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Celal Ba)'ar kongrede 
bir nutuk söyledi 

CELAL BAYAR 

Ankara, 12 - Bugiin top 
lanan küçük san'atlar ve el 
işleri kongresinde lkt sat ve 

- Sonu 4ün< üde -
-----------------··---------------------------

ııhakkak zafer 
kazanacağız 

- --H••- --
!t llkü arzumuz Büyük Ata-
tlt,ün nutkunda beliğ bir 
b Şekilde anlatılmıştır 

\ti 12 (Hususi) - Fransız gazetelerı Anrakyll v.:: 

tlın meselesinin dostane bir şekilde halledileceğini 
tadırlar. 

t, k hakkındaki notamıza Fransanın cevabı henüz An
·:.elnıemişti r. Maamafih Fransız sefiri Ponsot ile hü
d I): arasında, Antakya ve lskenderunun mukadderatı 
, a fikir teatisine başl nmıştır. 
· ~lar ahenkli bir bava içinde cereyan ediyor. Hiiku· 
lırı Sancak meselesi hakkındaki noktai nazarı. Ata-
•eneJik nutuklarında beliğ bir şekilde ifade edilmiş 

lla göre noktai nazarımızın, Türk Antakya ve isken
~ 'na vatana ilhak ettirecek zafer kazanacağı kuvvet

alunuyor. 

~ hpe ahlaklı, yılan ruhlu 
~saf ellihlar iyi bilsinler ki. 

'fı '1ıetcik, kendi abidesine hakaret cdcnlerı 
~ tı&Üsü ile )1ola getirmeği çok iyi bilir 
ııtak .. . S Ya ve lskenderundaki fellahlar gene ışı azıttı-

tt, l.lriye idaresinin fellah jandarmaları Cumuriyet 
r .. lll1nda genç bir Türkün temiz ve asil kanını akıt· 

~CikSlltiye mahkemesi, Cumuriyet bayramında Mch
tkı .abidesine yüksek bir heyecanla çelenk koyan 
~ı.ı etı rnahkeme koridorlarında inletiyorlar. 
)o lllhuriyet bayramına iştirak eden kız lisesi kapa
"' t. 
'~rk ~tik lere karşı yapılan işkenceler ve eziyetler .g~n 
,, Çe biraz daha artıyor. Ve Türk kardeşlerımız 

ı_ gözlerini anayurda dikmiş, bütün ümitlerini bize 
\•ı.ıtlıış bir vaziyette gittikçe artan bir sabırsızlıkla 
~I d &ünü be\ı:liyorlar .. 

~:o Çal( fellahlar bütün bu küstahca hareketlerinin 
""•111 ' 

L. ~l 1 Yakında fazlasile vereceklerdir. 
~ Çaklar, Cumuriyet aşkını taşıyan birgenci yaı alar· 

d:g. gencin arkasında 20 milyon • Cumuriyetcinin bu-
~-lll l.lnu unutuyorlar mı? 
~~ llssuzlar, Mehmedçik abidesine çele .ık koyanları 
tnıeye sürüklerlerken, o Mehmedcik abidesinin 

~ ~ ~e şanlı Turk ordusuna ldayandığı, milyonlarca 
~~bdciğin o abidenin .bek.ci~i olduğunu bilmiyorl~r ~ı: 
~\ati e f.el!ahlar, kız hsesını kap~~~rlarken, •w !u~~ı!.c 

.Ythnın ma~rife ve mektebcıhge verdıgı buyuk 
'r11"'1Yeti anlamamazlıktan mı geliyorlar. 

'~ ~uhlu sinsi fellahların zehirlerini kendi kaf ~la
~ 0ıacağımız günler uzak değildir. Tekrar edıyo

._,1 thnıedcik onun abidesine hakaret edenleri ıün
t ledib etmeği pekala bilir. 

Sabih, Neşriyat Amiri Ye 
Başmuharriri 

esi 
SIRRI SANLI 

idarehane: İzmirde Birinci 
Beyler Sokağında 

(Halkın Sesi) Matbaasında 
Buılmıtbr 

Geçmiyen yazı geri verilmez ... SESiDiR 

Harb Vazileti Deiişti :Piyango 
Şimdi de cumhuriyetçiler ---..ruıırıı.----

asileri sıkıştırıyorlar 
Dünkü keşide
de kazananlar 

lstanbul 12 (Hususi} -
Tayyare piyangosunun3 keti· 
eesine bugün de devam edli
di. kazanan numarala ıun

lardı. 

A 

Asi kuvvetler kumandanı kardasını Italyaya 
yardım rstiyor ı(Önderdi. Italyadan sür'atle 

lstanbul 13 (Hususi) 
ispanyadaki kanlı boğuşma 
yep yeni bir safhaya girmiş
tir. Her iki zıd kaynaklar
dan gelen haberlere rağmen 
son 24 saat içinde harp va
ziyetinin değiştıği komünist
lerin hakim bir vaziyete geç 
di ' leri ve asi kuvvetleri sı
kıştırıp ihata etmeğe çalış
dıkları anlaşılmaktadır. 

Asi kuvvetler kumandanı 
olan general Franko'nun 
kardeşinin Romay gidişi de 
bu iht:mali takviye etmekte
dir. Bu zat ltalyadan süratle 

l 

isi kuvvetlere yardım iste- tayyarelerde Naval Karner o' 
mektedir. yu bombardıman etmiştir. 

Diğer taraftan isi kuvvet- Cephelere takviye kıtaları 
ler kumandanları ntticeden sevkedilmektedir. 
emin görünmekte ve Madridi ASİLERİN HÜCUMU 
muhakkak surette ele geçi- Madrid 21 _ Dün öğle~ 
receklerini şehri baştan başa ~---..... ·v·vv·v·vvvv-..~. 

yakup kül edeceklerini söy- aziz hemş 
lemektedirler. 

·ıer 
ITALYANIN YARDIMI Pazar günü ]1t diye et-
l~tanbul, 12 (Hususi} - ti2'imiz _tayyarelere ad 

lngıltere barıcıye nazm r.aen . koyacag" ız 
İtalyanın silihlarile mücehhez • 

bir ordunun isi kuvvetlere Hepimiz da· 
yardım ettikleri hakkındaki 
haberi teyid etmiştir. V tlİyİz 
FRANKONUN KARDEŞi 

Frankonun kardeşi binbaşı 
Ramon Romaya varmıştır. 
Burada 15 gün kalacaktır. 
Gazetecilere beyanatta bu
lunarak seyahatimin sebebi 
hakkında birşey ~öylemiye

ceğim demiştir. 
TEBLI~ 

Hükfımetçilerin tebliğinde 
deniliyor ki : Pıyade kuvvet· 
lerimiz ilerlemektediı-. Bütün 
köprüler elimizdedir. 18 tay
yare asilerin mevzilerini 
bombardıman etmiştir. Diğer 

İzmirli kardeşlerimizin yar 
dımile alınan sekiz tayyare
nm ısım koyma merasimi 
önümüzdeki Pazar günü saat 

onda Gaziemir tayyare mey 
danında hava kurumu İzmir 
şubesi yüksek başkanı vali
miz Fazlı Güleç'in başkan
lığı altında yapılacaktır. Tö
rene bütün halkımız davet
lidir. Merasime iştirak ede· 
cekler saat dokuzda Alsan
raktan hareket edecek olan 
hususi bir trenle Seydiköye 

Orasını sen düşü111 

~~!· 

w 

- Karın asker olursa ne yapacaksın? 
- Bir zabitin önünde bir ne ~er, ne yaparsa ben de 

onu yapacağım . 
- Ya karın zabit olursa 1 
- Orasını sen dlittln .. 

den sonra asi kuvvetler, 
Madride girmek ümidile şi
mali istasyon civarında mü
him bir köprü üzerine laücum 
etmişlerse de hüki'ımetçilerin 
müdafası karşısında geri çe
kilmeğe mecbur olmuştur. 

FRANGO DiYOR Ki 
General Frango, Madrid 

teslim oluncaya kadar bom
bardımanın devam edeceğini 
--., . .... 
gideceklerdir. 

Törene saat on ikide niha • 
yet verilecektir. İzmirli feda
kar kardeşlerimiz şimdiye 
kadar lzmir namına 17 
tayyare almışlardır. 

Tren biletleri birinci mevki 
gidib gelme 30, ikinci 20, 
üçüncü 15 kuruştur. Arzu 
edenler otomobil ve otobils-
lerle gidebileceklerdir. 

30000 Lira 
25082 No. 

Bu numaranın son iki ra
kamı ile nihayet bulan bütün 
biletler yirmi yani 10-1 bi
letler iki lira amorti kazan
mışlardır. 

.300 lira kazananlar 
9335 ı6007 31945 20893 

27437 24860 38176 2772 
492 2888 

150 lira kazananlar 
25913 16452 18119 32273 
33178 25955 12943 31318 
5225 37290 29921 21616 

27907 6013 30943 21974 
30752 23238 8257 27993 
8634 37005 2318 11361 

100 Lira kazananlar 
6846 26614 11377 32023 

16522 39802 17631 1532 
22754 13457 10066 31036 
12922 9217 38591 29080 
16543 5388 15207 28040 
38656 9689 4927 33799 
12617 25487 21835 5285 

20 bin liralık büyük 
'ikramiye 

2075 16268 17186 12472 
32762 23214 38684 11687 
27623 3263 21727 21278 
3618 28990 4292 6900 
9621 35451 11884 6245 

27397 12876 35510 1457 
30338 21956 39861 8571 

_ Sonu 4 üncüde -

·HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
---------------0000 

Kahveye eiden talebeler 
varmış ••• 

(JI stanbul gazeteleri kahveye giden Lise ve Ortamekteb. 
talebelerinin polis tarafından yakalandığını hab~r v~n

yorlardı. memleketin irfanı namına bu haberi büyuk bır 
teessürle okuduk .. Talebenin evinden ve mekte~indek t::'fa 
bir de kahve bulunduğunu bilmesi ve oraya gıdere v a! 

· · · · i bilaıe11 poker oynaması kahve, nargıle, sıgara ıçmeıın 

yürekler sızlatıcı bir hadisedir. 
·ı ı · b k ız ve terbiye-Bir kısım yol\ı nu şaşırmış aı e erın a ımı 

siz çocuklarının daha bacak le adar boyda iken her tirli 
münas~betsizlikleri yaptıkları da ara sıra işidilmekt~d~r. Bu 
münferit hidiseler karşısında bazı kara göriltlüler _gıbı: 

- Gençlik bozuldu, istikbali bunla.r~ na~ıl emnıyet e~e
ceğiz!.. Şeklinde mfttalaa yüriltme~ehyız. Çu~kü b~ hidıse• 
ler münferit mahiyettedir. Ve Kültur bakanlıgı polısle anla· 
şarak polisin tavassutile bu münasebetsiz hareketlere niha
yet verilmesi için cezri tedbirler almış, hem talebelere, hem 
kahvecilere ağır cezalar tertib etmiş {>Ulunuyor. 
şehrimizde de kahveye giden talebelere araııra teıadlf 
edilmektedir. 

İzmir zabıtasiyle Maarif idaresinin de elele vererek bu 
kabil münasebetsizliklerin derhal önüne geçilmesi, mekteb 
saatleri zarfında sokakta parklarda başı boş dolaı~n ta.le· 
belerin derhal yakalanarak mekteplerine veya aılelerıne 
teslim edilmeleril lazımdır. 

Halk ve talebe velileri bunu istiyor ... 

HALKIN SESi HAKKIN SESiD~R 
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ESKi BiR HARB HATıRASI : -4-

Ahretten telgraf 
Jauonyada 

~lağazalarda satılan 
karı ve kocalar 

Zelzele af atı DUNYADA 
NE~{Jyol!J Q 

Ahirete varmadan 
ulaşılan cennet 

Japonyada büyük mağa
zalarda birer de nikah şube-
si vardır. Evet o mağazalar· 
dan insan ayakkabı, çorap, 
gömlek aldığı gibi karı, ko-

Dünyanın en korkunç ve 
amansız bir belasıdır olafl Klüp ve sinema 

Mes'ud bir ailenin sevin
cinin, birbirini çıldırasıya se· 
ver bir karı koca hayatının 
en zevkli ve en tatlı anlarını 
yaşarken Mazlum bir akşam 
eve çok erken döndü. 

Ben telaşla sordum: 
- Hayırola ne var? 
- Sana mühim bir habe· 

rim· var. 
- Beni meraktan çıldırt-

mak istemiyorsan çabuk 
ıöyle. 

- Bunda çıldıracak birşey 
yok. Bilakis senin ıevinebile
ceiiu bir haber .. 

- Öyle ise söylemekte 
neden tereddüd ediyorsun? 

Çu .. ku-- n ... 
- Bunun çünküsü ne ola· 

cak çabuk söyle. 
- Demek istiyorum ki bu 

haber seni hem sevindirecek 
ve hem de biraz kede ı lendi· 
recek .. 

- O halde ne susuyor 
sunuı ? Şimdiye kadar hep 
sevinç ve saadet içinde 
yaşadık, beni güldürecek 
haberi öğrenmek istiyorum. 
Esasen talihsiz ba~ımın buka
dar zaman talihin lütüf ve 
ihsanına mazhar oluşuna bir 
türlü inanamıyor; bu tatlı 
rüyadan bir gün behemehal 
uyanmağı bekliyordum. 

- Sana tekrar ediyorum 
ki, merak edilecek, korkula
cak bir şey yoktur. Muvak
katen ayrılmak icabediyor. 

_ o .. ____ , ıaı.'> u ____ _ 

rılmaktan bahsediyorsun, 
hem de bundıt merak edile
cek, koı kulacak bir şey yok
tur. diyorsun, bu ne demek, 
bu nasıl ıöz? Bunu bana 
anlatsan a ... 

- Anadoluya milli kuvvet
lere geçiyorum. Bu belki 
ıeni biraz üzecek. Fakat or· 
domuzun Rumelioden, ae 
yaptığını bilmeyeo, bunak 
ıcfJerin hatası yüzünden 
mağlup ve perişan döner
ken arzettikJeri acıklı man
zarayı • unutamıyacağını 

bana kaç defa gözyaşları 
dökerek anlatan sen değil 
misin? 

- Evet benim ve bu hicab 
verici, düşkün manzarayı hiç 
bir zaman unutamıyacağım. 

- O halde, Türk ordusu
nun hiçbir zaman mağlub 

edilmiyeceğini göstermeğe 
azmetmiş bamiyetJi, yurd 
aşıkı Türklerin bu kara 
lekeyi silmek için ortaya 
atılmalarına candan sevin
miyor musun ? 

- Bütün ruhumla .. 
- O halde? 
- Demek sen bu azimli 

ve fedakar vatan evladlarına 
iltihak için gideceksin ? 

- Tabii değil mi? 
Ben birdenbire ayağa kal· 

kerak sevgiJi yurdumuzu 
kurtarmak için and içmiş 
milli kuvvetlerimize iltihak 
etmeğe karar vermiş sevgili 
kocamı muhabbet ve minnetle 
öptüm. Hakikaten Balkan 
bozğununun yürekleri parçı
lıyan, insanı yerin dibine 
geçiren feci akibetin intika
mını almak kadın erkek her 
Türk için mukaddes bir 

vazife, herhalde varılmuı 

elzem bir hedef ti. 
Mazlum milli kuvvetlerimi

ze iJtihak ettikten sonra sı
kıntı çektiğim, mektubsuz 
kaldığım zamanlar oldu. Fa
kat onu dünyaya bir mucize 
hazırhyan yüce önderin idare 
ettiği orduda ve memlekette 
bulunduğunu düıündükce her 
endişem kalkıyor, her sıkın
tıyı büyük bir gurur ve ifti-
harla karşılıyordum. 

*** 
Milli ordu lstanbula girdi

ği zaman Mazlumu zalimler· 
den intikam almış bir ordu
nun önünde görünce sevin
cimden, gururumdan çocuk
lar gibi sıçradım, oynadım. 
Bu defa bana bir kara haber 
veren ahiretten bir telgraf 
gelmemişti. Bu defa bana 
yeryüzünde, ahirete gitme
den bir saadet ve sürur cen
neti yaratan milli ordunun 
şanlı bir zabibni kollarımda 

çıkararak dünya ve ahirette 
tasavvur olunabilecek bahti
yarlıkların en büyüğünü elde 
etmiş bulunnuyordum. 

SON 

ca da alabilir. 
Memurun önünde durur-

sunuz... Ben bir karı istiyo
rum dersiniz, size hemen 
kataloğlar çıkarır: kızların 
rengini, boyunu, kilosunu 
gösterir, ve adresini verir. 
Sizde gider kızla evlenirsi-
niz. 

Japonlar, bu dükkinla:-
daki tavassut işinden fevka
lade memnunmuşlar. Zira 
bu bllrolar senede 42 bin 
çiftin evlenmesini temin edi
yormuş. 

Kiralık tütüıt 
tarlaları 

Bornovanın Mansur oğlu 
mevkiinde bayan Ülfet Zeki
ye aid sürülmüş ve sürülme
miş tütün tarlaları kiralıktır. 
Elli dönüm tarla kirahyacak 
olanların emrine bir de kigir 
dam ~e fidan için göbre ve 
örtülük saz verilecektir. Pa
zar, Çarşamba, Perşemba 
günleri sabahları bayan ülfe
tin Mansur oğlundaki çiftlik 
binasına müracaat etmelidir. 

Dünkü radyo haberlerinde 
Japonyada bir köy kayboldu 
binlerce kişinin ölümünü ve 
birçok insanların aç ve çıp
lak kalmasını intaç ederek 
harabeye çeviren bir zelzele 
olmuştur. : 

Neden üzerinde rahat ra· 
hat oturduğumuz bu dünya 
arada;sırada böyle:bazı yer· 
lerinde sarsılır, parçalanır? 
Yer sarsıntısı denilen bu 
afat nenir? Nasıl meydana 
gelir? 

Zaman zaman dünyanın 
bir veya diğer köşesinde 
büyük bir sarsıntı neticesindd 
hazan büyük bir adanın 
çıktığını, yahud yeni bir 

;dağın yandığını, 1 [şehirlerin~ 
,:köylerinkaybolduğunu işidir
siniz. ~ Dünya kaşeri~üzerinde! 
bu mühim tahavvülleri yapan 

~sebeb nedir ? Hiş şüphesiz 
şimdi son Japon faciasını 
bir kere dah(okurken .. hepi
miz kafamızda hasıl olan bu 
istifhamın cevabın(aramakla 
meşkulüz. 

Anadolumuzun Ege haY
zaları marmara sahilleri zel
zele mıntakası addedilen 
volkanik arazi dahilindedir. 

Dünyanın en genç Hariciye 
Nazırı Eden kimdir ? 

IAkdeuiz baştan başa volka
niktir. Onun için ltalyada 
Sicilyada Yunan ve Anadolu 
sahillerinde Japonya ve A
merikada sık sık yer sarsın· 
tıları kaydeder. 

--------.. ~--------
Genç diplomatın hayata atılmış ikbal 

n1eraklıdır yıldızının parlayışı çok Hareketi &"ZID sebeplerini 
fen henüz'tamamen aydınlat-Eden bugün dünyanın en ı 

srenç hariciye nazırlarından 
öırıdır. ~~ ı aşınaacıır. lö, ı 

de doğmuş, tahsilini Oksford 
Üniversitesinde yapmış, Üni
versitenin Şark lisanları 
şubesinden birincilikle çık
mıştır. 

Umumi harbın patlamasın· 
dan bir sene sonra, yani 18 
yaşında orduya girmiş, as· 
kerliğini Fransada yapmıştır. 

Üniversiteyi bitirdikten 
sonra acemce bir tez hazır· 

lamış, bu suretle do1'torasını 
da muvaffakiyetle vermiş ve 
ondan sonra siyasi hayata 
atı'mıştır. 

1923 da ilk defa Varvikte 
Avam kamarasına mebus se
çilerek az zamanda nazarı 
dikkati celbetmiştir. 

Östen Çemberlaynin baş· 
vekilliği sırasında Parlamento 
müsteşarlığına kadar yüksel
miş 1931 de teşekkül eden 
milli hükümet zamanında bu 
mevkii muhafaıa etmiştir. 

Edenin ikbal devri 1934 
de başlamıştır. Büyük Bri
tanyads ehem::ıiyeti ve kıy
meti çok üstün olan mihri 
has lordluğuna yükselmiş, 

bir sene sonra da Baldvin 
kabinesinde yapılan tebeddü
Jat neticesinde logilterenin 
Milletler Cemiyeti işleri ba
kanlığını deruhte etmiştir. 

Lord Eden'in siyasi ha-
yatta muvaffakıyeti, bu ba
kanlıkta görülmüştür. ltalya
ya karşı Milletler cemiyetin
de aleyhtar havayı yaratmış 
ve diplomatik hücumlarla 

Mussolininin Habeşistan üze
rindeki istilacı hareketlerini 
durdurmağa çalışmıştır. Eden 
Milletler cemiyeti murahhas
hğından pek az sonra lngil
tere Hariciye Naıırlığına 

BAY EDEN 

yükselmiştir. 
Eden, Samuel Hoar'dan 

sonra geçtiği bu makamda 
bugün yıpranmadan, elan 
ayakta durmaktadır. 

Eden yakışıklı bir adam 
olduğu için dünya kadınları 
kendisine büyük bir alaka 
gösterirler. Buna mukabil 
Eden 1926 da evlendiği genç 
karısına karşı büyük bir 
sevgi taşır. 

-~-·•••• S,irn.rli.v• I...~ ... 
iki esaslı sebep gösterilmiştir. 
Biri arzın yerkanı -yanardağ
teşkilah ve bunun neticesi 
olarak ateşin merkezden arı 
yüzüne doğru vukubulan ın
difaı. ikincisi arzın iç kıs
mını teşkil eden ateş cevhe
rinin müruru zamanla küçül
mesi dolayıaile kaşui arzın 
kuruyan bir portakalın ka · 
buğu gibi, kırışmasıdır. 

Tarihin kaydettiği zelzele
ler gösterşit r ki ikincisine 
nadır tesadüf olunan b'u ıe
bebler Lütün harakcti arzı 
izah etmeğe kafi değildir. 
Asri fen bunlara yeni birçok 
sebebler İlave etmiştir ki. 
başlıca ikisi tağayyuratı ar· 
ziye ve irtifam tazyikidir. 

Tegayyurat arziye ·dünya-
nın yüzü altındaki tabakaJa
ların çürümesi ve solarak te
airile sürüklenmesi dolayısiJe 
kofluklar veya başluklar hu· 
sule gelmesi demektir. Bun· 
lar yer boşluğunun yer üs
tündeki ağırlığın tesirile çök
mesi tabiidir. 

Irtifaın tazyiki ise yüksek 
yerlerin alçak yerlerin üstü
na bastırması demektir. Bu 

iz ir Bayındırlık Direktör
lüğünden: 
1 - idareyi hususiyeye ait bmir Ağame:nnun ılıcalarında 

yeniden yapılacak asri ve fenni bina ve tesisatın lzmir B&· 
yındırlık direktörlüğünde mevcut şartname ve krokide gös
terildiği üzere projesinin tanzimi müsabakaya konulmuştur. 

2 - lstekJiler krokisi ve şartnameye göre tanzim ede
cekleri pJan ve projeyi 30· 11-936 tarihinde İzmir Bayındır
lık direktörlüğüne teslim edecektir. 

3 - istenilen şerait dairesinde tanzim olunacak projeler
den Nafia direktörlüğünce intihap kılınacak ve Nafia ba-
kanlığınca da tastik ve kabul edilecek proje sahibine (500) 
lira mükafat verilecektir. 

4 - Fazla izahat almak isteyenlerin lzmir BayıodırJık 
direktörlüğüne müracat etmeleri. (634) 

ıebeble ciyarda yüksek dağ
lar bulunan çukur arazide 
zelzele olur. 

Hiç şüphesiz tabii afetle
rin en müthişi zelzeledir. 
Çünkü, bunun ne zaman ve 

nere de olacağını o geceden 
bilmek imkioı olmadığı gibi, 
mennedici tedbirler almakta 

kabil değildir. Filhakika 
Zizmoğraf Jar zelzeleyi bir iki 
dakika evvel bildirmekte iae 

bu maksada kafi değildir. 
Zelzele, bilhassa insanlar 
şehir yatatına başladıktan 

nonra beşeriyetin başına en 
büyük beli kesilmiştir. 

Tarih yüzlerce kişinin ha· 
yatına mal olmüş ve milyon· 
larca liralık servet mahvet-- --
miş birçok zelzeleler kayde-
der. 1693 tarihinden 1936 
tarihine kadar bütün dünya-

yirm beş müthiş zelzele ol
muşutur. 

Bütün dünya tarihinde en 
müthiş zelzele 1908 senesi 
28 kanunuevvel sabahı Ital
yada ·olmuştur. 

145 bin nüfusu olan Me
sina, ve 75 bin nüfusa malik 
olan (Reğciyo) şehirlerinden 

mada İtalya yanm adalar ve 
Sicilya adası sahillerinde yjr-

miden fazla şehir tamamile 
harap olmuştur. Bu zelzele
deki insan zayiatı 150 bin 
tahmin edilmektedir. 

Bu afatın] yersiz yurdsuz 
bıraktısZ. yüz binlerce felaket
zedeye bütün 'dünya~yardım 
etmiş ve toplanan para ye
künu yüz milyon Türk lira
sını bulmuştur. 

1923 senesinde Japonyada 
olan hareketiarz da bundan 

aşağı değildir. Hatta mah
volan servet itibarile belki 
buna: faiktir. 

Bu zelzeledP. 156 bin kişi 
ölmüş, yaralanmış ve beş 

buçuk milyar Türk lirası de
ğerinde servet te mahvol
muştu. 

(Sonu Yarın) 

-·~ 
Moskova'da 

kilisele~. . J{oJ' 
Oi'J omünist reıınıı ef' 
IU.AJI yada kurulmad•0 10~ 

vel çok mütaassıb . v\ili•e· ~ 
olan Rusların 120 hın k d'1 

1
11 

leri varmış. Şimdiye 1

0eıİ 
bu kiliselerin 60 bin t~ııı'* 
klüp, mağaza, sinema ~ ol•O 
Tarihi ve bedii kıynıetı ··tit· 
binalar muhafaza edjlt b~ 
Şimdi elde mevcud diiiıJ: 
kilisenin de fazla gel d• 
gören hükumet, bun!•~11jçiO 
lüzumsuzluğunu anladıg ıusııf 
yeni bir plan yaparak.'· d' 
bin kilisenin 30 w biP~~eie 
klüp haline ifrag e 
karar vermiştir. .. •9tl 

l"'enis toolarının surol•' 
i'f"1 eşhur tenis 01°

0
' i~ 

UıLI rının ustalıkları şıot· 
yeni bir miyar buiuııo>0 ,urı' 
Bu yeni miyar, topların 5,~· 
atidir. En sür'atli t~P 01dıJ' 
kcden tenisçilerin ~ıoıoıer•~' 
ğunu merak eden bır pi•' 
lı topların sür'atini be

9
• ~ .., 

mak merakına düşlJJU ıat•~ 
topların seyrini fiJnıe.,' ıııO' 
bu sür'ati hesaplanı•i'1,d• püo 
vaffak olmuştur. ıced'o 
en sür'atli top sef 

5
,att' 

meşhur Tilden'dir "'e .-ıırııf 
340 kilometre bızl~ ... i 5t0' 
yapmaktadır .. lkincıhi uçill'' 
effen 214 kilometre v; ~jlo' 
cülüğü de Vines 20 
metre ile kazanmıştır: Jeı-e 
!\lirasını güvercıll 

terkeden adafl1ş1,.,o 
iY1 acaristanda d~~ ~ 
LMJ zengin bir a . ~e 

vercinleri çok severıoıt·dafd 
•. .. • 1 . bul&JO ·de'' gun guvercın erın iı 

belediye meydanı~• d111ıl•~ 
yanıoda götürdüğU . b 
güvercinlere serperlJJlf· r''' 

Zengin adam e~e)' O 61 
imiş, nihayet ölnıUŞ· ,ıııe~ 
dükten sonra vasiyeto ııı~~ 
açılmış, bu vasiyet~i~İ j., 
zenginin bütün se~~~ 0~ıı0 

vercinlere terkettıgı ~ 
muştur. seJe 

l\1aymunlarla dafl 
k ·o' çocu M''' ~ 

Londra hayvanat b9ttı'"'' 
de halkın alakasını ar d•~ 
için bazı hayvaıılar~,r ıııe; 
öğretilmektedir. BuJJ ıs:ıP'~ ~· 
yanında ufak b r. şıılbetııı' 

Büyük televizyon n1er- j her~esin hayretinı ,e 

kezi yapılıyor ! •t•ed.ır•._r.m __ .....,... 

Mo~kova'da 160 bin un- Müj" de açıtd1 
19urdan mürekkep resimler 

gösterilebilecek en kısa dal- aç Jdı 1 ,l 
galar üzerinde kuvvetli bir .,o ıııı 

lkiçec.meJik LJzuOı fi'' ' 
televizyon merkezi inşaatroa Y ,l') b" fetı 
başlanmıştır. desinde (HalilefeP ~ 11eı~..ııŞ 

açıldı. Evveldenbetl -ııı;., 
Bu merkezpen yapılacak ve taharetile oaOJ d•"~ 

televizyon, seyredicilere, ev- olduğu gibi bu kereere~ !ıo 
lerde kuJJanılan dar şeritli d g ~'' 
s;nema makinesi ekranında vui bir şekil e k e ~~ 

bolluğu ve gere ~el1l~edıl· 
görünenlere benzer, geyet temizliği ve ba frİŞ e ~ 
net resimler gösterecektir. fevkalade olar•~ te 11ııt'''11~ 

Bu yeni televizyon istas- miş olduğu gibı IJ1 01e0'~ jO 

yonun anteni 150 metre ola- bay ve bayanların teıJ), 
k b 1 h k ,. etle td 

ca ve u suret e are etli kalacağını kat ıy I &J1' ·~ 
. 1 . 1 h k o ~ . ...,,~ 

resım erın a ınma sa ası elli eder. Bir defacı rı'Jer'V:..ı 
··ete r•"' ili altmış kilometre içinde rif buyuracak ıou,. .-eyle ~ı 

1 · · ar~ ı 
r arauti edilebilecektir. ıtas- görebileceklerını 5 deod,o 
yon o suretle yapılmaktadır Sabahleyin saııt 11 
ki bilahare, bu vasıtayle so- re kadar erkekle;~ısr'' ~ıı· 
kak ve meydanJardan da akşama kadar ka. e zO t 
televizyon röportajı icra olu- Erkeklere dubuhıuraJftıJ" 
nabilecektir. ruş kadınlara ı5 blYI~ 

Bu yeni televizyon istas- Pazar günü yaJn:a9tedfl 
yonu, 1937 yazında işleme-

1 
mahsustur. tJAS,4~ 

ğe baılıyacaktır. l 
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Şevrole ve Oldsmobil' in 
mir hanesi vardır. Tamirler 

, cok muntazam bir 
teknik avni zamanda 

ucuz olarak yapılır 
~ .............................. lmil ...................... ~ ....................................................... ~ • - k HUSUSi 

lkTOS Op gösterir ki Şifa Balık Yaiı 
Şerbet gibidir. Gıda kudreti emsalinden çok yükscktır. Alırken 

Milvonlara doğru 
Evet milyonlar 

SöZü artık yaliü'i 
romanlarda ve ma
sallarda geçiyor . 
Fakak bu peri hi
kayelerinin içinde 
dolaşan milyonların 

bu zamandada bir 
hakikat oJması 

mümkün olabiliyor. 
işte Keçecilerdeki 
(Milyonlar gişesi); 

bir vatandaşımıza 
(200000) lira k'a· 

1 

.t: 
·--~oıt1AOA" .ı.v•ı~ll! ....,..,.,.. __ 

NOP.TA~I 

GözLERİN 1\1UHAFAZASI ANCAK 
Ca cc PERFA PUNKTUELL » 

~lilk camlarile kabildir, her cins en şık ve sağlam 
ÇerçiveJeri ve güne~ gözlükleri İzmir Kemeraltı 

~ebt oteli altında Nafız Gözgördüren saat Ye gözlük 
ulursunuz. 

~~ir kahv~cilerine müjde 
1 0~Uddcttenberi piyasada bulamadığınız kahveler için 
• t 1•k yapılan Bebe ve Başar marka Paket Bisküvit
~ tlcrar piyasaya çıkardık. Sayın lzmir halkının rağbe-

'f:oau Bebe ve Başar marka Paket Bisküvitleri güzel 
lltı en iyi bisküvitleridir. Şekercilerden arayınız. 

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

Ismail Atamer. 

~*:*****~l:t:t ::t:t::t::t:t:t::t:t~Jt 

DOKTOR 
)t 
>t 
>t 

A. Kemal Tonay ! 
Bakteriyolog ve bulaşık, salğın i 

-.. hastalıklar mütehassısı 
\ ~•hane istasyonu kartııındaki Dibek sokak bat••· 
'a•yılı ev ve muayenehanesinde ıabab saat 8 den )t 
\t ıaat 6 ya kadu hastalannı kabul eder. Mı 

~6racaat eden ha.talara yapılması lisımgeleo sair )t 
' l&t ve mikroakopik muayeneleri ile veremli hasta- ~ 

• ~;va• görillen Pnomotoraluı muayene· 1' 
t ııuıntazaman yapılır. Telefon: 4115 )+ 

~~~~~~~~~)l 

~hterem müşteri-· 
~b·lnizin ~dikkatine 
~tlerinizi son modaya muvafık, 
~\ h temiz v~ tık yaptırmak ister 
~ 1 tr halde lzmir.ie AJipaşa cad 
~g~l'l'dJar karşunnda ( 31 ) No. da 

1 • • • ~ BASRi) Elbise fabrikasına 
~~k· Fiartlar gayet ehven olup 
ll '11 22 

ve Alber Baruh .. ) kumaşlarının en iyisinden 2 
fl\lk lira, 3 provalı 24 liradır. 
~''dPınar çulikı bir provalı 12 lira 2 provah nezaket 

~•i~t ır. Sayın müşterilerimize bu fırsab kaçırmamalarını 
·~deriz. SADIKZADE BiRADERLER 

~*1c~:t~:t~ı;t:A::A~:~~~~ 

ECZACI BAŞI 

SÜLEYMAN FERiT 

HUSUSi 

Şifa Balık Y a2ı 
Etiketine dikkat ediniz. Bu etiket temizlik ve 

safiyetin ~arailtisidir 

TERzı mehmet z~ki 

lzandırmakla hali 
bir rüyayı tatlı bir 
hak•kate kalbetmiş 
tir. 

Yeni tertip 2~ 

inci tayyare bile
tinizi (14741) nu
maralı büyük"ikra
miyeyi kazandıran ;uğurlu Milyonlar kişesinden alınız. 

Hariçten siparişivukuunda biletler sür'at:e gönderilir. 
Keçeciler caddesi 134 No. bay HA YRı AKDuLEK 

rmmmmmm• .. mmmımm~ 

Kemeraltında Hükümct karşJsında numara 2i 1 HUSEYJN KAYIN 
--·--n>e~~-=~;'!!!~<!; ş~si ~~~;ı::_.__ _ ; Zarif, temiz, ucuz mobilye evi 

! yemek ve yatak odaları fevkalade kurulanmış 1 
~ kerestelerden yapılır 
~ Muhtelif ölçü üzerine siparişier kabul edilir. 
~ Şekercilerde numara 26 ,J1 
~~~~~~ ··~~~~·~~ 

iÇE LER iLIR 
Neş'enizi, hayatınızın zevkini. sıhhatınızın 

daimi surette korunmasını temin edecek ancak 

Yi1ksel, Kabadavı rakılandır. 
Birinci Sınıf Mutahassıs ımmm•• mm 

~Dr. Demir Ali ~ Güzin 
KAMÇI OüLU ~Elbise bova ve temiz-

Cilt ve !enasü] h~sta- ~ le~e evi 
lıkları ve elekt rık a 

t d · · ~ Her nevi kostumlar, par· 
e avısı d' ··ı it ı k 

t 
ısu er, pa o ar, ,ap a• 

zmir - Birinci beyler so- ~ 
k v Elh s· lar ipekli yünlü roplar son 
agı amra ıneması . . .1 b b l 
arkasında No. : 55 derece ılına ı e u ar a te-

Telefon : 3479 ~ mizlenir, boyamr, ütülenir. 
ess ~ l' ızwir ikinci Seyler sok:Ja 

Doktor Li numeru 61. 
~~~·· ~11:.t:a 

Saib Saffet Kaşıkçıoğ'lu zaman hastalarını kabul eder. 
Öğlen saat 12-14 ve ak- ikinci Beyler so~ ak fınn 

şam on yediden sonra her ittisalinde No. 64 

)t 
~L ij A M R A )t 40 renk üzerine Kız markalı 0

Arti,, kvmaş boyası 15 kuruştur 

i
)t Satış yeri: 9 EYLUL Baharat deoosu 1 

~' Telefon 3882 

'lllleması AA dlııAAlıAılıılu•••ıa••t•ılıAAAnt.AA .1ı••• 

~ ~~LLı KOTOP- ~ - ~ ~ 1 D o K T? R 1 
il ' 
11 

~tii1ı tııatinelt!rden ~ r ~ )ti • BiRiNCi SINIF 9 ' 
itibaren (t\ VI ! Dahili hastalıklar mütehassısı ! •W _ , 

1 ~ e Almanyanın Hamburg üniversitesinde okumuf. Hasta- • ~- • • 
ilenin en mu- • ıarını her sabah saat do!<uza kadar ve 6ğleden sonr• • Cıkmaz kokuları, tuhafıve evı 
azza111 filmi POLANEGRI » 4 birden itibaren geceleri dahi muayene ve tedavi eder. • M. Akagündüz ve N" . Çabuk 

-- • - ·- ~ • Muayenehanesi : Beyler sokağı bay Memduhun labo- • 
1yazı 

Rejisör: Vily Forst )t • ratuvarı karıısında 36 numaralı muayenehanesinda. .. BALCILAR NUMARA - 145 

~ 411 [ Akciğer, karaciier, kan hastalıkları kansızlık, za- • Yüzünllzde çil var diye merak etmeyin çil kıremlerimiı * e yiflik, kalb hastalıklan, mide, barsak böbrek hastalıklan9 geldi. Meyuıları ıevindirmeğe baılada. Her tOrlll zevkinizi 

~~~~A~~Rl~~~~~A~~RS:'1 4ff f~·••"fOffffV*•"······· okpyacak_kolonyalar da vardır. 
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Göztepe ocaeı 

Cumhuriyet halk partisi 
Göztepe ocağı dün gece 
ekseriyet olmadığından top- ' 
lanmamıştır. Bu gece ıaat 
yirmiye talik edilmiştir. 

Ayşeyi kaçırdı 
Burnovaya bağlı Naldöken 

köyünde bakkal Cemal oğlu 
Süleyman ayni köyden Ali 
kııı 10 yaşında Ayşeyi 
kaçırdığından yakalanarak 
A dJiyeye verilmiştir. 

Polis müzesi 
Emniyet müdürü Selahed

din Aslan Korkud lzmirde 
bir polis müzesi vilcuda ge-
tirmeğe lkarar vererek ite 
başlamıştır. 

Belediye 
Meclisi 

Şuabatta toplanmak 
üzere içtin1aına 

nihayet verdi 
Belediye meclisi dün öğle· 

den sonra ikincteşrin top
lanh devresini nihayetlemiş
tir. 

Dünkü içtima kıymetlı rei
simiz Behçet Uz'un başkan-
lığında toplanmışlar. Eski ı 
zabıt okunarak tasdik edil
miş, belediye alacak davala
nnı deruhte eden avukatla
rın, mahkemelerce takdir 
edilecek vekalet ücretini 
tahsilat vukubuldukça alma
ları hakkında teklif kabul 
edilmiştir. 

Alsancakta çeltik fabrika
sından Pazar tadili ruhsadi
yesi olarak senede JO lira 
alınması ;muvafık görülmüş 

Fuara iştirak edenlerden be
lediyece ilin ve saire resmi 
alınmaması hakkındaki teklif 
ile seyyar sahcıların yaptık
ları reklam levhalarıı; dan be
lediye resmi ahnması hakkın· 
daki nizam encümeni mınta· 
kası, belediye zabıta memur· 
!arından stajiyer beş kişilik 

memuriyetlerinin tasdiki ka· 
bul edilmiştir. 

Ruznamede görüşülecen 
başka mesele kalmadığından 
reis Şubat ayında toplanmak 
üzere içtimaa nihayet ver
miştir. 

Dünkü Borsa 
satışları 

Çval Cinsi Fiatı 
632 Üzüm 10-21,25 
338 incir 4,50-14,50 

60 Burçak 3,4375·4,4375 
9 Nohud 5,75~5,75 

500 Kendir 4,50-4,50 
65200 Palamut 350 442,50 
11100 Pamuk 46,25-47 

(ftalk• Seıl ı 13 ikinci Teşri!---

DÜNYA POLITIKASI: 

ita an H şi 
akın baş 'a d 11 

Kadir isminde bir -işci 
' 

B ir İngiliz gazetesi İlkteşrin ayından itibaren ItalY~ ~e 
.Habeşistana muhaceret başladığını, ltalyadan da~ tar ki: 

taşan nüfusunun Habeşistana yollandığını yazarak ıyo er· 
- Hal>eşistana gidenlerin çoğunu Faşistler ve vataPP 

leci surette parçalandı 
verler teşkil etmektedir. ok 

• talyanlar, daha önce ele geçirdikleri müstemlekeiereDl~~· 
az hicret etmiş, imara muhtaç yerlere gidip yerleş 9yı 

tense mamur yurdlarda çahşmayı ve maişetlerini ka~aoıP er• 
müreccah görmüşlerdir. Bu yüzden Eritre ile Som~Jı~e./3b· 
leşen Italyanlar bir kaç yüz aileyi geçmedikleri gıbı r ek' 
Jusgarpta yerleşenler de büyük bir yekün teşkil etoıe;ı:ııe· 
tedirler. Buna mukabil İtalyanlar Fransa ve Ingiltere, 

1011
i· 

rika, Mısır ve Tunus gibi memleketlerde pek büyük ko 

fstanbul 12 - lzmit kağıt fabrikasında çok feci kaza olmuştur. işçilerden Kadir isminde 
birisi, makineler arasında temizlik vapmakta iken makine dişlileri arasında kalarak parça 
parça olmuştur. Hadise görülünce, makineler durdurulmuş ise de iş isten geçmiştir. Bu 
feci kaza, fabrikada çok teessürü mucib olmuştur. 

Çok nıüdhiş. bir hava faciası 
Roma 12 - Bir bombardıman tayyaresi, bugün haaa mu

halefetine maruz kalarak bir köy üzerine düşmüş ve müte
addid evleri yıkmıştır. Tayyarenin sukutunu müteakip içia
deki benzin ateş almış ve 16 kişi yanarak ölmüs 30 kişi de 
yaralanmıştır. Beş tayyareciden paraşütle yalnız bir kişi 
kurtulabilmiştir. 

Prens Pol'un İn2liz Kraliyle 
yaptığı mülakat 

lstanbul 12 (Hususi) - Yugaslavya hükumet naibi Prens 
Pol Londrada siyasi temaslarına başlamıştır. Prens Pol 
Kral Edvardı ziyaret etmiş ve iki saat görüşmüştür. Bu 
konuşmalarda Akdeniz meselesile Avusturya ve Macaristan 
meselelerinin de görüşüldüğü anlaşılmaktadır. 

ooOOOOOOOQOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 

Bir idam mahkômunun garib 
macerası 

Parti ler vücude getirmişlerdir. . ,,it 

F akat ltalyamn Habeşistana muhacereti yepyenı ş!fıı.ı· 
kongreleri içinde vkukubulacak, bu muhaceret hükumet tar 1<eıı· 

dan azami ciddiyetle teşvik edilecek, hükumet bilhassa. deli 
- Baştarafı 1 incide - disine candan merbut olan Faşist teşkilatının ku\•vetı~ ~e 

relerine memleketin her istifade edecek ve muhaceret hareketini kamçılayaca 
tarafında başlanmak üzere- hızlandıracaktır. .;e bir 
dir. Bu kongrelerde partili ltalya Habeşistana hicreti, adeta vatani bir hizınet bul· 
vatandaşlarıo mille~ ve mem· mecburiyet sayacagı için muhaceretin geniş ölçüde vuku 
leket işlerinde ileri sürecek- duğundan şüphe edilmeyecektir. cı 
Jeri fikir ve mutalialara POLiTiKA otPrP 
fhemmiyet verilecek ve ser- OOOOOC>ı>OOOOOOOOOOOOCOOOOOOOO 00000000:>0000000~ e 
best münakaşa usulü takib daNn·.nzilli icra memurluğun- akİ y f 11 .. 
olunacatır. Vilayetlerdeki 
kongrelere birer meb'us Alacaklı: Nazillide ÖCelal Otelciyi öldürdt~ de 
müşahid olarak iştitak ede- karısı Hatice vekili mer şebrıJ1 Fransanın Lio tot· 
cektir. Bu kongrelere iştirak Barış. feci bir cinayet olbDl~~Pptı 
edecek meb'uslarJa parti Borçlu: Nazillide Kadıköy· Henüz 25 yaşında ~ dC' 

l k · ş k K lü Tahir. E k · d bır ,, gene se reterı ü rü aya ri Lebrun ismın e 'ıctirll~ 
arasında çahşma tarzı hak· Sahlan mallar: Turan ma- likanlı manevralara -ı 
kında bir hasbuhal yapıl· haUesinde sağı Hasan karısı h b'I ı · t'r -:· 

Ô 
ase ı e ge nıış ı · ı.· ı.e 

mıştır. İzmir kongrelerinde ve Sevindikli mer oğlu ve Eri kin 22 yaşındaıs.ı bUbe' 
Fransada, son hafta cina- ha ve talükatım vardır. Beni Afyonkarahisar meb'usu Ahmed oğlu Halil ve Haşim cesi, kocasının bu gaY geıı~ 

yet zabıtnamelerinde emsalı onlardan arayabilirler, adre- Haydar Cercel bulunacakbr. o~lu Ösman ve Süleyman tinden istifade ederek j\brO 
çok az bulunan bir hadise simi alabilirlerdi. ~ • • + Rüştü evi solu yol arkası 25 yaşında bulunan ·ıe b6' 
olmuştur: · Cofç Sene bu muhavere p• çolak Mustafa veresesi ve Renar ismindeki aşıkı 

1 
tıf· 

Corc Sene isminde bir üzerine hakikaten idam ıyango Alt kızı Ayşe ve Hatice ve çük bir seyahate çıkı:ııi0bPt 
delikanh, on üç senelik bir hk ld 1 Batıtarafı 1 ı'ncı'de Osman ogv lu Ahmed evleri Erik, karısının bu se !1Jl1ş ma iimü o uğunu an amış ... b r 1J 
gaybuaetten sonra Fransaya doğruca komserliğe giderek 27438 18261 8892 9017 önü yol ile smırlı alt kısmı ve ihanetinden ha e giıle: 
avdet etmiı ve Marsilya is· 4117 13525 39343 bodrum ve ikinci katında bir t ve avdetini karısından e''J 

vaziyeti anlatmışbr. · t' V .. bkar r. t' 
kelesine çıkmııtır. 1 k sofa ve üç oda ve üst kıs· mış ır. e guna b stı . 

Corç Sene, vazifesini bilir Mesele müddeiumumiliğe 10000 İrafı büyük mında üç oda bir safa ve bir ile aşıkına bir otelde .:e i~ı 
medeni bir insan gibi doğ· aksetmiş ve yapılan tahki- mükafatı kazanan avlu ve haneye muttasıl bir mış ve Abrılın ü:ı.erı . 

b 
katta 1823 senesinde böyle 18085 mutbah ve bir yemek odası defa ateş etmiştir. biri5

1 

ruca pasapor za ıtasına d ıı · 
müracaat etmiş, evrakını bir katil ve böyle bir mah· IZMlRDEKl T ALILILER ve çamaşırharıe ve bu eve Çıkan kurşunlar 

8 
telciıı';. 

k .. • ld h kk k T muttasıl evyelce imalathane araya girmek istiyen ° ber 
1 

muayene ve vize ettirmiş umıyet o uğu ta a u ayyare piyangosunun son k lb' 1 ~e 
k 'd · h · d k iken şimdı mektep olan ma- a ıne sap anmış .. tiif· 

Marsilyada beş gün kaldık· etmiıtir. eşı esıne, şe rımiz e i ra- ld d 'ld" cPuŞ 
k 

hal ve teferruatı ile 5000 o uğu yer e o ur __,, 
tan ıonra tirenle Pariıe Fakat, bu adam hakikaten miye aıanan talili yurdaşlar ~ 

şunlardır: lira kıymeti muhammeneli 
hareket etmiştir. katil midir.? Katil ise böy- hane lira alacag"ını teminen 

P · d d' v · il 30000 lira kazanan 24082 · arıste e, en ıgı ma e lece kollarını sallıyarak_a_v· hacz edilen yukarda tafailatı 
k 1 ... · k k d t numaralı biletin hamili, Eş- S at 

omser ıgıne evra ı ay e • deline ne demek icap eder? söylenilen beş bin lira mu-
. . . refpaşada bakkal Abdüsse- ,..; 

tırmıştır. Fransada katil davalarında hammen kıymetli ve borçlu -Başlarafı 1 incide bİ' 
Bu surefle bir haftadan lamdır. 12000 lira kazanan Tabirin. ··biı1l 

murur zaman 20 sene olduğu 9260 numaralı biletı'n ha"' mil- kili Celal Bayar ıııu 
zafla bir müddet geçmiş B hd · f ' t' için Corç Senenin mevsukan Ieri, Hayriye, Bedriye, Mü- u tapu u eı tasarru un- nutuk söylemiştir. k sıı"' 
fakat bu aralık Corç Sene da bulunan menkul veya Sayın vel il, kUçü ı. ,.ıı 

k d 1 d b. . . muhakemesi yapılacaktır. fide, Adile adınca dert ka- teı>" 
eski ar a aş arın an ırısıne d lOOO gayri menkul veya gayri I lar ve el işlcriniu . ·çı·~ b'r 

dın ar. O lira hızanan ... 
rast kelmiş tir· menkuller 21-12-936 tarihene etmesi ve ilerlemesı 1 ..,;ı • 

Ot b•• k 3250 numarah biletin hamili 1 ,..... f, 
Bu arkadaşı, Corç'u gö- ~ 0 U•S• • + azası ınü.adif Pazartesi günü kanlığın yaptığı en ~l~' & yeni Manifaturacılar çarş1S1n· d ı " ~ı 

rünce çok büyük bir hay- zevali saat 10 dan 12 ye anlatmış, Türkiye c 1 1 ıi1 

1 da Raşit Balandozdur. ikişer . çı o ,e 
retle: Osman'a f e)ç geldi, ka- bin lira kazanan 3150 ve kadar icra dairesinde ihale böyle bir serginın n ili~ 

- Ne vakit geldin? Ve edilmek üzere 10·11-936 bu serginin Türk:Üb11ıJ~1~~i 
1 b 

• ? zaların önü ne zaman 34838 DUmarah biletlerin ha• zevkini Ve elCOOOIIll Jj~IY 
nası ser est gezıyorsunuz milleri Ali reis mahallesinde tarihinden itibaren ve açık .. ter0 

Sualini sormuştur. alınacak z h artırma yolu ile satışa rıka- dan çalışmasını gos ı.1' bayan e ra ile kordonda T 'I" t • r il 

- Ne vakit mı geldim, Bugu-n sabahlı·yı'n saat 9 F 'k · rılmıştır. Şartname vesair ı ave e mış ır. h 11>1
" t garson aı tır. Celal Bayar, n p'~.~ 

on beş gün oluyor... Neden da Karataşda doktor Hasan Biner lira kazanan 33932 evrak mütefcrriası lO·l2-936 emeklerinin iç ve dıŞ esi~~. 
serbest gezmiyeyim? Yusuf'un kliniği önünd~ bir ve 19828 numaralı biletlerin tarihinden itibaren herkesin salardn kıymetlenclirİ ~1~). 

- Çünkü.. Sen idama otoüüs bir zavallıya çarp- hamilleri turşucu Çelabo ile görebilmesi için açık bulun- bir gaye olduğunu s el'~ııı 
mahkümsun ı ş b' t r k"' 'b' H . d' durulmaktadır. rek küçük san'atları.0 .,,ti!' mıştır. e ır o e ı ah ı üseyın ır. Ih h tJ' 1 

- ld"ma mı mahkumum ! ale günü mal mu am· miyetini tebnrüz ettır,,, ~i~1 

E Yaptığımız tahkikatta Üs- men kıymetin yüzde yetmiş - · ..._.....- .;r• ~ 
- vet. küplü 34 yaşlarında amele Radyo beşini bulduğu surette ihale ir olan iddialarını :r.t i(\i 
- Sen muhakkak delir- Osman iş aramak için Ka- · yapılacaktn. Aksi halde son müsbitelerile yirnıi · ~rrıJ'el~. 

Avuç dolusu mişsin. Bugünkü Istcnbul de ıcra dairesine bıl ,,ıı , 
rantinaya giderken şoför pey sahibinin~ taahhüdü baki . h ki 1 tlJr f' 

- Ben değil, herhalde progranıı . kalmak üzere arttırma on aksı surette a ar el kf' &•~ 

P
ara sen dalirmişsin .. Çünkü, seni Mehmed Alinin idaresindeki Ô cillerile sabit olnıa ıssııı. -~ 

419 numaralı otobüs tarafın- ğlen 12,30 halk musikisi, beş gün daha temdit edilmiş tış bedelinin paylaşıJl irtıf i 
Avuç dolusu para verip 1923 sedesinde Etyen Sirnu d I k v 13,50 son haberler, 13,lC\-14 olacağından on beşinci güne hariç kalacnkla_rı. <;C1 .. oie~• 

aldığınız çoraplar bir kazaya yu öldürdüğü için gıyaben an ğarpı ara agu surette hafif musiki (plak) müsadif 4 ·1-937 tarihinde 0
"' eP yaralanmıştır. Osman derhal hakkı sahiplerını_o ·csP t~ 

uğrarsa onlar 1 atmağa kal- idama mahkum ettiler. Ha- Akşdm: 18,30 dans musiki, Pazartesi günü ayni saatta suretle hareketler• ı b"ıJ'ııı ... , 
( Ş b . k ? hastahaneye kaldırılmışsa da 9 30 ( f k 'h ı l u "' tıv kışmayınız, emsi Haki- erın yo mu 1 , spor mesacesi Eşre en ço arttırana ı a e e una- ceği ve taliplerin nı jsb~ ~jf 

kat ) ın Ucuzluk sergısı - Ne münasebet, ben Osman'a felç gelmiştir. Ya- Şsfik tarafından) 20 Türk caktır. kıymetin yüzde 7.5 fltJ'itl\"' 
onun çaresını bulmuş ve böyle bir kimse katlettim, ıası ağırdır. Hadiseye müd· musiki heyeti 20,30 Rabia ipotek sahibi alacaklılarla de pey akçesi veya e1't~Jt1' 
her çeşid çoraba uygun çok ne de idama mahkum oldum. deiumumilik ve belediye va- Riza ve arkadeşleri, 22 plak· diğer alakadarlarm gayri bankanın teminat ıııte"dı 
ucuz fiatla her çeşid ipek- Buna imkin yoktuor. Çünkü ziyet etmiştir. Şoför Meh· la sololar, 22,30 ajans ve menkul üzerindeki hakJannı nu icra dairesine {111

4
) 

liler satmağa başlamıştır. benin adresimi bilen akra- med Ali yakalanmıştır. borsa haberleri. hususile faiz ve masrafa da- ilan olunur. i 
------------·------------·----------·--...... ------·----311•--=amıl~m&mJ~nmimml~~~~~.~i~ 
Her av bircok vatandasları bü (Saa Jet) kişes~nden veni tertip piva bileti ~!rı•~~ 

d 
a j 1 .,,, t Basmahane Çorak kapı karakol 3491 

yük bir Servete k&VUŞ Ur&ft 8 m&gl UDU mayınız. Bay Hasan Tahsin Telefon: 


