
YEDİNCİ YIL 
~ NO. 2966 

Cuma esi 

, ______ ./ 
Sahih. Netriyat Amiri •• 

Batmuharriri 
SIRRI SANLI 

idarehane: lzmirde Birinci 
B~yler Sokağında 

(Halkın Seıi) Matbaasında 
l Birinci Kanun 936 
l'ELEFON 3503 

~İATI ( ıoo ) Para 
Buılmııbr 

Geçmiyen yazı geri verilme& 
---~~-:--~~~~~~~~~~~~~~~~~==============================================~~~~~~~~~~__. .. SESiDiR 

A_N ____ C_A __ K __ D __ A_V~SI 
~ariciye vekilimiz Cenevreye hareket etmeden evvel 2a

zetecilere çok mühim beyanatta bul~ndu 

~esefe halkın e,;niyetini, havatını 
·~ndişeye Sokacak mahiyette olma 
; ta idi bukadar acele etmiyecektik 
: 'rlilletler cemiyeti ayın 14

00

Ü;d; tonlanacak Isnanya işini 
konuştuktan sonra Sancak davamızı 2örecek 

: ~llSTÜ AHAS HAREKETiNDEN EVVEL INGILIZ SEFIRILE GORüSTü 
.lt.ııbul ıO (Hususi) - - , 

' ı.~! Bakanımız hare
~den evvel in· 
l sefirini kabul 

~tek uzun uzadıya 
tııtu. 

~fir. mülikah mü
'-kib ıazetecilere 1 

~ beyanabnda, 
~tak meselesinin · 
"-eyin bu toplan
'da halledilece
'-den, ümid Yar 

~.'-duğunu sôy· 

'· 
~ ~ iSMET INÔNÜ ve TEVFİK RÜŞTÜ ARAS 
~•nbul 10 (Hususi) - relerin, umumi olarak iyi bir 

: \i •k meselesini Milletler hava içinde cereyan edece-

\ 
Yeti konseyinde müzake- gw ini ümit ediyorum ,, . . .. 

1ı..,lçi11 Tevfik Rüştü Arasın " Fransız Başvekilinin 
, ~tindeki heyetimiz An- Fr~s~ ile l ürkiyenin birbir-

•dan geldi. lerının d . stluğuna kıy;:net 
'.t le.,f'k R .. tli A b vermek hu3usunda işittiğimiz 
,..~ ı uı ras, eya- b 

1Qlada ı ·· 1 d' eyanah. bu ümidimizi tak-
şun arı soy e ı: . 

....._ " v vıye edecek mahiyettedir. 
~ Sancaktan aldıgımız Biz Sancak meselesini 

ı' \ rler halkın emniyeti ve Konseye iki cepheden m''t -
JS )'t ü . d' u e 
,. \ l zerıoe en ışe vere· kaddim ve esas m~sele ola-
' '-e ın~hirette 0~~a.saydı, rak götürdük. Tabiidir ki bu 

'-! Y ıçhmaına gıdışı nor- ictimada evvellemirde müte-
ji ~ t~plantıya bırakacaktık.,, kaddim mesele en başta 
1' \ '1ı1Jetler cemiyetinde gelir. 
.,i \ t.Itya ve lskenderun "Milletler cemiyeti ictima-
J• ~etrafındaki müzake· larında, noktai nazarımız ha-
l• c::J - ----- -----

·~ ~tiltere kralı Edvard tac ve 
tahtından f erağat etti 

~erıdisinden birbuçuk ~:ş kÖçük olan kardeşi ,, qk d 
'---e York flıncı Jor j unvanile tahta geçecek 

,, \ -oo ----------

:: ~\1ard Danimarkada oturac~k 
'' \~?~dra 10 (AıA) - Kral ı Avam kamarası içtimaına 
ıb \t •tınci Edvard tahtan fe- saat 15,45 te başlamıştır. 
ti &~t etmiştir. Londra 10 (A.A) - Vali-
' 6~tbakan M. Baldvin saat dei kraliçe tahta geçecek 
ı ~tt ta kral 8 inci Edvardı1J olan Dük Dö York'u ziyaret 
-' \~t tn feragrt ettiğini ve etmittir. 

1 ,, kardesi Dük Dö Yor-
~ Reçcceğini bildirmiştir. 
, l *** 

ıJ ~tıdra 10 (A.A) - M. 
~·•in bu ıabah validei 

J ~1Yİ ziyaret etmiş ve ondan 
~ ' &ıbakanlığa dö.nerek 
~ •abah Kan' dan dönen 
~. ct.nı Simpson'un avukata 
~Cioddar iJe görüşmüştür. 
~~ · Baldvin saat 15,30 da 

Qı kamarasını yarmıı ve 

*** 
Kopenhag 10 (A.A) - ln

kiltere kralının başmabeyin
cisinin bundan bir müddet 
evvel Kopenhaga gelerek 
satılık malikaneleri gezdiği 
bir gazetede yazılmakta ve 
kralın istifadan sonra Dani-
markada oturacağı haber 
verilmektedir. • 

Londra 10 (A.A) - Ka-

EZiLEN KARDEŞLERİMiZDEN BiR GURUB 
riçinde bir tez ileri sürmek bugün açılan fevkalade dev-
bizim için mümkün değildir." resinde müzakere edilecektir . 

"Beyaz kitabm üçüncü ve Meclisin ilk günleri biç şüp-
dördüncü ~üzleri ç ktı. Ka- hesiz ispanya işlerinin mü-
mutaya takdim edilmek üze• zakeresine tahsis edilecekse 
redir. de Pazartesi gününden iti-

Paris, 10 - Havas bildi- haren meclisin Sancak mese-
riyor: Sabcak meselesi de leıile meşgul · olması karar-

. Milletler cemiyeti konseyinin laıtırılmııhr . 

bine topladtısi iki saat sür
müştür: Vensmister sarayın
dan alınan malumata göre, 
dün akşama doğru M. Bald
vin kralın Madam Simpson 
hnkkındaki projelerinden~vaz 
geçmeğe niyetli olmadığını 

kabindeye bildirmiştir. 

Kanuuusaniden hiçbir inhi
raf mevzuubahs olmadığın
dan parJAmento mebafili kra
lın tahttan vazgeçmesini buh· 
ranı halledecek yegane çare 
olacağı kanaatini beslemek· 
tedirler. 

Bununla beraber herşeyin. 
kralın bugün alacağı kat'i 
karara bağlı olduğu Hive 
olunmaktadır. 

*** 
Londra 10 (A.A) - Roy

ter Ajansınm parlamento 
muhabirinin söylediğine göre 
kr•l tahtan :feragat etmeğe 
karar verdiği takdirde fera
gat kararnamesi derhal imza 
edilecek ve Dük Dö Y ork 
tahta çıkacaktır. 

Bu husustaki kanunt ted
birlerin pmdiden ahnmıı 

olduğu ve kanun prejesinin 
yarın akşam Avam kamara
sına tevdi edile~eği söylen· 
mektedir. 

Bu kanun lüzumu t akdirin• 
de haftan sonu·ndan evvel 
her iki meclis tarafındun 

tasvib edilebilecektir. 

*** 
Londra, 10 (A.A) - Dey

li Telgraf gazetesi geçen ge
ce dolaşmakta olan şayiaları 
mevzuu bahsetmektedir. Bu 
şayialara göre kralın tahtan 
feragat etmesi şimdiki buh· 
raoı izale edecektir. Kabine
nin bu sabah toplantıya da· 
vet edilmemesi şayanı dik
kattır. 

Morniog Post gazetesi ka
bine kral ve Madam Simp
son arasındaki müzakerelere 
bağlanan ümitlerin heme· he
men tamamen zail olduğunu 
yazmaktadır. 

1700 senesinde neşredilen 
. kanunların değiştirilerek kral 
Edvard tahtı miresınuı York 
Düküne geçmesi temin edil-

- So11u 4 üatOdo -

Adanada sular 
artık çekilyor 

. 0000-----------------
lzmir li bir yavru felaketzede-

lere 185 kuruş teberru etti 
Adana 10 ( Hususi ) - Son feyzan felaketi dolayısiyle 

Çokorovadaki mahsul tamamile ölmüş ·gibidir. Adana halkı· 
oın felaketzedeler için topladığı ianeler 10 bin lirayı bul
muştur. 

A - , ~, d d ki . ~'"''"""""""'"'"'""""""""""""'~· 
taturK ün gön er i erı A A u F 

10 bin lira felaket mıntaka- T S JlR 
sında büyük bir şükranla HAFTASI 
karşılanmıştır. 

Felaketzedelerin sıhhi va
ziyet?e:·i alınan tedbirler ne-
ticesinde çok iyidir. Bir kısım 
mektepler henüz açılamamış
tır. Caddeler toprak ve mo
loz yıgınlarile doludur. 

Sular çekilmiştir. Köylerle 
irtibat başlamıştır. Bilhassa · 
cenup kısmındaki alh köy 
den irtibet temin edilmiştir. 

Amerika. Bulgar ve Sov
yet elçisi Adana felaketi kar 
şısında duydukları Dteessürü 
bildirmişlerdir. 

BiR YAVRUNuN 
TEBERRÜÜ 

Bornova Kars mektebi 
beşinci sınıf talebesinden 
Egri bozdemiı 3 ayda top
ladığı 185 kuruşu Adana 
felakatzedelerine teberru et-! 
miştir. 

"!J• 

Pasiç'in ölümü
nün 10 DCU 

yıldönümü •• 
Belgrad 10 (Radyo) -

Müteveffa Yugoslavya dev
let adamlarından Pasiç'in 
ölümünün onuncu yıldönümü 
münasebetile bugün mezarı 
başında büyük merasim ya
pılmış , M. Stoyadinoviç bir 
söylev vermiştir. 

Yarın Gazi heykelinde 
toplantı var 

Yedinci Yerli · iMallar •• 
artırım haftası, yarın batb
yacaktır. Bu münaıebetle 

yann saat 15 de Gazi bey· 
keli önünde b6ylk bir 
toplantı yapılacak, ve ba 
toplanıya bütün devair midir 
ve memurları, Esnaf teıek· 
külleri, talebeler iıtirak 
edeceklerdir. Belediye reiıi 
Behçet Uz da, Artırım haf· 
tası hakkında bir nutuk 

r verecektir. 
~----------------.. -----------------------------
Fransız - lneiliz uzlaşmasını 

Markisist ş~fler reddetmişler 
Londra 10 (A.A) - Daily Mail gazetesinin Valanaiyadaa 

aldığı bir habere göre Markisist şefler pazartesi giloü kea
diJerine verilen Fransız • lngiliz uzlaştırma projesini mlitte· 
fikan reddetmişlerdir. 

Bu şefler ispanyanın elinde bulunan kısmında demokratik 
bir esas dairesinde reyiama müracaat imkanı olmadıi• ka· 
naatın dadırlar. 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR ----------------.... ------------~------~ 
Meşhud suçlar kanunu 

cı eşhud suçlar kanununun ehemmiyetle ve kınanma 
ruhuna uygun bir şekilde sür'atle tatbiki say"'ıinde 

bu suçların mikdarda azaldığı görülmektedir. Kanunun tat· 
bikine başlanalı henüz iki ay ve ıekiz gün geçtiği halde, 
tutulan istatistikler bu suçların pek çok azalmakta oldup· 
nu tesbit etmektedir. 

Kanunun ilk tatbika başlandığı birinciteşriu ayının ilk 
haftasında Müddeiumumiliğe meşbud şuçlara aid 70 it ıeJ
mişti. lkinciteşrin ayının ilk haftasında bu mikdar 50 ye 
ve birincikanun ayının ilk haftasında da 32 ye düşmüıtür. 

Yeni kanunun doğurduğu bu bayırlı netice karıııında 
halk çok memnundur. Kanunun ceza tehdidi altına koydutu 
suçun cezasının derhal tatbik edilmesı cezanın iıllh edici 
ve ibreti müessire teıkil edici kuvvetini bu münasebetle 
iÖstermiıtir. Halk vaziyetten çok memnundur . 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 

.. 



ölümün esrarı 

ölümden neden 
korkuyoruz? 
--~~~~~~~~--~~~~~~ 

( Dünkü sayıdan devam ve son ) 
u Ölüm, şimdiye kadar ı lardır. Bu mahkumlar bir 

bütün azayı bedeniyenin, koltuğa oturtuyorlar ve bel-
, büceyratın ve kalbin daimi lerinden bacaklarından bağ· 

tevekkufu olarak tarif edili- !andıktan sonra tıraş olmuş 

1 yordu. Halbuki fen gösteri- başlarından 1000-1200 volt 
yorki bunlar tamamile tevek- elektrik ceryanı geçirilir. Bu 
kuf ede'3iliı· de insan ölmez. ' cereyan bir buç.uk dekika 
insan, ~ncak vücud çürüme- geçtikten sonra cesed büs-
ğe başladığı zaman katiyetle bütün ölmüştür. 

ölür. Bundan evvel bir cese· Berhayat oJmasına imkan 
' din ölü olub olmadını anla- yoktur. Fakat kalb daha bir 

mak kabil değildir. Biz müddet darban eder. Bun-
ekseriya kalb durunca öldü dan da anlaşılıyor ki kalbin 

. raporunu veririz. Halbuki darban veya sükütunu hayat 
benim tecrübelerim göster- ve öJüm için bir mikyas 

; miştir ki kalb durduktan telekki etmek hatadır. Size 
~ sonra da canlanan insanlar 

vardır. Ötüm ani bile olsa, 
cesed yavaş yavaş, adeta 
santim santim ölür. 

Bazan cesedin yarısı ö~ür, 
diğer yarısı ölmezden evvel, 
tekrar· canlanır. Hele nefes 
almaz diye bir insaaın ölü
müne hükmetmek büsbütün 
yanlıştır. Ben nefes almıyan 
ve öldü zannedilen binden 
fazla cesad canlandırdım. 

Yapılan uzun tecrübeler
den bir insanın ölü olup ol
madığını anlamak için en 
salim çare kanı muayene 
etmektir. Kan al renkte ve 
ıevşek ise insan ölmemiştir. 
Koyu kırmızı ve puhtılaşmış 
ise, cesed ölmüştür. İnsan 
kakikaten öldüğü saniyed~n 
itibaren kanın renği değiş

meğe ve mayi de koyulaş
mağa başlar. ,, 

·Doktor Mayere göre, en 
sağlam ölüm elektrikle idam 
edilen mahkfiıl'ların ölümü
dür. Bir mahküm bir defa 
elektriktec geçirildikten son 
ra artık o cesedin sağ kal· 
mış olmasına imkan yoktur. 
Bu münasebetle doktor Ma-
yer, kalb darbanının ölüme 
Yeya hayata dclalet edemi
yeceği haklundaki nazariyeyi 
takviye yollu bir misal dalia 
zikretmektedir. Mayer diyor 
ki: 

garib bir şey anlatayım : 

Bir insanı öldürmek için 
Hizım gelen elektirik cerya
nınm mıktarı, adamına göre 
değişir. Bazı insanlar vücud
larından bin voltluk ceryan 
geçince derhal ölürler. Bazı
larını öldürmek için ise bu 
ceryanın daha çok ve daha 
uzun bir müddet geçirilme
si lazımdır. Fakat asıl garib 
olan nokta şudur : Bir insan 
ne kadar küçük olursa, onu 
öldürmek için o kadar fazla 
elektirik ceryanına lüzum 
vardır insanın cüssesi ne 
kadar büyük olursa, onu 
öldürmek o kadar kolaydır. 

Küçük cüseli insanlar ise 
kolay kolay ölmiyorlar. Bu
nun sebebi, henüz izah edil
memiştir. 

işte ölüm hakkındaki ma
lümahmızın mecmuu bundan 
ibarettir. Ölüm filhakika 
korkunç bir şeydir. Bunun 
hakkında hiç bir şey bilme
diğimizi öğrenmek de bu 
korkumuzu tehfif edecek bir 
mahiyette değildir. Bu izahat 
karşısında ölümden daha 
korkunç ancak bir şey var
dı r. O da ölüm hakkındaki 
bu noksan malümat yüzün· 
den diri diri karanlık bir 
mezara gömülmük.. Allah 
dostu düşmanı böyle bir 
akibetten esirgesin!. 

Kalbin durmusı, bir insanın SON 
mutlaka ölmüş buludüğuna j oo----
delalet etmiyeceği gibi kalbin T k• M k k 
darbanı da bir cesedin mut· : roç ı e s a 
laka canlı olduğuna delalet 1 •d• ? 
etmez. Kalb durur, insan ya mi gı IyOr • 
berhayat olur.Kalb darban Brüksel - Meksika hükü
eder. insan ölmüş bulunur. 1 meti Leon lTroçkiye Meksi
Bu ikinciye en iyi misal elek- kada ikamet etmek müsaa
trikle idam edilen mabkücn- 1 desini vermiştir. 

KATI N 1 

Vicdan azabları 
-3-

En sa.~lam ölünı clektirikle idanı edilen 
mahktım)arın ölümüdür 

Doktor, aı tık benim için 
ölüm muhakkak. Mücrim 
hayatımın sonunu yaşıyorum. 
Bakın on sene evvel anne
min ruhu bunu söylemedi mi ? 

Doktor Galikof'un yüzüne 
bakıyor. Ne söylediğini anla· 
mağa çalışıyordu. 

- Söyliyorsunuz. Anlamı
yor.um, ~iye sordu. 

Galikofu yerinden aaldırdı, 
karşisına bir iskemleye oturt
tu. Gahkof gözlet ini meçhul 
bir nuktaya dikerek, hepsim 
söylemeğe muvaffak olamıya· 
cakmış gibi telaşle anlatma
ğa başladı:' 

- Doktor, ben katilim. 
Hem de korkunç bir katil, 
bütün gayem: Hayırlı işler 

. . -

c ftalkıa leıt ) 11 1 inci KinUD 

--
Samsunda tü
tün satışları 

cansız 

Demir fabrikası mukavelenin DUNYADA 
imzası münasebetile Taymi- NELEI\ ? 

sin bnr makales~ OLUYOR,;. 
Samsun - Bir laydanberi 

başlıyan tütün satışları, di
ğer mıntakalardakine naza
ran bu havalide aavaş git
mektedir. Piyasa açılalıdan
beri Samsun ve Bafrada an
cak yarım milyon tütün sa-

1 
tılabilmiştir. inhisarlar idarO>· 
si de mübayaata yavaş ha
reket ediyor. 

Bu sene Amerika kumpan
yalarının tüccardan mübaya
atta bulunmamaları yüzünden 
birçok tacirler tütün alıb 
almamak hususunda tereddü
de düşmüşlerdi 

Samsun mahsulü dizi ton
ka 75-120, Bafra 65-105 
kuruş arasıoda, Görmez tü 
tünleri de 5-15 kuruştan 
tan satılmaktadır. 

Bu vaziyet karşısında zür
ranın çoğu tütünlerini tonka 
yapıb satmaktan lvazgeçmiş
ler ve demet yapmağa baş ; 
lamışlardır. 

Uçak bisiklet 
Bir Alman mühendisi Ham

burg Aerodromuna uçan bir 
p\siklet takdim etti. Bu bi· 
sikletle 447 kilometre mesa
fe uçmuş. 

Bu bisiklet bit planöre 
benziyormuş, kalın bir yel
keni varmış, pervanesi, bi
siklet gibi pedalla dönüyor-

Times gazetesinin lstanbul arasında imzalanan ilk mü-
muhabiri Karabükte Sürmer him ve ekonomik mukave-
bankın yaptıracağı demir ve ledir ve yeni lngiliz - Türk 
çelik fabrikasının inşası için dostluğunun bir delilidir. Dr. 
Sümerbank ile lngiliz serma- Şahtan ~ Tiirkiyedeki faaliye · 
darları arasındaki mukavele- tine rağmen kazanılmıştır. 
nin imzalandığınc an bahset- Krup şirketinin bu siparişi 
tikten sonra diyor ki: almak için büyük fedakar-

" Bu mukavele harbeden hklar yapmağa hazır olduğu 
beri Türkiye ile lngiltere umumiyetle bilinmektedir." 

ooooooooooooooooooooooooeooooooo 

'. lngiltere Kralının evlenmesi 
meselesi ve Avam kamarası 

Londra 9 (A.A) - Dün • 
Ford Bolvedere'de yapılmış 

olan müzakerelerin kat'i ma
hiyette olduğu zannedilmek
tedir. 

Siyasi mahafil ile parla
mento mabafili kralın tah
tından feragatinin artık iç
tinabı garikabil bir keyfiyet 
oJduğunu beyan etmektedir
ler. 

Diğer taraftan öğrenildi· 
ğine göre, hükümdarın iş 
adamları, fE-..ragat halinde 
Kralın mali vaziyetinin ne 
olacağı hakkı:ıda müzakere
lerde bulunmuşlardır. 

Kralın Kont Choster un
vanını alması muhtemeldir. 

duğunu söylemekte idiler. 
Londra 9 (A.A) - Kra• 

lın hususi katibi Binbaşı 
Aleksander Hardioge dün 
Canterbury başpiskoposu ile 
görüşmüştür. 

Roma 9 (A.A) - Madam 
Simpson'un yakında buraya 
geleceği ve Lord Charles 
Berkeley'in köşkünde ikamet 
edeceğine dair bir şayia 
deveran etmektedir. 

Londra 9 (A.A) - Siyasi 
mehafil, tac ve tahtından 
feragati takdirinde Kralın 
Madam Simpsooa mülaki 
olmak üzere Fort Belveder
deki hususi tayyare meyda
nından hemen tayyare ile 
Oannesa hareket edeceğini 
beyan etmektedir. 

Dün akşam F ort Bolvedere 
konferansından sonra bazı 

siyaset adamları kralın tah
tından feragati meselesınin 

artık bir saat meselesi ol-muş ... 0000• 
Söylendiğine göre Kral, 

bundan sonra Akdeoizde 
bir cevelan yapacaktır. 

Mersinde arap harfleriyle 
yazan bir memur 

Mersin, - Müddı:?iumemi Şeref Eroğlu makamında otu
rurken, hususi muhasebe tahsildarlarından Ihsan içeriye 
girerek yol parası taksiti olarak üç lirayı istemiş, müddei
umumi bu parayı çantasından çıkarıp masasının üzerine 
koymuştur. Genç tahsildar, makbuzu doldurduktan sonra 
cüzdanından çıkardığı bir deftorin yawaklarını karıştırarak 
müddeiumuminin ismini bulmuş ve parayı aldığmı oraya 
işaret etmiştir. Bu defter Arap harflerile yazıldığı gibi tah • 
sildar da işaresini yine arap harflerile yapmıştır. Müddeiu· 
mumi tarafından cürmümeşhud yapılmış ve memur hemen 
defterile beı abdr mahkemeye verilmiştir. 

Londra, 9 (A.A) - Dün 
akşam Islindg' de bir nutuk 
söyliyen sabık a~ele fırkası 
lideri B, Lansbury kral ha
nedanınt karşı beslemekte 
olduğu sempatiden bahset
miş ve şöyle demiştir: 

"- Hükümdarımıza karşı 
ihdas edilmiş olan müşkil 
vaziyetten dolayı müteessi
fiz. Ve meselenin gerek mil
let ve gerek hanedan için 
memnuniyet verici bir şekH
de halli çaresinin bulunaca
ğını ümid etmekteyiz." 

............................................................................. 

iGözüMüZE- CARPAN YAZILARİ 
ı ' ı •••• .. ••••••••••••••••••••••••••o•••••••••••••• .. •••••••••••••••••• ......... . 

Su 
OU-g arihe başladığımız va-
1 U kit, insanlarda ilk bü-

vük ıstırab hatırasının, bir 
su faciası olduğunu öğreni

riz: tufan! Saadet kaynağı 
olarak da yine bir su adı 
belL~riz: Nil! 

Seyhan nehri sevgili Ada
namıza hazan tufanı, hazan 
da Nili hatırlatır, O, pamu-

yakmak, ıztırap çekenlere 
yardım etmP.k, kısaca haya
tımı başkalarının nefine has
retmekti. Fakat bu gayeye 
vasıl olamadın. Ve buna ça
lışırken katil oldum. 

Odaya kısa bir süküt 
çüktü.. Galikof içini çekti ve 
devam etti: 

- Bir gün bin türlü ha
yaller içinde eve geliyordum. 
Birdenbire yan sokakların 
birinda bir silah sesi ve bir 

imdad feryadı işittim. Aman 
yarabbi acaba birini mi öl
dürüyorlardı. Ne feci şey? 

tasavvur ediniz, doktor, ben· 
den elli adim ileride bir in:. 
san boğuluyordu. Bir insa
nın hayatına kıyılıyordu. 

Doktor bunun ne demek 

ğun hasreti, paD)ukçunun silahları ileı intikam alacağız. 
dehşetidir. Seyhan da bizim irademize 

Seyhan, geçen gün, Cemal·' kuzu gibi itaat edecektir. Ne 
paşa setlerini yıkarak, Ada- yapalım? Asır farın ihmali 
nanın mühim bir kısmı bastı; bize bütün vatan gibi, Ada-
vatandaşları boğdu ve evle· nayı da tabiatın keyfine açık 
rini yıktı. Demirini kıran olarak terketti. . . 
ağzı ölüm köpüklü canavar, Bu yasın s ~vgılı · Adana 
adanayı ve bütün memleketi için son su metemi olmasını 
yaslı etti. temenni ederiz. O, bundan 

Ondan setler ve barajlarla sonza suyun yalnız rahmetini 
betonun ve demirin bütün görsün. - Fatay 

olduğunu birir misiniz? Ha
yata kıymanım acılığını bi
lenler ne kadar azdır!. Böyle 
bir zamanda vakıt kaybetme-

meli, derhal imdada koşmrlı. 
Şuurlu bir insanın ilk vazi • 
fesi budur. Ben de silah se-

sinin gediği sokağa saptım 

ve koştum. Bir fenerin dibin
de üç adam dıvara yaslamış 

birine ateş ediyorlardı. Bir 
dakika geçse adam vurula
caktı. Birdenbire kendimi 
kaybettim. Yerdt:n bir taş 
kaptığin gibi ateş edenlerin 
üzerine şiddetle fırlattım . 

Darbeb çok müddış oladu. 
Taşı kafasına yiyenin can

hıraş feryadı bütün sokağı 
inletti. Diğerleri kaçtılar. 

Kurtardığım adam bir polisti. 

-
Bu esnada diğer polislerde 
yetiştiler. Kaçanların arasın· 

dan koşarak hepsini bi 
köşede sıkıştırarak yakaladı· 

lar. Mevkuflarla birlikte 
karakola gelince ne yaptı· 
ğımı anladım. Karakolda 
herkes etrafımı sarmış beni 

tebrik ediyorlar ve bana 
teşekkürler yağdırıyorlardı. 
Bir kahraman olmuştum. 
Mevkuflardan maada herke-

sin yüzüden surur akıyordu. 
Onlar ise muhterizane etraf
larına bakıyorlar, akibetlerini 
düşünüyorlardı. Onlara kur
öanlarım nazarile bakıyordum. 
Ben ne yadmıştım ? Birinin 
•bayatını kurtarmak isterken 
bir başka~ını öldürmüş iki 
kitinin tevkifine sebeb ol-

Telef on numarası 

satılır mı? 
1 

cı aponyada kapıların• till 
c:'J tarzda ilinlar koylD~ 
mağazalar vardır. Japo..., 
birçok rakamların uj'ursusl0'" 

auna inandıklarından telefoo 
• llf'" numarası seçerken çok 1D 

- 1 blJ kulpesent davranır ar, 
magv azalar uğurlu numaralar• 

• • evvelden alır ve kendileriO 
müracaat edenlere ıatorlat· 

••• 
Radyoyu fareler 

sevmiyorlar 
. . 'ftlik" i:ıı\ anımarkada bır çı ,,.. 

~ te peh çok fare °' 
mış. Çiftlik sahibi buol•'", 

oı• ' bir tüı lü başa çıkamaı 

bütün tedbirlere rağme0 fa" 
reler azalmıyormuş. ,;d 

• Son zamanlarda fa~ele ilt· 
birdenbire azaldığı görulı:P 

b
. ,.,, ... 

Eevvela bunun sebe 1 dıi' 
şılamamış.. fakat anlatıl 

)at· 
zaman da hayrcttf: kalıD•fbil" 
Çiftlik sahibi çiffliğioe 

f•'~ yük bir radyo almış. . teO 
radyonun sesinden çiftb1' 
uzaklaşmıılar. . 

••• 
Aslan esi 

[! iypzig hayvanat babÇIJll 
dünyada meşhurdur· tı• 

bahçenin bakıma aslau 
11 

şile temin ediliyor. e 
b. t•ll 

1877 denberi, tam 1? ıil 
aslan doğmuştur. ~·Y~olı 
aslanlarının resimlerıde .,d 
. . k v • • ~0Jlif 
ıyı çı tıgı ıçın n ,tıll 

stüdyoları oradan aslao • 
alıyor. 

••• 
tz 

Cennet de nıeıa tt~ 
0 

.. ft 
8•' ~ omaoya zabıtası tef" 'İt 

LtJ rabyada bir papaı• 911 ~ ın 
k 'f . S b b' • rlak: t...ola ı ettı. e e ı ,pa 'ta•1oı "1 te 
papaz cennetin bat~ .,fılı k,z 
çizmiş, bu haritayi uf• atıhi' ~l'İıni 
darçaiara bölmüş, 1 ette 
çıkarmış, istiyenlere ceP~ıerİ'" 
yer satıyormuş. Müşter• 

nin çoğu da kdın111ıŞ· ıııt• 

Fiatler de maktu: ort• bir•f 
çok pahalı, üst katı 

1
zao 

daha ucuz, alt kat• 

ley... p•'" 
Tevkif edildiği zanıao yer 

pazın cennette ikiyi.iı 

sattığı anlaşılmış. aıil" 
Dikkat ederseniz yerY fa•" 

de budala açık ' göıde~tıiYuı ~as 
tadır. Bir açık göze 

1 4t 3 
budala düşüyor. t 'kşa 

ile' .,. 
b. ıııua~e d • ı•ı 

muştum. Bunu ır dde e lthli 
insani bir hareke~ • ,d~~ '-ra 
mezdim. Kurtardıgı~ cei''1 tiıad 
bana nasıl ikralD e ;eo i•! 
tayin edemiyordu. 1' .,ef" 
ouun bu halinden artı . J 

ret ediyordum. deçıt 
~ Jet ~ .~ 

Çok buhranlı gun . joJİ d~~ 
dim. Vicdan azabı ıç , 0:r 
miriyordu. Birkaç gii~a1' il 
bu iki kişiyi kurtarb .,.tıll . . . ., 
terken üç kışıoıD 1'11 
kıydım. Polisin bayatıı:~,o d 

d v 'b' bull el tar ıgım gı ı hY ı 

hayatlarını kurtarııı• b•~ 
'f .,e LI Bu benim vazı elD pD'' 

kımdı. MabkeıneYe,' ç• 
B. etıce J 

yalvardım. ır 0 • ibİ 111 

madı Adalet beoılD g · d• 
. fk· . i de ı 

şüamiyordu. ısıD 
mahkum ettiler. f,r) 

( Ark••1 
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twzı ,_ . · ~ Bayram Hediyesi 
C.ı namra Teı. ~ · · • 
._idaresinde Milli Kütüphane ıi.~~!3 ~ s. F erıd 

için Milyonlar Kişesine Koşunuz 

~t Cuma, Cumartesi, Pazar ve Pazartesi dört gün ~ 
~itanın unutulmaz yıldızı POLA NEGRI ve meşhur )t 
ıakları tarafından harikulade bir surette yaratılan)ıt 

OSKOV A - ŞANGHA Y = 
karşısında kadın - analık hisleri karşısında kadm >+ 

'.' s araylar1nın ihtişam ve sefahatlerinden sonra ih- a 
~ anceraları ve Don Kazaklarının nefis şarkıları 
rAfCA: u. 

'• l"i' 

ijrk donanmasının Yuna-~ 
nistanı ziyareti = 

~aramunt Jurnalda en son hadiseler ~ 
.... ~~:\C:\C~~:r;:ıc,,:ı~~:\C:\C~:\C~~~JJ:=lt ~ 

likroskop gösterir ki 

GôzLERİN l\tUHAF AZA ~I ANCAK 
~ « PERFA PUNKTUELL u 
~klük c~mJar~le kabil~i.r, her cins en şık ve sağlam 

Çerçıvelerı ve guneş gözlükleri İzmir f<emeraltı 
~l'tet oteli altında Nafız Gözgördliren saat ve gözlük 

~~!~!~ -=+=+:~~~~-=---------- -=-=-~~~~ffi 

Birinci Smıf Mutahassıs l~J 

1Dr. Demir Ali r~ 
KAMÇrO'-='LU [+ı 

r•'. Cilt ve Tenasül hastalıkları ve [+~ 
. . . ~lektrik tedavisi ~i 

lzmır - Bırıncı beyler sokağı Elhamra Sineması r 
i"~,:!;~~ ... I~~~~!7!-----™J 
\~IDİr kahvecilerine müjde 
1
1
t tnüddettenberi piyasada bulamadığmız kahveler için 

l \·olarak yapılan Bebe ve Başar marka Paket Bisküvit
k tekrar piyasaya çıkardık. Sayın lzmi.r balkmın rağbe-

\' . •zan an Bebe ve Başar marka Paket Bisküvitleri güze) 
1'1ınizın en iyi bisküvitleridir. Şekercilerden arayınız. 

Yapım yeri : iki çeşmelik caddesi asmalı 
mescit cami karşısında 17 4No,da 
Dervim Bisküvit yapım yeri: 

1 ~ lsmail Atamer. 

' ~~~*klt*~~=*bt::t:tlt~:i:)fc:Jt::Jt:~" 

.. DOKTOR 
t A. Kemal 

it 
)t 
H· 

Tonay ~ 
., Bakt~riyolog ve bulaşık, salğırı ~ 
" hastalıklar mütehassısı ,. 
ı ~ &asmabane istasyonu karşısmdaki Dibek soka~ l aşın- ~ 

, l 30 sayılı ev ve muayenebanesinde sabıııh ! aat 8 den >+ 
t, kşam saat 6 ya kadar hastalarını kabul ecer. )t 
• t M.~acaat ~den hastalara yapılması la21mgelen s11ir )( 
~bblat ve mıkroskopik muayeneleri ile veremli basta- 4< 

; l'ra yapılmasına cevaz görülen Pnomotoraks muayene- ~ 

eczacı başının 
1 
l 

Meşhur kolonya ve esans ve ı 
Pudra ve kremlerini tercih ediniz 

Hediyelik 
Yeni şişelerini çok br.ğenecek çok 

beğendireceksin iz 
---"'!lGt~---

MERKEZ: 

S.FER 
• Şifa eczanesı 

Hükumet sırası 

BİLİR 

Bu defa UGURLU kişemizden 14 7 41 numarah bilete 
200,000 lira isabet etmiştir. Müteaddid defalar da 
bir çok vatandaşları servete kavuşturan kişemizden 

Yılbaşı piyan2"o biletlerinizi 
Mutlaka bu uğurlu ( MiL YONLAR ) kişesioden ahmz. 

~1uhterenı ınüşterilerimize 
Bir cemile olmak üzere ve müjdeyi yetiştirmek için en 

büyük radyo temin edilmiştir. 

İzmirde Keçeciler caddesinde 134 numaralı Milyonlar 
Kişesi sahibi HAYRİ AK DÖLEK 

Jl'~~~~~~···~~~~~~~ 
~~k:ş'eniz ·, h:t yqtınızın zevkini. sıhhatınızın 

dainıi surette koranma~ın: temin edecek ancak ~ HUSEYJN KAYIN ! 
Yi1ksel, Kabadavı rakılarıdır. ~ Zarif, temiz, ucuz mobilye evi 1 

P1 Yemek ve yatak odaları fevkalade kurulanmış 1 
---------.;..· ---·---------- U kerestelerden yapılır i '1 Muhtelif ölçü üzerine siparişier kabul edilir. ı 

9 Evlül Baharat· Deoosu 

40 renk üzerine Kız markala "Arti., kvmaş boyası 15 ·kuruşhn 

Satış yeri: 9 EYLUL Baharat denosu 
Telefon _3882 

~ Şekercilerde numara 26 
~Jı::t.:a.li:::t:2&;.:t:S~a::.tlll~ ••~~:&;:::t;;lk.t:a.C;jt:;:l(~Jj 

f ~1ıtnııııııu1ı ı11ı1aıai1ıı11ı 1ı ılı6ılı!!Oı ai ımıınt1ııııtııılı .tM1tıılı6 a~•6S 

1 DOKTOR S 
m. şevki uğur ! 

BıRıNCı SINIF .. 

Dahili hastalıklar mütehassısı & .. .. 
@ Almanyanın Hamburg üniversitesinde ~okumuş. Hasta- .. 
G )arım ber sabah saat d~:rnza kadar ve öğleden sonra it 
4:i birden itibaren geceleri dahi muayene ve tedavi eder. • 
@ · Muayenehanesi : Beylt:r sokağı bay Memdubun abo- m. 
a ratuvarı karşısında 36 numaralı muayenehanesinda. .. 
~ [ Akciğer, karaciğer, kan bastahkları kanstzhk. za- it 
@ yiflik, kalb hastalıkları, mide, l>arsak böbrek bastalıklan., 
@ • 
(f iJllliilJillllflllllf•••:··Qfl!··~·· ~ ••••••• 

• 

el •ilde muntazaman yapılar. Telefon: 4115 Mı 
f,'t~ __ >+ ---· ~EE~~manariE~~amma 
~~~:w::w::w:+~:r:~:ıc~:w::w::w:~~~~~ m TAYYARE • , TELEFON 1 
,~~~~~:~~~~~~ h ,~ k • ~ sıneması 31s1 m 
~ lzmir Yüıı Mensucatı 1 TERZi me me ze l ~ Mevsimin enBg~:?~n heyecanlı fılmi = 
ı Türk A. Sirketinin ~ 

'~ Halkapınaı· Kumaş Fabrikasının 1 Kemeraltında Hükümet karş;sında numara 24- ~ ••[ •• • • 1 
Mevsim •dolayııiyle yeni çıkardığı kumaşlar: ~ Hiç bir yerde şubesi yoktur il o um perısı fi 

Sağlam 1 • - ~-· ~.- lrredric March, Merle Oberon'un yarattıkları şaheser filmi 

Zarif 1 Tabarin Saz ~ AYRICA= 8 
@ t9l Miki (Canlı karikatürler) ve Paramunt ! 

Ve Ucuzdur 
1
. Gazinosu Elhamra sineması itsalindeki eski Ziraat bankası ~ dünya havadisleri ; 

mahallinde açılmıştır. f zmirin en iyi ve en şerefli bir yerinde' ~ 
. . Satış yerleri bu yüksek ve nezih gazino sinesine aileleri de kabul ede- ~ DiKKAT : Filim uzun olduğu için seans saati;;. şu 1 

Bı~ınci kordonda 186 numaradaLŞARK HALI T. A. Ş. 1 bilecek b!r tarzda tesis edilmiştir. En büyük musiki ustad- m suretle tertip edilmiştir: Hergün 2 -. 4,20 - 6,40 - 9 C1 
P.tım.aı Kemaleddin caddesinde Fahri Kandemir Oğlu~ ları ve en mPşhur hanende kadınlar bu sevimti yeri bir kat ~ Cumartesi ve -pazar günleri 12 de başlıyacaktır. z' 
~~~~ı~~~-- dada ~enlendirmiş ve şereflendirmiştir . ~··· .. 
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Işıklar cinayeti 
Işıklardaki bağ kulesinde 

bulunan cesed hakkmda tah
ldkat dün mahallinde mua-
•İn Şevki tarafından devam 
edilmiştir. Dünkü araşbrma
da yerde kanlı bıçak bulun 
muıtur. FaiUeri de meydana 
çıkarılmak üzeredir. 

Mazotla işliyen 
otobüsler i(eldi 

Almanyanın Mersedea Vi
yenz fabrikalarından Dizel 
mazotla itliyen iki otobüs 
dün ıümrükten çıkarılmıştır. 

Şehrimize ilk defa gelen 
bu otobüıler 100 kilometrede 
15 kilo mazot yakmaktadır. 
Bugün otobüsler belediye 
laeyeti fenniyesince muayene 
edilerek uaıiyetleri tesbit 
edilecektir. Kantarcı oğlu 
Rifat ve Etem taafından 
getirtilmekte olan bu otobüs
lerin on taneside yoldadır. 

Maliyede 
Tayinler 

Salihli malmüdürlüğüne Tor
hah malmüdürü Salih, tabsi
lit kontrol memurluğuna Sa
lihli malmüdtirü Sabri tebdi
Je11 nakledilmişlerdir. Başto
rak tahsil şefi Mehmed Şev
kinin maaşı 30 liraya iblağ 
riilmiştir. 

Şoförler imti
han oluyor 
Şehir dahilinde ve Kartı· 

yaka, Buca, Burnava arasın
.la İfliyen otobüslerin şoför
leri, belediyece imtihan edil
mektedirler. 

Şimdiye kadar otuz şoför 
imtihan edilmiı, ancak onbe
ti kazanmıştır. Diğer şoför
ler işten menedilmişlerdir. 

Otobüsler yetmişten fazladır: 
Şimdi bu ları işletecek şoför 
ltulunamamaktadır 1 

Düa otobüs s bipleri be
lediyeye müracaat ederek, 
şoför ıöstermelerini istemiş · 
lerdir. 

Apo Mehmed 
öldü 

Alaçabda Hakkı Demirayı 
katil kastile yaraladığından 
ıuçlu Apo Mehmedio dün 
ağırceza mahkemesinde da
va'ı devam decekti. 

Apo Mebmed hastahanede 
öldüğünden dayası düşmüş
tür. 

Her şey 
Bayram geliyor çoluk ve 

focucuklar için her şey lazim 
elduğu gibi dostlara da he
diyelik lazım. Bunları aJmak
için de bir sürü paraya ihti-
yaç olduğu gibi genlerce 
mağaza mağaza dolaşıb 

noksanlar1 tedarik etmek te 
bir mesele diye düşünme 
doğruca ucuzluk sergısıne 
ridib bütün ihtiyeçlarınızı 
bulduğunuz gibi yorulmadan 
aldanmadan pazarlıksız ayni 
zamanda muhayyer ' alırSlnız· 

(llafkı• Suı , 

ispanya habini durdur
mak· için teşebbüş yapıldı 

lstanbul 10 (Hususi) - ispanya harbinin askeri safhasında bir degişiklik yoktur. Asile
rin son taarruzları da püskürtUlmüştür. lngiltere ve ve Fransa harbin durdurulması için 
Rusya, Almanya, ltalya ve Portekiz nezdinde teşebbüste bulunmuşlardir. Rusya harbin 
durdurulması ve müdahale edilmemesi prensibini kabul etmiştir. Fakat ltalya Almanya ve 
Portekiz lngiliz, Fransız teklifine bir cevab vermemişlerdir.I 

~~~---------------------------------~----~~· OO .. OO--------------------------------~--------------------------

İstanbulda bitişik üçüz 
çocuklar doğdu 

Istanbul 10 (Hususi) - Ekmekçi mahaJJesinde Fatma 

ı Evlenme 
Kaiıtları 

Is tan bul 1 O ( Hususi ) 
Birinci ve ikinci sınıf evlen
me kiıtlarından maadası, pa
rasız olarak vnriJecektir. -·-

11 

DONV A POLITIKA51: 

Dünya vaziyeti ,.~.-
A vrupa •aziyeri cidden gergin ve bulaaıktır. A::.~ 1a-ıtP' da ufuktaki ihtimaller hakkında it ilemine g ., ) ( 

nüne haberler ve fikirler veren iatihbarat firm_al~01~Jf 
mühimlerinden üçü Avrupada harbin önüne ge9~~111ı1:,..,. 
hakkında bültenler. neıretmitlerdir. Bunlardan iktaı Ak --~ 
harbinin beş ay sonra, biri de üç ay ıonra · çıkacai" ' ~ ( 
tin dedir. ç1k 

O rtadaki vayet Amerikan istihbarat firmaların• 11
' 

hak verdirecek gibi görünüyor. P' h 

I• spanyada da gürültüsüz bir tekilde bir ne•i A:ıier- r 
harbı başlamış gibidir. iki tarafa, taraftar meınle~.,ıerl• 

den manevi vardım, pephane, silih yağdıktan batk• bı l\i 
gönüllü de gidiyor. osr 
A lmanya ve ltaly~ tarafından reamek tanınmaları ;flel" ' 

rine manen kuvvet bulan asiler, abluka ilin et111.,ueri 
dir. lngiltere ve Fransa bu ablukayı kabul etseler .ol" 
tanımış olacaklar. Bunu yapamıyorlar. Bunun üzerine 1~1,tı •l )erini, siJihlı deniz kuvvetlerile himaye etmek uıecbofl l 
duyuyorlar. iıt•tl 

Ç ok az bir saha dakilinde gittikçe fazla ölçüde 111 ~ 
maddeler toplanıyor. dlll"' • 

İ spanyada toplanan bu patlayıcı maddelerin bütOD '-
yayi alevler içinde bırakmasından korkuluyor. cı '-.! 

POLiTiKA k 

adında bir kadın bir batıcda üç çocuk doğurmuştur. Bunlar· 
dan ikisi yapışık biri ayrıdır. Ayrı olan cocuk ölmüş, yapı
şık kardeıler de ancak bir gün yaşayabilmişlerdir. Fatmenin 
sıhhi vaziyeti iyidir. Bu kadın geçen sene de bir batındaa 
iki çocuk doğurmuştu. 

İngiliz - İtalyan anlaşması 

00000000000000000 1' r 
lni?İltere kralı Bir Belgrad eazetesi Tür t ~bi 

- Baştarafı 1 incide - polisinden takdirle bahsediYd0... er 
Londra 10 (Radyo) - Bütün gazeteler, IngiltereliJe ltalya 

arasında devam eden Akdeniz müzakerelerinden bahsedi
yorlar. lngiliz matbuatı, iki devlet arasında aktoJunacak 
muahedenin, günün en mühim meselesi olduğunu kaydedi
yorlar. 

Kadın hakimler avukatlarla 
evlenebilrler fakat 

lstanbul 10 (Hususi) - Adliye Nekileti a-önderdiii bir 
tamimde, avukatlarla evlenen kadın hakimlere ayni kazada 
hakimlik •e müddeiumumilik ~azifesi vcrilemiyeceğini bil
dirmiştir. 

·Haril·iye Vekılimiz dönüşte 
Bulgar kralıyle 2örüşecek 
Sofya, 10 - Dr. Tevfik Rüştü Araı Cenevre dönüıü 

Sofyada 48 saat kalarak Bulgar kralı •e baş•ekili tarafın
dan kabul edilecektir. CörüşmeJer Balkan münasabatına ait 
olacaktır. 

Orta mekteb n)uallimi ola
caklar hanği derslerden imti

haıı edilecek? 

mektedir. Y 
Belgrad'da çıkan yarı res- ı bir an boöulmaıına ıne 110111 ~ 

*** 
Londra 10 (A.A) - Dün 

akşam siyasi mehafılde kra
lın tahtından feragatının ar

tık pek yakın olduğu söy
lenmekte idi. Hatti bazı ze-

vat kralın M. Baldvine karşı 
mukavemeti feragatnamenin 

hatti bu gece imza edilme
sini mümkün kılacak der~ 

cede za11flamıı olduğunu 
slSyliyecek derecede ileri 
•armaktadırlar. 

Kralı mukavemete teşci 
etmekte olan kimselerin ce-

saretleri dün akşam kırıl
mıştı ve bizzat kendileri 

artik feraa-ttan başka çare 
kaimamıı olduğunu söyle
mekte idiler. --·---·----

-RADYO 

mi "Samooprava,, gazetesi vermiyen Türk ı~b!t'bor•- ~ 
25 sonteşdn 936 tarihli sa- disiplin ve meharetıoı teb•' 
yısında Yugoslavya Başve- da bilhassa kayıd 'f~. bir ' 
kili Dr. Stoyadinoviç'in İs- rüz ettirmek beoilD ıçı~111111 J 
tanbulda mazhar olduğu sa- vazifedir. Türk za;ıt•buld"' \ 
mimi kartılaşma hakkında bu zabıtanın ba~ı~ 1 ;d•"' 
Bukilitza imzalı bir makale nan şefler ile bırlikte... fi 

. 1 t v as•Y'• neşretmektedir. Bu makale- ~e.sıne ça ış ıgı ısıter-

de Türkiye polisi hakkında ı~~~am ~~kımmdaıı :,b•'et 
deniliyor ki: dıgı kabdıyet ve bitİııd ~ut 

( . . Gerek Ankarada ve itibariyle dünyanı~ tıııcl•~ ar 
gerekse Istanbulda Yugos- derecede zabıta teıkal\ itİ" t 

lavyalı misafirin geçtikleri olduiunu bir defa da :,elı' İıi 
yerlerde büyük bir intizam raf ve tasdik etmek f 
temin eden ve seyriıeferin tir. ) __.,,-

Bi2ada 121 ya;~nda bir ibth''' • 
delikanlı ve 37 yaşında kat~! 

Biga - Elmalı köyünde öte beri aldıktan ıoO~~r. i b 
oturan Arnavud iMustafa İ•· ne köyüne dönmekte 

1 
dit" ~liı:ı 

minde 121 yaşında bir ihti- Bu ihtiyarın dök~leP 1ı111ıf )t'Q, 
tiyar vardır. Çok sağlam bir Jeri yeniden tamamıle çı dit" \ 

k d . d k d" . bu yeo• 41 ·n - • • • vücuda mali olan bu asır i- ııe e en ııı bıJll- ''iti 
Bugünkü İstanllul de iht:yar pazar günleri, üç lerin yumuşaklığıod•~· 1,,, .. Orta mekteb muallim mua- cek veya bu ders1er için ha- saatlik bir mesafede o)an ların ycm ı k çiğnemel:111etct• Iimliği için açılacak imtihan- zırlıyacağı plioları imtihan Ô programı köyünden şehire gelmekte, madığından şikiyetk: tiııt- ~ı.' 

ların günleri ve ders grup- keyeti önünde izah edecektir. ğleyin: saat 12,30 pilik ve ihtiyarlıktan bat 1ıte" 'tt. 
lan tesbit olunmuştur. lmti- RiYAZiYE Türk musikisi, 12,50 haber- Müzayede ile yeti olmadığını söy)eı:ııe tdc 
hanlar Tu"rkç~ muallı'""lı'gvı· O k hl ler, 13,5 pilak hafif musiki dir bıı...t.O 

- u.. rta me ta erin riyaziye · · .,,.. t 
için 15, tarih - coğrafya mu- müfredatı, lise ikinci devre 13,25-14 muhtelif pilik neş- fevkalaAde satı~ Yaşadığı dtvirlerıd I•''~ ~ c 

· k 15 3 Y bidisatını pek canla 
0 1.,rı· ~. ,~ alimliği için 16, riyaziye mu- birinci ve ikinci sınıflarında rıyat a şam . O üniversite- 13 Jk k. 936 Id ıi-ı ~ i 'tw; 

il. 1 • • • 17 f b"I den ı'nkıJa· b de slerı· Receb an un pazar anlatan Mustafa, a . led. t1t'I ~ a ım igw ı ıçın ve en ı • k b" h d 1 ı l o unan ce ır ve en ese günü sabahleyin saat 10 bu· Jarı öldüğü için şıo>: b1Y'i c 
gisi ve biyoloji için" l 8 hazi- müfredatı, lise ikinci devre Peker tarafından, j 8,30 pi- çukta Reşadiye tramvay cad- aldığı 37 yaşlarındakı 1ıt•• ~ 
randa yapılacaktır. Türkçe 3 LCÜ sınıfının edebiyat ko- lakla dans musiki, 19,30 desi deniz tarafında (1042) niJe pek mes'ud yat•.,,e' ,.o" ~i. 
mualli...-ligv i yazıtı ve sözlü 1 d k b" k ·· h b J • E f Ş J d f "k. · B h d i e f/ ,. "-un a o unan ce ır ve oz- spor musa a e erı; şre e- numara ı ev e maru ı ı aı- dır. u er em t z "btİY''' 11 t 

imtihanlar şu derslerdendir: moğrafya müfredatı. Muallim fik tarafından, 20 Vedia Ri- leye ait fevkalade lüks ve dinç olan saldide ı 't}' 

TÜRKÇE ayrıca orta mekteplerde he- za ve arkadaşları tarafından nadide mobilyalaıı açık ar- parıerinaldir. I•'' \ 
Liselerı"n son sınıflarının h d l tt t"l t t kt b ... , 1 ı_ sap ve en ese mevzu arı Türk musikisi ve halk şarkı- ırma sure ı e sa ı aca ır. 0 1

• '" il ~ 
edebl·y t k l t•• k d b" atı Satılacak mobı"lyalar meya· halde madeni ıoba v.e ra t1ıtı'il 1· a 0 u ur e e ıy hakkında talebeye iki ders )arı' 20,30 (Cemal Kamil ve A k d tı ,. ' ıtıls 
tarihi müfredatı, türkçe mo· verecek ve.<a bu dersler için arkadaşları, 21 orkestre, çinli nında fevkalade lüks 2 adet merbi -·~k ıvar J~aaı·ardiııYer: ~tr 
drn bir edebi metnin izahı büyük veküçük boyda kristal sası, uyu ayna 1 

•
1 

tabO' 'ilt hazırlıyacağı planları imtihan dansı, mirilton dansı mazur· · ı r .._ 
türkçe bir kompozisyon, av- heyetine izah edecektir. camla ceviz kütüphane, lzmir şemıne aynası, yen balı• ·~~ 
rıca muallim orta mektepte ku, saat 22 ajans ve borsa San'atlar mektebi mamu)ib piyano için, istorlar: ,ot' ~~d 
bir türkçe dersini talebeye FEN BILG iSi haberleri 22,30 pilikla solo· ceviz kristal camlı büfe, dört mangal, Sahidinin se•;.:,ııç• ı:;" 
verecek veya o ders için Orta mekteb fen bilğisi lar 23 son. köşe açılır yemek masası ve gramofon ve birçok .. ,ıet ı 10 b f d . w• ~ 
hazırhyacağı plim imtihan ve iyoloj mü re atı , lise 6 adet iskemlesi, ( G. Pohl plakları, aynalı cevız Jıe1'P iııti 

. heyeti huzurunda iıah ede- ikinci devre birinci ve ikinci Dünkü Borsa Berlin) markalı kapılı aynalı basma manzaralar, per~010,;, l 
cektir. sınıflarında okutulan fizık ve dolap, bronz ve nikelajlı ikişer muhtelif Avrupa iske~r ,.- ~ll 

f ARIH·HOGRAFIYA kimya müfredatı iıe 3 üncü haberleri kişilik direksiz karyolalar, koluna şapkalık, eteJ .. tiltO' Ut11 
Orta mekteblerle liselerin sınif edebiyat kolunda gös- Ç C . ve somyaları. komudinolar, hncaklık, kadife maı• or 101'• ~. uval insı Fi at t "ıb. 

ikinci ~devreıinde okutulan terilen fizik ve kimya müf- 1344 üzüm lO-~l,SO bilis Mundus Avrupa sekiz peşkirlik, ut, gaye peıaÇ• 
tarik ve coğrafiya müfrida- redatı. Muallim ayrıca fen 12 incir lO-lO parça kadife kaplı salon büyük sarı mangal, d~~~ı:ıı t1• 

tı harita tersimi, orta mek- bilgisi ve biyoloji mevzulan ~"""'"'"- v u """"'- nn ~· takımı, şemsiyelikler, sıgara ve bir çok balı kı 1 ,ir'' 
teblerin yurd bilğisi müfre- bakk,nda iki ders verecek mektebi mezunları doğrudan sehpaları, kadifeli bir ka- kıymetli seccadeler ve 

1 ,çılı 
datı, lişe ikinci devrelerinde bu derslere aid tecrübeleri doğruya 4 ve 5 sınıflı mual- nape iki koltuk, 2 divan kı- bir çok lüzumlu eşyalar ,ııtır• 
okutulan sosyeloji müfredatı; yapacak veya bu dersler için lim mektebi mezunları ise sa orta uzun dalgalı grama- artırma suretile satıla~ 
imtihana girecek muallim bazırlıyacağı plAnlcsrı imtihan en az 3 yıl mesleklerinde fonlu 7 limbalı (Garod) mar- Fırsatı kaçumayuuı 10ıııı 
ayrıca tarih coğrafiya ve heyeti önünde izah edecek muvatfak olduklarını isbat kalı radyo, Emaye banyo ye- Fırsat artırıu• 11 

yurd bilgisi mevzuları hak- ve tecrübeler yapacaktır. etmek suretile imtihana gi- ni bir halde Singer dikiş ve Aziz Şıoık 
kında talebeye 3 ders vere- imtihanlar 6 sınıflı muaırim rebileceklerdir. nakış ayaklı makine, yeni bir Telefon No. ( 2056 ) 

................... ..--~--· ....... -·-- t 
Her av bir cok vatandasları (Saa Jef~kesinden yıl başı pivaneo biletlerinizi1 ~!. 
bü •• k b• t k d U ~ ) v t Basmahane Çorak kapı karako j4r{ YU lr Ser Ve e aVUŞ Uran 8 8 m8i(l UnU IDBYlnlZ. sında Bay HısaJ!l Tahsin TelefoP: 


