
vapurun 

mürettebatile Antalya liman 
reisi arasında bir muhavere
ye şahit oldum. Vapur mü· 
rettebah fazla yük aldık· 
larından Antalya liman rei· 
sine şikayet ettiler ve; "ge· 
mi bu yüklerı taşıyamaz ha· 
tar. 

Bizim kefenimizi koltuğu· 
muza verdin. Öyle göndri
yorsun.,, Antalya liman reisi 
onlara teminat verince ara· 
larındaki münakaşa durdu. 

Manisalı lsmail oğlu Ali 
ifadesiade şunları söylemiştir: 

" Ben vapura Mersinden 
bindim. lnebolu vapuru muh· 
telif iskelelerde yük ve yol· 
cu aldı. Vapurumuz yolda 
daimi surette yatıp durdu. 

Hasan oğlu Sadık ifade· 
sinde şunları söylemiştir : 

- Sal ve filikaların deni· 
ze indirilmesi için kimse 
emir vermedi. Esasen kaptan 
ve tayfalar şuurlarını kaybet
miş gibi etrafa koşuyorlardı. 
Bu sırada ikinci kaptan sular 
arasında kayboldu. 

Aksekili kunduracı Klıım 

diyor ki: 
- Gemi batmazdan ev· 

vel ikinci kaptan Besim va
purun kurtulması için her 
çareye başvuruyordu. Birinci 
kaptana baştan kara yap
masını tavsiye etti. O; 

- Sen karışma, geminin 
sevk ve idaresi bana aittir. 
dedi, 

ikinci kaptan: 

- Cahillik etme. Gel razı 
ol. Dedi, uzaklaştı. Sonra 
ikinci kaptan yanında ikinci 
makinist olduğu halde birinci 
süvari Mehmed Alinin yanı
na gitti. Birinci kaptan ta
bancasını çekti ve gelmeyin 
cammzı yakaram, dedi. 

İkinci kaptan ıu cevabı 
verdi: 

- Allahından bul gemiye 
d~ halka da yazık ediyorsun. 
Vapurda kırk kişilih iki sal 

vardı. Bunlar denize ındıril
medi indirilseydi yolcular ta
mamen kurtulacaktı. 

Diğer şabidler efe IAzım 
ielen tedbirlerin alınmadı· 

Şube reisliği yapacak
la ra! 

Şube emrinde bulunan 
mütekai t ve yaş haddi i aş
m amış şube reisliğine elve· 
rişli ve dört buçuk sene biz· 
met edec•k subayların he· 
men İzmir askerlik şubesine 
müracöatları ilin olunur. 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
----------------0000~~~----------

Bir kelime değiştirmeden •• 
" Muhterem Uray Başkarnmızın Gazetelerde okuduğum 

beyanatında Yukarı mahallat halk dileklerinin birer birer 
yerine getirileceğini gördüğüm zaman çok sevindim. Bizim 
de ezelden çektiğimiz su derdine bir çare bulacağını tlmit 
ediyordum. 

Dün akşam Tayyare tehitlıği kapusundaki çeımenin 
önünden geçiyordum. Mahallemizden sırf su ihtiyacını temin 
etmek için bir sürü çoluk çocuk toplanmışlar. 28 kiıiye 
kadar çeşme başınde sayabildim. Artık batım döndli geri
sini sayamadım. 

Beş altı yüz nüfuslu lmariye mahallesi halkı mahalleden 
epeyce uzakta Tayyare şehitliğindeki çeşmeden su ihtiyaç
larını temin etmek mecburiyetindedirler. Ayni zamanda 
urayın iki su arabası sabahtan akşama kadar münavebe 
ile buradan su alıyor. Geceleyin su almak hakkı da mahal
le halkıma. Sayın Uray başkanımız bunu birçok defalar 
gördiller ve dinlediler. Ve mahallenin uygun bir yerine 
bir çeşme yaptıracaklarını vaat buyurdular. Acaba daha bu 
vaadın yerine getirilmek zamanı gelmedimi. bu eziyeti da
ha çok çekecekmiyiz. Bu hususta urayın nazarı dikkatini 
celp etmenizi say~ılarımla :dilerim. 

lmariye mahalllesinde Bakkal Etem" 
Kariimizin mektubunu bir kelime bile değiıti meden 

yukarıya koyuyoruz. Halk böyle söylüyor: 

HALKIN SESi· HAKKIN SESiDiR 
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Aşk Gecesi 
- İki İzmirli Gencin Romanı--. 

Yazan: EROL TEKiN 
- 17 - b . h 
N . nin her şeyin benim, enım er evın, se .

1 
.? d d. 

e im senin değı mı. e ı . 
ş Y . _ Beni çok alakadar edı-

Ne kadar gittiklerinı k;;· Çünkü senin her şeyin 
dileri de bilmiyorlardı.. ı· ~or'. benim ber şeyim de 
hayet Nevin yoruldugunu e~ım,d v 'I mi? 

· senın agı · anladı: . _ Evet. 

- Duralım dedı. Ö leyse söyle. 
_ Yoruldun mu?. = N!yi anlatayım yavrum 
- Evet. b'l . um kı' Daha doğt u-

ı mıyor .. Biraz ötede dallarını ~e~- d başlayayım. 
d v d' bır su nere en 

siye ){İbi yere eg ıren v - Şu halde ben sorayım. 
çam ağacı vardı. Ona dog- R farının ekserisini ne 
ru gittiler. Beraberce otur- oman zıyorsun? 

k v zaman ya 
dolar. Esat ar asını agaca -- Gece .. Sabaha karşı .. 
dayadı. . _ Vakaları evelden tasar-Önlerine geniş hır ufuk ? · 

G .. in hyormusun · açılıyordu. Dalyan uneş - Hayır yalnız bir hudud 
gümüş ziyaları altında çıpıl . . Yazmagv a başla-

b. be- çızıyorum. çıpıi yıkanan ır yavru .. d v zaman ikinci üçüncü 
beğe benzıyor u. a . . d de kalanlar ka emımın . d D ha ote· ıgım 1 . . 

ık 1. Jkenlerını erece 
de bir ye en ı, ye k ndi kendine geli-
fora etmiş, alabildiğine gidi- ucuna e 

yor, karşıda Yamanlar kara yo~ H' başm ağrımayor 
birer hayal gibi Karşıyaka- ıç 

kı mu?. nlou ··zerine çökmüş uyu a-
- Hissetıµiyorum. 

yordu. _ Nasıl hissetmezsin? 
Ne ~üzel bir tabiattı bu.. - Hissetmiyorum. Çünkü 
Esa t dalmıştı. Gözleri bir 

yazmağa başladığım. zam~~ noktada, gemilere yol gös- artık kendime hakım degı-tere
n bir fener gibi bazan l · kararıyor 

)' Göz erım · yanıyor hazan sönüyordu S:~mde yalnız bir defter 
Nevin bunun farkına vardı. bir kalem 

Onİı kolundan sarstı: bunların üzerinde siyah göl· 
canlanıyor ve 

_ Çok daldın Esat dedi· ı. k k cıvor 
n•rikl,. .. bı}'aı;:>.ara • - ~ ... .;. ll\ığmnu ..ı6en-ae-l>iimfyorum. zamanlar. Bu zamanlarda 

- Roman mı?. hakikatJa karşı karşıya geJi-
-. Hayır. yorum. O vakit başım ağrı· 
- Ya ne?. yor. O vakit vücudumda bir 
- BiJmiyorum. Uyku gibi 

sızı hissediyorum. Nihayet 
başımı kaldırmağa muvaffak 

bir şey .. 

- Fakat gözlerin açıktı. 
- Açıktı ama muhakeme 

edemiyordum. 

- Yoksa bir şeyin mi 
var?. 

- Hayır hayır.. Hiç bir 
şey .. 

Sustular. Nevin bu sefer 
sözüne daha şiddetle devam 
etti: 

- Esat romanlarını nasıl 
azıyorsun?. 

olamıyarak yaprakların üze
rinde gözlerimi kapayorum. 

- Zavallı yavrum. 

Esat birden isyan etti: 
- Hayır bayır Nevin de

di. Ben bir zavallı değilim. 
Benim acınacak hiç bir ha-
lim yok. Bana merhametle 
bakmanı katiyen af edemem. 

Ben san'at için yaşayorum. 
San'at ve san'at aşkı:. 

« K.tkm Sul) 

Bu ne ııamus
suzluk? 

Adanada geçen ayın 25 
. . " u·· İncirli köyünden ıncı gun 
Ahmet oğlu Abdullahın ~ 

d Ahmed adındakı yaşın a h 
w kaybolmuş Abdulla çocugu · 

ve karısı telaşa düşerek ço
cuğu hemen aramağa koyul· 
muşlardır. 

Evvelsi gün küçük Ahme· 
d. o"lü olarak bulunduğu ın b' 
hakkında zabıtaya g~leu ı~ 
haber üzerine müddeıumumı 
derhal vak'a mahaline koş· 
muştur. 

yapılan otopsi netice~in~e 
zavallı yavrunun ırzına geçıl· 
diği ve bu iş yapılırken ço· 
cuğun feryadını sustu;mak 
için ağzma bez tıkandıgı,_ bu 
suretle sfeks neticesi yavru-
nun öldüğü anlaşılmıştır. Bu 
canavarca işi yapan meçhul 
vicdansız şiddele aranmak
tadır. ---'!Jfit---
Hendek yolun-

da bir kaza 
Adapazan - Yaylı ~en~~ 

len arabasına aldığı dor~~ 
kadın, biri çocuk ve b~rı 
erkek altı yolcu ile Hen~~ge 
gitmekte olan arabac~ ~~~e~ 
yin Gargalı köyü ~porusunu 
geçtikten sonra hır telgr~f 
direğine fçarpmış, hendege 
devrilmiş, Hüseyin hayvanla
rın altmda kalmış, ağır su
rette yaralanmış, ~as.~an~ye 
kald•rılmış, fakat olmuştur. 

J.l. ...J....;,• -· t.:.:&wf.o.P!ı» '-~Vıra.. 

imtihanları 

DÜNYADA 
INeler oluyor? 
8 

Rahibe avukat 
B üne kadar görülmemiş 

ug 'k d neversa hapsi Amerı a a 
.. "lüyor Nihayet mahke-

goru · "d f 
mede bir maznunu mu a aa 
bir de rahibe görüldü. 

Mişigada rahibe Anna 
j h . do .. rt sene hukuk o apn . 
tasisi etmiş baroya k~ydedıl
miş ve bu hufta ılk defa 
mahkeme huzuruna çık~r~k 

Ü kkilini müdaşaa etmıştır. 
m e M'. 

Rahibenin avukatlığı ışı-
gand a büyük bir alaka uyan
dırmıştır. 

••• 
Boşanır boşanmaz tek
rar evlenen karı koca 

Fransada bir boşanma da
vası esnasında hakim, boşan
ma hümünü verdikten sonra 
karı koca mahkemed~n .çı
kıp derhal evlenma d~ıresı~e 
koşmuş ve yeniden ev enmı~· 
Ierdir. Bu hadiseye sebıp 

şudur. . 
Hakim kararı tefhım et

tikten sonra~ "bu boşan.~a 
kararı bug•in verilen 13 un
cü boşanma kararıdır,, de-

• 
mistir. , 

Boşanan kadınla erkek ~3 
rakamını duyar duymaz bır· 
birlerinin yüzlerine bakmış

lar ve duhal konuşu~ on 
üçün uğursuzluğünu gıd~r
mek için tekrak evlenmıye 
karar verilmiştir. Buna artık 
on üçün uğu!suzluğu mu 

*** 

Önümüzdeki ders senesi 

baıından itibaren mekteplere Pariste polis sokak orta. 
alınacak leyi talebelerin im· sında Romanya Yahudisi 

tihan şekli ile ne suretle olduğu sonradan anlaşılan 

Pariste açlıktan 
deliren kadın 

kabul edileceği hakkında bir kadın· yakalamıı ve mu· 
Maarif Vekiileti tarafından ayene neticesinde deli oldu. 
hazırlanan talimatname Maa· ğunu anlayarak tımarhaneye· 
rif müdürlüğüne gelmiştir. sevketmiştir. 

Bu talimatnameye göre, Kadın ğöplükleri eşeler-
imtilıanlara 1 Eylülde Türkçe ken yakalanmıştır. 47 yaşın. 
ve edebiyat dersleri olmak dadır. Boyu 1,60, kilosu 37 
üzere başlanacak, 2 Eylulde dir. 

riyaziyeden, 3 Eylülde tarih Mütemadiyen et şeker 
ve rografyadan yapılacak, 4 ekmek diye sayklamaktRdır. 

14 Te••-' 

k ve kir ı nin sonunda yapılaca. ktir· En çok radyo ve ••rar tevzi editebıte~:o•· 
M. 8 - Bu mukave uı Af manyadadır menin bfikmü bir Te~:;ır 

d k Ü l z altı trı yeni bir statistik, ra yo bin do uzy z o u . . nedir· 
k. ı rinin Avrupadaki den itibaren "2,, ıkı seır ·ket 

ma ıne e k . h't da f 
t ümünü gösterme te- Muddetın ı amın , d kell" d~amm tasviye edildiği takdır_ e ıeo• ır. d . •v• d d ha sekız Bu hesaba nazaran ra yo dilıgın en a 

kinesi en fazla olan mil· muteberdir. • diyeeek" 
:: Almanyadır ve 6,142,000 Akitler b~şka l>ır n •• i~· 

k· 1 'le birinci gelmekte- Ieri olmadıgını bey~ jcbU 
ma ıne k' 

1 
· ü erıne ., dir. ikincilik 6,124,000 ma ı- rar etme erı . z azJJlıtkl• 

·ı . Fransadır. Üçüncülük mukavelenameyı Y
1 

aol•' ne ı e . h bu un 
1 730 000 radyo ile lsvıçre beraber azır p oı•· 
v~ dÖrdüncülük de 666,870 yanında açıkça okı;::.ı •• 
makine ile ltalyadadır. nası anlatılarak a ur 
İzmir Sicili Tica!et Memur· 

morluğundan: 

[Ali Dayi oğlu ve .Meh-
d Helvacı oğlu 1 tıcaret me . 

unvanile fzmirde Osmamye 
caddesinde 67 numarada ma
nifatura üzerine ticaret ya
pan işbu şirketin ticaret un-

nı ve şirket mukavelena-
va h" 
mesi tiçaret kanunu u. 
kümlerine göre sicilin 173? 
numarasına kayt ve tescıl 
edildiğ! ilan olunur. 

İzmir sicili ticaret memur
luğu resmi mühürü ve F. Te 
nik imzası. 

t: Mukavele 
B. dokuz yüz otuz altı ın d' 

senesi Temmuz ayının y~ ın· 
ci Sah günü saat on b1r sı-
ralarında İzmirde Halim ~ğa 
çarşısında 14 No. lu dawıre
sinde vazife gören aşagıda 

-hür ve imzasını koyan mu . B 
İzmir üçüncü Noterı ay 
Tahsin Amur'un vekili bay 
Al. Raif Günyerin yanına 

1 • h . 
gelen ehliyetikanuniyeyı aı~ 
bulunan zat ve hüv~ye!l~rı 
... ~.. oUI uıcn . Kırnseıerden 

İzırirde P.eştemalcılarda 94 
No. lu mağazada ticaret e· 
den Burdurlu Tahir Erdem 
ve İzaıirde Namazgahta Ya
pıcıoğlu yokuşunda 68 No. 
Ju evde oturan İlyas oğlu tüc
car muhasibi Abidin Ergör 

münderecatı arzuların dık• 
d'k kılın gun oldugv u tas ı ·ı ·oı· 

'oııZ tan sonra altını hepı .k 
za ettik ve mühürledı . 

Akitler imzaları. 
Şahitler imzaları. _ !I te 

"buru Noter resmi mu ;oı· 
vekili Ali Raif Günyer 

zası. f-{usıJfi 
Umumi No. 5922 

No. 4 - 37 reti· 
su 1 Bu mukavelename salı ı 

nin daire dosyasında 
85

JJo' 
5922 umumi No. !u kılıod•· 
uugun olduğu hsdık altı se: 
Bin dokuz yüz otuz edio'1 

nesi Temmuz ayının y 
Salı günü. . reJ' 

İzmir Üçüncü Noterı 
. '"h" ve imzası. mı mu ur E 

BEY ANNAM l rd• 
Jcı • 7 izmirde PeşteıD;a de 6 

Osmaniye caddesıPl 'f eiı'' 
.., ada __.ı11 numaralı magaz 'tib•rd 

muz 1936 tarihinden ~eblll' 
(Ali Dayıoğlu ve 

8
1111d• 

) f . ması ı· Helvacıoğlu ır . e ıo•~ 
kollektif şerik sıfatıl tıe lif 

.. · ticare ,,,.-fatura uzerıne • .•-'"'' atif 
- . .. i ... 

eden hukuki ve husu• ~' 
fi ııa• ve teahhütlerde r 1#1'' 

birlikte münferiden k~.., ... 
dığımız aşağıda yazılı 1 ,_,. 

lı:trımızın ticaret kanuPU di~ 
cibince berayi tesciJ tıs 
buyuruimasım dileriz. 

Ortak Ort•k tJıl' 
Ali Dayıoğlu Meboıed afi' 

vsCI 
1 •' Firma ve imzası. firrJJ ~•• 

·oıı..
ı ... 
flol 

Umumi No. 5930 6.ıB9 Sİ DO• ıtJ 
ıo•" Dairede okunup 
36 

fi' 

- Neden sordun?. Güldü: 
Eylülde de imtihan neticeleri Yapılan muayene neticesin, 
Vekalete bildirilecektir. fm- de .lfadmının açlıktan delir-
tihanda kazananların isimleri diği tebeyeün etmiştir. iste-

( Arkası var) 1 Vekaletce ilan edilecektır. 
1 

diği şeyler verildiği halde ı----:------------------- -·------------ ha!a bir çok yenıekJerin .............................................................................. 

nam şahitlerin tarif ve şehadat· 
lerile anlaşılan İzmirde Na
mazgahta sarmısak sokağm
da 101 nolu evde oturan 
Süleyman oğlu tüccar Ali 
Dayıoğlu ve İzmirde Fettah 
mahallesinde F ettab sokağın
da 23 nolu evde oturan Bur
durlu Abdullah oğlu Meh • 
med Helvacı oğlu anlatacak
ları gibi bir ınukavtlename
nin yazılmasını istediler. Adı 
sanlan yukarıda yazılı şahit· 
lerin yanında arzuları sorul· 
dukta her ikisi birden söze 
başlıyarak aşağıdalci şartlar 
daires~nde akdı mukavele 

anlatılan 7 Temmuz 9 k' fir' 
tihli beyaname altında 1 jtıJ' 
ma ile birlikte konuları 

1
,. 

zaların dairemizce reseıı)9~ 
zılan 7 · 7-936 tarih ve .ce~· 

!GöZÜMÜZE CARPAN YAZILARİ : , : ~ ............................................................................ . 
Mutasarrıfın : Y•rden bir teme~~· ~.•kıp: : kasından d. bir_ araba küfür 

- Mehdumu alı mutesar- savurmuş ve nıhayet muta· g"' Ju Çeriba.cı- rıfi, kerimei iffetvesimeleri- sarrıfın arzusunu kat'i emir 
f :ı:' nin desti izdivacına tiilip bu· şeklinde bildirmiş. 

1 kızı ve Bo- lunuyorlar. İhsan buyuru!- Çeribaşı, buna karşılık: 
f maz m? Demiş. Başüstünel Al kızı götür! 

l!r'lJ'jll aktile, Serez mutasar
fıllı.,lflll rıfının oğlu, Çeribaşı
ıa kızına aşık olmuş. 

azlar meselesi Çeribaşı kızmış. Karşısında Deyince, elçinin içine me· 
·ı· b" ··ı t h . t "d" rak olmuş. ezı ıp uzu en a rıra mu u· B d , k' 

Y anm ş, tutuşmuş, erimiş .. 
eyaJifenere dönmüş. 

Anaiyle babası başbaşa ver
işler, düşünüp taşınmışlar. 
akıa böyle bir izdivac arzu 

dilir şey değil amma, ne 
apsınlar ? Yetişmiş evlat 
da edilir mi ? 
Tahrirat müdürünü, kızı 
temeğe memur etmişler. 
alkmış, gitmiş, Çergiye 
rmış Çeribaşını bulmuş, 

" - " l ı· - e a am.ınadem ı ve· runu, agzına ge en en ga ız . 
k

"f l l d k recektın .. Benden evvel ge-u er er e ora an ovmuş. . . 
M"d" · d" - len adamı ne ıçın kovdun? u ur, gerıye onup, d' 

. ıye sormuş. vukuu halı mutasarrıfa anlat· N I • k d ? B 
ey eyım, ar aşım ana tığı, mutasarrıf da hayretle böyle anlatan olmadı kil dinlediği >ırada, yanlarında demiş. 

tesadüfen bulunan başka Boğazları tahkim etmek 

biri: istediğimi2i biz öbür türlü 
- Ben gider, isterim.. anlattık. Dinletemedik. Sıkı-

Bakınız nasd verir! ya gelirsek, bu türlü anlat· 
Liyerek, koşınuş, gitmiş. masmı biliriz. 
Dalia uzaktan, Çeribaşıyı Günahı, ~hali bazı dev-

görür görmez, palasını sıyı- Jetlerin boyunlarına olsunl 
rıp bir de nara hasmı . Ar-

isimlerini saymakla vakit 
geçirmektedir. 

etmişlerdir şöyle ki : 
M. 1- Şirke.tin maksdaı Kadın polisler ıopıan ve pe••kende suretite 

manifatura üzerine ticaretle 
oğraşnıaktır. 

İngiltere kadın polislerin 
çok faydasını gördüğünden 
sayılarını arttırmağa karar 
vermiştir. 

İngilterede kadın polisJer 
fahişeleri tarassud, çocukları 
himaye ve sarhoş kadınları 
tevkif ederler. 

Kadın polis olacaklar yir
mi dör ile otuz beş yaş ara
smdaki kadınlardır. Bu ka
dınların düztaban, büyfik 
göğüslü, çok güzel olmama
ları ve damar hastalığına 
musab bulunmamaları şarttır. 

Aile sahibi iki kişinin polis 
olacak kadın hakkın hakkın
da hüsnü şahadette bulun
ması da lazımdır. Kadın po
lisin sinirlenmeden, hiddet· 
Jenmeden, münakaşa etme-

M. 2 - Şirketin serma
yesi (20000) yirmi bin Tiirk 
lirası olup yarı yarıya ko
muştur. 

M. 3 - Şirketin nev'i 
kollektif ve unvanı (Ali Da· 
yıoğlu ve Mehmed Helvacı
oğlu) dur. 

M. 4 - Şirketin merkezi 
lzmir ve muamelatı Osmani· 
ye caddesinde 67 No. Jı ma
ğazadır. 

M. 5 - Şirketin hukuki 
ve hususi mukavele ve teah
hütleriyle muamelatı umumi
yesi firma ile birlikte kulla
nılan müoferid İmzalariyle 
muteberdir. 

M. 6 - Kar veya zarar 
yarı yarı adır. 

·ı t~ No. hı nıuka vele ı e ... JtJ ,e 
kül eden "Ali Dayıoi ,,-· 

"I tJJJ t Mehmed Hdvacıog u,, jl 

h şirketin ortaklarıod~:o>dı 
ve hüviyetleri maru }1JJle8 
Ali Dayıoğlu ve Me bt.1.ı&J' 
Helvacıoğlu'nun olu.p Jleril1 

rumda bizzat kendı e ;le 
f . oı• koydukları cihetle ır JJifl 

izmaları tarti.K kılındı· 0e~ dokuz yüz otuz altı ~e5,Jı 
d. cı Temmuz ayının ye 111 

günü. . .. .. .. N0 tt', 
T. C. lzmir Uçuncu ~ ,,,nb 
ti Tahsin Amur res.ıJJJG~.,· 
rü ve veki Ali Raıf 
yer imzası. 

Umumi No. 59.31 
Hususi No. 6-189 til'İI' 
Bu beyanname s~re59'° 

daire dosyasında sak 1 yg~ 
umumi N o. lı aslına u Sil' 
olduğu tastik kılındı. e,,eti 
dokuz yüz otuz alta ~ 5,lı 

d. cı Temmuz ayının ye ıo , 

günü. . .. Not•'' 
T. C. lzmir Üçüncu.. JPob" 
Tahsin Amur resaı~f Gii'J' 

. . . aı 



on, otobüs ve otomobil 
~~ııt.~ rinin nazarı dikkatine 

•nız kaynaklardan şikayet etn1eyiniz 

~~.l 
q~ l -

~~ttitit111~'Port tarafından büyük bir:kıymetle Avrupa
a_ ~ ao111i t olan ve " Goo Divear .. usulile mücehhez , °' 'hlık ~ eaı. kaynak makinesini dükkin1mıüa getirdik. 
da.:'' •tot,6 akınesile atclyemi:ıde tamir edilen tayyare, 
~ tlbrı:'ı 0~omolil lastikleri belediye su hortumları 
~ lıtık erı ve kavuçuktan mamul biJ'umum eşya 
~l~~ l>ll Y•.Pılmaktadır. Atelyemizde yapılan kayı1ak-
,~rıı ;: ıade edilir.· 
l'~" klfid·Ven muhterem müşterilerimizin tecrübe~eı i 

•t~ list~~ lsnıetpaşa bulvarında ütücüler sokak N o. 
\ı 1 kaynak atelyesi : Ali Uğur 

l• 1 eıf ~ı" ·· ----~j 1 urk sana )'İ mamulil.tı 

) Q8ır sanda/ya 
l~lıta. s . 
~top,•k1ar andalya 
~~ t!Pıl. ında yetişen Çavdar. 
~t.tl'~ "°'ı:taı~ ve YÜ~lerce ren~ber 
\ °f't' :it '-il& ~ }'etıştirdiği yerli 
~ ~~ .''ibet yı lllamulab hasır san 

le ~çiline v:trnek memleketine S i~ ~et sanatkirıoa yar-
':' ,._ 11 Pıaaı::nıek demektir. 
~tl_,Gıa 1 °0 yırtmaz serbest• 
" t ,,::eye garanti hasır •• p; et ediniz. _ _ 

rakende sabş lsmetpaşa Bulvar Zinet garaj 

' _ karşısında sandalyacı Muiz. 

"' ldntld;r Ok.;sun &~ t~lam değil bir hakikat 
\>4~ "'1"-

11 
aıııırcılığa ait ihtiyaçlarınızı en ucuz, 

<ı,li :-darı ala- cağını7. yer: 
:1'6Jceı '11~arı No. 20 Bakkal Hiiınti Ttıkel ve 

, ............. , 
Çok karlı 

Ve n1üşterisi bol bir 
lokanta 

14 Temmaz 
·--~ 

il:A:1d~-~~~--*:A:~~-

i Elhamra ls1a ! 
içinde Osmanağa suyu bu- tC idaresinde Milli Kütüphane sineması 

Junan ve kemeraltının en işlek <fC 
ve sevilmiş bir lokantası olan 1j Bu gün 
( Bolu ) lokantası bütün ta· fC iki büyük film birden 
kım ve alat edevatı ve binası +c 
ile birlikte satılık ve kiralık- t<J - Se vgı·n· ı·n Sesı·~ tır. İstiyenlerin Kemeraltmda t( ~ 
( 62 ) numarada ( Bolu ) Jo· fC 
kantası sahibi Bolulu Meh· = İean Kiepoura - Martha Eggerth ve Avrupanın iki 
med ustaya baş vursunlar.. +c meşhur komiği Pau) Hörbiger - Paul Kemp 

Satılık arsa 
Karantina iskele yokuşun

da Komser DiJaver sokağında 
bir eylik arsa elverişli bir 
fi~tle satılıktır. Taliplerjn 
gazetemiz baş mürettibi Bay 
Raufa müracaat itsinler. 

~~:t )1;:!1dc~**.*:A::U::lc~~lt:*~ 

I DOKTOR >+ ~ ~ 
U A. Kemal Tonay ~ 
u ~ 
n B: 1~teriyv!og ve bulaşık, salğın Mı = h,.stahldar mütehassısı » 
tC Basmab!lne ista yonu karşısındaki Dibek sokak başın- ~ = da 30 sayılı ev ve muayenehanesinde sabah saat 8 den >+ 
cfıC akşam saat 6 ya kadar bastalannı kabul eder. )t 
t( ~ü~acaat ~den ha~talara yapılması lizımgelea sair 41( 
f( tahlılat ve mıkroskopık muayeneleri ile veremli basta- tC 
+c lara yapılmasına cevaz görülen Pnomotoraks muayene- fı 
~ sinde muntazaman yapılır. Telefon: 4115 ~ 

t(~:w;;w:~:W::W:'f='l=~=R=t:n=~:w:=R=~~~~~)t 

~ 2 - NİÇİN ÖLDÜRDÜM .. 
tC Maney Karroll • Gary Grand 1+ 

~ Duhuliye 20 kuruştur. ! 
~ ,. 
ıO( 4 30 da Niğin öldürdün - 6 da Sevginin sesi 7,45 de )t 
t( Niçin öldürdün - 9,. 5 de Sevginin sesi ~ 
~:v;,.C:W::f:~~~~Jf::)l:J&:\C~~:i~ y;:w;~~:w;~~ 

2 

Kemeraltında Hükün1et karş.sında 

-

--içenler bilirler 
Neş'enizi, hayatınızın zevkini. sıhhatınızın 

dain1i surette korunn1asını temin edecek ancak 

Yüksel, Kabadavı ve Billur 
rakılarıdır. 

~UMıllııılı:ı!llıtıdlliıııMıdılAdllııMıtı~WWW ~mmaEliSrEE&-·~· r:.-- t .. · · ~kk ~ı-~ilil ~ a TAYYARE TELEFoNı 1 
~ Ressam - Dekoratör " ~ . . : 31sı a 

lstanbul ve Münih Güzel Sanatlar Akademilerinden 
~ mezun muallim ve Dekorasyon mutabassısı D a ti 
~ Fuarda Yaptıracağınız D ~ 2 devre ~O kısın1 hepsi birden S 
~ PAVVON iNŞAATI 1 ~ Fiyatlar 15, 20, 30 kuruştur a 
ft DEKORASYON D ~ Ci ~ ~ rel SEANSLAR [t 
" PLAN - RESİM 11; B Her gün 16 - 19,30 Cumartesi ve Pazar günleri 
.. ve bilumum tesir" kabul eder • a 13 de baılar. 

tıcarethanesidir. • ADRES - ELHAMRA SINEMASI ~ ~~----~~~~~~~~~~-Lİ--~~~--~~~.;.;;;.mm;~~;.;mımılllll!mmlllllllBJmım.~~sm!~51~ 
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13i r çocuk: azl<alsın 
boğuluyordu 

Bahribaba parkı karşısın
da denize giren 14 yaşların
da Orhan adında bir çocuk 
boğulmak üzere iken balık
çilar tarafından kurtarılmış· 
tır. 

r'araşüt Kulesi 
Kültürparkta yapılacak olan 

paraşitt kulesinin inşaatı 15 
günde bitirilecektir. 

Yunanistanda mahsül 
Son günlerde Yunanistan

da şiddetli yağmurlar yağ
mış, mahsüller mühim zarara 
uğramıştır. 

B' 
!<.>rta mekteb ve Liselere alıll 1 

. ~ · cak yah talebesi 
' 

hanı nasıl olaca 
· fı •'k R oo••Aoo J fı •k 915 numaralı kanuna göre ta, illetli, sakat •• "' ~ e V l U•• ştu•• . ras a u•• n' l .Kültür bakaohğana bağh Lise olmamak, ~pt 

ve Orta okullarda parasız D) Okutamıyacak ak ~ l 
yatılı olarak okumak isteyen· baba anası fakir. ollll ' ~ • • • k •• l J!.• Jerin seçme ıınavları aşağı· ge örneği ilişiktır), ~~ 

rımızı ac, l c., a OV eaı daki esaslara göre yapıla- E) Zekası, çal•r...,dııi' 
T caktır. ahlakı, talebesi but~ 

İstanbul 13 (Özel) -mon· tesisi veya yalnız burada usuf.4 muvafık olacal.tı:r. 1 - Seçme sınavlara 1 okuldan alacağı fo 11,p"' 
trö konferansı dün toplan· temsil edilen devletlerin roen Koofet:tnsta k~'htıl e<l,,ile- Eylıil 1936 Salı günü saat 9 bir belge ile ıı~tı 
mış Tevfik Rüştü Aras çok faatlarına uygun bir vaziyet cek hü,ilm~erio umt1ma şu- da başlayacaktır. (belge örneği ilişiktırf), oltOr 

2 - Seçme sınavlanna f ) Sınıfında kalaı• 
mühim beyanatta bulunarak ihdası mevzuubahs olamaz. mulü bakıttıından birç,ok ta-

ismet lnönü 
Jstanbul 13 - Başvekil İsmet lnönü bugün tayyare ile şehrimize gelmiş; ~oğru Florya:ya 

giderek Atatürk tarafından kalful edilmiştir. 

1 f l gireceklerin başvurmaları 26 mak. .. .. 1ıde demiştir ki: Bı'zı·m · ı. stedı·gw ı·mı'z her mı·ııet raflı bir in.t:1 yapı m asına ın P J,..; 

k d Ağustos 1936 Cumartesi saat 5 - Dörduncu oiJJ"" 
8 Şlya 8 8 - Türkiye hükumetinin için ayni derecede adilane Türkiyenin lu'!Wm görmediği 13 çe kadar kabul edilecak- (a) ve (b) parağrafl•''partt Y 

• bütün gayreti, iki asırdan olacak birhal suretidir. Bu- ve bu gibi anla~'tll~lara yan ·aş- tir. hüviyet cüzdaoife (c~J İf O' lilt 
lr CeDOe beri harp zaviysi altından k d mıyacağını beyanı ederim... 3 - Seşme sınavlarına rafı okullara gönde·ı ısı dşr' • 

tetkik edilen Boğazlar geçi- nun için mu avelenin iğer Ancak Türkiye tesİ1J.edilecek girecefderin durumları ve 1 ki rioe ~ f ·~l 
k •• • an rapor örne e b 
oşesı dini bütün medeni milletler milletlerin imza veya iştira- nizam dahilinde herl'ıaagi bir gösterecekleri beJgeJer direk- sınavın yapıldığı okulöllt #. 

Karşıyaka da Yamanlar .u• arasında bir tesanüd bagw ı ve kine açık tutulmasına lüzum memleketle, hüküm~yet t 0·• ı - d · ·ı k k- e ~ 

1 
r erce goz en geçın ece , lunduğu ilin bü ulll JıcJ' 

yunun muhteşem dopoJarı bir sulh vasıtası yapak ga- yoktur. Bu suretle bu kon- kakkın;\ tevfikan lüzum gö- gereki s B k ı k y•P' ,,.. r e a an J ça araş- toru taı afından alı ır 
yayında yanında yapılan yesine matuf bulunmaktadır. feransın tanzim edeceği ni- receğı her mukaveleyi imza tırma yapılacaktır. bakı sonunda alnıac ,ylıf 
(Değirmendere aile gazinosu) Boğazlar için daimi bir rejim zam evvelkiler derecesinde hakkanı muhafaza eyler. ,, 1 4 - Seçme sınavlarına porla, (d) parağrafı u~bdf 
hakikaten Karşıyaka ve İz· . oo••oo · ki ks:. J 

. . b. k K ~ k h gırece erin şu şartları ta~ı- dan, köylü ise uY k ıtrof 
mırın ır cennet öşesi hali· on eransta ,· t . . 1' u ' ne gelmiştir. Dün İzmir ve eye l m ız maları gerektir : heyetlerinden alınaca ,rıf 
Karşıyaka sıcaktan tutuşur· A) Türk almak, ği ilişik belgelerle (e) .. P ti e 
ken orası, orada bulunanları B) Lise ve ortaokullar tali- rafı okulundan alac•~1,,i!' 
serin ve ciğerlerin ıçını gerı· dönmı·yecektı·r matname.siıoin her sınıf için retmenler kurulu tutu 
yıkıyan temiz ve bol bir hava saptadığı yaşlarda bulunmak, saptanacaktır. fJI) 
iJe canlandırdı. C) Bedence ve ruhça bas- ( Arkası 

Gazinonun lstanbulda Bris- b 3 d d -· - E::::J 1 
tol, Empiryal ;e Osmaniye lstan ul 1 - Montra en bil iriliyor: c ~ b • 
otelleri müsteciri bay vmer Montrödeki Türk delegasyon heyetinin geri çağrıldığı ve Ankaraya· döneceği hakkında el ennem gı• ı 
Lütfünün biraderi bay Hasan 

1 

yabancı kaynaklardan akseden haberler tamamen yanlıştır, Konferans büyük bir sur'atle • 
tarafmdan işJetildiğini söy- mesaisini intaç edecektir. 
lersek bu sıhhat ve neş'e Türk heyeti murabhasası, son Alman - Avusturya anlaşmasından sonra beynelmilel vazi- .... . 
müessesesinin her gün biraz yetin alacağı şeklin salimen takibi için bir an önce konferansın neticelendirilmesini iste- Ameriltada Sıcak Dalgasın 
~:t~ğ;:;rkf;~ •• vba;;~t·~1::~. C:~:.C:::ı;::X:.b~""""""""""""""""""'"'"""""',I Hergün Yüzlerce Kişi ÖIÜrO 
Alman -Avus- Biz ltalyan_ vaziyetinden kork-j Filozofun Nevyork -Amerikada hü- maksimum dereceye u e 

1 1 d B küm süren müthiş hararet dan evlerine gönder 
111 

turya mıyoruz ta ya a oğazlar- Köşesi şimdiye kadar 31s kişinin dir. , 

1 da d • f • - Baştarafı 1 incide - ' ölümüne sebebiyet vermiştir. Ormanlarda yer yeb' 8 a~mBSI . ~ en iŞ. e e meSJD.. meselede gecikmesi öteden ) y 1 N k h··k- t• d baqlıyan yangınlar t 
_l:' ( ) • • ı a oız evvor u ume ın e -r k .. l e _., 

-Baştarafı 1 ı·nc·ıde- lstanbul 13 Ozel - Bar dan hiç bir alakası yoktur. berı besledıgwi sulhperverligwin \ ' hektarlık araziyi U 1 \ 

ı 17 kişi ölml\ştür. Bu mınta-
İngiliz mali mahafilinin ltalyan gazetesinin 12 ada- Biz 12 Adadaki talyan den .neş'et etmiştir. Bütün cihan 1 Yüzbinlerce bay~aD 

fikirlerini neşreden "Times,, daki Italyan tahkimatı dola- vaziyetinden korkmıyoruz. · , efkar umumiyesinin tasdik 1 kada susuzluğun başgöster- Juktan ölmüştür. bil~-- ~ 
b ·ı T" k. · B l mesinden korkulmaktadır ki ö-10 , .. J.- t u anlaşmanın Mussolininin yısı e ur ıyenın ogaz arı İtalyada Boğazların tahkimi ettiği bu hakkımızm oyalan· Ruıvelet kura 1e ı.t"'.~ t' 
teşvikile yapıldığını kayde- tahkim etmek istediğini yaz- ile tesis edecek vaziyetten madan Avrupalıların biran Su srfiyatını azaltmak için sürdüğü mınta~rd• a:Je~ '~~ 
derek bundan Alman ltalyan ması üzerine Cumuriyet baş endişe etmesin ! evvel tasdik etmelerini bek- tedbirler ahnmıfbr. Sıcağın tedbirleri alındıgını 'ıa ~ ~ 
mukarenetinin bir emrivaki muharriri cevap vererek di· 1 leriz. Avrupa devletleri ara- bayılma ve bitap düşme ha- tı·r. Yu .. z yetmicten faı,., .. d'' \ı. 

ld - · Yunan gazeteleri talyanın ._ ı r" ~ 0 °fı° nehcesini çıkarıyor yor ki: · 12 Adadan Rende Alman- sında bir emniyetsizlik varsa diselerini azaltmak için yüz hasılatı sıcak da g & 
ve manyayı da Brükselde - Bogazların tahkimi ta- bundan bize ne? Onlar ara- 1 b. 1 • 1 ıştır· ~ 
Lokarno konferansına iştira- lehi ile 12 adadaki ltalyan larada bir hava üssü verece- ın erce memur termometre. tamamıyıe yaPID- .. ~ b~e' 
k d larmdaki mesaitin sulhen tas· - - .. oo .. --=------k . rd• )4 

e a.vet zarureti üzerinde tahkimatının uzaktan ya'- ın- ğıni yazmaktadırlar. 8 İzmir Sulh Huku ı. ,~ 
ısrar ediyor. 00 viye yolunu arasınlar.. Biz ergama . d -"'"r . 

Akd · ·ı v d · mesın en : • ıo"' f i 

it
·,· Morning Post il Hitlerin İngiltere ile olan ticaretimiz sınd:n~~:tyet.l"'ı..saerdadı~nuı·ızkuarrua~ mu··zes:: lzmirde OrbanıY,~,it-ılld•..... ~ 

a yayı memnun etmek için, • 1 · · K. · sO"' • I" 
muvakkaten Avusturya üze- Tüccarlarımıza takas işi yoruz ve "endi istiklalimizi 00 esının ırpı ot.,....,~ \ 
rindeki emeller;ni l5ir kene- ve istikbalimizi kurtarıyoruz. numaralı evci; yuıof ddJ t}f ,. J kk d • h t • j -Baştarafı 1 ncide-- Yaşar karısı ve 111&-:.J$ 'l) 
ra bıraktığrni, fakat vaziye- 18 lD a IZ8 8 Ve ıyoruz. Yaptığımız bundan başka Cemile tarafınd•ıı~ 1... ~4 ~11• 
tin t hı · ı ı· ld w b' d w ·ıd· H ·h köyüne yakın Yahkkakdeki og" y ı~ 

e .rn:e 1 0 ugunu ve Evvelki günkü nusbamızda atlardan anladık. Dün Tür· ırşey egı ır. em tarı ve 1 aleyhler, Selim clii'' -
ihtiyat emrettiğini kaydet- İ hem de bütün cihan naza- muazzam Mozoledt~D getiri- ve kızı Fatma ve -'"'tf"' 

k d vekiller heyetinin ngiltere kofis müdürlügv üne müracaat l'P., ., 
me te ir. rında makbul ve muteber len yüksek~ rölyefler ile hey y f .,e t 

"Neva ChronicleJ, Alman- ile aramızdaki ticaretin inki· ederek şu tafsilatı ald~k: Seher, ve usu _A)ldle ,ıı 
Avustuya anlaşmasını fena şafı için bir kararname neş· Bizim İngiltere ile iki türlü görüleceği aşikar olan bu keller, büyük şimerr.er "ej- ve Zeynep ve ut •'-~-' 

tt. w · · b b · t k B 1 çok haklı ve namuska" rane d b l h D t Mabın Llp· karşılamamakla beraber bu re ıgmı a er vermış ı . u ticaretimiz vardır birisi Kle· er a,, ve vazo ara ma sus- avu ve . ,JeP''' 
kararname lng.ıltere len ya 1 D hareketimizi Avrupa efkarı B 1 ·ı~ mı.de ve Safıye Jıaf ~' itilaf d · · · ld w · • ring usu ille. igw eri Kle· tur. u eser er mıı.iittan ev- ·• P"" 10 aımı mı 0 ugunu pacağımız ihracatın, lngilte- umumiyesinin tamamen kav- açılan izaleyi şuy.. fe ~ 

ve merkezi Avrupa mesele- ring haricinde takas suretile. evci 3-2 oci asır elenistik elll• t r 
leri için devamlı bir sureti reden idhal edeceğimiz eş- Yukarıdaki tafsilat takas usu· rıyacagmı şüphesiz görürüz. devrine ait çok ı:ıan'atlı ve dan dolayı Mel')' r.f b11'0 ·~I' 
hal teşkil edib etm edigw ini yanın kıymeti kadar olaca- 1 .dd. 8 . I .1 ·ı Hatta siyasi ittifaklar veya met Davut ve f'y:oiO '...-· 

gw ını, mukabilinde sonradan üne aı ır. ız ngı tereye endişeler içinde bulunan mükemmel par.çalardır. Hamide ve Sa 1 ı bıJl':ıt 
soruyor. 

"Daily Maiiy,, de son ha· 
dis~yi, İngiltcr! için. Alma1!
ya ıle sıkı ve samımi bır 
itilafa vmmak yolunda şerefli 
bir fnsat tclekki etmektedir. 

Pa:ris, 13 (Radyo) Alman -
Avus urr.ya anlaşmasından sonra 

Avrupa meselelerinin normal 
bir şekle sokulması için ital· 
ya tarafından büyük devletler 
arasında bir pakt yapılma

sının teklif edileceği söyle
niyor. ltalyan teklifine göre 
bu pakta Jngiltere, Fransa, 
ItaJya ve Almanya ile Lehis-
tan d'nhil olacaktır. Italyanın 
Habeş meselesinden evvel 
teklif etmiş olduğu Dörtler 
paktı aynı esasa dayanmak· 
ta idi. 

ithalatımız miktarında ihracat F fk.. . . . bO ~,,.... idbalfıt yapmak şartile daha l ransa e arı umumıyesının Bu köşelerin açılması za- metgihlarının IJJQetÇteb•'. ·ı'•', 
1 yapacağız. Bunun için mer· b ı" 

evvelden ngiltereye ihracat b k ve mat uahoın şimdiden lehi· ten zengin olan müzemizi masından ve Dl. faı'I ··"" kez an asına bir meblağ le ,.,-_ 
yapılacağını bildirmete idi. yatırmağa lüzum k mize harekete geçtiği anlaşıl- bir kat daha zenginleştirmiş üzerine gazete ı a11d~,,a·"' 
Yalnız bu ihracat bedelinin yo tur. ı maktadır. ve yu··kseltmı·ştı·r. rag" men muayyen d'ı·ııJe'1 ~· 

Yalnız bu takas usulüne t e ı ,~ 
Merkez bankasına yatırılması göre ihracatımızdan evvel 1 Zamnn, zaman çok büyük Üçüncü olan "Millet köşesi ta vücut e Dl le•''',~·-
lazım gemektedir. dostluk ve ittifaklar yaptı- haklarında gıyap b.,Jtı110~~~ ithalat yapacak olursak o- t iki ay evvel Milet "Sökede b r ı 

Bu haberin, bir çok tile· vakit bu itdalat bedeli mer- ğımız, Fransa ve ngiltere rilmiş ve aZ!kteP 9 
carlarıruızda tercdüd hasal ve Rusyanın bu hayati ve Balat,, harabelerinden g~ti- ifadesi önlenC:h .,,111 "' 

kez bankasına yatırılacaktır. 1 · d ·1 h k ı b l k .. 1 f · "° teıP .Al~.üf ettiğini bize yapılan müraca- vatani mese emız e - bize rı en ey e ' aşı ' ro ye Mahkemenın .t.7 ·f · f'"if4'-.. 
• müşkülat değil - bilakis yar- ve mimari seçme parçalara tarihine müsadı)loııt•f e .-; 

Ucuz Satış 
"Şemsi Hakikat,, ucuzluk 

sergisinin yeni yeni pek çok 
çeşitleri geldi. 

Yeni çeşitleri ve ucuz fi
atl"ri görmek için mutlaka 
ucuzluk sergisini gezenler 
fiatler eşsiz ucuz olduğu gibi 

, satışlar da muhayyerdir. 

fneboJU f 8Cl8SI dırn etmelerini bekleriz .. Ve mahsustnr. gününe tayin. k~eı1'11'dbi~~ 
böyle olacağından da emiz !. Köşenin tanzimi devam ğundan yevmı 111eye 16 

- Baştarafı 1 incide -
- Atlamayın! Gemide ka-

lın! Diye bağırıyorlardı. O 
sırada bir hnmule istifi yıkıl· 
dı, altında kalan üç kişi öl
dü, kargaşalıkta bunları kur
tarmağa çalışan bile olmadı. 
Mehmet Ali ve Rami kap- , 

Tilrkler verdikleri sözde du- etmektedir. Bir aya kadar at 10 da mabk~ fe~U ~,r 
rur !. Şia1 dilk bu kadar... geldikleri veya b•f.dit~e ı'' 

bu da bitip müze bit kat d d·kı · ta~ o.ıı .,,-
şark Filozofu erme ı erı bi11' "'P daha zenginleşecaktir. l d beti t1lr 

HiDAYET KEŞFi arın 8 gıya d ir 111 ~ 
Seferihisardaki Teos bara- dır olacağına 8 ııaidl 

tadJarı İngiliz vapurunda 
kurtulmuş gördüm, elbiseleri 
bile ıslanmamıştı. 

beterinden bu hafta getirileni rarı makaııııo• 4~ 
Bizans başlıkları da·yerlerine üzere ilin olı&1111'' ('1 
dikilmiş ve teşhir edilmiştir. 


