanlar: lkiçeşmelik Kabakçı soka- geldiğini ben bilirim. llkönce - Bir değil iki otelde.. 
- Bu zatlar sarhot değiller- ğında Abdülgafur oğlu Sadet- sana ~unu söyliyeyim ki bundan - iki otelde mi? 

di. 8i%e hakarette bulun~dı- tin, karısı Haticeyi yumruk ve sonra seni «Milo» diye çağıraca- - Evet şerefime leke sürül· 
b• tekme ile dövdüg-ünden yaka· - mesini istemem lar •• Yalnız samimane ır şe· gım. .. 

An lanmıştır. - Ben de sadece «Cem~ diye- Geceyi Bursada ayrı ayrı otel· 
fit lale.ya, (Hususi) -- 14 tem- uyandırmıştır.. kilde bizi da9et ettiler... Bu ESRARCI EVLIY A - . terde geçirdik. Ertesi aabah cı 
~· Fransanm Suriye ve Lüh- Suriye baş veziri B. Cemil Mür- teklifi reddettik ve otelimize lkiçeşmelik caddesinde sabı· cc~mGüzel. Yarın bir veston ve kenden Yalovaya gittik. Hala· 
~ l'iiksek komiseri kont ele Mar- düm Havas ajansının muhabirine bu gittik. Arada bir hadise olma- kalı Mebmed oğlu Evliya bir çift beyaz gand tedarik ede- mı otelde aradık. Bursaya dön· 
~ tehrimizdeki nutkuyle resmen mevzu etrafında şunları söylemiş- mıstar. Mustafa, üzerinde esrar taşıdı· rek seni babandan aramağa gİ- düğünü söylediler. Vakit kay-
:ı edilmiş olan Sancağın ana yasa tir : b d B d" dük' B 
"'~t" H clak ı H k FT · · · · Hikim, •uçlu!ann beraetine R"ından esrarla birlikte yaka· deceğim.. etme en ursaya on · u 
L..... u, atay i hayab norma e « -· ü ümet, ı ıstm proıesıru rd b't b 1 1 - Sakm bövle birfey yapma.. defa da Mihaliçteki çiftliğine git· ~. temayül ettirmiıttir denebi-ı tetkik etmeğe henüz vakit bula- karar ve i ve ıa ı ayan ar anmıştır. 

1
. . ., 

ııt v :s 1 k YORMUŞ - V eston ho,una gitmiyorsa tiğini öğrenmiye ım mı· tı.'.' atani partisinin asırı unsurln- madı .. Her halde Suriye Kamoyu geniı bir nefea a ara : BIÇAK TAŞI Art k ld - Lt M'I M' 
"111l • Amerikalılar gibi pijama ile gİ- ı çı ıracaa ım. ı o ı-tııı • .:_ ~o~kunluklan ve bir hadise projeyi müsait bir surette karşıla- - Allaha ısmarladık: diye- Kemer Tepecik allrmeli so· derim. halice gitmek istemiyordu. iz-
~ . içis:' aylardan beri yap- mamı~tır.. .. .. • rek salondan ayrıldılar. kağında, Ragıp oğlu Vebbinin - Hayır Cem makşadımı an· mire dönelim dedi. 
li... ,tahrık bir durgunluk devre- Surıye hukumetı, Arap memle- ...... ..................................... lizerı"ne bir bıçak buluoduaun- B b d' ek? 
·~ tıri....ı k ı - fe l 0 lamıyorsun. Beni babamdan ara- - a an, annen ne ıyec • ~-·:-a"i.. et erinin ittihadına ait bir projeye , halkına son bir ıiyasi vazi o arak dan yakalanmııtır. B ba k h'dd ı·d· C 
::'llti f d F nd b 1 ma.. Beyhude zahmet.. Reddede- - a m ço ı et ı ır em. &ttı!edeki vaziyete gelince ed:. takr. t~rb ırj. akakat bunun pratik bir 1birlik ve ittihat tavsiyeaadi e hu ubn- ZORLA ALMIŞ cektir. Kızını kaçıran adamı kartııında 

...__ .. sebep bira~ da_ Sur.iy e şe mı um.. .. lazımdır •. Bununl.3
1
mu• ittihat ve ittifak .. olm an _iç ir Kemer Tepec'ık Sürmelı' so- .. lir b iki "ld" .. 

. "'!ili 1 - S be be h k F ~ - Niçin? Ben kötü bir aileye gor se e o urur. 
th.t . n erde olan badıselerdır: u- ra r u umet, ·ransa - Surı- 1 şeyin başarılmıyacagmı, yenı me- ka«ında Mehmcd oülu Mua- E d ..ı Seyahate çıkt w zın •M"un 
., Ilı b · · 'f k b b .. h "' ~ " mensup degwilim. c acım ara· ıgımı -,,.. · h,_. n. ir türlü durulamıyan ıç ye. ıttı a ıı~_a mer ut ir siyaset ta- , muriyetinde de daima Sancagı atır- R k ı d 'd'k a•· 

. "<lYct b l d b b k k tın - k rd' ... d b l .. 1 . tafa. Ahmed oğlu amazanın smda idam sehpasında can ve- cü giinü a tamı zmir e ı ı mı· "-. f·ı~ ugün er e üs ütün arış- ıp e ege arar ve ıgın en u, lıyarak alakadar o acağını soy emı~- 12 lirasını zorla aldığı şikayet ren yolr~ur. tstı'l,ba ı'm parl .. k•tır. lo_yu evinin kapısına kadar getir· s.ı~. ı ıstinin taksimi projesi bile hususta F rnnsa hükümetine danış- tir.. ...ıı. .. ..... 

ı?~e bir tezahüre vesile oluyor. maksızın bir karar ittihaz etmiye-I Son hadiseler dolayısiyle anlaş- edildiğinden yakalanmıştır. Şiirlerimden birçoğu İstanbul dım. 
~ı.ıitin Ce • • h ı· d- :ı• kt' » Dün gec t 1 · l ' ı k h 1. d 1 \1 t "' l'd 1 AYIP ŞEY mecmualarında yer buluyor. Cüz- - Cem. b.u. rada. ayrılalım. Ba-zıre anarşı a.ın eaır. ce ır. ·.· . .e .op anan vezır er 

1
maz, ı a.ın e o a. n. a anı ı er .. e- b B' fA • 

.. .ı l K k d S l'h d dnnımda bı'r tayyare bı'let=m de am senı gormesın. ır acıa-~İr "Qa oturan ve seyyar hır takım mec ısı yenı proJeyı protestoya ka- 1 rini bir]eştırmck ıçın bazı teşebbus- arşı ya a a a ı paşa ca • • 
b11~tlcrden ibaret bulunan halk, rar vermiş ve bunu telefonla Kudiis !er yapılmaktadır .. Bu arada baş desinde lbrahim oğlu Celal var. Büyük ikramiyeyi kazanır- dan korlruyoru~: . 
·~~Ü idareye epi önce hoşnut· yüksek Arap meclisine bildirmiş- vezir Cemil Mürdüm bey, Sait Hay- karısı Rcbiaya gavri meşru sam zengin oluruz. - Ben aevdıgı kadını tehlıke-
lıt 1 &unu, seçimde vatani partisi- tir.. dar bey şerefine Bludan sayfiyesinde münasebet teklifinde bulunmuş - Cem sen bizimkileri bilmi· ler karşısında yalnız bırakacak 
"' ey Verm ek t' 1 .. t GAZETELER NlÇtN b' . f t • t' z· fet b" ve kabul etmedig-inden ölümle yor•un •. Ne yaman s_eylerdir. On- kadar korkak~ değilim. Birlikte "'İtti b· em sure ıy e gos er- ır zıya e vermış ır.. ıya te u- ... yuk k _ 
tdij " 01lhassa Cezireye yeni tayin KAPA Tll.DI ? tün vezirler ve bir çok mebuslar ha- tehdit ettiği şikayet edild i- lardan ne istenirse istensin red· an çı acagız. 
~n Suriye hükümeti muhafızının Kapablan gazeteler. Şamın en zır bulunmuşlardır.. ğinden yakalanmıştır. dederler.. Geçen kış bir astra- Apartım~nın uçuncü •. kahna 
)\ei 1~ isteklerine uymıyan bazı si- büyük ve çok okunan gazeteleri ol- Kabine son toplantılarından birinde gan manto istemiıtim. Babar.ı cıktık. Mılo kapın n zı~ıne bas-
~ ıtararlar vermesi ve bunda man- duğundan diğer gnzeteler bu kapa- her vezarette bir umum müdürlük reddetti. Bir astragan mantoyu tı. Kapı açıldı. K~l~ı°! hey& 
dt\>~oritelerinin ihtarlarına rağmen tılış hndisesi dolayısiyle hüküme- kurulmasına ve bu umum müdür- nlmıyan adam sana kızanı verir can ndan kopacak gıbıydı. Ora-
'İdd • ~tmesi Cezirede bugün son tc şiddetle hücum etmektedirler. lük.lere Vatani kitlesinden ayrılmış 1 mi? d~ bekledim. Miloya sert, ka~a 
ıııa. etını bulan esaslı kanşıklığın çık- Kapatılan gazetelerden Elkabes, olan muhalefet liderlerinin getiril-

1 
- O halde Milocuğum ne yap- hır muamele yapılırsa hemen zı.e 

~n~ sebep olmuştur.. hıristiyanlar aleyhine şiddetli bir mesine karar verilmiştir •. Bu ted- mahyız? bas~cak, yardımına . kopcaktım: 
lİlttı asıçe ahalisi, silahlı olarak hü- yazı yazmış ve onlnn Suriye vah- birle Vatani partisinin yeniden kuv- 1 - Pek sade •. Beni lmçırmalı- İcerıden yumutak hır kadın seGı 
tt&irı;t konağını, ve jandarma dai- detini bozmakla, esirlikle, adilikle vetlendirilmesine çnlısılacaktır. sın .. Kend i otomobilin veya bir duydum: A 

~tle1 .ablokaya almışlar ve bu hare- itham etmiştir .. Gazete, Cezire ha- SANCAK MEBUSLARININ nrl .... adaşının otomobili ile.. Yal- - Muall.rı kızı~ sana kaç .. de-
tiltd:•:Yle muhafızlığı verdiği kn- <liseleri dolayısiyle hükümeti mes- V AZtYETl. 1 nız otomobilin son model olma- falar tenbıh edıyorum. Boyle 
Jilll~ döndürmek istemişlerdir ... ul tutmakta ve Fransızların nncak Şam gazeteleri, yeni rejim dola- sını isterim. geç kalma.. Kapıcı şikayet cdi-
~ rna ~uvvctine karşı ahali ateş hayali bir otoriteye sahip olduk- yısiyle Sancak mebuslarının vazi-

1 

- Peki güzelim.. Bir otomobil yor· . • 
ttle~ ~edı jandarma ölmüş ve di- lannı yazmıştır.. yetine temas etmektedirler •• Gnze· bulurum.. Buradan doğruca Çeş- Baba. e~nden yabancı .~ır ~r-

lılını;ırıııı s 'lahlan ellerinden alın- Hıristiyanlar arasında büyük bir telerden bazıları yeni rejimin ilanı meye gider, plajda birkaç gün kekle .. b r~ıkte kaçan ve uc __ı~u.n 
lıııı».:· Muhafız ortadan kaybol- asabiyet uyandıran bu yazı dola- dolayısiyle ıncbusluklarının hük- geçiririz. eve donmıyen genç kıza uMuthıı 
f ~'ll .• Kacbğı veya asiler tara- yısiyle bir protesto mazbatası hazır· men sukutu dolayısiyle Sancak Milo derhal kızdı. hiddetli» olan ana babanın tek-

~t .• Dtı .tevkif edildig .. i bilinememekte lanmıştır .. Bu mazbatayı dört hıris- mebuslarının f:ıimdiden istifası la-
1 

- Beni ne sanıyorsun. dedi. dirleri bundan ibaretti. 
~ .....•.•......•..............••.•...•••••. 

' .~ardan gelen askeri kuvvet- tiyan mezhep patrikleri .. iki hıristi- zımgeldiğini ;}l'Zmakta, bazıları ise 
1 

Ben ev!enmeden önce a ığıyla Markon'ını· n cesedı· 1 
areyi ellerine almışlardır. yan mebus ve bir çok ortodoks ve buna lüzum Olmadığını, çünkü ve-1 plajdnn plaja koşacak kızlardan 

B. CEMiL MORDOM VE katolik ileri gelenleri imzalamışlar- ni rejimin iliniyle bu mebuslukla- değilim. Beni kaçıracak ve ak- Roma, 21 (Radyo) _ Mar-
Su . FlLtsTlN PROJESi dır.. nn hiikmcn kıymetten düştüğünii rabalarmdan şayanı hürmet bir koninin cesedi halkın son hür-

~\t8,,r11Y .. c, kendi iç vaziyetinin hu- DELEGE DORYO AYRILDI ileri sürmektedirler. Yalnız bu ayrı zatın yanına misafir edeceksin. 
"l.ırr d H h 1 · .. .. k met vaıifesini yapabilmeleri il b "'un an bunalmıll hnlde atny adiseleri dolayısiy e ıs- goruş şu no tada birleşmektedir : - Ala .. Bursadaki halamın ya-

> ' l.ır d b k k N S w 11,tr- B için yann dl\ kilisede teşhir L.~İ b' a a azı unsurlar, her giin mi sı sı geçen delege Düryo, a- ancagın mebuslarının, mebus- u. rown çok ahırlı bir adam- mn~ gideriz. Otomobille olduk-
~ 0 ık Politik hadiseye ve tezahür- poli konsolosluğu olan yeni vazife- luk vasıfları ortadan kalkmıştır... dır. Cl3ir şişenin ağzından başlıya- ça uzun bir yol ama artık buna edilecektir. Dün akşam bütün 
~c adar alışmışlardır ki, sükun sine gitmek üzere dün şehrimizden J-!?taylılar ise bu vaziyeti gayet ta- rak .. sooo kibritle ,.Ucuda gctirdif,ri bu katlanırız. ltalyan İsla!'yonlan Markoninin 
"'tı ~~~~en her hangi bir gün, on- aynlmışbr.. bu ve .hugne kadar kapatılmak is- küçuk hcykeJi hüyilk bir gururla gös- _ Ancak halan kendi yanına hatırası şerefine bir dakika 
~l'ldılerini doğrudan doğruya Delege on dört temmuz dola- tenen bır hakikatin tezahürü olarak terrnektcdir. Bu kibritlerden biri olev-ı gider gitmez benim kendi evin- susmuşlardır. 
~iar ctrniyen dış meselelere ka- yısiyle yapılan törende Antakya telakki etmektedirler.. Çünkü bu jlenirse ne güzel bir hava fişengi haline de misafir olduğumu babama bil- Büyük ilimin cesedi etrafı
~ıe:. sevketmektedir. Filistin ileri gelenlerine veda etmi~ ve ye- me?us}ar ha~kın gönül ve isteğiyle gelir bu hcykcL Sabrınız varsa siz de dirmelidir. ismim etrafında de- na konulan çelenkler bir dağ 

~c Suriyede böyle akisler ni memuriyetine giderken Sancak seçılmış değıl, mansup idiler.. tecrübe edin.. dikodular olmaıını istemem. yığını halini almıştır. 
~- -~~~!!'!!!!!!!!!!~~~~~~~~~!!!!!!!!ı 

,~~~~'m:ı~r~~!rJ~~~,(:]~3E~~~~1 ne dedin rullauıadım. Şimdi benim ço- Iznık leadısı çarpınıp, çırpınarak, kat Kadının evlfıt merakı arttıkça art-, lkisi de babalarının yüzüne bakamı· 
P cuklanm seninle gelmedi mi? adeta dcli gibi Kadı Abdülkadire tek- tı. Götleri yolda kaldı. Bu hiçbir ümit yarak birbirlerine sarıldılar, ağlaşma· 

- Hayır! rar, bıraktıkları minder üzerinde, sars- bile vcrcmiyccek intizar uğruna, mem- ğa koyuldular. Hasan hınçkıra hmçkı· 
- Neden? tı: lekette hırsıdık, cinayet gibi mahke- ra: 
- A mübarek anlattım işte ya! - Kadı! gbur Kadı! canı çıkası he- meye düşen davalara bakamadı. D b 

1 
ğ . f ha tin 

- Anlamadım ki. bir kurt masalı gi- rif! anlat! anlat! birşcy ellinize geçme- Bir gün daha geçti. öfkeler tamamen d'-: : a. c er ınsakın. d.mellnlr' mebiz!• 
b. b" ı di ının ımanın varsa en ı c e ., ı ır şey er mırıldandın. Sen rüya mı · yatıştı. Merak yerinde kaldı. "ld" ; 

~Tok Dil Tefrika No: 841 gördün? Kadı Abdillkaclii kalkıp: .................. 0 ur. 
- Vallahi değil! - Birader haklısın ama. tecelli bu! Vakanın üstilnden üç gün geçtL 1\r- Diye daha fazla hüngürerck karde-

~~ ~ - Yahu! Allahın aşkına kallc ta ak- başa gelen çekilir. Bir:ız dinlendim, tık onlann öldilğilne kanatıt getirtici şine kapandı. 
~. _ Yok! hepsini kılmçtan geçi-, nerede? Seni bu hale aokaıilar kim? lını başına toplıyarak anlat! otur da beni dinle! hızını alıp, yollarda evlat bekllyen me- Kadı: 
~"erdi, Kadı Abdillkadir gözleri yerde, sar- - Sana bireşy söyliyeyim mi, be- Dedi ve Ankaradan gelirken uğradık- raklı gözlerini lstaılbuldan gelecek ha- - Ne oldu? ne oldunuz.? Yavnılanm 
~~ ._.t sak sarsak yilrüyilp odaya girerken: nim hikayemi dinlemektense şehirde ları bütün akıbetleri, başlarına gelen berlere çevirtmişti. Bu UçUncti günü ne oldunuz? Dedikçe başka cevap ver-
~' IOnra Abaza Hasan kafilesi, - Yahu! sende insaf yok mu? Dur ne kadar silfiltlı varsa gönderip, hem macerayı anlattı. akş:ıma doğru, lznık Kadısı misafiri mcdller, ağlaştılar. Bu ağlaşmadan bu 
~ .lelenJerden kaçarnıyanlarını bir nefes ahp, oh çekeyim, yanın saat- evlatlarını, hem de bize karşı çıkanlan Iznık Kadısı bu macerayı dinledikçe olan Ankara Kadısını tanımaz bir halde k 

1 
· k' d 'rdiklerl 

~~~ h~~rınilşler, atlarını ve yan- tir koşa koşa §U ihtiyar halimde canım kurtarrnağa gönder. Bundan sonrası birşeyler oldu. Diş sıktı, küfür etti, la- yapayalnız odasında başını, sakalını sı- f al~kı vtl~ çır ın manzalrn anKgeçıd k dl 
t~ -~ olmadığı için garum· et r•ktı. ı b · · I" 1 be t tti' v h''-" b' . 1 k k h . . . d bir h c n e ı macerayı an ıyan n ı en • • ~ -tJar.ı r masa , sen u ışı evve .. yap. sonra n ne e . e ıruıye ıtince: vaz ayıp, aşır en, şc nn ıçın e a- . k b . . El' . b k 
~~ ~l§l "e Abaza Hasan da iki Ve çok içmiş bir sarhoı gibi bir min- de biraz dinlenir, macerayı anlatırım. - Bu alçaklıktır. durulmaz, ben bu- berin yayılışı belirdi: nı ·ny etmışti. mı aşına vurara : 
~, ~l'e ~~ı. leafile mağrur ve yor- dere kendini atarak: Iznık Kadısı bu sözü makul görüp, nu kamilen İstanbula yazacağım! - Kadının ev18tlan gelmiş! . - Aman yarabbi! Aman yarabbi 

tt llld ondu. Tekrar yollarda ve - Kadı oğullarının ne olduğunu derhal hare.kete geçti, palas pandıras Kalkıp, Kadı yatacakmış, kalkacak- Bu haber çalkana çalkana Kadının Aman yarabbi! 
it~~· ;t~~lUm yapmak için bir semt bilmiyorum. Adam çıkartın. Biz gelir- kendisi koşup memlekette ne kadar si· mış, ihtiyacı varmış, yokmuş düşünme- U§Oklarına. onlardan da Kadıya telilş- Diye odada döndü, döndü, döndü.Ve 
,.~ra er. ken bastılar mı, ne oldular, karmakarı- 18hlı devlet adamı varsa emir alıp, emir den, aklına bile gelmeden, kendi oda- la ulaşmıştı. Kadı derhal kallop: koşarak dışarı çıktı. Babalarının dışarı 
~ l{o.dısı Iznığa girm~li. üstü şık birşeylcr oldu. Onl:ırı da, gönder- vererek gece yarısı yola çıkardı. Ama, sına çekilip, Şeyhülislam Aziz (efendi) - Amanın! getirin! evlatlarımı, gi- çıktığını gören iki kardeş odada yalnız 
ltad I>, kendisi bitap bir halde Iz- diğiniz kafileyi de kaybettim. Amnn ne çare ki gidenler bir kaç saat sonra ye acıklı ve uzun bir mektup yazdı. din! 

!sının kalınca içlerinden Kadir odanın içinde ~ .. ~d evini buldu. Iznık Ka- bana bir yudum su.. geri dönüp ortalıkta kimsenin bulunma- Sabahleyin, lznığın uzağında olmı- Diye adamlarına emir verdi. Evlat-
\._~l)~~bdtilkadiıi böyle görmeği Dedi Yanıbaşına. u:and~. Fakat ~z: dığın.ı, an~.k. ild tarafın tutuştuğu yer- yan gece ~~r~~mlarının başsız cesetleri ları Hnsan ve Kadir babalarının kona- dört dönüp, nihayet eline geçirdiği du
t~d~n Jı!ı b~klerniyordu. Onun gc-: nık Kadısı bu haberı gozlcrı fal taşı gıbı de bırçok olUler bulunduğunu. aradık- Iznığa getirılırken, Kadının mektubu- ğına gelmemişlerdi. UP.klar konağın vara çapraz asılı iki kakmalı eski han
~~~ 1 berı olan Kadı, Abdülka- açılarak dinlemiş, evveli rengi bozul- ları halde bu ölülerin arasında Kadının nu himilen bir sai de İstanbul yolunu kapısı etrafında arayıp. bulamadıkları çeri nldı. Birisini kendisi alarak, ötekl-
ı. ..:.' ı~ırken merak ve heyecan muş. sarannl§, sonra kızarmış, morar- evlatları olmadığını, sabah olunca tek- tutmuştu. iki güzel genci, şehrin ilerisinde harap ni kardeşine uzattı: 

,,. mıştı. Kadı. sedire uzanırken yanıba- rar gidip ölUlerl getireceklerini bildiren .................. bir evin dibinde her tarafları kanlara - Al! Bu namus! bununla temiz.le-

• Bu ne hal Hani Hasan? f1M çöktü: haberlerle geldiler. Aradan bir gUıı geçti. Hiddetler. gözleri yqh buldular. tldsl nir, aea bana, ben ana! dedi. 
~ .......... - llaaal ~ - .... ..,....... • ........... -.. ltmleı: ~ilk imam ta...Wwıt .......... 

• 
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Sahife G 22 TEMMUZ PERŞEMBE ~ 

Türkiye ve dış ülkeler 

Ekonomik haberleri 
Bulgaristan bir 

sergi tertibini 
gemı ile seyyar 
düşünmektedir 

~--· ·---·-----
Hükümetimizle Litvanya arasın-, de kurulu, formalitelerine baş

tfa bir müddetten beri ticaret mü- lanmıtlır. Buna nazaran 31/51 
zakereleri yapılmaktadır.. Bu mü- 1937 tarihinde 624 kooperatif ha
nasebetle bu memleketin wnumi ti- li faaliyette olup bunlardan: 
-=ueti ve Türkiye • Litvanya mü· Trakya mıntakasında 

Türk - lngiliz dostluğu 

Hayvanlardainsanlargi- "Bu dostluk bugün 
bi lüzum hissettikleri za- yaşıyan bir realitedir,, 
man maskelenmeyi bilir Türk milleti yakın Şark milietlerine 

· - · - · önderlik ediyor 

Hayvanlar aleminde 

Korunma sevki tabiisi hayvanda BAŞTARAFI BlRlNCl SAYFADA Her şeye sathi bir nazarla bakanlar bt~ 
h •k [ • l k d • ler. Diğer diktatörlükler nümayiş ve ki bu pakta da, Avrupada son ~ 
arı a ı netıce er verme te ır reklama ne derece ehemmiyet veriyor· lardn bir hastalık bir ihtiras haline ;jtf nasebatı hakkında bazı mücmel Marmara mıntakasında 

72 
131 
128 
33 
91 

106 

malumat venneği f aideli bulduk.. Ege mıntakaıında 
Litvanya dı§ ticaret rakkamları Akdeniz mıntakasındn 

ıunlardır : Karadeniz mıntakasında 
UMUMJ iHRACA T Garbi Orta Anadolu 

1936 1935 Şarki « « 
1.000Lt. Ton 1.000Lt. Şark mıntakasında 

3 
6 

bulun-
ıTon 

iılM.525 190.485. 499.248 152.269 
' Litvanyanın canlı hayvan ihraca
tında en mühim mevkii kereste· 
den mamul efyalar ile lc:ibrit çöpleri 
İ§gal eder .. 

ithalat eJyası yanında en mühim· 

tarım kredi kooperatifi 
maktadar. 

ÇEK • RUMEN iTHALAT 
iHRACAT ŞiRKETl 

leri §unlardır: 
Balık, (Hareng} 

meyvalar .. 

Çek • Rumen münnsebatım tev
si ve teshil makısadiyle her iki 
memleket resmi dcvairinin tesvi
ki ve Bükreşte kurulmuş oİan 

tuz, ve kuru Cek - Rumen ticaret odasmın 

ithal edilen ham ve yan ma
mul maddelerin en mühimleri güb· 
reler, deriler, tütün, yür., pamuk ve 
demirdir .• 

yardımiyle «Romçeco» namı 
alt~nda Bükreşte bir ihracat ve 
ithalnt {ıirketi tesis edilmiştir. 

Şirl~etin sermayesine Anglo -
Çek ve Prager Kred;t Bank işti
rak etmektedir. 

larsa Kemal Atatürkün yeni Türkiyesi len muahedecilik faaliyetlerinden ıı· 
de o nisbette reklamdan kaçınıyor. Hal- nazariyle bakabilirler; faknt şurası ta. 
buki Türkiye, bugüne kadar elde ettiği hakkak ki şark paktının pisik0 oJ .. 
başarılarla ne kadar öğünse hakkıdır. ehemmiyeti istifar edilemez. .s~ ~~ 

Great Britain and the East mecmua- ri kabili taksimdir veya değild~ı tiııİl' 
sından: ne olursa olsun, Milletler Cernıye ele" 

Türkiye Büyük Milkt lVIcclisinin yaz bu dört şarklı azasının bir arnY8 • ~do 
tatili için dağılmadan evvel akdettiği rck bu sulhu kendi muhitl~ri.. 1;~ıı
son içtimaında Başvekil Cn. İsmet lnö- emniyet altına almak taahhUdi.lild tit· 
nünün Türkiyenin ecnebi devletlerle lunmaları şayanı takdir bir hnreltctltO' 
münascbatı hakkında verdiği izahat AlelUmum paktlara imzalar~ı 1'ııt" 

ziyadesiyle memnuniyet verici olmak- yan devletler arasında birl;Jrle~~e ddi• 
la beraber zerre kadar mübalağalı de- şı hiçbir şüphe beslenilmediğirU işatl' 
ğildi. Bugün herkesin bildiği bir haki- etmek belki bir az aşırı olur, fakat .,

1
e

kattir ki Ankara ile Moskova arasın- paktı az.aJ.arındnn her birinin Tür~ 
daki münasebat -aksi iddialara rağ- nin dostu olduğuna nazar::ın d sts• 
men- çok yakın ve çok samimidir. Yine münasebatın ileride samimi ~e ~ 
bir hakikattir ki Türkiye, Bulgarista- ne münasebat şekline münkalip 
nın Balkan anU!ntına iştirak etmemiş ihtimali daima mevcuttur. - A ru 
olmasına rağmen, Balkanlarda büyük TüRK DEMlRYOl~". 
bir hürmet gören bir devlettir. cFinancial Times> gazetesine ~ Mamul maddelerin en bı.şında da 

pamuk, ipek ve yün mensucat ile 
makinalar gehnektedir .. 

ROMANYA Türkiyenin yakın şarkta mutlak bir radan bildiriliyor: ,eıı!• 
YON iHRACA Ti MENEDiLDi hlirmet telkin eden bir mevkie sahip Türkiye devlet demiryollarına ) ·çili 

Türkiyeden yapılan ithalat he
men hemen tütüne münhasır kal-
mı§tır .. 

Romanya hükümetinin ekono-- olduğu da bir hakikattir. den alınacak lokomotif ve vagonl~ 
mik delegasyonunun son toplantı· Fakat Başvekil İsmet lnönünün beya· Büyük Millet Meclisi 16 milyon 
sında korporasyon nazırının teklifi natı arasında belki de en ziyade memnu- bir tahsisat ayırmıştır. tJcŞ· 

193T6 üzerine memleketteki yün islihca- niyeti mucip olan nokta lngiltereye dair Hükümet demiryollarını devl~ 10' 

Ton 1.000 t. ı· · -ı illA ih · ._ ... f. 1 söylediği s~zlerdir. tirdiğindenberi memlekette detn~c,·· ının ancw: m ı tıyaca tı:a ı ge e- ıv 
- w • d d I · ahd b. Başvekil İsmet İnönünün taç giyme lu nakliyatı muntazaman artınıştU:· ,~ 

U .... h l"t 22 3 72 3 cegın en o ayı gnyrı rn ut ırza- diı 
mumı ıt a a · · . · ihr . k merasimi esnasında 1ngilterede bulun· cut lokomotif, yolcu ve marŞan edil'· 

Tütün ithalatı 22.3 73.6 ı man ıçın acının mcnedilmesı a- duğu sıralarda yeni bir tetkikten geçir- gonları ihtiyaca kifayet etmeıne~!A 40 
Buna mukabil Yunanistandan rarlaıtırılmıştır.. meğe imkan bulduğu İngiliz - Türk Her sene 20 iHi 30 lokomotif, 30 ı.ı J:• 

370.4 bin Lt .. kıymetinde 99 ton BULGARiST ANIN YENi . K8:dm erkek bütün ~?san~ ne: kumlar üzerinde bırakmıştır. Ka. d tl y b .. b" 1. dir 1 300 illl 500 maı1aııcv-t .. t ·· ·th ı ecri · ti iHRACA T MADDELERi fislennc o kadar çok guvenırler ki ridis elbisesini süsleyen korde- os ugu ~gun, yaşayan ır .:e~ ıte · yo cu vagonu ve 
1 

besaP1ııı11 
u un ı a 1 mı§ r.. t b. tt k uh l e · t 1,. .. I • I derhal avcı- Gerek İngiltere, gerekse Turkiye bu vagonu çıkarılıyor. Yapı an ı22 

En fena tütün ithalatı Amerika Hububat ve hilhasaa buğday n ıa ~ . en çlo ~l . aydye eldv w ıca anın guze rengıy e d ı y •• b tl · h ·· · t nil ·· T" ki 1940 · kndat 0 
im k b 1 "l d l·udretının •cnoı erm e o ugunu nın eline dütebilir. Fakat onun ost ugu, munase e elrı ~~uz ımills .e tlen glokre urtif yle72 1 senesıne ve 400 

258ton ve Rusya 132 ton yapı a - fiatlerinin eyne mı el piyasa a ' cd I ~ k dereceye varmamıq 0 an u.ıger e e- o omo yo cu vagonu 
tad k d . w. b .. ··k k t d 1 . zann er er.. yanında 8urunuz. Hayvanın um- d ah r b-.. d" 

1 
. şmil d" ' . t ek jbtİ).,. 

. L'~·t• • t t• ·kı • ay ettıgı uyu ~u ... u. . o ayısıy· Etrafımızda olup bitenler, bil. ları kazarak kendisine bir yuva re e m aret ı ır ıp oması te marşan ız vagonu temın em .ra 30 
ı vanya ıs a ıstı erme nazaran le Bulgaristan zıraı ııtıhsalatını h h l "l · · t ~Lik w l t w zaman edebilirler. Filhakika Türk • İngiliz cındadır. Pek yakında Almanya., _ .. r-

T .. ki ihr t ılm t O b assc ayvtın ar a emını CiK. yapmaga ça ış ıgını ve az - w • • 

1 
k . 200 ~ 

ur yeye aca yap aını§ ır .. deg-i•tirmi,.tir züm, se zeler d k b. ··t ,. im .. - d . l akl .. t··ı rek ao··zde· n dostlugu beynelmılel polıtakanın, men- o ·omotif, 22 yolcu vagonu ve 
Halbuki · · ·ki · · ·· 936 v Y • ' e erse ıraz mu evazı o ayı og- a opr a or u e 0 

935 
ısta1 ti~tıd erL1?1tıze gdore yağlı tohumlar, domuz eti gibi reniriz.. k b ld w •• k • ·z Ba faat birliği ve mütekabil takdir esasları şandiz vagonu ısmarlanacaktır. Unt! 

ve ıene erm e ı vany an ya- dd 1 • • t'h ı· f kal" de ayb 0
1 

kul gundu .godrece s~m · etle- üzerine istinat eden temel taşlarından Sivasta kurulan devlet demil"Y0 _,;~ 
ı .thali ikd . b • ma e erın ıı ı sa ı ev a HAYVAN MUHlTINl zı a 1 ar enız e aynı ıur ...,AflW" 

pı an ı tın m ar ve nıı etı fU- t t B 1 · t t hh .. t d k .. ..1 k I biridir. Eski düşmanların nasıl sıkı fabrikası pek yakında 800 ınn•S'""-a·•"" d ar mıt ır. u garıı an aa u • TAKUT EDER.. avramr, uma gomu ere ya - . . . imal' b 
1 

ktır vı...-
ur : lerini ihracatiyle kar•ılayabi- Her ~ahıs irin hayalını korumak, b ı d da bırakır dost olduklarına canlı hır mısal teşkil vagonunun ıne aş ıyaca · •-' U9 

Ton Bin lira Y s s nız at arını mey an - d ı.: d ti ğu b ·· k.. d da lar uıı t hiikUmet önümüzde..., 

1936 
.1935 

len bir ziraat memleketi olduğu soğuktan, sıcaktan ve bin bir çe- 1 e en uu os u n ugun un en - a ave en . 0Jcıt 
için müstahsili, hububattan da· §İt tehlikelerden korunmak dava- ar. HAYVANLAR ALEMiNDE ha semereli bir vaziyete gireceği deşim- sene zarfında 100 lokom~tif, 170 ~alı' 

444 60 l b .... w •• d.. H yvanlar KARNAVAL BUTON YIL diden görülmektedir. vagonu ve 1100 marşandız vagon t iJO 
O. 78 0.09 ha verimli maddeler yetiştirmeğe ann en uyugu ur.. a T k h · · B d · al ktır ı d gelen hO 

te•vik etmek lüzumlu görülmek- için de böyledir .. Hayvan, çölde.' DEVAM EDER ür eyetinın ağ at ziyareti, Tiır- satın aca . ran an . olııJI 
Litvanyaya yapılan ihracat mik- ., d akt d k d M kel. b l l d kar kiyenin şark milletlerine nasıl önderlik birleşmek üzere inşa edilınekte ~ıı-

tarı ve niıbeti ise •udur: tedir. Son iki sene zarfında ih· orman a, ırm a, çayır a en ı- aı ı a o ar a veya • t ·w· • .. t b" . aldi T .. kl Erz h tt . ı bitince bıı pr-
., B. 

1
. racına ha•lanan en mu""him mad- ni korumak için en iyi vasıtanın I .. 1 • d 1 · e tıgını gos eren ır mıs r. ur e- urum a ının ınşas •'-ti111g 

Ton ın ıra v • h' · · ·b k k b 1 d "" l~ava ~unl e_rınd eb!a nız kınsban- rin komşu milletlere verdikleri esaslı kinelere ve vagonlara kat'ı bir µ, 
1936 5 O deler taze domates, çılek soya do- mu ıtme mti a etme ' u un ugu arın yuz erın e ırer mas e u- . .. .. . . . ~ 

,2 ' l t t t-kil tın• k b 0 r l H l d k 1 k t b- tavsıyeler çok buyuk kıymetı haızdır. hasıl olacaktır. ~ · 1935 5 muz ve domuz etidir yer e eza -:t • e ıyece ı unmaz.. ayvan ar a ı ı e - -
YENi ~1HRE 3LER Taze domates, do~uz ve domuz renk. ve .~«:kil kazanmak olduğu?~ dT raklıdırlar Zoolojist T J f k ki • d ) ı k 

. .. ... ç eti, kenevir daha ziyade Almanyaya sevkı tabııııyle bulmasaydı nefıını ı:/nb~z:1hu kabil 
0

haterelerde~ e e On ÖŞ erin e yo SUZ U 
- lrana ıpek bocegı tohumu ıatı- ihraç edilmiştir .• Domates ezmesi müdafaaya muktedir olrunıyacaktı .. hayranlıkla bahsederler. Bun- d 

••=1 • . . 1 ve bacon bilhassa İngiltereye sev- NtÇtN HAKi RENKTE- lar alelumum oldukça büyük bir ş• k t• b• ~ 
ra~a, mev3s~m~~ g~mı~ 

0 ~b~~· kedilmiştir .. Tumsol yağı da mü- DlRLER·? tırtıl halinde görünürler. Fakat )f e )0 }f memurun p 
naw~aghen, t jn ~tu ıpe . o. hinı bir ihracat maddesi olacaktır... Arslanlar, develer, gazeller ni· gizlenmek istedikleri zaman ka- d 
ce~ to dm~ sa ; ... J:1~ 1~lar bu • Bilhassa Anierikaya ihraç cdilmi§- çin daiına haki renktedirler? Çö- falarını bir toz bulutu ile mas- I} k t b ı '11 

.u~ı~ a 
1

1 a ~ a b l l 
11

• tir.. Serbest döviz mukabilinde lün yaldızlı kumları içinde göze kmeelyeyi edreekb1.01·ır.ru1·emr.cek tekline gir- ~ para Ü USU U un '6 
parıfı azır amagn af amıt ar- Amerikaya yapılan ihracatın art· batmamak için değil mi? Bu aaye-

dır~indiıtana ıigara ıattn: tınlınu~ için azami gayret sarfedil. de avcı ıikinnı k~'8:ylıkla ele geç~- Yengeçler can dütmanları olan B k t ) d b• ., . d ) koitJ 
H. d. . .b mektedır.. remez .• Bunun aksını tasavvur edı- yası kedi balıklariyle eğlenmek U U U ar 30 ilini para 0 U d' 
l ın ıs tana ~ıgara 1 racatı ya- Bulgaristanm bilhassa lüks pey. niz bir kerre .. Develer yqil, arslanlar istedikleri zaman yosunlar yanın- • ı d .., • • • b •• h ı d • t l 

P~.maı~nı temın etmek .. Üzere nir ihracatı son aenele~de fevkalade gök maisi, gazeller tuğla renginde da kabuklarına girer ve bir ~aya J e egıştırmeSJ Z3 Jtayt ŞUp e en J 
,Tu~~.ofıs Bombay. tubesının sarf inkişaf .etmiştir .• Bu ı~racatı~ mü. olsalardı bu hayvanların hallerini- parçası manzar.ası~ı. ~~rırler. BAŞTARAFI BtRlNCl SAYFADA 27 kök vardır.. . . et ,del 
ettıgı gayretler nıhayet semere hinı bır kısmı Amerikaya ısabet ce olurdu? Hayvanlar ke!1dılerım mudafaa- Bu §ekilde yapılan yolsuzluğun sene- Bu köşklerin her birinin ıkış. ]ı:.iif' 
vermif ve Türk tütün limited tir- etmektedir .. Bunlardan ba§ka kuru YEŞiL ÇAYIRLARDAKi "'Y- da ne kadar kurnaz, ne kadar çe- Jerden beri devam ettiği zan ve tahmin mühürlü teneke kutusu vardır .. Bıt jİı1e 
keti bu memlekete ilk defa ola- yemişler, karpuz ve ~avun, seb. VANLAR DA YEŞlLDtR.. viktirler. Meşe ağacının kabu- olunmaktadır.. ten dolmuş olan kutu alımrkeıı .ye (ıC# 

1 k l ihr d d B b l d · - ·· . d · · l bır · rak 240.000 paket ıigara ıatmıo· z~. e~. v~ .0n~erva ~ .. a~~ a a ukalemun u un uğu yerın gu uzerm e onun .~e~~ı~ı a an Bir çok kimselerin ifadelerine müra- ayni köşke ait mühürlü diğer öf' lJ' 
br. buyuk bır ınkışaf gorulmuştur.. rengine kolaylıkla inkılap etmiyor tahta kurularını gordunuz elbet- caat edileceği de umulmaktadır.. Mese- kutu bırakılır ve bu ,uretle ~ ., pi' 

TARIM KREDl POLONYA: mu? te.. Fakat asıl hayranlıkla kar- le ile telefon komiserliği de yakından bir vakit kutusuz bıralulmnz.· A~şı'' 
KOOPERAT1FLER1 KiBRiT F/ATLERINDE Yeşil çayırlan dolduran hqerelcr tılanacak ~lanı çiçek teklini alan alakadar olmu~tur .. Dün öğleden ev- ra atılmasına meydan verilmez. B~~ııl'' 

1929 senesinde çıkmıt ve zirai TENZiLAT umumiyetle yetildir .• öküzü tak- haşerelerdır. ilkbaharda kavak vel ıirket müdürü, şirketten salahiyettar leyh tamir için kutulan yanıııd• j('' 

kooperatifleriniıi tesisine ait bu- Kibrit inhisar idaresiyle hükü- lit ed:y~ derken.~8:tlıyan .mağrur yaprakları üzerinde bunlara çok bir memur. bir komiser ve bir polis- durduğunu iddia eden memurun ~~edit· 
1 1470 l k h .. k.. met arumda cereyan eden mü. kurbağa bıle yeııldır.. Y qıl dallar te. sa. düf ed. il.ir. Yaprakların şek- ten mürekke. p bir heyet, telefon kö§klc- desi haki.kate uygun görüleınetııı~il~f~ 
unan ıayı ı anun u um· . . d k"b . .. . d il rakl l ı• . . • zakereler netıceıın e ı rıt pera. uzerın e ye.' yap ara yaa ana- lını, rengını alan bu kelebekler rinde ve bılhassa kutusu çıkarılmış olan Memurda teamül ve muta 
l~rıyle;. bu tarıhten 19~5 ~enesı kende fiatlerinde yüzde 20 ten- rak yqıyan yava, ve korkak tırtıl rahatça orada kalırlar. Kutla- köşkte tetkikatta bulunmuştur.. iki adet boş kutu bulunmuştur. ,fltıl~· 
nıhayetıne kadar 677 zıraı koo· zilat yapılması kararlattırılmıt- böcekleri ile çekirgeler de yqildir- rın tikirı olmaktan kurtulurlar. Tespit ettiğimize göre lzmir ve ci- Tahkikat ehemmiyetle tamik e 

1 

peratifi kurulmuftu. Bilahare tır. ler .• Tabiatın harikalarını anlamak Dalların, kabukların rengini ve varında umumun konuşmasına mahsus tedir .. 
bundan 14 Ü muhtelif sebepler için bütün hayvanlar üzerinde ayn feklini alan hafereler de pek mü- ~~~~~~~~~~~=~=~~~~~~~~~-~~~·--
dolayısiyle birlettirilmif oldu. Karısını dövmUş ayrı eğilmeli, onlan tetkikten zevk tenevvidir. Okyanosyada tıpkı 

• ğundan 1935 yılı sonunda koo-- Ikiçeşmelik Dolaphkuyu Şevki almalıdır.. yaprağın feklini alan bir böcek 
peratif miktarı 663 ve bunlara sokağında Mahmut oğlu Osman, AZAMElLl LEVHALAR bu istihalede o kadar çok mu-

' kayıtlı ortak sayısı da takriben . . ı·ı .. ·· d k Kutupların nihayetsiz zruınedi- vaffak olur ki çok defalar ayni 
70.000 den ibaret bulunuyordu. geçı.msı: 1 

i .... yuzun en w arısı len beyazlıktan esmer, yeşil veya böcelder yaprak yediklerini zan· 
Nac yeyı dovup yaraladıgmdan yaldızlı bir leke görülemez .. Her§ey nederek birbirlerini yerler. 

Zirai kredi kooperatiflerini bir yakalanmıştır. beyazdır.. Bembeyaz bir sessizlik •um:mı:ı::::ıı!:Z'.:!=::ı:=ı:mm:::ı;::ıı:ıı::aa~• 
reforma tabi tutan 2836 sayılı Bayanlar arasında içi.nde .ayılar beyaz elbiselerini gey- Mısır mebusanında 
kanunun 1935 senesinden itiba. lkiçeşmelikte Abdürrahman mışleHrdır .• 
ren mevkii meriyete girmesiyle k F Ç k .... d ARP VE SULH HlLESt Kahire 20 (A.A). - Mebu-

. ... k .fi . . ızı atma ocu yuzun en Şu 1 .... k .1 k b w 1 h 1·• • M t ·· k l mevcut zıraı ooperatı erının . . ruçu yeşı l!r agn aran a- san mec ısı on ro mu ave e-
91 i bu yeni kanun hükümlerİy· komşusu Mustafa kızı Hıkmetl Y.atma bakınız .. Çantaları ÇC§İt çe- namesını hemen hemen itti-
le intibak edemediklerinden do. dövdüi'!ünden yakalanmıştır. tıt tuvaletleriyle dolu gibidir .. Bir fakla tasdik etmiştir. Müzake· 
layı tasfiye edilmifler geri kalan Yazı ile hakaret çayırda Trasıdma : «Görüyorsun ya rat sırasında Nahas paşa hü- ıııır 
572 kooperatl.f (Tarım Kredı· Ko· Kuyumcular rarşısmda Fuat yemyeıı ım .. » diyebilir. Fakat ayni ,, 

~ h b" b akl k kümetin ecnebilerle bir mesai ata"' ~ operatifi) namı altında faaliyet- oğlu Mehmet, Abdullah kızı ayvam ır at ı veya ağaç gÖV· Bütün dünyada höyük sinema mev· bunaltıcı olmasına baknı•Y ııJıŞ ti 
desinin yanına getirinız· .. Derhal el- birligw i siyaseti takip edecegw ini · · ilk t · d b 1 B nl b k sında ç J;:te 

1 . d . l d. B 19 d S . sımı eşrın c aş ar. unu a e· a7.7.am projektörler arşı . ilC ~z;~ 
erme evam etmıt er ır. un· yaşın a evıme yazı ve bı0sesın· ı· deg-i•tır· erek kızıl kadife ren- tekrar etmı0 şt1'r. f.l,...., ·1if" 

"3' raber yaz mevsimi stüdyoların en çok ğa mecburdurlar. Bir ı ,,.. ebİ> , 
lardan da 13 Ü yine muhtelif ıe· sözle hakaret ettiğinden yaka- gini aldığını hayretle görürsünüz.. • • • faaliyette bulunduğu mevsim sayılabilir. arasında en çok bir hafta diJl~~t>ıJ t9 

beplerle birleştirilmiş ve böyle· lanmıştır. 0 kendi rengini ağaç kabuğu, bu- Çocuk vurulur mu? Zira sonbahar ve kışta gösterilecek fi. ler. En imtiyazlı yıldızlar bel"' ıcııtlltıl-
ce 559 kooperatif hali faaliyet- fw'=eleğ ' dövmUş lanık ıu, ve toprak rengine uydur- Keçeciler Ismetpaşa cadde- limleri yazdan hazırlamak lbımdır. il "'dd .. b. k haftnYa çı uıtiJlC' 
te kalml .. tır T .k s·· ı· k v d mayı b·ılir Daha fazlası var Onu • d H -ı 322 d .. 1 A .. ; .. seyır· eller slzlerm· denız" kenarın- tlirl muKılişetin. ı . ırb.açkaç g:·,-t:l'' ..... ııJi "' • epecı urme ı so agm a •• ·• sın e, asan og u oğum u ....... - .. [lJ ... ı- lllr O' 

ka~~~erm~~;:~:n gi:~ri:1 tarih:;~ Ragıp oğlu Vehbi, bili sebep ~adn;:t:~;n~:~ :ı.~~a koyunuz. • Midilli Mehmet, Murat oğlu ~k ~~~::~inı;::e~a~~:~:raz b~~ rin~r~eniz ke;:ın:a Mi.anud· :!:;~,~V°' 
/ umumhaneci Mehmcd kızı 7 ya lar da E übü k b 1 Li '1 !, 31 5/937 tarihine kadar yeni- Tekeler (karidia) ler için ay- ş ın YY ır aça duğunuz bir zamanda Holivudda, dün· geçiren John Hovnrd, o., ~ 

~~~...1U~..D.:1ı...ı.ı~m.....&1:6'LL-..KQ~eı:,ıuı.ı~~M~e~le~w~İ-d~ÖV~U~·~t~a~h~k~ir~~e~lt~İAw~İD~---Lnı....mı:ıı.ıııı...J~EAJ~d.e.Jtıilıi.u.ıLDi.:Z-.Jlle..ı_~O~Ö~V~er~e~k~~a~ra~l~a~d~1w~l~D~d~a~n.....J.~8~k~a~·....1.:ılUUlJ.ll...Jıil;t.ilı;ı_,SiidJuiliu:ıı:ı.da....filim...ial~:lı:ı~~..nmo , Lary G_ra_b __ 
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dir- Söyl ~·iniz bakalım ıstırabınız nc-1 - ViyolC'ttanın anası! dedi. 
t ? Ne için ağlıyorsunuz? Beliti sizi Kardinal büsbUtün :ıklım kaybct
"Sclli edebilirim? ı miş gibi idi. Mütemadiyen söyleniyor-

1\ardinal kendi kendine mırıldandı: du: 
- Ah! beni tanımıyor bile! ben onu - Kaçınız! delikanlı! bana dokun-

llasıl ölmüş bılıyorsam, o da beni öyle m:ıyınız!. Bana d 1.uruın l·nete uğrar! 
Zann~dl~or, fakat ben ölil değilim... - Ah! h<>n onu s viyorwn. Madam 
. I\ardinaı l.orkunç bir hınltı ile bn- ki siz onun babns~ınız, bundan sonra 
glrdı: ben de sızden a) rılmam. Lanete uğra-

- Leonor! ... Lconor!... mnnın artık bence değeıi yok. Ben son 
l Saiıoma onn o.)' le garip bir bakış fır-, bir tcscll'ye muhtacım. Ona knrşı gös
atnu_':tı ki Kardinalin kalbi parça par- terdi~:iniz babalık şefkat \'e muhabbc

Ça oldu, çin ne karısı: 1 ti dolııyısiyle sizinle haşhaşa onun ha-
- ~nor mu? dedi. Bu nasıl isim? ı tıralarmı nnmak isterim. 

~llı kız! .. Susunuz Allah aşkına bu Bu sözlerin her kelimesi Farnez.in 
it bir daha ağzınıuı alınayınız ... Çün· kalbine bir hançer gibi saplanı~ o lu. 
~ 0nu ebedi uykusunda rahatsız et- l Viyolcttayn ı:ıefkat gösteren kendisi 
~~ olursunuz.. Dinleyiniz! Şimdi ben imiş ha!. Onu seven, ona bakan kendisi 
Sızın falınız.ı söyliycceğim. . 1 imiş ha! .. Fakat o kızın;:ı karşı ne ynp
b Ra~ın Kardinalin elini tuttu. Prens mıştı? 
u elın tcmnsi;} le titredi. Kekeledi. Bir ı Ne olursa olsun l·nr.;ısında bekliycn, 

~eyler söylemek istedi. Söyliyemedi. göz. yaşları döken delikanlıya bir cevap 
b lllgenenin iki elini tutarak ovmağa vermek lazımdı. Geri gel'i çekildi. Sai
~ladı. Yüzü Leonorun yüzüne değer 1 zomayn döndi.i. Hemen tamamen delir:hi oldu. Bu sırada köşkün kapısı açıl-ı miş bir ndam vaziyetinde: 
~ Şarı Dangolem ile Pardayan içeri - Haydi gel!. Beraber knçalım! de-
~er. Beklemedikleri bir manzara di. 
d~ karşıI~mca dondular kaldılar. Kar- Pardayan elini Kardinalin omuzuna 

llıa.l onları görmedi bile. O baştan ba· koydu ve ona vazifesini hatırlattı: 
§a heyecan içinde sevgilisinin adını tek- - Mösyö lö Kardinal! kendinize ge· 
!'atlıyor ınnhvolan ümitlerini canlandır- !iniz. İnsan olunuz. Karşınızda dostum 
lnağa uğraşıyordu. Mösyö lö Dük Dangolem bulunuyor. 
~dinal soluk soluğa söyleniyordu: Zavallı Viyolettayı seviyordu. .. Siz ise 
- Dinle! Dinle! sevgilini tanımıyor onun öldüğünü söylediniz. Hiç olmazsa 

~~tın? Bana bak ben senin sevgilin şu delikanlıdan sevgilisinin nnsıl öldü· 
Ji'egil ıniyim? Senin karşında duran znt ğünü anlııtmıık lUtlunu esirgemeyinh:. 

&.tnez değil mi?... Oh... Hiç... Hiç... Farncz bo~ac:ık imiş glbl cevap 
ıı.nıaınıyor bile... verdi: 

~duu şiddetle sarstı. Adeta çıldır- - N~ıl mı? öldü işte .. !dam edildL. 
?nıştı. Tekrnr bağırdı: Paradayan titredi. Derhal gözünün 

- Beni tanımıyorsun! zararı yok! önüne Dük dö Giz geldi Soğukkanlı
~ık ben senin için bir hiç olayım. Fa- lığı elden bıraknuyarak suallerine de
-at kızın! O ne olacak? Sen ana değil vam etti: 
%in? Sende ana kalbi yok mu? Kı· - öldürülmliş.. Peki kimin tarafın· 
tın \riyolettayı tanı.-nıyor m~un? dan öldürilldU? 
~l son kelimeyi duyunca Pardaya- - Bir kadın... Dişi bir kaplan tara-

~tı elinden yakalıynrak kulağına fısıl- f ından... Fakat ben onu elimden kaçır-
adı: dım. Onu yaknlnnıl§ iken qldünnedlın. 
- Bu ne diyor? Serbest bıraktım .. 
- Sus! burada korkunç bir h.Adlse - Bu kadının ismi? 

C!'teyan ediyor. - Fakat o kadına çatmayı aklınız· 
d !'arnez hiçbir şey görmiyel'ck sözüne daq geçirmeyiniz. Çünkq onn ,çat;nnlar 
e\'aın ediyordu: cam gı'bi parçn pıı.rçn oldµlıır. Madam 

İzmir Ticaret ve Zahire borsası tarafından her giln neşredilmekte olan 
sat.ıs Jiı lelerine göre 14-20/7/937 tnrihlcri arasında bol"'oda cereyan eden 
mu:ımdelerin yekO.nu şöylece toplanmıştır. 

Haflalık borsa satışlnrı fomnli: 

F"ıat 
c:mı Miktarı Kabı asgari !ı7.amt 

Duğdny muhtelif 6219 Çuval 4 25 6 625 
Arpa muhtelif 1780 « 3 25 4 
Baklıı muhtelif 3685 < 4 25 5 
Kuındarı 53 c 5 75 6 50 
Çavdar lPi c 4 4 
Susan1 221 c 15 15 75 
Paınıık 120 bal ye 32 46 
Yapağı 21017 kilo S9 62 
Pal.ımut 121 kentnl 250 250 
üzüm çt.?kirdeksiz 928 Çuval 7 16 

BUCDAY: 
Son hafta içinde borsada ~atıldığı yUkarıda işareti~ olıın buğdayla-

ruı nevi ve fiatleri şu suretle tesbit cdlLniştir: 
Fiat 

Nevi ıısgarl ll.zrunt 
Yumuşak mallar 2282 Çuval 5 875 6 50 
Sert mallar 2132 c 5 75 6 625 
Karışık mallar 1435 c 5 75 5 75 
EngLı mallar 240 < 4 25 4 50 
Eldirek mallar 130 c 4 75 4 75 
YekCı.n 6219 

Bundan blr hafta evvelki sntış yekOnu ise muhtelif nevilcrden olınnk üze· 
re 5315 çuvnl olarak hesaplanmış idi. Geçen sene temmuzunun üçüncü haf
tıısına alt borsa bUlteninde ise buğdaya ait şu malumat vnrdı: 

Fiat 
Nevi nsgari fu:ami 

Uşnıt yumuşak 908 Çuval 6 so 6 75 
Uşak sert 4555 c 6 25 7 
Yerli yumuşak 479 c 6 50 6 625 
Muhtelif yumuşak 736 « 6 125 G 50 
Muhtelif karışık 155 « f) 75 6 75 
Ycknn 6833 

- ViyoleUam tanımıyor musun?Kı-ı ki siz kmmı seviyor, scvgill evlAdım İcra ettiğimiz tahkikat neUcesinden f Piyasa şimdilik sakindir. 
~~ .senin kızın!... lsml Viyoletta değil hakkında büyük bir nUika gösteriyor- anlaşıldığına göre buğday piyasası son SUSAM: 

1 ıdi? sunuz1 ben size nczyor, başınıza bir bela hafta içinde piyasnyc fnz.laca r al arzc- Haftalık susam sah miktarı 221 çu-
u!•le ~e ben senin aklını başına ge- nlı.~ın~anızı istiyorum. Dangolem ve siz dilmesi ve fabrikacılar elinde evvelki val olup bu miktarın beher kilosu 15 -
t ek ıçln bir kara haber vereyim. Mosyo Pardaynn bu kadından sakını· ınübayanttan birkaç günlUk ihtiyaçlıırı- 15,75 kuruş arasmdn muamele gör

46 ve sarıların da 32 kuruştan satııaı
ğ~ anlaşılmıştır. 

Geçen haftaki borsa salış listesinde 
33 balyc blrincl mnlın 4G dnn ve 9 bal
ye üçüncü pamuğun da 31 kuruştan 

satıldığı görülmüştür. 

Pamuk piyasasında birkaç hafta ev
vel görUlcu durgunluk haliı mevcut ise 
de fiatlerde değişiklik yoktur. Piyasa 
kuvvetli ve fiatler sağlamdır. &asen 
elde mevcut paınuk stokunun İzmli'de 
ve istihsal mmtakalannda 8 - 10 bin 
balye nıddesinde tahmin edildiğine gö
re fiatlerin yenl ınahsulün idrakine 
kadar tenezziil meyilleri göstermesine 
ihtimal verilmiyor. 

YAPAôl: 
Yapağı işleri normal safhada cereyan 

etmekte ve fiatler kendini muhafaza 
etmektedir. Son hafta satışı yukarıda 
işaretlendiği gibi 21 tondan ibaret ise 
de bu miktar borsadan geçen kısmı olup 
hariçte henüz borsaya yazdırılmamış 

muameleler de vardır. 
PALAMUT: 
Son hafta aşağı yukarı ışsız geç-

miştir. Satıcılnrm elinde de ınal yok 
·gibidir. 

ÇEKlRDEKStZ 'O'ZOM: 
1936 mahsulü üzümlerden 20/7/937 

akşamına kadar borsada satılmış olan 
miktan 450400' çuval ve 1954 torba
ya baliğ olınustur. 

Mevsim dolayısiyle üz.ilm işleri gev
şemiş olmakla beraber az çok ~1ne iş 

olmakta ve fiatlerde istikrar görül-
mektedir. 

1/7/937 de tcsbit cdılen tl§ağıda işa
retli fiatler bu hafta sonuna kadnr ay
nen devam etmişti: 

Nu. 
7 

8 

Fiat 
csgıui azami 
11 50 12 
12 50 13 d \>\.relce de böyle bir knra haber yüzün- nız!. Madam ki siz Viyolett'1yı tanıyor nı karşılayabilecek stoklar bulunması mU.ŞtUr. 
14 15 
17 18 

~.bu hale düşmemiş mi idin? Dinle!. ve onu sc\'iyorsunuz, ~u halde o dişi yüziinden on parn dUşmil§tilr. Geçen hafta 147 çuval susam 14.5 - 9 ;;un bir kızın vardı. Senden fazla ıs- knplan da siz.i tanımış ve sizden nefret Dahilden bugi.ınkü şekilde mal gele- 15,75 kuruş arasında satılmı§ ise de 10 
~ ııp çekti. Oh! şinıdi... şimdi... öldil. etmiştir.. Kaçınız! daha va kıt var. Pn· cek olursa buğday fintlerinde yeni 14,5 kuruş satılan 122 çuval susamın Yeni mahsulün satışa nrz.ına kadar 
aı"et öldü. Beni saran herşey gibi 0 da risten, Frnnsadan onun bulunabileceği tenezüller beklenebilir. engin olması hasebiyle fiatin 14,5 ku- vaziyetin bugi.inkü şeklini muhafaza 

dil, 'her yerden uuıklaşınız. Ah .. O korkunç ARPA: ruş olduğu anlaşılmıştır. edeceği anlaşılmaktadır. 
du~Urekler pnrçalıyan bir ses duyul. bir mahlt1klur. Onun he~ ye~.e hnfiye- Son hafta satışı yukarıda işaretlen- lzınirde mal azdır. Yegane kuvvetli 1937 senesi ilk çekirdeksiz tiz.Um mah-

. leri vardır. Herşeyi görür, bilir.. m~ olduğu üzere 1780 çuvala baliğ ol- alıcı olarak tn ortada Turan yağ fob- sulü olarak borsaya elli kilo rniktarın-
dı;-- \riyolcttanın öldüğünil kim söyle- - Siz de bernber değü mi! . . muştur. Bunlardan 230 çuvalı hazır rikası bulunmaktadır. Piyasa nor- da mal geldiğini evvelce knydetıniştik. 

· Famez bu sualin karşısında tıtredı. olarak 4 • 3,875 kuruş arasında ve ge- mnldir. önümüzdeki hafta içinde bu kabil tur-
di~inal şaşkın bir halde sesin gel- - Ben mi? dedL Bana gelince iş de- ri knlan 1550 çuvalı da vadeli kaydiylc PAMUK: fanda küçtik partiler gelmesi ihtimali 
~ tarn!a başını çevirince karşısında ğişir. Ben, işi sonuıın kadar takip ede- 4 • 3,25 kuruş arasında satılmıştır. Son hafta içinde borsada satılan 120 mevcuttur. Ancnk stok 1000 çu\•nla 
ÇeJ.._Y~pılı, korkunç bir ıstırap altında ccğim. Ben Favstayı öldürmeğe yemin Geçen hafta bors:ıda arpa işi yapıl- b.al~c pa~uktan 79 balyesi. prese bi· baliğ olmadıkça piyasanın nçılmıyacağı
g~ değişmiş bulunan bir delikanlı ettim. Eğer Favsta, br insan eli ile öle- dığınn dair lx>rsa billteninde bir kayde rıncı nevıdcn ve 41 balyesı prese sarı nı salahiyeltarlar söylemektedirler. 
luçhi U. Saizoma ise 'kendisinin bu ~lerle cekse onun mutlaka ben olmaklığım rastlnnmaınıştır. ~ldan ibarettir. Birinci malların 45 - ABDt SOKULLU 

Çelt.iJ ... nluknsı yokmuş gibi geri geri için hiçbir şeyden çekinmiycceğim. Arpa muamele mevsimi taınamiyle Veli yaman bir sabıkalıdır 
ttlı:,,~ı. Bu sırada Favstanm yilzünden - Viyolettnyı öldilrcn odur, değU girmiş olmnkla beraber ihracat evleri-

du~~ olduğu maskeye ayağı dokun- mi? nin geçen senelerde olduğu gibi istih· d 11 H •• H 

h- gildi onu yerden aldı, tekrar yüzü- - Evet Favstadır. l yatının ortte ucunu -~ sa ınıntakalarmdaki hususi teşkila•· , 
~(!çirdi. Artık Leonor yoktu. Yine - Altı! .. Ben de mescleyl böyle keş- hriyle malı doğrudan doğruya dahll-
hİQı ~ canlnnmıştı. Genç delikanlının fetmiş idim. Ey melun Favsta! .. Demek den ınlibayan cindcte olmaları hn- • t • • t • 
tı""' gu.r hüngür ağladığını gören Far- sen yalnız kralları tahtından indirmek, apıs e gecırmış ır ~ r;:,.,ı_ sebiyle İz.mirde esaslı bir arpa piyasası , ... -s...:ın şaşkın bakınarak sordu: yeni krallnr seçmek işlyle uğraşmıyor, 
~ l<inısi1•· 'niz? adam öldürtmeğe de cesaret ediyor- teessüs edemediği gibi yerli ihtiyaçları 
.Nt ~ }...t\ karşılamak uz.ere zahireci. esnafından Bı·r gu··n evvel hapı.shane _Jen çıkmış llıetl:ı • nardinalı korkudan, Pardaynnı sun ha? .. öyle ise senin ile boy ö ~ .. ş- Uı 

ilan 
Osman Ağa suy 

ile alakas 
olanlara 

Mülkiyeti müvekkillerim Ka
mil ve ~ardeş eri ile bana ait 
buJunan Osman Ağa suyunu 
Belediye zaplederek istimal ve 

m sura ile bir çok eşh s ve 

e elere satmaktadır: Bele

diy nio fuzuli olan bu müda

h le i kazıyci muhkeme te kil 
ed n ilamlarile menedildi. Bu

nn r ğmen Belediye icraatında 

devam ediyor. Tesisat masrafı 

licret ve tamirat namlariyle 

alakadarandnn hakkı olmıy n 

paralar alıyor. Bu suretle bU
tün iddiaları hükmen ref ve 

menedilen BeJediycnin başka

larına bir hak bahşedemiyece

ği tabiidir. Geçmişe ait hakkı 
talebimizi muhafaza etmekle 

beraber bundao sonra bu su 
ile alakası o!anlann bu su için 
Belediyeye bir şey vermekle 

mükellef bulunmadıkları ve 

işbu ilan tarihinden itibaren 
on beş gün içinde belediye 
ve alikadaranın aşağıda yazılı 

adresimize müracaat ederek 

bizimle anlaşmak istemedikleri 

takdirde tarafımıı:dao bu su 
kat ve mecrasının değiştirile· 

ceği ilan olunur. 
2117/937 

lzmir ikinci noterliğine: 

Kamil ve kaı deşlerinin ve• 

kili sıfatiyle ve şahsımdan asa· 

leten tanzim etmiş olduğum 

berveçbi bili ilinnamenin usu
lüne tevfikan lzmirde münteşir 

Anadolu gazetesiyle neşrü ila

nını dilerim. 

Jzmirde Kaymakam Nihat 

caddesinde Şen hanında avu
kat Naci Selek. 

21 Temmuı 
Umumi No. 7162 

1937 

Hususi No. 11218 
Daire dosyasında mabfuı: as

lına mutabık olan işbu ilanna• 

me sureti Resmi ilanlar tirketi 
için tasdik kılındı. 

Bin dokuz yüz otuz yedi se· 
nesi T emmu:zun yirmi birinci 
günü. 

lzmir ikinci noterliği resmi 
mühürü \'e M. Emin 

Erener imzası 
(2502) 1360 

iç Hastalıkları mütehassısı 
DOKTOR 

r m 
dı.ı: 'Un tten titreten bir 'Sesle inliyor. ınclt benim için bir vazife oldu. başka ortada alıcı dn yok gibidir. b 

- Bitmedi - Bununla beraber son hafta içinde Ve ir palfo calarken yakalanmlSflr 
1 

d;-1 Oh ... Onun öldüğünü söylediniz ... ••••••••••-• fiatlerde kuvvetli bir ilerleme meyli D" · · ' ' ' 

Memleket hastanesi dahili 
haslahklnrı seririyat şefi ikin
ci Beyler sokağmda inhisar
lar tütün satış deposu karşı· 

·t;t ,. .,_ görUJınıı.,..ur. un ~c~rı~ızde . doku~ c~rmii 1 Bir_ gü_n .ev_ ve.l 
0

Üç buçuk. aylık 
l-atı ~ni? Viyoletta öldU ha! ... Parda- F ~~ meşhut hadısesı teapıt edılmış ve lmahkümıyetmı bıtırcrek hap:shone--
dı.ığ' suylc!. .. Onun benim sevgilim ol- raDSlZC3 HBAKLA: s~çlu.ları nöbetçi mahkemelere tev· den çıkmı§lı .. Bir adamın paltosunu 
le lınu, onu tekrar bulabilmek ümidiy- husus"'ı ders nftalık borsa satışı olan 3G85 çuval dı ~dılerek, hepsi hakkında da muh- çalarken yakalandı .. 
11.111~ nı ndığımı söyle. O ölünce, benim baklnnuı 735 çuvalı hazır ve 2950 çu- telıf cezalar ·verilmiştir l B kt it • 

~ s b• valı d li ln 1 B l " -- u sıca a pa oyu ne yapacaK· 
~a ı~umıyacagımı ona anlat!" Muktedir ve tecrübeli ır va e o rak satılmıştır. Hazır ma • un ardan üç tanesini enteresan bn? •• 

i~ 1,htsız delikanlı delilik alametleri Muallimden Fransızca hususi lar 4,5 • 4,25 vadeliler ise 4,375 - 5 ku- bulduğumuz için yazıyoruz : _ lhiradır .. 
~ arııf'ıin kol•ınu şiddetle yakaladı, ders olmak ve çok kısa bir ruş arasında muamele görmüştür. Meşhur sabıkalılardan Domuz '--· Polise bir lim rüşvet teklif et-

' rıs~u: Bundan bir hafta evvel 4,25 kuruş- Veliyi tammıyan yoktur... Fakat 
~~ i S z kimsiniz? ... Bu kadın kim? zamanda Fransızcayı öğren· tan 875 çuval hazır ve 146 çuval vadeli dün mahkeme huzuruna çıkarıhn mı::Y~landır .. 
~r \ııı Viyolettanm öldüğünü ona ha· mek isteyenler (Y.K) adre· bakla satışı kaydedilmişti. Geçen st.?nl.! Veli adındaki ndam, domuz Veii 
ıı ~,vetdinız7 Onu nereden tanıyorsu- siyle idaremize müracaat fiatlcri de hemen heme~ ayni idi. değildir .• Ta§ çıkartan gaytan bıyıklı -- Son sözünü söyleL 

CvıJl'r' . etmelidirler. 1-7 Bakla piyasası geçen haftaki vaziyc- perişan saçlı, çiçek suratlı ikinci Veli garip bir vaziyet aldı. Mü-
~~ 1 C\·ındcn oynamış, yüzü bcm- ;..~~;.;s;.;;;.;.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;m;;;;:iiiiiiiiiiiiiiiiiii_._ tini bu hafta sonuna kadar muhafaza Velidir.. ekkilinin hukukunu rnuhafuza eden 
h kesilmiş olan Kardinal, Şarlın K J il d etmiş ve 20/7/937 de fiatler fırlamıştır. Hakim sordu : avukat tnvriyle : 
~ "'cı ur lderini parçalıyan bir sesle iZi ÇU U a sa- Mc.,sim haşındanbcri 4,5 kuruşu geç- --- Kaç sabıkan varı - Her vakit huzurunuza geliyor 
'll!3vı rdı: J k b miyen flntlcr ınezkur tnrihte beş kuru- --- Allah bilir!.. ve beni mahkum ediyorsunuz .• ivi 

llt!tirı.~ n 1nı kimim:' ... Bir kadının lfı· f 1 1 ağ Ve e V şa çıkmış ve hoyli işler de olmuştur. Fi- Daktiloskopi kaydı okundu .• Ve- güzel, fakat ben artık uslandım. Bir 
~ı:ııll\u~ u~:nınış. o lanet yüzünden ınah· Kızılçullu istasyonunda kah· at yükselişinin sebebi isteklerin fnz· linin hırsızlıktan, esrardan, gasp- daha huzurunuza gelmiyeceğim .. 
•atıj· ır adamım! Bana bakınız!Ben lasından ve bu vaziyetin devam edece- tan yirmi üç defa mahkum olduğu Namusum üzerin t:Öz veriyorum. 

), tı.t~al, Pn.ns Famez, Leonor dö veye muttasıl 5 odalı bir ev ve ği ümidinin kuvvetli olmasındandır. anlaşıldı .. Ve hesap yapıldı .. Otuz Affedin ... 1esele hüsnü teveccühü-
' ~ırn unun i ıkı, Viyolettnnın baba- 7 dönüm bağ 3 dönüm fidan- KUMDARI: yaşında olan bu adaman hayatının nüze kalmıştır .. 
~arı" lık cadde üzerinde bir dönüm Geçen yıllarda bu sıralarda kumda- dörtte üçünü hapishanede geçirdiği Hakim düşündü .. 

I\ uın~tsizlik içinde kendinden geç- arsa sc:hl•k ve kiralıktır. istek- rı işlerinde inki~f görüldüğü halde bu meydana çıkb.. Velinin eski ~nhkiimiyetlerinin 
........ \r nt-dınalı baştan aşağı süzerek: lilerin Mimar Kemalettin cad- sene işl!"r henüz. i~tihasız cereyan et- Hakim bir daha sordu : infaz edilip edilmediğinin sorulma-
rı;1, ıyolettanın babası! diye mırıl· mektcdir. Hafta satışı yukarıda gös- -- Ne olacak senin böyle halin? sına ''e kendisinin derhal tevkifine 

1-~ <ıl desinde Mehmet Ali Mermer- terildiği Uz.ere 53 çuval olup füıtler ne- -- Ben de bilmiyorum.. karar verdi .. 
•'-ı H çıngene karısına ınerhnmct· o~uk ticarethanesine müraca- vine göre 5,75. G,5 kuruş arasında mü- Suçlu Velinin son hikayesi şu- Bu kararı müteakip Veli ceza evi-
~ u b' 

ır bakıs fırlatarak· atlcri 1-6 (1367) tehalülir. dur : ne gönderildi .. 

ıncla 65 numaralı muayene
hanesinde hastalarım kabule 
başlamıştır. Telefon 3956 

Evi : Göıtepe apartmam 
karşısında No. 1018 

Telefon : 2545 

iz.mir Belediyesinden: 
1 - G dıkli erbaşlarm m(>nı• 

balarına dair olan 2505 saı ı'ı 

kanuna ek 3221 sayılı ve " • 
6 937 günlli kauun. 

2 - 3222 ssyılı ve 9 · 6 
93i gün) i teh.iz knnun. 

3 - Göçmenlerle l'nkle 1

İ· 

len!ere ve muhtaç çiftçi1ere >· 

humh.ık ve }".emlak dağıtılma ı 

ha"kmda 3242 sayılı ve 11 -

6 • 937 günlü kanun belediye· 

deki ilan tahtasına as1ldı hcr

keıçe bilinsin. (2500) 13-;1 



Sahife 8 

Otel S 
Tilkilikte 

Yeni temiz 

mefruşat 

Banyo 

Bol hava 

Ucuz fiat 

KSEK. 
Telefon 3206 

lzmirin en havadar yerinde ve denize karşı levkalade liitit man

ıaralı çok temiz ve emniyetli yegane oteldir. 

lzmir inhisarlar baş müdürlü
ğünden: 

Alsancaktaki depolarımızda mevcut 10855 kilo kullanılmış 
kalın çul ve 4206 kilo iskarta çul ve kanaviçe parçaları pazar

lıkla sahlacaktır. 
Muhammen fiatleri 15 ve 7 kuruştur. isteklilerin 144.20 lira 

teminatlariyle 28 - 7 - 937 günü saat 15 de Başmüdürlüğümüz
deki komisyona gelmeleri. 

IZMIR SICILI TiCARET 
MEMURLUGUNDAN: 

Tescil edilmiş olan Osmanlı 
Bankası lzmir şubesinin 14 - 7 -
937 tarihile tasdikli sirküleri 

Ticaret kanunu hüb.ümferine 

göre sicilin 2039 numarasına 

kayt \'e tescil edildiği ilan 

olunur. 

T. C. lzmir Sicili Ticaret 

Memurluğu mührü resmisi 

ve F. T enik imzası 

1: Sirküler 

IZMIR OSMANLI BANKASI 
lzmir şubemiz namına, S 

Temmuz 1937 tarihinden itiba

ren muhtelif sıfatlarla imza 

atmağa izinli memurların im

zan örneklerini bağlı olarak 

sunuyoruz. 

ı,bu Sirkülerin evvelki Sir

küleri iptal ettiğini bildirir, 
keyfiyeti noletmeniıi dileriz. 

Saygılarımızla, 

OSMANLI BANKASI 
Türkiye Umum müdürlüğü 

Umum Müdür 
lmza okunamaı.ııştır 

Mes'ul Murahhas 
imza okunamamıştır 

OSMANLI BANKASI 
lzınir Şubesi 

Namına imza atmağa mezun 
Memurlar 

isimleri aşağıda yazılı me• 
murJarın imzalan lzmir şubesi 

için Banka cari muamelata hak
kında muteberdir. 

Bankayı taahhüt altına so
kan bütün mektuplar \'e sair 

vesikalar atide gösterilen şerait 

dairesinde iki memurun imza· 
sını havi olmalıdır. 

GERi ALINMAZ KREDi
LER, TEMiNAT MEKTUP
LARI ve KABULLER "A,, 
sınıfına dahil iki memur tara · 
fından imza edilecektir. 

GAYRI UMUMi KREDi 
MEKTUPLARI, ÇEKLER ve 
POLIÇALAR gibi diğer vesaik 
ile alel'umum MUHABERELER 
bila tefrik ya 11 A" sınıfına da
hil iki memur, yahut "A" Sı

nıfındaki memurların birile "B,, 
sınıfındaki memurforın biri ta-

rafından müştereken imza edi
lecektir. 

Bu izin UMUMf KREDi 
MEKTUPLARINA şamil de· 
ğildir. UMUMİ KREDİ MEK
TUPLARI vermek salahiyetini 

haiz şubelerimiz namına imza 
ııtmağa izinli memurların imza 

örnekleri için Bankamızın mu
habirlerine da2"ıtılmış olan hu-

22-24 12496) 1363) 

su~: mecmuaya bakılmalıdır. 
A,, sınıfı 

Müdür, 
Bay H.HARFUŞ 
Bu suretle imza atacaktır: 

d 
H.Harfuş 

Nü ür 
Bay E.BAKIOGLU 
Bu suretle imza atacaktır: 

Baş muhasip 
E Baki 

Bay j. PROSSEN, 
Bu suretle imza atacaktır: 

Servis şefi 
J.Prossen 

Bay C.BARABICH 
Bu suretle imza atacaktır: 

Barabich 
"B sınıfı 

" Servis şefi, 
Bay S.KÔSEOGLU, 
Bu suretle imza atacaktır: 

Köse oğlu 
Servis şefi, 
Bay R.MITRANI, 
Bu suretle imza atacaktır: 

Mıtranı 
Servis şefi, 

Bay M.S. ÜNÜVAR, 
Bu suretle imza atacacktır: 

Ünüvar 
Kasadar, 
Ray M.S. ÖNER, 
Bu suretle imza atacaktır: 

S.Ömer 

Bu bin dokuz yüz otuz yedi 
senesi Temmuz ayının birinci 
günü tarihile o 1an bu sirküler 
%İrint: mevzu imzalar şahıs ve 
hüviyetleri dairece marufum 
Phi'ippo Garelli ve w.H. Bri· 
erre imznlari!e temsil edilen 
Osmanlı Bankasmm olup mu· 
vacehemde vaz ve mündereca
tım tamamen kabul ve ikrar 
eyledikten sonra Noter kanu
nunun 67 inci maddesine tev
fikan tasdik ettim. 

7745 - 1897 
1 temmuz 937 

T.C.Beyoğlu Dördüncü No .. 
teri resmi mühürü ve imza. 

Genel sayı 6816 
Özel sayı: 1175 
Ba sirküler altındaki İmzala

rın şahıs ve hüviyetleri daire
mizce maruf Osmanlı Bankası 
lzmir şubesine A sınıfı salabiyet
Jerile tayin edilmiş olanMüdür E. 
Bakkıoğ 'u ve Baş muhasip j. 
Prossen ve servis şefi C.Bara
bicb'in olup münderecatını bil
kabul bizzat vazedilmiş olmak
la el imı.alnrmı havi bir nüs
hası dairemiz dosyasında alı
konularak usulen tasdik kılan
dı. 

T.C. lzmir ikinci Noteri M. 
Emin Erener resmi mührü 

ve imzası 
Genel sayı: 6817 
Özel sayı: 1175 
Bu sirküler suretinin dairede 

sakh 6816 umumi numaralı as
lına uygun olduğu tasdik kı
lındı. Bın dokuz yüz otuz yedi 
yılı Temmuz ayının on dör· 
düncü Çarşaıı:ba günü. 

14 Temmuz 1937 
Izmir ikinci noteri resmi 

mübril ve N. imıa 
(2498) 1361 

YENfASlR 

SACUK:sotUKlUK·EKOHONf 
• - - - - DEnU.TİR 

l<ELVİNATOR-lki defa daha az i 1 diii _::: 
halde aynı randöman elde edilenyegano soğuk~ava dolaplan 

18 Ay Veresiye Satış 

SAHiBiNiN SESi 
ARTHUR VETTER 

JZMIR - Saman iskelesi ( Büyük Kardiçalı Han) 

AYDINDA : Mehmet Gürer - ÖDEMiŞTE : H. Avni Güler 

MUGLADA : Ahmet Sabri Acarsoy 

anızı yıt<amaıc &l"tık bir kOlfet deHlldlr, 
zira gayri kablll kıyas otan PERLO
OENT diş macunu bu kOlfell ortadan 
keldırmışı1ır. 

PERLOOENT çofc-ıevftll old;~1T .. °ğtbl, 
olu~unuzu da 11rinlellr. 

; - -
, ~~~~.?~ui·Uim~~~~·l ere """4~ ~ .Ar-;a.~J:.cctu. ,..u(~cılc:ıJ· 

TURAN Fabrikaları mamu14tıdır. Aym zamanda Turan 

tuvalet sabunlarını, treş sabunu ve kremi ile gfiıeUik krem

lerini kullanınız. Her yerde fil tılmaktadır. Yalnız toptan aa

tıılnr için lımirde Gaıi Bulvarında 25 numar da umum acen
telik Nef'i Akyaıılı ve J. C. Hemsiye mlirnctıat cdini%. 

Po ta Kut. 4 Telefon e4s& 

En Parhk 

Kudreti 

Daimon Elektrik pilleri dünyada tanınmış pillerdir, Daimon 

pili kulfanan hiç başka pil kullanmaz. 

Umum deposu : Sulu ban civarında 28 - 9 Hüsnü uz. 
Ödemişli. 

Borsa intihap heyetinden: 

. 
... , 

lzmir Ticaret ve Zahire borsası talimatnamesinin 13 üncü 

maddesi mucibince yıllık Borsa idare heyeti seçimi 26 - Temmuz -

937 Pazartesi günü saat 10 da bor a binasında yapılacaktır. 
Seçime iştirak edebileceklerin adlarını gösteren Listeler 

Borsada asılmıştır. Alakadarların o gün o saatte Borsaya gele· 

rek reylerini kullanmaları ilan olunur. 

2492 (1365) 

Bir Gripin almadan evvel 
--~----~- - ~ 

Istırabın ve ağrının en 
şiddetlisini en kolay, en 
çabuk ve en ucuz geçir
menin çaresi bir kaşe 

GR1P1N almakbr, mideyi 

bozmaı, böbr~kleri kalbi 

yormaz. 

• 
22 TEMMUZ PERŞEMBE ı;E 

&Q 

• 1 

Aldıktan beş dakika aoora 
-········· ....... ··-········ ······--- ···-·······--

Ucuz - Tesirli '- Zararsız 

G R 1 P 1 

TOL 
BEYOGLUNDA 

eli 
••••••••••••••• 

Si it C DE 

e 
OTEL l 
••••••••••••••• 

Bu her iki oteHn mlisteci.rİ 
Tilrkiycnin en eski otelcisi 

BAY O ER lUTFIDIR ................ 
Kırk iki senelik tecrübeli ida· 

rtıile bütün Eğe halkına ken" 
diafni sevdirmiştir. 

Ot ll rinde misafir kalanlar, 
kendi evlerindeki rahatı bu· 
)urlar. 

Birçok h uı uciyetlerine ilaveterı 
fiatlar müt hiı ucuzdur. 

1 

arahisar Maden 

uruınu 

Böbrek, karaciğer rahatsızlıkları"' 
na, azımsızlığa karşı en iyi ve 

şif alı maden suyudur 

er yemek e biri i 
Bardak içiniı 

yeni l%mİr eczanesi TELEFON : 2067 

• 
Her işte kullanı an 

z u 
Maden kömürü t 1 e • 

Her cins kömür perakende suretile rekabet kabu 
mez fiatler dahilinde satılmaktadır. 

Adres: Kestane pazarı Bardakçılar sokak nurnara 
12 

F. PERPlNY AN . . . . . ,, ~ ' . "" . . . 


