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lngiliz gemisi emniyette mi? 

1 

; Ccbclüttank, 9 (A.A)- Cezniri terketmiş olnn 
British Corporala hiçbir İngiliz gemisi refakat 
etmemektedir. Yalnız bütün İngiliz ticaret ge
milerinin telsizleri ile mütemadi surette temas 
halinde bulunmakta idi. ı 

\ 

YENi ASIR Matbaasında basılmqtır. 
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Adliye V ekilirriİzin gazetemjze beyanatı '"'-=/O'ABüY~~/Dll 

"Ceza anunumu.zu millA bir kanuna 8.: 1;dad? 1nadolu ~u
. t•k I tt• k I lubunde ıstırahat ettıler in 1 8 e Irme yo_Un 8 iZ,, Yirmi kadar k'iÇak çocuk Büyük 
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Şefi doya doya seyrettiler Su şirket~ 

.. - • 1 

Devlet fabrikalarının yanlarında mahkumları calıstırmak icin 
pavyonlar hurulması mutasavverdir. Nazilli hapishane~i 

yeni tip hapi~haneler için örnek olacaktır. Meşhut 
cürümler kanununun hududu genisletilecektir 

1STANBUL, 9 (Hususi muhnbirimizdcn) - Atatürk dün akşam Büyük 
adayı şercllendirdiler. Anadolu J...-ulübünde istirahat ettiler. Halk Bü ·· 

Kendi kendisine halka· Şefi hararetle alkı.~ladı. 

Başvekil İsmet İnönü, Hariciye Vekili Te•fik Rüştü Aras Heybeli adad 
ceza tarhedebilir mi? 

insan hadiselerle karşılaşmadık
~ vatandaşların kimlerden neler " 
~ektiğini kolaylıkla an1ıyamıyor ..• : 
için için halkımıza üzüntü veren 
Öyle işler oluyor ki bunları hiç biri· 
trıi2; mesele yapmıyoruz.. Kızıvo

.. ..••.••••............•.• .,. .............................•.•.. 

"Evlenmeyi teshil etmek isteriz. Boşaomadaki kayıtların 
·tatbikatta gayet geniş tatbik edildiği kanaatindeyiz,, 

Büyük adaya geçerek Atatürke mülaki oldular. Anadolu kulübünde yinni 
kadar çocuk Atatürkiin masasının karşısındaki bir masada yer1eşmiş1crdi 
Sevgili Cümhur Ba§k:ınımızın beraberlerinde bulunan küçük 'Olkü sanat 
taki istidadını gösteren bir dans numarası yaptı. Çok olk~c;Jnndı. . . . . ..................................................................................................................................... 

Bir müddettcnberi Gölcükteki sayfi-
t\ız b'l · l t kad~r yelerinde istirahat etmekte olan sayın 
Curn' artsa .ı C§~?'~~~dz:. Aş ~I 0 • Ç me .• Adliye Vekilimiz B. Şükrü Saraçoglu a esı gunu ı ı.. ı esı eş - .. .. 
de bulunan bir arkadaşım lzmirden p~zar gununü Çandarlı plajında gcçir-
llYfılmak üzere bulunduğu için ne- ~ş, ~~1 ş~~r~ize dönmüştür. Ve-

Hariciye Vekilimir. Tevfik RUştü Aras •Sulhcu ve birleştirici> olan bil 
yük :rolUnü hatırlayarak küçük ülküyü yavrularla tanıştırdı. Çocuklar b 
tanışmadan derin bir zevk ve sevinç duyarak geç vakta kadar bayram yap-; 
tılar. .Atatürk bu sevimli sahneyi bütün Türk milletine şamil olan derin 
sevgileriyle kucaklayarak yavrulann hepsiyle meşgul oldular. Kendileri 
ne sualler sordular. tllifatta bulundular. .Atatürk tekrar yatlarına binerek 

de k "Jd'W• • b'I d•w• · · kil, dun oglc u~rı İzmirpalasta kendi-n esı ıgını ı me ıgı evmın su- . . . 
ve halkın alkışları arasında Büyükadadan ayrıldılar. 

C:o7:.7..77.75C17Jı"r'..LV':T../7~/T.LZZZ/Z7~7Z r:/./:7.7.,Z;~,n"; ..... .........-.. ............................................................... . . . }'unun açtırılması hususunda ta- lerını zıyaret eden muharrir arkadaşımı
'· · · ş· k d h 1 zı kabul buyurarak . «YENt ASffi .. a YüSsutumu rıca ettı.. ır ete er a • 
telefon ettim •. Şu cevabı verdiler : : muhtelli adli işler üzerinde çok kıymetli ...... a ETÜDLER TAMAMDIR~ ...... . . 

S t. • bakın w 'd l beyanatta bulunmuştur. - u saa mı aga gı en er, 
C\'de kimseyi bulamadıklarından Her sene olduğu gibi bu yıl da ya:.ı; 
dola k · l d. tatilinden istifade ederek Gölcükte bir 

yı esmış er ır .. . · 
- Evin sahipleri Çeşmede .bu- müddet i:;tirahat eden sayın Bakan, bir-

lunuyorlar.. kaç gündenbe.~j ~iv~.r kazalarda tetkik-
- Güzel nmma .• Bize giderlerken Jer yapmış, koylumuzle temas ederek 

haber vermeleri lazımdı.: durumlariy]e alalrnfüır olmuştur. Gü-
Hayret ettim •. Demeli seyahate ze~ :iiıtilialarla" d61'tun olarak şehrimize 

çıkan insanlar hükümetten müsa- dönen B. Şükrü Satnçoğlu intibalarını 
~e almağa' . mecour olmadıkları hal- §U cümle1erle ifade ctınişlcr<lir: 
tde su şiJ'ketinc haber Termek ·ızb- - SONU ALTINCI SAmFEDE -

. . . . •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Egede 940 senesine 
tarıncla i111i~:. r ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Bu hı:ıyret içinde sordum : · : : 
. -Şimdi ·ıu;olacak} . .. ................... E TRAKYA MANEVRALARI ! ..................... : kadar ikmal edilecek.tir . . . 

- Elli kuruı' göndereceksiniz. Su- : : • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• hı açbracağıi.. 
., Anla§Ildı ki bu da bir para dola

~··· Her hangi 'bir ba~ane ile suyu 
esnıek ve halktan para koparmak. 

(:' Çaresiz elli k~ruşu gönderqik .. 
akat yine su açılmadı. Sebebi, gel

trıi§ler, yin·e evde kimseyi bulama
~ışlar .• Mutlaka saatin muayene 
'dilmesi ve· ondan sonra suyun açıl
llıası lazım imiş .• 
~·Nihayet bu muayene de yapıldı •. 
'ı'ırndi şu satırları yaz~ığım dakika
)'a kadaı: su açılmamıştı •. Tabii kır
lasiye muamelesi devam ediyor .. 

Belki bugün açılacak •. 
. Meselenin şu cereyan tarzı bel

~ı değil, muhakkak bazı kimseler 
~afından ehemmiyetsiz sayımbilir. 
f ır başmakale olmağa değeri yok 
iltzolunabilir . . 

Iran heyeti dün hudutta bir askeri 
"heyetimiz tarafın dan selamlandı 

On bir mebus manevraları takip edecektir 
İstanbul, 9 (Hususi muhabiri

mizden) - Manevra hazırlıkları de
vam ediyor. Genel Kurmay ikinci 
Reisi General Asım T rakyaya gitti. 
Dün de bir kisım motörlü ve ağır 
topçu kıtaatı Trakyaya hareket etti
ler. 

Muhtelif istikametlerden kıtalar 
büyük intizam dahilinde manevra 

Çinede ve Çalda barajlar, Salihlide 
ise bir su bendi kurulacak 

. . . . . 
• • • • : -• •, • 

L..Lı1kin hadisenin iç yüzü hiç te 
Y<lyle değildir.. Şirketin bu şekilde 
t~~tıği muamelel~rin yekunu kim 

• sahasına hareket ediyorlar. Gcdı.:clen bir görünüş 
Dost ve müttefik devletlerden da- Ege mıntakasında sulama faali- tin Bügeye Aydın nafın müdürü re-. 

~'<'-'•'j•~~~ vetli bulunan askeri heyetlerin haf- yeti etrafındaki çalı malan teftiş fakat et.m kteydi. 
ta içinde lstanbula gelmeleri bekle- eden Nafıa Vekaleti Su işleri umum Bay Sala.hattin, tetkikleri etrafın-

~lir her ay kaç yüze baliğ oluyor. 
Şıtk.e.t halktan haksız yere aldığı 
t>aralardan başka yüzlerce vatan
~şı .günlerce su sıkıntısına maruz 
. •takıyor .. 

• niyor. Iran askeri heyeti hududu- müdürü Bay Salahnttin Büge, pazar da bize u izahatı vermiştir: 
muza girdi Bir askeri heyetimiz ta- sabahı Aydından şehrimize gelmiş « Ege mıntakasmda sulama i;~ 

Şirketin bunu yapmağa hak '\'e 
:~ahiyeti var ~ıdlr ~. Aklen ve man-

rafından krşılandı. Manevralarda ve Bur.saya geçmiştir. Bay &Iahat- SONU 1K1NC1 SAHJFEDE -

Borsada mühim bir toplantı 
~ an b,öyle bir hak ve salahiyet ta
Ç~ağa imkan ta8avvur edilemez. 
~nkü şirket bir defa abone mu-

Büyük Millet Meclisini on bir me~ 
bustan teşekkül eden bir heyet tem
sil edecektir. Bunlar arasında emek
li generallerden Naci, Ali Fuat, Ka
zım, Tayyare Cemiyeti Ba~kanı F u· 

; at, Cevat Abbas, eski Samsun valisi 19 Üzüm piyasası 
Ağustosta açılacak .. 

Edim.ede Kara.ağaç istasyonu general Asım, General İhsan vardır. 
Vclelerini mal sahipleri ile yap

~kt<ıdır .. Müstecirleri tanımıyor .•. 
i~ §eyden evvel mülk sahiplerinin 
8a • sını alıyor .. Sonra üç aylık su 
la.hfı.Yatını depozito olarak peşin 
E\l'J ki eyliyor .• Binaenaleyh bir kaç 
~ı bir teehhür kendisine asla 
hq ar. tevlit eyliyecek değildir •. Her 
tı tı.gı bir zatın su saatinin muayc
t...esı zamanında evinde bulunma-

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

·•ıası . k k k \oe şır ete suyu esme hakkını 
ti:ernez .• Şirket memurlan pek ala 
tabk~c.an o abonenin vaziyetmı 
bo jk ve tetkik eyliyebilirler .. Evin 

Fuarda Son Hazırlıklar 

Dr. Uz Büyük Şefe lzmi
rin tazimatını arzede~cek 
Fuarın acım töreninde buluna-

' 
cak davetliler tespit ediliyor Şq h1rnamış bulunduğunu tespit 

- soru 1K1NC1 SAH1FEDE . -
1-J ,. KKI OCAKOC.LU Belediye ve F mır komitesi reısı yük Millet Meclisi azaları davet edil-

l""'~~~~mm•mmmmmra Dr. Behçet Uz dün lzmir vapuriyle miştir. Fuarın açım töreninde bu
sa <clEtPZtGER» markalı pota- Adliye Vekilinin refakatlerinde ls- lunmak üzere şehrimizden davet 
lasa en çok rağbet kazanını~ po- tanbula hareket etmiştir. edilecek zevatın listesi hazırlanmış-

dır.. Reis Büyük Şef Atatürk'e lzmir tır. Şehrimizdeki konsoloslar da fu. 

8
,/lElPZIGER» markası yiik- şehrinin sarsılmaz tazimlerini arze- arın açım törenine davet edilecektir. 
ıt ev L d·~· f k IAd decek ve fuar günlerinde lzmiri şe- Önümüzdeki hafta içinde bazı ec· l'<t d san ve ver ıgı ev a ,. e 

ar n rnan dolayısivle her yerde reflendirmeleri hakkında halkımızın nebi gazeteciler fuar açım töreninde 
anmaktadır.. " hissiyatına tercüman olacaktır. bulunmnk üzere şehrimize gelecek· 

Haber aldığımıza göre, Fuara Bü· lerdir. 

O'-ZZ>J7;zzyz;c:r:C/ZZ7.ZZ'LZCıtJC/.77J 

.. -· . • 
~r~~f I v asil 

Of iste Jktısat Vekaleti siyasi müsteşarı ihra
cat tacirleriyle uzun bir hasbihalde bulundu 

Bir haftadan beri şehrimizde bu
lunan iktısat Vekaleti Siyasi Müste-

B • şan Bay Ali Riza dün sabah erken· 
ızans sarayına den Türkofise giderek Ofis direk-

nasr/ hakim oldu? törü Bay Cemal Ziya ile birlikte 
~ y bölgemizi alakadar eclen umumi 
J eni Asırın pek yakmda ka- ekonomik meseleler hakkında uzun 

rilerine sunacağı tarihi tefrika-
müddet konuşmuştur. 

nın adıdır .. Baştan sona kadar 
sürükleyici bir macera havası N Bay Ali Riza bu görüşmeleri rnÜ· 
içinde geçen bu tefrikada bir leakip refakatinde Türkofis direktö-
serseri «Piç kurusu»nun zeka, rü olduğu halde borsayı ziyaret et-
adale ve sinir kuvveti sayesinde miş, ilbay F az.lı Güleçin başkanlı
koskoca bir saltanatı nasıl de- ğmda olarak borsa idare heyetinin 

· · · t 'k' d toplantısında ha7.ır bulunmuştur. 
vırıp yerme am ı ı asır evam p· 1 'h" .... 
edecek b . lt t k d' l • ıyasanm açı ma tarı ı ve uzum 

ır sa ana ı, ~n ı sa - , "h .1 .1 d' b" k 
k d 

w .. k . ı racatını ı gı en ıren ır ta ım me-
tanatım ur ugunu gorece sı- 1 1 .. · d ·· k ı l se e er uzerın e muza ere er y<ıpı -
nız.. " dı. Muhtelif dilekler tetkik edildi. 

ıazm&* - SONU 1K1NC1 SAH1FEDE - 1ktısat V kılı B. Celal Bayar 
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Kendi kendisine laalka 
ceza tarhedebilir mi? 
BAŞ TARAFI B1R1NCt SAYFADA 

edebilir •. Hatta buna da ihtiyaçları 
yoktur .. Bir haftalık bir ihtarname 
atmaları maksada kafi gelebilir .. 

lzmirde binlerce işçi vardır •. Bu 
vatandaşlar sabah karanlığında işe 
gitmekte, akşam evlerine dönmek
tedirler .• Saat muayenesinde evle
rinde bulunmadılar diye bunlann 
sularını kesmek, onlardan üç ayda 
bir elli kuruş çarpmak ve onlan bir 
iki gün işinden alıkoymak, susuz 

• 1 

• • 

•• 
• • 
•• 
• • 

lngiliz 
bırakmak olur .. 

Su kumpanyası bir malın satıcı- Pazarlarına yaş üzüm 

liy 
• Şe • 
ır gaz nosu 
ek·ı stan 

sı, nboncleri de müşterileridir. Bü- sevkediliyor 
tün müesseseler gibi o da müşteri- B l • t J gelen lerine kolaylık göstermek mevki- Ozüm kurumu, .lngiliz pazarlari- U gaTlS anaan 
indedir.. na yaş üzüm sevkiyatına devam et- 1 T k •1 • p •• •• 

Bunu yapmayıp ta abonelerini mektedir. Kurum, pazar günü Se- Ve l l azar gUnU 
daima susuz mevkiinde görmek, en IUnik tarikiyle otuz ton yaş üzüm Gölcük yaylasındaki köşkünde bir 
küçük bahanelerle sularını kes- yolfo.mıştır. ay kadar istirahat ettikten sonra üç gün 
meğe kalkışmak her halde bugünün Önümüzdeki perşembe günü ku- evvel şehrim.ize gelen Adliye Vekili B. ! 
zihniyetine y~kışa~ bir harek.et sa· ırum, vapurla doğrudan doğruya Şükrü Saraçoğlu Vali B. Fnzlı Güleçle 1 
yılamaz .• Su şırketı Osmanlı ımpa-ıl.o d 150 t .. .. dah birlikte pazar sabahı Bergamaya git- 1 I w d . . . ki w n raya on yaş uzum a 
rator ubegulk" he:.r~nır '?'hır~sı . o u~~ gönderecektir. Ağustosun 22 inci mişler ve o:- ·ıı Çandarlı plfijının açıl
için ı wa o zı nıyetın tesırı •. .. 400 t b .h. .. ak'b ma töreninde hazır bulunmuşlardır. Ve
altınd a kendisin; halka hizmete me-1 ~k~nu .d odn, d~,_ tardı • .1dmute.. 1 en kil Menemende, Bergam:ıda ve Çandnr-

b . ·· l k d ~ ·ı h 1 ı ı partı e e ilila or er yuz ton mur ır muessese o ara egı • a - ı .. .. .. . . lıda köylü ile temaslarda bulunmuş v.ıı 
kı k€?ndisine itaata mecbur b4r vazi-ıyaş. uzum (;onderılecektır. Kurum onların dileklerini anlamıştır. 
yel:te görmektedir. Suyu k~en ken: ,aynı zamanda da lstanbula her haf- Akşam şehrimize dönmü-;lerdir. 
disi olduğu halde üz~rine hır de eli~ 1 ta munta?..aman Yaş. üzüm sevkiya- DJn Adliye Vekili B. Şükrü Saraçoğ
kuruş ceza tarheylıyor.. Halbuki tına devnm edecektır. Ju şerdinc Şehir gnzinoswıda altnu:? ki-
l k .. .. be .. suz ....... .. 
ıa sız yere uç gun, .ş gun su ı;ıilik bir ziyafet verilmiştir. Ziyafette 

kalan vatandaşların şırketten taz- D~Zlf"t1 ,;.n _,.
1 

vali, belediye reisi, gennı-allcr, müddei-
minat talep eylemeleri daha doğru B 1 16.G f ~ umumi ve adliye erkanı, ınalblW,t mü-
ve yerinde bir hareket olur.. messilleri hazır bulunmuslardır. Zi)•a-

Belki. ya.nn şirket karşı~ız_n di~i- lzmir muhteliti Aydın fet sant üçe kadar çol~ snmimi bir hmra 
lerek untiyaz mukavelesının bıl- h l " içinde devrun etmiş ve oradan doğruca 
mem kaçıncı rna~~esinden bahse- mu fe lll ile vapur..ı gidilmiştır. Sayın Vekilimiz v::ı-
de~ •. Onlar~ ?ılıyor111z .• Osmanlı harsıfaşacak puro giderlerken askeri bando ve bir 
devrmde o ımtiyazlann nasıl alın- ,. .. . müfreze nslter tarafından selilrn!anmış-

şerefine 
ir ziyafet ·verildi. 
hareket etti 

rs a 
Mühim bir 

toplantı 
BAŞTARAFI BIRlNCl SAHifE.D~ 
Nihayet istihsal şartları ile tictı;1 
şartlar umumi baktmdan bir ara 

8 

göz önünde bulundurularak yeni il· 
züm mahsulü piyasasının ağustosun 
on dokuzuncu per§embe gün~ ~ant 
on birde açılmosına karar verıldı.'11 

OFiSTE BiR TOPLAN 1
• 

lktısat Vekaleti siyasi müste§&11 

Borsadan ayrılınca tekrar Türkofİ50 
gelmiş ve buraya davet edilmiş b; 
lunan ihracat tacirleri ile uın° 
ekonomik meseleler üzerinde uıoll 

göçmenlerle görüşen 
Sıhhat müzesini de 

Sıhhat bir hasbihalde bulunmu~ur. lh~actı~ 
tncirlerimiz ihracabmızın ilgilı b'1 

aezdi lunduğu bütün hususat hakkı~da 
O görüşlerini, düşündüklerini ve nihıt' 

- Ai 

' 
Cumartesi gilnü akşan:u Ankara eks- yet bekledikleri kolaylıkları izah et· 

presiyle şehrimize gelmi§ olan Sıhhat • 1 d" B At· R. ·h t e~lt" . . mıf er ır. ay ı ıza ı raca 
ve lçümai Muavenet Vekili B. Refik • . . d .. .. l . . kleriyleı 
So da ·· u ··g~leden nra Ur- nmızın uşunce en ve ıste 

y m pazar gun O SO ı~L-d im s· " •• teŞ81'• 
loya giderek Bulgaristandan yeni gelmiş a UKU ar 0 uştur. ıyası mus it 
olan göçmenlerin vaziyetlerini tetkik ey- öğleden sonra hareket eden I~ 
Iemış" ve abam Uzeri cehrimize dön- vapuriyle İstanbula hareket etın•r 

~ y ~ 
mUşlerdir. tir. Vapurda bir çok zevat tara 
Sıhhat Vekili bir nralık Kültürparka dan uğurlanmıştır. ... d 

giderek inşaatı bitmek üzere olan sıhhat INCl R PlY AS~ 
müzesini bnştnnbnşa gezmişler ve çok Çekirdeksiz üzüm mahsufüııiiıl 
beğenmişlerdir. gösterdiği vaziyet dolayısiyle piyır' 

Belediye reisi doktor B. Behçet Uz sasmm her sene mutad olduğu üı~ 
Sıhhat Vekiline Fuarın heyeti umumi- satıcı ve ihracatçı tüccarın birlik~ 
ycsi hakla.nda uzun uzadıya izahat ver- toplanarak mutat merasim ile açıl~ 
miş ve vekil buradan sonra Manisa va- ması ve bu açılma töreninin de 19 
lisi doktor B. Lütfü Kırdarla ve yanla- w to 1937 tari'h. tl n -r . · b 

1 
agus s ınc ras ıya ·r-

rındakl zevatla bırlikte otomo il e Ma- be .. .. bah b. rde yr 
nisa • :"1 rd. v kil dan An §Cm gunu sa saat on ı ya gıtm~e ır. e ora - .1 .. LA...ı kara a gideceklerdir. pılması kararlaıtınhnıı ve hı aıı--

ö!.....~:Mmizc göre Sıhhat Vekili sıh- bir toplantı yapan borsa idare hefO: 
~~M~ f ~-

hat milzcslne nit eşyaların ve grnfild&- ti de yine hu mevzu un tcferrtl l 
rin derhal gönderilmesi için Ankaraya hakkında bazı kararlar ittihaz eY e-dı~ını biliyoruz .• F ~t ~~~? v.~ka: Vaki olan anlaşma uze~ne gelee<.>k pa-1 lar ve halk tarafından şiddetle alkışlan-

letı Osmanlı devnnın dokuntulerı zar günü Aydın muhtelit takımı şehri- mışlardır. Adliye Vekili lzmtr vapunı.nda talimnt vermiştir. miştir. 
incir piyasMıııa gelince: Ticare' 

Odası reisi Hakkı Balcının bu grırı· 
terde incir istihsal mıntakasına rw', 
pacağı bir tetkik seyahatinden ~ 

Fuar günlerinde lrmir muhtelitlı>in Ticarethane yerlerini Talebe kaydına :~ı:.'!d:"I:~ı!tu;:!'dtS 
B. Hakkı birçok mUhim karşılaşmaıar yapacağı- d ""' . t• } . d başlanıyor r~ izahattan eonra •. ~. ~ 

:fa:::.~1a;~öd~5ı::T.~t~:m~ :~:::~v~7E:~EE::;~ .... B;y~~~~;;y;···tdbi" .. ;'iik;ii;ft;·; .......... [i~;i~;d~ ..... 
zumsuz para r emesıne, ve sı-
kıntı çekmesine seyirci kalamaz.. 1zmirde futbol hı:ıyak yeniden başlamış 

HAKKI OCAKOOLU olacaktır . 
••• ••• • 

iki aydan beri Avrupanm muhte- na gött km""' çocuklar> ile hu temas bi- egış } ren erın urum • lzmirdeki orta okullarla lbeL!ldo ,ı.. =:.~ da oçılma ııuııu 
lif şehirlerinde tetkik seyahatinde zim için bir antrenman yerine geçecek- m1 ağustostan itibaren talebe n•rmedl Memlekete milyonlarca ~ 
bulunan Ticaret Odası reisi Bay tir. ı • h d • ld • kayt ve kabulilne batlanac:ektır. girme8ine eebep olan: bu her iki ın.r 
Hakkı Balcıoğlu pazar günü avdet Aydın takımı Nnzillide bulunan kıy- arı ıza e ) ı Kayıt muamelesi 20 EylOlde IOlla ere- sulümüz piyasa1annm açılması kef' 
etmiştir. metli elemanlarla kuvvetli bir kadro ha- 1 ccktir. • fiyeti ticaretle alakadar olanlar içiıl 

• • •n•u• r d bw ktad • -·.ı~" . . .,_"" .h d w•st.irJl 1Eylulden18 Eylfile kadar orta okul- h li h • • la b" eseld 

Z b l 
m e unma ır. Beyannameye tabi milkellefterin se- Uilll ~ ycnnın ve JNimetga m eg~ - la b. . • ildn 1 ınıfl talebe) ay e emmıyetı o n ar ın . a lf Q memur art Aydınlılar Fuar günlerinde gelmek nesi içinde ikamet ve ticarethane yerle- mesi, csgari verginin maktu ve mille- . ~ ~cı ve c 

8 
ar &- olduğundan devairi aidesinin bu jf 

Fuar müddetince İzmir emniyet mil
dürlilğU kadrosunda çalışmak üzere 
diğer vilayeUer kadrolanndan üç komi-
ser ve yirmi polis memurunun ayrıla
rak lzmir emniyet müdürlüğü kad.ro
.sunda çalıştırılması tekarrür ettiği ha
ber alınmıştır. ·-·····-
. Etüdler 

istemiş\erse de haftaların komple olma- 'ı rini değiştirdikleri takdirde asgari k.n- havvil kısımları noktasından haizi le- rırun butünl~me ve en~el sı~~vları ya- üzerinde gayet hassas hareket e!~ 
. 

1 1 1 
maııl f k .1 • • 1 h d. · 1 pılacaktır. Yıne bu müddet ıçınde U.. . ti ....,il .. 

sı dolayısıy e JU arzu arı ese a- zanç vergı ermın ne suret e csap c ı- sır o amaz. 
1 

. b. . Igunluk . .h 1 mckte olduJdan memnunıye e p• 

l • dil · · B · · h ı ı ğ. da. M ı· \JT k ... ' ı· d · AL k erın ıtırme ve o ımtı_an.arm-bu e ememıştır. u maç ıçın a {Cm ece ıne ır a ıye e c:ue ın en vı- Asgari vcreinin ticaretglln ve i aınet- .. .. _ şahede edilmektedir. 

B. Mustafa seçilmislir. lfıyete bir tamim gelmiştir. Bu tamim- galun veyahut hem ticaretgilli ve h~m da engele ve butünlemege kalanların Hale f . d k··-t ~ • · t"hanl ,_ kt B. · · t · n zmır e mevcut au- 1 
-- - de d~niliyor ki: de ilrnmctgôhın gayri s:ıfi iradı üzt?rin- ım ı arı yapıwca ır. ırıncı e#l- kird '--. .. .. .,_ 200 u"ıP 

· ·ık ·· ·· d ·l·b · til anla eıuız uzum mu~tarı Ç 

T • - Beyannameye ~ ... bi mükelleflerin k ı· 1 nın ı gunun en ı ı aren ım ı rı radd ·oo tah . edilınek~-.J: ... lr 
ayın 'W den hesaplanan 1smına ge ınce tanu- - 1 e mın ı;euu 

w sene içinde iknmet ve ticaret yerlerini nun 9 uncu mnddcsinin son fıkrasında Birinci teşrinin ilk gününden iUbat\en • • '"'": sal le: I ndan ınah'.,ı 
Bergama nafıa fen memurluguna ~· değiştirmeleri halinde 2729 numaralı ka- yeni yıl derslerine başlanacaktır. cuh-'-~tihnd ·~~ta 8 alanrı babe 1_.. de 

Mustafanın tayin edildiği vllayete bıl- cib. 
1 

• . . (ticaretgah \'e ikametgah irodı gayri sa- ~ a ~çUUekte 0 rsc;a 
nun mu ınce a ınan asgarı vergınm d 23~5 · -~ 

dirilmiştir. gayri safi irada müstenit bulunan nisbi filerinin tayinin c numaralı kanu- B ~ b k l şimdilik memnuniyete değer bır w-
11 11. • • .. • • kısmının sureti hesabında muhtelif şekil nun 17, 18 ve 19 uncu maddeleri hü- ır sa l a ı hiyettedir. . . 

Seyyahlar geldı lerdc muamele yapıldığı, bazı yerlerde kümleri nynen cereyan edc.r) <lenil- S k l J Her iki kıymetli mahsulümüz ıÇ~ 

tamamdır Yunan bandıralı Eüıs vapuriyle bunun terk mahiyetinde sayıldığı ve mcktedir. 17 nci maddenin sonfıkrasm- uçüstÜ _ya a an ı müstahsil ve tüccanmıza h~yırb; 
140 Belçikalı, f ransız ve Yunanlı' mükelleflerden beyanname istendiği, di- da da (1837 numaralı bina vergisi kn- Memleket hastanesindeki h.astasi- ler ve bol kazançlar tcmennı ede 

BAŞ TARAf1 BiRiNCi SAYFADA seyyah evvelki gün şehrimize gel-llğer bazı yerlerde de ticaret müddetine nunu mucibince takdir edilen gayri s:ıw nı ziyarete giden çoban Sadık oğlu -

leri etrafındaki etüdler bir aya ka- miş ve seyyahların mühim bir kısmı 1gsoe·re ;~~idh~3P edhildııiği. ~ördü~~ut·_şıür. fi iratların her senenin ikinci kanun ip- Lüle, hastane pençeresinden bakar- /ki buc, uk para 
• • • 1 ·h bel . . ncsı ıçın e ış mn a erını egış ırcn- tidasındaki vaziyeti vergi tarhına esas) ken, yanma yaklaşan yan kesici 

dar ı.kmal ~ıl~k!ır. Sulama işleri- 1 ~re ç~karak Efes ara erını ge~- lerin işlerini tcrketmiş ve yeniden işe olacağı zikredilmiştir. Asgari verginin Mehmet oğlu Rifat, Lülenin dalgın- /rin bir kanlı kavga 
ne aıt proıelerın bır kısmı hazırlan- mışlerdır. Vapur gece yarısına dog- başlamı., sayılmaları hakkındaki umu- h ' f d t T 

B 1 d 
1 1 :ı' (nisbi) kısmının esabmda mükellefle- lığından u· .isti a e e ini cebine gö- olacakh 

mıştkır. u
1 
nar pey erpey münakasa- ru limanımızdan ayrı mıştır. mi tebliğ gayri safi irat karinesine göre rin ikinci kanun başındaki ikametgah türmüş, fakat hademelerden birisi .. ..w _,... 

ya onu acnk ve derhal in~ faali- vergiye tabi bulunan mükelleflere mü- D t l "•-~ .. ~ ~ l h ve ticarctgfilı irallannın esas tutulm.:ısı tarafından görülerek mevcut para- un am og e zamanı J-UJNP" _. 
yetine geçilecektir. uamdul a ın tcallik ve mtinhasır olup beyannameli ta ,,,.k" b k .. ··ndetı Clı ve sene içindeki tebeddüllerin nazarı lan aşarmağa muvaffak olamadan ..... ı ı uçu para» yuzu; ... J:.o.' 

Çal ve Çinede birer su barajı in- muhakemesi mükelleflere şümulil yoktur. Binaena- dikkate alınmnması lhımdır. yakalanmı~tır. ~lam b~r cinayet olacaktı. ~· · 
şası tekarrür etmiştir. Salihli civa- leyh beyannameli mükelleflerden sene • • • Bir çok sabıkası olduğu anlatılan nın -~k~ ıudur: . • • ~ 
nnda, Marmara gölü sularından isti- Keçecilerde Turanı vuran Ham- içinde ticaret ve ikamet mahallerini de- Hükümet konakları suçlunun, bu sablkalan infaz edilip Şukru adında hmsı.. Alsan iıtJİ' 
fade edilerek bir su bendi ima edile- dullahın muhakemesine dün Ağır- ğişlinniş olanların işini bu-akmış saya- edilmediğinin sorulmasına karar ve- fınncı Os,?'anla kardeşı y lb~~h _.tf 
cektir. Gediz mıntak · . . . lcczada devam edilmiştir. Doktor B. rak kıyas yoliylc yukarıdaki umumi Vilayetler ve kaza merkezlerinde rilerek muhakemesi salaya talik kı- .fınnına ugrayarak uza_ttıgı .~ ı-

ası arazı.sının t b1·- "b. 1 Ab• u1 ··iki ti · d 1 t · h .. k.. l 250 km k t sulanması İçin regülatör tesisatlan ltsmail Ziya şahit safatiyle dinlen- e ıg mucı mce muame eye ta ı tut - mu ye erı eve e aıt u umet lınmıstır. ı e gram e e ısteınış lf·l.,,.-
yapılacaktır. imiştir. Şahit, katil Hamdullahta maları ~~değildir. 2729 ?umaı:alı ka- ko~a~larının son vaziyetleri, tami- • O sırada tezgahta bulunan etti'!' 

Bak t 
. l . 

1
. k . l fr . t ld w 1 nun mucıbınce alınan asgan vergı, mak- re ıhtıyaçları olup olmadıgw 1 ve yeni Yı ı him, müşteriye daha on para 11. b. 

ır çayın emız enme!lt ame ı- va tıy e engı mevcu o ugunu, .. . . .. • ara ama .__: se O"' 

Yesı. h-'L1. . d k . ..dl eh ı fakat h I · t" · ld w 1 tu, mutelınvvil ve nısb1 kısımlardan te- yapbrılacak hukumet konaklan için ci lazım geleceğini söyıcıllif ı _.,_ wuun a ı etü er tamam r a en vazıye mm ne o ugu- k .. . .J-tt ,,, 
Projesi haz I C d. . .

1 
d·w · · ·· l · ·· h re kup etmektedir. Maktu k..ıstm, bu- keşifleri yaptırılmış olanların henüz [~arşıyakada Şemiker köyünde Şükrü uelediyenio kendisino-_: • ..-

M d 1
; anmıştır. e ız ve 1 nu bı me ıgını coy emış ve muşa e- 1 lunulan şehrin nüfusu itibariyle tayin keşfi tanzim edilmemis olan hüku- Yusuf oğlu Zihniyi başından çapa 

1

1 evvel gelen. bir ar~dap~~ o?, ~ 

k
en ere~ su arından btifade edile-

1
de n!~ına alınmasının doğru olacağı-redilen sınıfına ve mütehavvil kısım da met konakları hakl:ında· Maı·1 e Ve- l 1 ş ba r la ld - ~'-! ....ti2'! 

rb- Anad 1 1 - y i e agw .ır surette yara ayan a n ogy - t ıaz vermı!. o ugunu _uu. '7. ~ ~ 
re ga ı o unun en münbit .. led. -'Lk .. _ı.ed b. ··-....r da çal 1~~ • •• k"l . · ı.. l d - L• . • . nı soy ı ve man eme muşan . e ır .sene :u.u:un ıştırı,... vasati mus- a etmce vı ayet er en malumat is- ı Al k lan l h t k t tan ikı ..,.,.. 
a~azısını.n sulanmruıı imkan dahiline' altına alınmasına karar verdi. 1 tahdim miktarına göre hesaplanacağın- tenmiştir. u 

1 
ya a mış ve yara 

1 
as a- gram e megın u • yuz ~ gırecektır. neye kaldırılmıştır. para olacağına göre, narhtan '19" 

1 
•ı• - para ta.lep etmenin doğru olaf1'

1
!..,, 

• Sulama iş erine tahsis edilen otuz la: .. 1 · T ~,_ lbrafııv· 
bir milyon lira ile büyük sulama iş- ~ cağına söy emı}.. ezgantar ~ 

·leri ikmal edilecektir. Egedeki sula- 2 FJLM TAYYARE SiNEMASI TELEFON ·alıı veripn civcivli sırasında·ttih,ı 
5 

1 
ve ilci buçuk parayı vesile ~ tsfl 

ma faaliyeti, çayların ve nehir ya- BiRDEN • 31 1 lederek, alış verişi sekteye ugr~Jt' 
taklarının temizlenmesi, arazinin au- k ııt• 937 cuma b d 1bu müşteriyi başından savına . ()t• 
lanması 940 senesinde noksansız 6 ağustos gün n en itibaren tekmil seyircileri kahkahalara ga:k edecek derecede gülünçlü bir film ile miştir. içeride bulunan kardeş~·ttıif 
olarak ikmal edilecektir. Bütün Tür- çok heyecanlı çok güzel diğer bir film gösteriliyor 1 mnn da işe müdahale ederek rn\J Ot" 

kiyedelci sulama ve tea1mizedle: fa- 1 ER MEYDA' NI EDI KANTOR tarafından temsil ediluıiş çolc !bir münakaşa çıkmı4'tır. fırıncı (18" 
aliyeti beş senede ikm i tir.! • eğlenceli, çok gülünçlü ayni zamanda man, elindeki ekmek biçağını. sıs ftJ" 

. ite, sizin de bildiğiniz gibi Ege çok zengin komedi 
1 
yarak; kapıdan çıkmak isteınış, btJ" 

mıntakasından başlanmıştır. Kura~- 1 
kat fırın içindekiler tarafından ·1 .. 

L~.~unu~u~b~ m~hlt' 2 H N~D~S~T~A~N~I~T~~ 'namfiniolunmu~ur .. Buh~~~; 
~i:i:::::~n~:~:1v:k:J:ti':~J:= • ı• ı J• H )• LALı• ar~~~ eUi ~i~aflkıi~in dt:~~f:~=~ il~e~~ 

1 

cürmü meşhudu yapılmış ~ ~ıeıt 
l d ı b l f lar hakaretten ve biçak. çe. Il1 Jjr. 

ma :.1en·nı·n bı·r a"'n 0··nce ı·kmalı·nı· 7"1?"17 ?-,,_,"'77 ~ı . si e i mi• üvük harp ve ihtilit ilm\ ı }eru ~ ~~,,~nn~~~~ nöbe~i mahkemeyeverım~ ı~i: 
emretmiştir. SEA S S T 1 Hakim·. bu hadiseyi çok ince ·ı~·ı"'İ 
Ş. d. B h 1_ edi N >..A LARI Fıa· tler t o·· ım ı ursaya are~et yorum. müşteki davasından v~ geÇ hift° 

Susığırl.ıkta sulama itlerini tetkik Hindistan ihtilali 3,30 ve 7,30 da DUHULiYE 20 söyledi, şahitler hakaretın ına 
edeceğim. Orada da sulama kanalı Er Meydanı 5,20 ve 9,10 da Talebe ve çocuklar 10 l 
in- edilecelctir. Etüdlere dıg·~ er mın-1 C p 1 45 d tini an attı.. d \JçlaJ" ~ umartesi, azar • e Er Meydanı ile ba,1ar KURUŞTUR 1 Hakim; her ilci cihetten e 

5 

takalarda da devam edilmektedir.» 1 larm betaetine karar verdi. 
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Erzurumda iplik fabrikası Garp paktı 

Bütün 
nurlu 

Şark illerimiz Ata türkün 
yürümektedirler yolunda 

Ve Sovyet Rusya 
Roma, 9 (Ö.R) - İngiliz matbuatı 

muhtelif Avrupa devletleri arasında ce
reyan eden müzakerelerin son safhasın
dan memnuniyet izhar etmektedirler. 

Dcyli l\leyl gibi bazı gazeteler bermu
tnd Sovyet Rusyanın garp paktı ile hiç 
bir alakası olamıyacağını, ancak coğrafi 

Erzurum, 9 (A.A) - Erzurum- ı Erzurumda bugün fazla yıkıcılık ı Orada Erzurum un canlı .evrensel mevkii itibariyle bir şark paktında yer 
da kurulması tasarlanan biiyük ve 1 yapıldığı görülüyor. Bu yeni Erzu- kahramanlık eserlerini teşhır ed:ce- ... labileceğini kavdediyorlar. Ve bu su
rtıodcrn iplik fabrikası için tetkikat rumu yapmak için zaruridir. Şehir- ğiz. Türk medeniyetini eser!erıyle retle sol ccn::ıl; Fransız matbuatında 
Yapmak üzere Malatya fabrikası de medeniyet tarihinin övünecek yaşatacağız. Zaman zaman hır çok Rusynnın istiraki olmaksızın yapılacak 
rtıüdu'"ru·· ı'le' ı'kı' mu'"hendis ~ehrimize anıtları vardır. Erzurumu gu"zelles_- dd" "d' "f'" · l d l·ullanıla ~ _ ma ı ve a ı su ıı ış er e " _ n 1 bir ~rp paktının Avrupa sulhu namı-
tclmişlerdir. tiren ve bizi ŞJnh mazimize, eski bu büyük eseri layık oldugu yere 1 na büyük bir kıymet ilade edemiyeceği 

.. Eskiden merkezde ve civarda medeniyetimize bağlaynn bu eserle- yükseltmekle eski ihmn11eri kadirşi- hal,kındaki n~riyata mukabele cdiyor
l'uzlerc~ iı:>lik te~gfıhı ~lı.şan Erzu- ı ri kıskançlıkla koruyacağız. Bu abi- I naslıkl:ı ödeyeceğiz. Bütün Erzu- Iur. 
t:rrn~~ ıplık fabrı~a~ı l_gdır pamuk- deleri~ başında Çifte minare, Lala- ru?'1luları bel~iyeye. y~r?ıma davet 

ı ıçın en yakın ıyı hır satış saha- paşa, Ibrahim paşa, Nağmanlı cami- edıyorum. Şehır, şehırlının malıdır. yeni bir muhrip 
•ı olacaktır. leri vardır. Bu güzel tarihi ve mi- Yapılan her iyi iş yalnız onlar için-

Dün akşam belediye salonunda • . . .. d' 
,..,.ı_ k 1 b 1 k k d k k d' l marı cserlerı kırleten ve onların gu- ır. 
~ıt a a a ı a ın ve er e ın e- ll"kl . . b 1 h . Ul 0· · d · ki yolunda emni 

l:livoume, 9 (A.A) - Hi\'ournede Ca
micia Nera ismindeki :torpido muhribi 
denİ.7,c indirilmiştir. Bu gemi 6 tanesi 

Sahife 3 

Fuarımızda teşhir · edilmek için 

Serbestçe ithallerine 
müsaade edilen mallar 

" 

Fuarımızda teşhir edilmek üzere ser- rifo pozisyonlarına giren mallar serbest. 
ayni tezgahta seri hnlinde inşa edilmek- . . .. . 

l b 
. .d la b' . . "dir bestçe ıthallerıne ınusande edilen mal- çe lthal olunur. 

:n o •• •• d A "f • n ze ı crını ozan ve yanız asıs u n erın ışı ı • 
..., cı onun e umumı mu ettış · f 1 .. .1 l yelle yürüyoruz. Yaptığımız büyük 
ı ahsin Uzer uzun bir hasbihal yap- men aat er gozetı ere' etraflarını . . . ed kt" 

k t b k ı k ıd ~ - y ve verımlı ışler devam ece ır. 
ltıış ve sık sık sürekli alkışlarla kar- apa an ara a arı a ıracagIL. e 
a.Ja ·· ı · a· l · ·1 ·· · d eserlerimizi temiz parklar ve yeşil- Yeni insaat Erzurum halkını kal-

te o an u nevı torpı o rm ırıncısı . 1 . y 

ar hakkındakı kararmıme aşagıya der- b - cV> listesinde yazılı j.arife pozi> 
.. nan soz erı ın eyıcı er uzerın e k d d B · J •• ·• 
h.

1
• t · l b km t liklerle revreleyerek süsliyeceg-iz ın ır ı. unu sevınç e goruyoruz. 

·~ esır er ıra ış ır. :ı • •• • • • k 
lngilterenin protestosu cedilmiştir: yonlnrına giren mallar alakadar vekA-

Londıtl 9 (A.A) _ Znnnolunduğuna Madde 1 - 5 Tenunuz 1937 tarihli ve }etlerin müsaadesi alınmak suretiyle it.-
B. Tahsin Uzer hasbihalinde do· Eski yol ve şehir telakkileri artık Büyük Onderın ışa:ct~erıyl«; ~rula-

Juda yapılan büyük işlerden ve Ulu bugünkü yaşayış ve modern görü- cak olan şeker ve ı~lı~ F:mrıkalan 
Onderin doğu kapısı olan TTab7.onu şümüzde yer alamazlar. Bunlara ta- doğuya refah güneşını _d~gdu~ac:ık
lercflendirmelerinin bölgeye bah~et- hammül edemeyiz. tı~. Erz~r.umu!'1 ~a~lak ıstıkbalı şun-

göre Hmı'dayadaki İngiliz sefiri British 2/7005 sayılı genel ithalat kararnamesi- hal edilir. 
Corporal b~misinin bombardıman edil- nin birinci ve jkinci maddelerine giren c - cA> listesinde yaz.ılı tarife pozis,. 

mesini protesto eden notayı Salamankn memleketlerden 1937 lzmir Entemasyo- lyonlarına giren mallar anlaşmalarla ve
hükUmeti makamatına :tevdi edecektir. nal Fuarı için getirilecek malların teşhir rilmiş olan kontenjanlar hadleri dahi· 

liği dirliklerden tazimle bahsetmiş iki yıl sonra bize medeni dünya- dıden bızı sevındırıyor. 
\'c görenek ve telakki beşeri tesiri dan ses ve refah ulaştıracak şimen- Modern Trabzon limanı, lran 
'1tında tutan büyük kuvvetlerdir. diferlerimizi yeni ve temiz doğu Er- transit yolu, yeni fabrikalar her. Ş~y 

Bu baptaki talimat cumartesi günü ve ithali Türk kanunları hükümleri da- linde ithal olunur. 
sefire gönderilmiştir. hilinde serbesttir. ç - d\1b listesinde ya7.ılı tarife pozis-

~unu bir saz kaidesi olarak kısmen zurumda seamlıyacağız. Eski ve ha- yalnız o büyük kurtarıcının eserıdır. Sovyetler ve F Tansa 
kabul etsek bile fena görenek ve te- rap Erzurum fena idarelerin canlı Doğunun dili olarak Doğu gazetesi 
laıckilere arbk yer veremeyiz .Buna bir eseri idi. Yeni Erzurum Atatiirk ı çıknmcağız. Yeni muallim okulu
tahammül edemeyiz. Tarihte telak- yurdunun müreffeh Ye varlıklı bir nun Doğu üniversitesi olmasında 
kinin ne büyük fenalıklara sebep ma~uresi .olacaktır. jAtatürkten aldığım ilhamla müjde-
olduğunu gördük. Çıfte mınareleri müze yapıyoruz. lerim, demiştir. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Bubi e li 
o o 

nı Akdeniz seyrüsefer serbesti 
temin etmek mutlaka lazımdı cp 

Lonclra, 9 (ö.R) - İngiliz resmi mn
hafıli gazetelere akseden hnbcrleri mü
balü alı o!nrak tefsir etmektedir. lddin-
ya r,öre Sovyctler ve Fransa hükümet
lcı i General Frankonun muharip hnk
kmın tanınmaması ve ademi müdahale 
işlerinde müşterek bir cephe tesis et
mişlerdir. 

Barselonda 
Bir asi idam edildi 
Barselon, 9 (A.A) - Müttehit 

Marksist amele partisine mensup 
olan ordunun siyn.si komiseri Mani
af M r.nnın isyana teşvjk cürmün· 

F k h l ki b b 
den dolayı dün idam edildiği Leri-

ran onun mu arip iği tanınmama a era er dadan bildirilmektedir. 
Müddei umumi tarafından tahli-

me VCU di yef i de inkar edilemiyor.. ycsi istenilen diğer bir komiser de 
30 sene hapse mahkum olmuştur. 

Paris, 9 (A.A) -Akdenizde ge- beraber bilfiil mevcut olduğu da in- na maruz kalmıştır. Fakat yalnız 
l'l\ilerin bombardımana T(HUUZ kal- kar edilemez bir hakikattir. tedbir almakla da iktifa etmemeli- Fransız ticaret 
l'l\aları matbuatın nazarı dikkatini Populaire gazetesi diyor ki: dir. Denizlerin serbestisini Akdeniz-
Cclbctmekteclir. Faşist tayyarelerini bitaraf gemi- de seyrüseferin emniyetini temin et- vapurları 

b 
Journal gazetesinde Saint Brice lerin üzerinde talim yapmak heve- mek lazımdır. Bu maksatla hükfı-

u hususta şöyle yazıyor: sinden ve esrarengiz tahtdbahirleri met bir müddet evvel şiddetli ted- Paris, 9 (A.A) - Deniz ticaret 
Akdenizdeki hava hücumları o Fransız kara sularında İspanyol va- birler almıştı. Filo ve deniz hava müsteşarlığı tarafından neşredilen 

kadar çoğalmaktadır ki, bunların fe- purunu bombardıman etmekten vaz kuvvetlerinin bir kısmının bu isle 1bir tebliğde bahriye nezaretince bir 
tıa tesadüfler neticesinde vukua gel- geçirmek için gayet ciddi tedbirler meşgul olmasına karar verilmi;ti. ı gambotla bir torpito muhribinin sı
diklerine inanmak gittikçe güç leşi- almak lazımdır.. Bu tedbirleri tatbik etmek zam~nı kı bir nezarette bulunarak Fransız 
~or. General F rankonun harp halin- Filhakika Ceutadan bir İspanyol gelmiştir. Çünkü şimdi vaziyetin 1 ticaret. vapurlarını himaye etmeleri 
de bulunduğu kabul edilmemekle vapuru tayyarelerin bombardımanı- devamı tecviz edilemez. emredılmiştir. 
11.., •••••••••••• ,.,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,., •• ,,,,,,, ••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••• Gambot Cezair civarında ve tor-

s arhoşlu k vak' ası ço~alıyor Al pito muhribi Balear adaları arasındn 
!it tIDOVa faaliyette bulunacaklardır. 

B.. ··k b. k 
Suya batmazın kafası du- ra~~'!':re galip g~lt}i. .~;!ov~ 9 (A.':ı r~v~~r 

. ış, ( ususi) - Pazar gunu Tı- Bırlıgı hava merkezi spor kulübü 

l 1 rclılcrle Ödemi•:' Alt k l"b'" ! t k hıı. ~ın mova u u u u • ı hava ahramanları Çkalof Baidia-
•ıı 8 D anınca ne er yapmı~ bol t~kımları arasında yapılan maç çoklkof, Baliakof taraflarından' Mosko-

'3" zcvklı ve heyecanlı geçmiştir. Altınova va - Şimal Kutbu - Vankuver güzer-

Dün hafta başı olduğu için ber- - Sıtma tutuyordu da, biraz rakı 
"-lutad nöbetçi mahkemenin hulun- içtim! .. 
duğu Bahçeli han mahşerden bir nü- Kim.isi de: 
"-lune idi. - Anam, babam aklıma geldi de 
İ atil münasebetiyle pazar günü teessürümden fazla kaçırmışım!.. 

1thrin muhtelif semtlerinde bir çok Gibi tevil yollu müdafaalarla ken
tiitmü meşhut hadiseleri tesbit edil- dilerini masum göstermek istiyorlar 
~İşti ve bunların ekserisini sarhoş- amma; kazın ayağı hiç te öyle de
uk vak'aları teşkil ediyordu. Biz sı- ğildir .. 
~. geldikçe, Türk Ceza Kanunu- Hele son günlerde nara atmak 

takımı netice"i 3 - lkazanmı~tır "hınd d"" h .. . d 
" ıt • ga a uz at uzerın e uzun me-

ilk kuru incir 
safe milli rekoru olarak başarılan 
uçuşun neticesini neşretmiştir. Tay
yarecilcr düz hat üzerinden 8582 ki

Erbeyli satış kooperatüinin 119 nu- lometre 960 metre katetmişlerdir. 
maralı ortağı B. Ömer, ömerbeyli köyil Halbuki münkesir hat üzerinden 
halkından B. Süleyman Güdücü yedi katedilen mesafe daha büyüktür. 
incir satış kooperatifi içinde, mensup B [ •k h • [ • 
olduğu salış kooperatifine ilk kuru in- e çı a mu arıp erı 
cir teslimatını yapan ortak olmuştur. B.clgrad, 9 (ö.R) - Belçika eski mu-

~un ikinci faslındaki 571, 572, 573 ideta moda gibi bir şey oldu •. 
~CÜ maddelerinde yazılı sarho luğa Daha geçen gün sarhoşun biri; Pirine ihracatı memnu 
ait konulan ahkamı knnuniyeyi ya- Başdurakta dört yol ağzında araba- Şangh~y, 9 (A.A)- Nankin hü-

harıplerinden bir heyet Yugoslav eski 
muhariplerini ziyaret için Belgrada gel
miş, şereflerine eğlenceler tertip edil
mi§tir. Bu münasebetle eski harp hatı
raları tnzcle.nmiştir. r:vor ve üç defa sarhoşluktan mah- nın üstüne çıkarak: kumeti pirinç ihracatım menetmiş-

crneye gelen bir suçluya verilecek - Ooooff. of! Yumurtaya can tir. Malum olduğu veçhile mezkur 
~~nın hiç eksik olmamak üzere veren koca Allah 1 hükumet un ihracatını daha evvel R t • 116 k ? 
1) rn doksan günden ibaret olduğu- Diye bar bar bağırmış ve cezasını menetmişti. eçe e mı, ırJe tap mu. 
\\)u Ve bundan da islah olmıyanların çekmişti.. Şimdi de Hüseyin oğlu ---~ ___ Yazısı gayet okunaksız olan bir 
t tı ay bir hastahanede nezaret al- Hasan adında birisi, diin güpegiin- memurları tarafından Haydar, Ah- doktor, ahbaplarından birine mek-
~~da bulundurulacaklarını gözÖ- düz sokak ortasında: dullah ve llyas adındaki üç kafadar, tup yazarak kendisini yemeğe davet 
d~kde tutmalarını .tavsiye ediyor- - Var mı bana yan bakan!.. güçlükle karakola getirilebilmi§ler- etmi~tir. 

·· Diye avazı çıktığı kadar bağır- dir.. Tayin ettiği günde ahbabının ye-
tik Halbuki, sarhoşluk hadiseleri git- mış ve yoldan geçen iki adam: l lakim suçlulardan Abdullaha meğe gelmediğini görünce hayret 
t çe nrtmaktadır .. Bu rah, hakika- - Ayol sana yan bakan yok .. Sen sordu: etti. Ertesi gün iki ahbap sokakta 
Vıı şi.ede durduğu gibi durmuyor. 1aleme yan bakıyorsun!.. - Soy adın> knrşılaşınca, doktor arkadaşına sor-
k c bunu içmesini bilmiyenleri mah- Dedikleri sırada, yetişen zabıta - Suya batmaz!.. du: 
'meye sevkediyor.. memurları, bunların üçünü de nö- Soy adının suya batmaz olduğu- - Yahu, sana gönderdiğim mek-

iç· Ne tuhaftır ki, üç, beş kadeh rakı Setçi mahkemeye sev ketmiştir.. nu söyliyen bu adam, hakikatte ra- tubu almadın mı? 
ti ıpte <(alikıran, baş kesen» kıyafe- Hele dün gece Karaman sokağın- kı fıçısının içine batmış bir vaziyet- - Aldım ve hemen eczaciya gö-
~~e girenler, mahkeme huzuruna :la umumun huzur ve rahatını kaçı- te idi.. türdüm. O da bana bir ilaç verdi. O 
~· tıkl.arı vakit, sanki onlar değiller- an bir sarhoşluk vak'ası olmuştur Soruşmalar ·yapıldı. Şahitler din- gün bu gün mide ağrılarım geçti ve 
) 

1
1
1 
gıbi süt dökmüş kediye benzi· ~i, vukun gelen bir arbedeyi bekçi lendi. Bunların sarhoşluktan sabıka- şimdi kendimi çok iyi hissediyorum. 

Ot ar.. eskine muvaffak olamıyarak imdat ları olmadığı için birer gün hafif ha- Çok iyi ilaçmış doğrusu, teşekkür 
l<irniai hakimin sualine karoı: ~üdükleri çalmıı ve yctiıcn poliı piılerine karar verildi. -...... ederim 1 ..._ __ _ 

Madd 2 Y . 2 .. 005 1 kar yonlarına giren eşyanın ithali memnu e - me ı sayı ı ar- ~ . . 
n ..,_ · .. .. .. dd . . ıoldugundan bunlar yalnız. teşhır cdile-..... enın uçuncu ma esme gıren meın- k h 

1 bilir. Fa at it a olunmaz. 
~ekct.lerden bahsı geçen fuar ~çin mal Madde 3 _ 5 7 37 tnrihli ve 2/ 700!1 
ıthalı, memleketimiz.le mezkur mem- 1 k · d'" d'" ·· d 

sayı ı :ırarnamenın or uncu ma · 
lcktler arasında mevcut anlaşmalar da- desine giren ınemfoketlcrden ithal cdi· 
hilinde ve bu memleketler hakkında üç lcbilecek olan ve kararnameye ekli ve 
ny müddetle muteber olan 20 11/1936 iki sayılı lıstedc göstcrılmiş olan mad· 
tarihli ve 215605 sayılı G. İ. R. karar- deler ınez.kur kararname hükümleri ida
nnmesi hükümlerine göre yapılır. resinde ithal olunur. Bu maddelerden 

Bu itibarla sözü geç<'n 21 5605 sayılı ga~'l'i olup sözü edilen memleketlerden 
karnı nameye bağlı: getirilecek mallar yalnız teşhir cdiliı 

a - cS> ve cKb listelerinde yazılı ta- Fakat mc>mlc>kete ithal olunmaz. 

Bo Çetinkaya 
Berlinden ayrıldı 

Vekil Almanyada kendisine gös
terilen hüsnü kabulden memnun 

-~ .... -- -Berlin, 9 (A.A) - Türkiye Nafıa Vekili B. Ali Çetinkaya, zevcesi, kızı 

ve beraberlerindeki zevat ile birlikte dun ek pre<;lc Ankaraya gitmek üz.e
re Muııihten hareket etmiştir. 

lstasyonda kendisini Türkiye büyük cJçL<il Hamdi Arpağ, elçilerden B. 
Hertving, B. Koli, B. Reinharrlt ile müsteşar ~şyi etmişlerdir. 

B. Reinharclt ile müsteşar B. Henstein kendisine hududa kadar refaknt 
edeceklerdir. 

Ziyareti esnasında birçok mühim mticsseseleri gezmiş olan Türk VekiH 
Alınanyada kendisine karşı gösterilmiş olan dostane hüsnü kabulden dola- , 
yı derin minnettarlığını iz.har ve Ahnanyanın umran sahasındaki terakki- · 
lerine knrşı duymakta olduğu ha~·ranlık hislerini ünde dıniştir. 

B. Ali Çetinkayn yapmış olduğu ziyaretin iki millet arnsındaki dostluğu 
takviye edeceğini söylemiştir. 

Müliyim tuşla galip 
lstanbul, 9 (Hususi muhabirimizden) - Dünkü serbest güreşler heyc

cruılı oldu. Mülayim pehlivan tuşla ve sekiz dakikada Kampclli yendi. Te
kirdağlı Hüseyin Vanderveltle bir saat güreşti. Neticede berabere kaldılar. 

Meçhul tayyareler 
Majorktan geldi, Milliyetleri 

bir türlü anlaşılamıyor (!) 
Paris, 9 (ö.R) - Geçen cumartesi gecesi Elcezire sularında milliyeti ha· 

la tesbit edilememiş olan bazı tayyarelerin üç vapuru batırdıkları bildiril
mişti, Şimdi CebelüUanktan alınan haberlere göre bu tayyarelerin Majork 
adasını üssülharcke ittihaz etmiş oldukları anlaşılmıştır. 

Valans hükümeti dahi bu tayyarelerin millıyctlerini kontrole imkan bu• 
lamadığını bildinniştir. 

Kritakis adlı Yunan vapuru ayni meçhul tayyarelerin taarruzuna uğra• 
mış, fakat yakasını kuı1annağa muvaffak olmuştur. 

Japon elçisi, Nankin hükümet 
reisiyle görüşmeğe memur edildi 

Tokyo, 9 (A.A) - Domei ajansının zruıncttiğine göre Japon elçisi Kava .. 
goc Nankin hükümct reisleriyle görilşecektir. Fakat elçinin şahsi müzake
relerde bulunup bulunınıyacağı hentiz malum değildir. 

Japon hükümeti 7 Ağustosta öğle<len sonra Tientsinden Nankine gclmi~ 
olan elçiye yeni talimnt vermiştir. 
Şanghaydan gönderilen bir haberde Knvagoenin Çin • Japan münasebet 

}erinin pek vahim ve nazik olduğunu ve şimdilik bir buhrana doğru gidil· 
mekte olduğunu söylediğini bildirmektedir. 

Bu habere göre Kavagoe vazi)•eti kurtarmak için elinden geleni yapaca
im! ilave_ etmiştir. . -
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Birinci kısım : Tefrika Numarası: 9 
Baron Danyel de Vitlebon duldur. memnuniyetle öğrendi. Zevk için bini

Bü11ük ve küçük kız!a.n Franınnıaz 1 ellik Y"pılan, yoksa binici zarafetlerini 
"" Nikolle birlikte oturuy07'. Nikolin . teşhire müsait olmıyan tenha aleleri ter
ni§4n!anmıık üzere olduğu yüzbaşı J e-1 cih ediyordu. 

ALKAPON'UN BAŞ MUAVİNİ hakiki cehresi • 

•• i 1 
Karlshad' da yakalandı 

• 
Haydudu yakalamak için dört polis hafiyesı mr Danait Hindiçmide Lııos seferine Betiı>g genç kızın bu sabah için ken· 

gö11deriliy07'. Baron iki gencin ni§a- disine emir vermiş olduğunu ve mu
ftmı rennen ilan etmek istemiyor ve hakl-ak gezıneğe çıkacağını temin ettL 

metTesi Flavi de Mareyin nüfıı...,. al- Bu sırada Corc •Sultan> ı getirdi ve bir 
tında kaldığından JÜphe ediliy07'. Ba- kadeh şampanya yuvarladıktan sonra 
ronun ahbaplamıdan Mark Sııstras ahıra döndü. Beting de, Markın ala 
Nikole gö;ı dikmiftir. Baronla evlen· bindiğini gördükten sonra ona mü!Aki. ol
mek emelinde olan Flavi ile müştere- du. Mark atını rahvan gidişle serbest 
km hareket ediy07'lar. Nikolin oda bırakarak onruın yolunu tuttu. Belli 
hizmetrisi Oc!et Flavinm eski arka.- idi ki, daha sonra isteyeceği gayrete 
daJı ve Villebon konağınd4ki casus- .Sultan• ı hazır tutmak için şimdiden 
tur. Mark Sastrcıı Odet ve nif<ınluı yormak istemiyordu. Flavi ile tasar· 
Betiag ile bir mndeııü11e gidiyor. Ba- ı ladığı p!anı di.işünerek ağaçlar altında 

dört polis müfettişi ve 16 polis 2 saat uğ·raştı 
;~\:~~~:~.~~···~f;~~ ı Karlsbat, Çekoslovakyanın bu kanaat getirdiler.. . . 
·. meşhur su şehri her sene olduğu gi· Otel içinde düdük sesleri bırbı· 

1 
bi bu sene de bu mevsimde pek bü- rini kovaladı.. Mausfeldin oda ka· 
yük bir seyyah ve ziyaretçi akını lpısı açılmadı .. Bilakis odanın içinden 
ile karşılaşmıştı .. Otellerde boş tek dışarıya sıkılan kurşunlar, tahta~'. 
bir yer yoktu.. pıyı delerek koridorda bir kaç polısı 

Japon ananam kadını 
çok fazla ezmiştir 

ronv,. bq seyisi olan Beting Mark kayboldu. 
Mark SıutTlıa ile birlikte Nikolin b4- Bu sırada Villebon konağı uyanmış
f"ıa gelecek bir at lca.ı:ıuı hcızırlı1107'. tı. Birinci olarak uyanan Odet ahıra 

inerek yan:ığıru Betinge uzattL Sonra 
BeUng bir hıçkırığı boğmak için elini j Baron şoförünü çağırarak dalı-esine git.-

$ının önüne koydu. U. Bunu müteakip Fransuvaz küçük 
- Maylord beni mazur görsünler. Şu 1 otomobille cMetrtık anneler> ocağına 

soda civilayor. Zaten işimiz de bittL l hareket etti. Jerarın hareketinden.beri 
Kalktı, nezaketle se11m aldı ve rande- halinde bir kesiklik ve asabiyet olan 

wyu hatırlattı: Nikol yatakta en son kalmıştı. Odete 
- Yarın sabah, Maylord... ilk sözleri şu oldu: 
tçki arkadaşlarının yanına döndiL - Benim için mektup yok mu! 

Mark ta Odete veda etti ve evine dön· - Bi.rşey yok ınabnazel... 
dü. N'ıkol ümitsizlikle tekrar yala!ıına 

Ertesi sabah saat dörtte uyandı. He- uzanıverdi. Her gün sevgiliden bir 
men banyonun soğuk suyuna daldı ve mektup almak isteyen aşıkların sabır
bir süvari elbisesi giydi. Çıkmak üzere sızlığı ve endişesi onun halinde göze 
iken geri döndü ve eliyle alnına vurdu. çarpıyordu. Odet sordu: 
cAklım nerede?> B~ey unutmuştu. Tıı- - Matmazel bu sabah ata binmlye-
valet odasına girdi ve bir raftan bir şi- celder mi? 
f" alarak etiketine dikkat etti. Bunu bir - Hiç te hevesim yok ... 
cebine attıktan sonra çıktı ve merdiven· - Ekzersiz matmazele iyi gelir. Mil-
den indi. saade ederlerse elbiselerini hazırlaya-

Dışarıda bir taksi bulup Baronun ko- yım? 
ııağının adresini verdL Oraya vardığı - Pek ala bineceğim, bu biraz ef- Bir Japon evinde karı kocanın odaası 
vakit ev daha uykuda idi. Fakat biz- karımı dağıtabilir. Tokyo, (Japonya röportajlurı)- tün konforunu ve icaplariy\e birlik-
metçi dairelerinde sesslıce ~ başlamıştı. - Hareket etmeli, bayancığım. Can Japonyanın eski cemiyet hayatı, te verebilmek için evi o surette tan-
Ahırda, B. de Villebonun, kızlarını eğ- sıkıntısı nihayet zail olur. muaşeret telakkileri kadını çocuk zim etmiş olmak lazım geldiği gibi 
lendirmek için muhafaza ettiği birkaç Nikol cevap vermedi ve yavaşça ya- yetiştiren bir makine, zevceyi bir duygulara garplılığı sokabilmek için 
binek atı zincirlerini şıkırdatıyor ve tağından çıktL Giyinmeğe başladı ve odalık menzelesine indirmiş gibi gö- de aileyi garp ruhuna göre tanzim· 
açlıktan sabırsızlık gösteriyorlardı. Be- ~ emri verdi: rünür. Bu memlekette aşk yüzünden den .?a~.ka çar~ yoktur._» . 
ting ceket.siz, avluda duruyordu. Ayak- - Avdetimde ılık banyo hazır olsun. vuku bulan intiharları bu eski cemi- T urkıyedekı modernızm hareketı-
larında ham deriden çizmeler vardı. Du- Odet ona çay getirdi ve giyinmesine yetle gaTplılaşma hareketi arasında ni~ hakiki ve kökte~ ~lm"._sını. te-
daklannda da bir tebessüm. Yulafı da- yardım etli. Genç kız indi ve Betingin yolunu kaybeden insanların şaşkın- mm eden şey bu ~a~ıkatın layık~yle 
ğıttı. •Fırtına> yı tuttuğu binek taşına heves- lığına atfedenler tamamen haksız anl~şıl~ış ve tatbikıne ehemmıyet 

Sonra .Sultan> ı göstermek üzere siz olarak yaklaştı. Son derece sevimli değildirler. Modern hayata intibak verılmış olması?ır. . • 
Markı ahırlara götürdü. Hayvan başı· idi ve ata binmek için giydiği erkek el- etmiş olan bir japon kadını garpten Mod~r~ terbı~e ~mış bı~ ıap~~ 
nı yemliğine sokmuş, neşe ile yulafını j bisesi altında da zarafeti hiç azalmamış· bahsederken şöyle anlatıyordu: kızı eskı adetlerın, an anelerm tesırı 
Çiö•niyordu. Mark, tanıyan bir bakı•la tı. üzerind<• siyah veston, açık kilot ve HA d 1 od 1 altında kalmış bir japorİ erkeğiyle 

o • I .... VTupa an ge en m a arı seve- l d... bedb h l • 
hayvanın bacakları, arkası ve göğsü hak- ayaklarında ccylii.n derisinden çizmeler · O 1 'f esk'l'kte k ev en ıgı zaman a t o maga 

rız. narı zarı ve 1 1 n uza hk' d z· k . . 
kında hükmünü verdi. Memnun görün- vardı. Kısa saçları üstünde yuvarlak b 1 Fak t kı ld' · A ma um ur. ıra ocası ve ıntısap u uyoruz. a ş ge ımı v- .•. .1 al · · · · h d 
dü ve 11ıkayt bir tavırla: bir şapka çapkıncasına yerleştirilmişti. d l .. . . . ettıgı aı e ona ş ısıyetını ız ar e e-

- Burada hemen hiç atınız yok, de- Beting genç kın selamladıktan sonra rupa mo a arı~a gore gıyınmış olan- bilmek imkanını bırakmıyacaktır. 
larımızın halı cidden gülünçtür. 5 · · · t "l"t d 

di. sordu: Dostlarımızdan birini ziyaret edecek kevgb1".11nı, k em! ayu akı~ .. kmb~y .ant~ 
Seyis kederli kederli cevap verdi: - Matmazel bu sabah ata binmeğe l k k d l . . oya ı ece o an en uçu ır ıes ı 
- Benzin bizi mahvediyor. Gerçi pek he,·csli midir? 0 sa un ura arımızı çıkararak ıyı kocasının infiali ile karşılaşacaktır. 

az atımız var. Fakat elimizde öyle biri - Buraya geldiğime göre öyle olsa tesh_i_n ~ilme~iş olan evlerde hasır- Zira japon an'anesi bu kabil jestleri 
var ki birçoğuna bedeldir. Matma;ıel gerek... !ar kuzerınde ıpek çoraplarla yuru- hafiflik şeklinde telakki etmeğe alış-
cNilcob in bindiği •Fırtına• şimdi göre- - Şu halde matmazelden kendisine me mecburiyetinde kalıyoruz· mıstır. Zevk ve neşe saatini sev-

,__. · refakat it-in bana ruhsat .. ermesini ri- Yü~oek topuklu kunduralarımızı mek, sevilmek zamanını tayi~e hak-
ce .... ınız. °' d k d kı Mark onu takiben başka bir höcreyc ca cdcceğim. ayagımız an çı ar ığımız için sa kı olan yalnız erkektir. Kadın onun 
girdi. Burada hayran hayran seyretti- - Ne biçim teklif bu Betinı:? eteklerimizle komik bir görünüşü- her İsteğine kapalı gözle inkiyad et-
ği nefu bir hayvan vardı. Beting: _ •Fırtına• bu sahalı pek huysuz- müz var. Böylece titreyor ve ana· meğe, kocası geyşaların (umumi ka-

- Rahat rahat seyrediniz, dedi. cSul- dur Matın~zelin onu idare edememe- lanmıza sadakatsızlığımızın cezasını dınların ) refakatinde eğlenmeğe 
tan> için size bir eğer hazırlamağa gidi- sinden korkuyorum. çekiyoruz.» Bunu söyleyen kadın gittiği zaman bile onun döneceği sa
yoruın ben... _ Haydi B~ting, bu sabah gözlerioiz çok güzel ve çok moderndi. Garpten ati beklemeğe mecburdur. Zevce, 

Onu yalnız bırakarak eğer dairesine iyi gömüyor galiba... gelen her şeye karşı inhimak dere- sefahet aleminde keyfini eylendiren 
girdi. Markın beklediği fırsattı. Nikol ala bindi. Fakat seyis dizgin. cesinde bir alaka ve sevgisi vardı. kocası eve dönmeden, onu yatağına 

Dairesınde az kalsın unutacak oldu- !eri bu·akmağa razı olamıyordu. Israr Şimdi bile onu düşündükçe şilteleri yabrmadan yatamaz. Evde daima 
ğu 'ii~~yi cebinden Çlkardı ve muhtevi· etti; Üzerinde rahat rahat bağdaş kurmuş sonuncu olarak yatan kadın, sabah-
yatLnı cFırtma> nın yemliği içine allı. _ BITMEDl - olan kimonolu japon kadınları ya- lan ilk birinci olarak kallınıayı bir 
113.cı yulafla karı~tırdı. sonra höcrcden •••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••• nında onların bellerini sıkan korse- vazife bilir. İşte japon cemiyetinde 
çıkarak takımhancye girdi ve: Saat hırsızı leri ve garp modalarına göre yapıl- kadının mevkii .. işte onun geçirdiği 

- Hakikaten güzel, nefis hayvan, de- mış İncecik elbiseleriyle titreyişleri- büyük buhranın sebepleri.. Japon-
di. :Matmazel Nikol buna binebilmek Küciik Davi tevkif ni tasavvur ediyorum. Burada Ja- yada dola~an bir insan, her manza-
için çok usta binici olmalL T • • ponyanın birbirinden farklı olan iki rada. her jestte o kadar büyük bir 

- Orta kuvvettedir. Mesel& cSul- edtldt cemiyet hayatının bir tasvirini bul· başkalık hiaoeder ki, yaşadığına ina-
tan> ı ona tevdi edemem. Evvelki gun Süleyman adında hır fa· ~ kabildir. Garplılar derler ki: namaz. Japon ruhu nüfuz edilme-

- Size sabah ikramı etmek isterdim, hıs Bayraklı banyolarının 6 numaralı «Bu eve garplılaşmış çehresini bü- oi güç bir muammadır. 'f.'f.ll 

ama daha hiç bir meyhaoe açılmamqtır odasında soyunmuş v., denize atlamış... - - Jd 
lallırım. 13 yaşında Davi adında bir çocuk ta Sinemalarda o uğu gibi 

- Ahır ve garajların müstahdimler! belindeki mantarlarla giyinmek için bu 
için şafakla beraber açılan küçük bir odaya girmiş, sonra elinde küçük bir y; b • h • 
meyh~~:>:~lim öyleyse... pa~:~aur~ub~a~~~~üşler ve aman ır ırsız çetesı 
şı::: Seve seve... ŞUndideıı susamı· :'! .. ~~~ vs;~:: ~:ue;~ar;z narı·s otellerı·nı· soydu 

Betlııg kendW gibi lngiliz vatandaşı mış, yanı başındaki diğer banyoya gir- r 1 
••• 

olan yamağı Corcu çağırdı. Sultan ye- m.iş ve soyunmuş.·• Dav! yiizerkeıı Jll- Pariate, bütün kibar yolcularm, zen· 
ıneğirıi bitirince onu koıup Mark ile bir- kalanmış oo de küçük paket bulunnıa- gin oC)'7ahlann misafir oldukları Şan• 
likte gidecekleri meyhane önüne gö- mıştır. zdize civarlllll\ lüks otellerinden üçü 
tlirmesini söyledi. Süleymanın iddiasına göre gilz.el. bir bir ~~~ · 'nd b" lu t · · · 

.~- .ıçı o ır rnz çe csırun zıya-
Burası hemen hemen kır kahvehane- saati ile bir miktar parası çalınııuştır. retiııe maruz kalnııı ve hırsızlar, tıpkı 

!erini andıran küçük bir meyhane idi. Davi bunları inkar etmiştir. sinemalarda olduğu gibi otellere tır· 
Çiftleri gizlemek için kiiçük fidanlar ve Hakim; k'11'Jısına dikilen Davlye sor· 

manara1c., pencerelerden girerek kim
faın clö şambrlar için salıncaklar vardı. du: 

af aeye görünmeden bahada ağır ve yük-
Erken olma•wa rağmen tezgahın etr ı - s,n geçen gün yine saat hırsızlı

de hafif buldukları elmaslar~ pırlantaları 
olduJ...ça kalabalıktı . Mark bir ağacın ğından gelmiştin değil mi! 

a1arak aıvıımı§lardır .• 
altına oturmağı tercih etti ve bir şam· - Evet! 

Soyulan oteller cadde üzerindedir .. panya sipariş ederek Betingi bir kat da- Suçlu ağlar bir vaziyet takındı. 

büyülı: heyecan uyandırdığı ııibi Lond
nyı da tc1işa vermi'6r.4 

Çünkü çalınan elmas ve mücevher· 
leri sigorta eden kumpanyalar~n mer

kezi Londrada bul1111maktadır .. 
Hırsızlar hep ayni uıu1 ile otellere ve 

odalara girmi,l(:r, ayni sistemle işlerini 

görmütlerdir .• 
Şimdiye kadar polise haber verilen 

hırsızlık ~ayısı iiçtür ve çalınan mücev· 
herlcrln değeıleri de dört ınilyon fran· 
gı geçmektedir .. 

ha k 1 eld O otellerin cepheoi elektrik ile sabaha 
endi$ine bendetti. - Her va dt g iğin zaınan böyle ağ- Pariı zabıtası . ele geçirdiği bir par· 

Eg· er Nikelin atlı gezintileri hakkında !arsın'. kadar aydınhk içindedir ve zensm müı- k ma izi üı.erinde yürüyor .... Bakalım bu 
Markın bazı maliımata ihti.,acı olma· _ Hep i!·tır' a ediyorlar... terilerle dolu olan bu otellerin önlerin· h l _ ,_ I , yaman ır11z ar yaı<a anabilecek mi) Sa-
.aydı, seyisle muhavere tat.m: olacaktı. Suçlunun bütün ceza mahkemelerin- de de yine sabaha kadar polia memur- yulan seyyahlardan iki buçuk milyon 
Bir gün evvel bir kira atına binerek ve de hep saat sirkatinden maznuniyetl ol- lan nöbet beklemektedirler.. Buna rağ- frank değezinde mücevheı:leri çalınan 
mümkün olduğu kadar gizlenerek kı- duğu anlaşıldı. men hınızlığın yapJmaSI, hırsızların çok Amerikalı ilci kadın, buoları bulacak 
ıın güzerglhını tesbit etm~ti. Genç kı- Hakim, suçlunun tevkifine ve banyo- yaman ve enternasyonal haydutlar ol· olanlara 2SO bin frank mükafat va· 
z.ın bu güıcrgllıı hiç degiştinnedii;\iai cunun .ahit olacak ·cel\Mu kanır vııdL duiuDu ıı:österiyorlar., Hadiaıe Pariate detm' cri:lir .• 

1 Bu kalabalık ve her taraftan yaraladı •. 
gelmiş çeşitli milliyetli insanlar Vaziyet nazikleşmişti.. • 
Karlsbadın ılıca ve sularından şi- Polislerin bir kısmı oteli dışa;kİ 

1 fa ummak için buraya ko~an zengin dan sardılar .• Bir kısmı koridorun 
haotalardı.. tarafında siper aldılar ve nihayet 

1 Şehrin en büyük otellerinden bi- Mausfeld bütün kurşunlarını sar· 
rinin de en büyük ve muhteşem da- fettikten sonra ele geçirildi.. • 
iresını bir Amerikalı tutuyordu.. Herif, ilkönce kim ve ne oldıığU 

Walter asfeld adını taşıyan bu anlaşılmadığı için sırf bir şü~~ıe 
Amerikalı, bu büyük otele indiği üzerine takip ediliyordu .. Esmayı ıı9• 
günden itibaren kesesinin ağzını tüne aıçratmasıdır ki yakalanın~· 
açmış, etrafını hayrete düşürecek sını tacil etti .. Odasında büyük bır 
geniş ve ölçüsüz masraflara başla- bavul içinde bin lngiliz lirası, otııS 
mıştı.. üç bin dolar, yüz yirmi bin liret bıı· 

Parası sayesinde az zamanda bir lundu .• Bundan başka Zipko adın• 
kaç ahbap edinen bu zengin Ame- bir Avusturya pasaportu, Olden• 
rikalıdan yeni peylediği dostları, land adına bir lsveç ve bir de Nor· 
otel sahibi ve garsonlar çok mem- veç pasaportu bulundu.. Ayn~ 
nundular .. Memnun olmıyan yalnız muhtelif isimler taşıyan bir ço 
Çekoslovak polisi idi.. ta kartvizitler ele geçirildi.. , 

Evet, bu göz kamaşbrıcı zengin- Çekoslovak polisi. herifin eşki· 
lik ve ölçüsüz masraflarda ibir gay- !ini ve parmak izlerini telefonla~ 
ri tabiilik sezen Çekosloval polis radyogramla her tarafa bildirel'P 
idaresi, en zeki polis hafiyelerinden bu adam hakkında şikayeti oları• 
dördünü ve dört müfettişi Walter lar var mı diye sordu .. 
Mausfeldin hareketlerini ve yaşayı- Yirmi dört saat sonra ViyanadaO• 
şını daha yakından tetkike memur Nevyorktan, Şikagodan, Londradan. 
etmişti.. Berlinden hatta Boenos Ayreste~ 

Hafiye ve müfettişler, bu zen- gelen telgraflar bu adamın rnüthıl 
giıı Amerikalıyı göz hapsi altına bir haydut olduğunu ve bu yerl?r· 
aldılar .. Herifin Amerikalı tavrini de işlediği cinayetlerden dolayı şıda 
takınması, gangester yetiştirmek· detle arandığını bildiriyordu •. Ha1.1 I 
te mahir Amerikadan Avrupaya asıl adı Zipko olan haydudun ~ır 
gelmiş olması ve parayı düşünme- olarak ele geçirilmesi için Amerıka 
den sarfetmesi,şüpheleri üstüne çek- polisinin on bin dolar mükafat va· 
meğe kafiydi .• Hafiye ve polisler, dettiği de anlaşıldı •. 
her ihtimale karşı on altı sivil po- Zipko, Nevyorkta üç polis ıne
lisi de otelin koridorlarına, muhte- murunu öldürmekten suçludur .. 

1
• 

lif odalarına, merdiven ve asansör Lindbergin çocuğunun kaçırı k 
ba,larına yerleştirdikten sonra ması ve öldürmek hadioesi ile Ç~I 
Mausfeldi tuzağa düşürerek yaka- yakından alakadar olduğu ve bı • 
lama planını tasarlamağa başladı- hassa meşhur haydut Alkapon;.n 
lar.. baş muavini ve sağ eli olduğu id ııı 

Fakat kurnaz ve bu gibi işlerde ediliyor.. 1 burnu tehlike kokusunu pek çabuk Zipko, ilk.önce, üç sene evve ' 
haber alan Mausfeld, kadınlı er- i§lediği bir cinayetin hesabıı~ı ve~: 
kekli bir grubun arasında oturur· mek üzere Viyanaya gönderılece 
ken birden yerinden fırladı ve doğru tir •. Haydut, yedi dil bilmektedir.• . .... . " odasına koştu.. Bir yanlışlığa kurban gittıgırı 

Tabii dört polis hafiyesi ve dört aranılan haydudun kendisi olın"pdı• 
müfettiş te peşini bırakmadılar.. ğını iddia ediyor .. Buna rağmen il' 

Mausfeld, kendi kendini, telaşı risten, Londradan, Amerikadsfl 
ile ele vermişti •• Polisler telaşla hatta Kahireden ve Şanghayd'('. 
kaçan adamın her halde şüphe edil- aleyhinde ağır ithamlar taşıyan te 
diği kadar fena bir adam olduğuna graflar yağmakta devam ediyor:,:..... 

Orman kanunu ve halk 

Torbalı çamlığı harap 
olmaktan kurtulmuştur 
Adliye Vekili Torbalıdan geçerken Sattık 
durağı kurutulma işlerile alakadar olmuştur. 

91' 
Torbalı, 8 (Özel) - Haziran 1 tır. Belediyenin harekete geı;ın_c e' 

1937 de yürürlüğe baılıyan 31 l 6 ni ve ilgili makamların da beJedıY 
sayılı orman kanunu, §Üphesizdir ki, ye yardımcı olmalarını temenni eJe
yurdumuzun güzelliği ve serveti riz. • 
olan ve hatta sav"§larda hava tehli- Sözü geçen orman kanunu bı.J~ 
kesinden korunmağa çok elveri§ii da ehemmiyetle tatbik edilmekıeJil: 
bulunan ormanlarımızı ölmeden kur G~r~n gün Karakızlar köyiinüıı de>' 

-r- lc:ef' 
taracak ve kor'!yacaktır. Bu bakım- let ormanlarından kaçal odun , Jıı 
!ardan T epeköyünde şirin ve sağlık tikleri için yakalanan Çavu~ 0~ • 

verici çamlık ormanı sahipsizlikten Mustafa ve üç arkadaşı adliyeye 
1~11 

ve eli baltalı cellatlardan kurtulmuş lim edilerek taşıma vasıtaları 0 ;le 
olacaktır. hayvanları dahi mahkeme karart f· 

iki yıl içinde iki binden fazla çam bilmüzayede satılmıştı. Yine bıı ha • 
k 1. ·· • k il b b. le "" ve o a ıptus agacı es en u orman. tada dört ester bu auç sebe ıY. J>a11 

kaza merkezinin başında yine bir tılacaktır. Kanunun tatbikı .. 
gelin duvağı gibi görünmekte ve yanlışlığa da sebebiyet verdiği}~ 
sağlık verici çam kokuları neşret· rülmektedir. Mesela ; arzettı~. 
mekte ise de çamlığın, halkın tam çamlığın altına dü~en kuru yarrırı' 
manasiyle mesire ve neşe yeir ola- !arını bura halkı toplayıp fırın " er· 
bilmesi ıç' in bugu"nün medeni teçhi- d 1 k · · k · · · ı·~al ed · a e <me pışırmc · ıçın ıs "" dedi~' 
zatiyle de tabii güzelliğinin artırıl- !erken, kanun (mahrukat) bll 
ması lazımdır. 1 f d olaJl için temiz iğe de ay ası . 0 1· 

Eşi bıilunmıyan çamlığa su ve yaprak toplamayı bile menetrnıŞ 
ıfık ta girerse muhakkak ki, hiç duğu görülmektedir. ı;er• 
olmazsa memleket turistlerini sinesi- iki gün evvel ilçemizden g~d)i• 
ne çekecektir. Nitekim yıllarca mek- ken halkın dertlerini dinleyen ·ıı,a· 
tepli gençler bu güzel yerde cıvılda- ye Bakanı Şükrü Saraçoğlu ve 

1 ğbk 
§arak bahar eğlence!erini .g~çirdi~er. yım~ Fazlı Gül~ç b?hassa.~::Jall 
Bu sebep~erle çamlıgın mıllı e~lak- duragı kurutma ışlerıyle } ühefldi· 
ten beledıyece istimlak edılerek alakadar olmu§lar ve su m ~.,t 
memleketin medeni ihtiyacına ııöre sinden izahat alarak !zınire hat 
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REJiMiN BÜYÜK BiR ESER/ 

Topraksız müstahsil kalmıyacak 
kanun bu yıl içinde çıkacak 
Hazırlanan proje son 

mühim esaslarını 

şeklini 
neşrediyoruz 

aldı bunun 

Kemer köprüsü 
«lzmirin bir Kemer köprüsü var

dır. Kemer köprüsünden her gün 
binlerce halk, gelip, geçmek mecbu- ı 
riyetindedir . Fakat, şu köprünün 
üzerinden geçenler, sinekten ve pis 
kokuyu duymamak için burunlarını 
tıkamaktan bir türlü kurtul:ımamış
lardır •. Sebebi şudur: 

Hükümet, toprak kanununu Kamu- tapu siciline kaydı için bu topraklara cadelesi kanununun 6 ncı maddesine Bu köprüye her taraftan atılan 
tayın bu devresinde çıkarılması için ha- tarhedilmiş vergi matrahının civarda-! göre kurutulan bataklıklardan meyda- çe~i~li. m~zahamfat, ~uyun ~eng~ni 
zırlık yapmaktadır. Proje, ilk hazırlan- ki emsal arazide tekabül ettiği miktar 1

1 
na çıkacak arazi bu bataklığı kurubnnJ degıştırmış, bu~asını c~dd~n .hır mık

dığı zamandaki şekline göre bazı mühim kabul edilir. Fakat bu miktar yazılı ya iştirak etmiş olan topraksız halka 1 rop yuvası halıne getır:mıştır.. De
değişiklikleri ve bugünün ihtiyacını kar- hududun çerçevelediği mcsahadan faz.-1 iskfm haddi dahilinde meccanen dağı- diklerimizin doğru olup olmadığını 
şılayacak cezri hükümleri ihtiva etmek- la olamaz. Fazlası devletindir. tıldıktan sonra bakiyesi bu yerlere anlamak için lütfen bir muharririni-
tedir. Reıimin en büyük bir inkılabı FUZULi 1ŞGALLER: devletçe nakil ve iskan edilecek muha- zi bu t:'rafa gönderin~ .• » . 
olmak değcrıni taşıyan projenin mucip Bu kanunun neşri tarihinde tapu- cirlerle topraksız yerli halka vcrilır. Bu Y enı Aıır - Beledıyenın Kemer 
seb ı · d l k ı · le ka bataklıkları kurutmak için yapılacak kti- köprüsündeki bu hali derhal berta-ep erın en en esas 1 ısım ar~ - , da mukayyit olmamakla beraber baş- f d 
n h tl t ks T · k çük mesainiı ilanından itibaren altı a" ra etmesi şayanı temenni ir. unun ana- a arını, opra ız ur va-, k:ı türlü tasarruf vesikasına da istinat " TiLKiLiK PARK( 
tandaşlarının nsırlardanber.i çektiği ~s- etmediği halde yalnız vergi verilmek geçtikten sonra bataklık yerlerindeki . .., 
t b k b ani t mülkiyet iddiaları dinlenmez. Bır dıger okuyucumuz yazıyor: 
ıra a son verece · ır esen a manın suretiyle fş0al C'dilmiş toprakları on .se- Tilkilikteki F aikpaşa parkı, mev-
Verdiği huzur ve sevinç içinde yazıya- nedenbcri muntazaman vergi vererek lSTtMLAK: kla · · · 'k .. cut par rın en ıyısı ı en, son gun-
tuz: bil'i fasıla i ,!etmiş olanlara adi iskan . 'l'o~raklarından ~ir kısmı eşhas ı~ül-l lerde bakımsızlık yüzünden harabe-

TOPRAK VE KÖYLÜ: haddı dahilindeki miktar meccanen kıyetınde bulundugu tapu kayıtlarıyle ye dönmüştür. Evvelce bir bekçi 
Nüfusumuzun büyük ekseriyeti köy- temlık olunur. sabıt olan bataklıklar devlet tarafından 1 vardı. Bu bekçi parka nezaret ettiği 

IU ve çiftçi olan yurdumuzda iktısadi On sen d nberi muntazaman işlcti- l·urutulduJu takdirde kurutula~ yer- müddetçe, park hakikaten halkın ih
hayatın geniş bir inhşafa erişebilme i len topraklardan bakiyesi şagili ar- ferdeki c hasa ait ola~. topr~k. mı~tarla- tiyacını temin ediyordu. Alb aydan 
toprakla u~raşan vatandasların i!:liye- zu ctf" i U:kdirde "erilen vergi rnik- n da nyni esaslar dahilinde ıstimlak olu- beri, bekçi kaldırıldı. fakat bekcisiz 
bilecekleri kndar yere sahip olmaları hu- farının .,~kız misli üzerinden kendi- nur Bu takdirde mülkiyet i~d~ları ku- kalan güzel parkın yukarı taraflan, 
susu ile sıkı bir s kilde alllkalıdır. sine borçlanın 1 suretıyb verilir. rutma mneliyesinin ilanı tnrihınden iti- bir takım kendini bilmezlerin toplan-

800.000 1.ılometreye yakın Tı.irl:iye TOPRAKLANDIRMA: haren hir uenc sonra mesmu olmaz. ma yeri oldu. 
topraklarında kilometre murabbaına I:Iadd-- S - Mı.ibndıl Rumlarla fira- lPTAL ED1LECEK TAPULAR: Bunlar yetişmeyormuş gibi, ama-
22.5 nüfus dU~mekte v~ 17,000.000 nü- İrl ve mütegoyyip şahıs!ara ait iken dev- Madde 10 _Kurutulmak üzere vak- tör bir bisikletçi parkın icinde, ha- 1 

fusdan yUzd~. :4 ü !.töy:erde ot.uı~a~t- 1 ı t" in ilmi eden vrya muhtelif hususi tinde 1 pu veya imtiyazı alınmış batak- vuzun duvarları ~stünde bir takım 
tadır. Bu buyilk koylU cksnrıyetınm ı knnunlara göre dcvlcb ait olan top- lıklar bu kanunun nec:ri tarihinden iti- numaralar yapmaga başladı .. Havuz 
topraklardan elde edC'ccği g lir, yeni 

1 rnkla..-ı al<lkudar d~vlet idareleri tara- bar.en üç yıl içinde t;mamen ve fenni 1 da mahalle çocuklannın plajı ve 
kanun tatbik sahasına geçtiğı •ün şim-1 fınd '1 I.enciilerinc t··h is edilmeden ev- usulü dairesinde kurutulmaınıs olursa f yüzme. bav~zu h~line geldi •. 
dikinin knt kat Ustüne çıkacaktır. Çün- vel ı aal etmiş olanların ellerinden bu Sıhhat ve tçtimai Muavenet Vekaleti- Yem yet:ışen agaçların dalları, kı
kü ilk temin edilecek gaye, hatta ton- torraklar g ri alınır. E;;er bu işg:ıl eden- nin i arı uzerine bu tapular tapu dai-' nlm~ğ~ başlandı .. Oturulan ~nape
l'ak derdinden daha evvel, toprak ınul- 1 r bu kanun:ı gciro devletçe toprak- relerınce iptal olunur ve imtiyaz da kcn- ler pıs~~~en .?turulmıyacak bır kıya-
kiyetinde emniyet ve isLikrarın tr>mini- kndırılac k kims l:?rdcn is huluııduk- I diliğinden hükümsüz kalır. Sıhhat ve İ fete h~rund1;1. . . . 
dir. Eldeki arazi kanunnamesindeki b,rı yerl rde veya münasıp görülecek İçtimai Muavenet Vekaleti farafından 1 Vazıyet ~id~en el°'?dır. ~~r çok 
ctoprak da hududa itibar olunur> hük- mahallerde topraklandırılır. vaki isnr üzerine tapuları iptal olunma- masra.flar ıhtı~r edıl~~ mukem-
tnü yurdun imar ve huzurunda menfi KURUTULAN YERLER: sındnn dolayı hiç bir kanunu yoluna i mel hır park halıne getırılen bu ma-
hir rol oynamıştır. Madde 9 - 839 sayılı sıtma mü- müracaat ol~namaz. 1 hallin, önüne geçilmezse, çok acına-

ESASLAR: 

Projenin esaslan şudur: 
Madde 1 - Tilrkiye Cümhuriyeti 

~~~~~~~~~~~~~---------~-~~~~-1 cak~~ra~o~rm~&~~g~
mek bile kabil olamıyacaktır .• Tellak kelimesine kızmış Belediyenin nazarı dikkatini celp 
ederiz. 
.......................................... 
Zabıta haber1tLri 

1937 - 1938 sinema yılı 

Galiba beyaZ perdenin 
komedi yılı olacak.~ 

Greta Garba yeni bir filimde Rus prenses
lerinden " T ovariç,, rolünü temsil edece il 

Beyaz perdenin en sevimli yıldızı Grac e Moore son eseri olan <Aşı1e 

dahuinde şehir, kasaba ve köy hudut
ları dahil ve hariçte hakikl ve htık:mi 
fahıalara aidiyeti muteber tapu kayıt 

.._ 8e.D.etlerlyle tevsik edilemiyen top
l'lklar devlete aittir. 

Birlikte yaşadığı 
kadını zıplatmış 

olduf)unuz zamcın• filminde 

. HIRSIZUKLAR. 937 - 938 sinema yılı galiba beyaz per- layacağı, tatmin edileceği bir filim ol· 
T epecik.te lapb Mustafa ve Ha- denin komedi yılı olacaktır. Komedi rnıyacaktır. Delilik isarı Garbonun se.. 

san Osmanın bahçesinden kargı çal- filimlerine, daha doğrusu güldürilcil ve nelerdenberi işlediği, hazırladıiı ideal l'AZL& TOPRAKLAR: 

Husus! kanunlariyle §ehir, kasaba .. .. . • • - • - ' dıklarından, David, Bayraklıda ban- düşündilrilcü eserlere karşı 936 - i37 filimdir. Garboyu yakından tanıyan• 
~ köylerin Amme ihüyaçlan için ev- Du~ nobetçı hakim, mübaşire - Çok ayıp şeyler.. }'O' yapan terzi Süleymanın cebin- şinema yılında gösterilen alakadan son- lar kendisinin bu filme büyük bir ehem· 
v~ tahll- e<lilmi§ olan toprakların emrettı: - Anlat bakalım! den saatini ç&Lhğı için, sabıkalılar- ra komedi filimlerine hazırlık fazladır. miyet atfettiğini, cDelilik isaru aine-
.uAyetten kaza idare heyetlerince ih- f . .,-. - Çağır bakalım, Necla ile T ev- --Şunu dedi, bunu dedi, nihaye- dan Rifat memleket hastanesinde Gani Kuperin çevirdiği Mr. Deeds fil- ma alemine tam bir eser vereceğini, on-
tıy8 ....... f--'a olduğu tesbit edilen' ıgı. .. . • • . tinde de bana tellak dedi. Ben de ziyaretçilerin ceplerini karışhrırken · 65 000 t .1· saf' te tt" t · t-

~--· au M ba f Sal m~ . · s er.ıın ı me u. ~ e ı dan sonra da sahneden çekilerek mey-
laeımıarı devlete intikal eder. ldare da ~ !ır vazı llmı ya~tı. ~~- kızdım, sustalı ile zıpladım amma ve Demirhanda Kemal, Hasanın de- ınış\ir. Karol Lombardın çevirdiğı d3e- danı boş bırakacağını söylüyorlar. 

~ol etinlnUrakararıtalleyhine hiç bir kanun bayn a~eg~;d~: ;;rşte~::vki~en:tu~~ öldüresiye değil 1. ~irlerini çalap satarken yakaianmış- nim iyi nişanlım• filini 39000 sterlin te- "'Delilik Asarı bir hastanede geçiyor. 
" una m caa o unamaz. d Suçlunun sabıkası olup olmadığı- ardır. mettü temin etmiştir. Şımdilik Holi· Vak'a çok caz.iptir. Bu filimde Garboyu 

+y,+ u.. nın sorulmasına ve mahkemenin bu- YARALAMALAR. vudda hazırlanmakta olan otuz kadar 'ılerı' b'ır hasta olarak ele almak mu··--
.uu SENE MüHLET: Tevfig"i J'andarma getirdi ve bu (Sal ) 1 k 1 lk' I'k f z ...... gune ıya ta i ine karar veri - ıçeşrne ı te atma, iyayı ba- senaryonun hepsi de güldürücü ve dü-
Birincl maddede ~azılı topraklar da suçluların yerine geçirildi.. di. şından, Burnavada Hüseyin ve Ce- şündürücü filimlere aittir. kün olacaktır. Bütün dünya bu filme 

tlıerinde tapu kaydı olmaksızın mili- Hakim müştekiye davasını sordu, ı••••uım••Bll5'1?1ı1Dl•lliılrt1lmal birbirlerini taşla başlarından, Buna mukabil hala klasik eserler oy- ıntizar ediyor.> 
ldyet hakkı iddia edenler, bu kanunun Bayan Necla, ince ve titrek bir ses- Bu•• yu•• k Karantinada dokuz yaşında Emin namakta ısrar eden Norma Şerarla Gre- ............... DAYAİC8ATANL'Aii. 
llefri terihinden itibaren iki sene için- le davasını anlatmağa başladı: 13 yaşındaki Erdoğanı gözünden, ta Garbo da harıl harıl kendi sahaların-
da bu haklannı U5Ule.n ıs. ha. t ederek - Mısulı caddesinde oturuyo- yine Karantinada Tevfik Yılmaz, da ~"ı.~ ktad l Burnavada Salih, karısı Fatmayı 
•--- ka tescil 1 B • b ~ma ır ar. kırbaçla dövmü•, Kar11ıyakada Ci--.puya yıt ve ettirırer. Bu ruz bu Tevfik ile ötedenberi birlik- Jr ina ar3DlY0f Necla adında bir kadını çakı ile ya- Garbo yeni bir filminde Rus prenses- ~ • ~ 
ltlüddet bit~ ~nra t?p~ Uze- te hayat geçiriyoruz. Şimdiye ka- H • b. h ılmak • raladığından, Burnavada Ziya, Nu- ferinden Tovariç rolünü temsil edecek- hat kharısıdNebakha~ hemKyumı:u1 klda-
~e tapusuz ıddialar dinlenmıyecek- dar aramızda hiç bir gelmiş, geçmiş ususı ır astane yap içın ri, Meryem ve Ortak adlarında iki tir. Bu filimde Garboyu, Mata Harri mı~ em e to a_tmm~ş, ~ecı e~ 0 

""'· yok iken, nasıl oldu bilmiyorum, açık manzaralı, havadar, bahçeli ve erkek ve iki kadın birbirlerini taşla filmindeki Garbodan daha muhteşem Salıh, karısı Halımeyı, !kıçe~e}~ .. 
MEsA.HA. FARKLARI: dün sustalı bir çakı ile beni kaba ta- yırmiye yakın odaları bulunan sıh- yaraladıklarından, Keçecilerde Bü- görmek mümkün olacaktır. Kendisi da- te Abdurrahman metresı Nesıbeyı, 
.... dd 5 A) }!>kad d 1 d fı d la d hi bir bina ve birbirine bitişik iki yu"k Bereket hanında Azız' Eyu"bu·· ha ş'ımdı'den: Çorakkapıda .A.linin kan. sı M.uhar.· .ı.vıa e - A 1;1 ar ev et a- ra m an yara dı •• Korkum an b 

lreıert tarafından yapılmış muntazama kaçtım •. Demek ki, bu adamın ba- ina aranmaktadır. Sıhhat Vekaleti- sağ kalçasından biçakladığından ya- - En iyi eserim için çalışıyorum. De- rem, Hayrettının annesı Razıyeyı. 
wa_. .. k ,._ · k ul b' kasd nin kabul şartiyle beş sene kontrat kalanrnıtolardır. m·ıştir' . lkı'çeşmelı'kte Şakı'r, kansı Tayyı·L-
l'llUU8l'8 gore topra IU.erme on - na ır i var, ya beni öldürsey- :ır oo-

yapılacaktır. Hastane kanuna uy- SiLAH TAŞIYANLAR. d l l akala llıll§ sabit işaretler ile hudutlan tayin di... gun bir plan dahilinde geniş arsası Garbonun hazırlandığı filimlerden bi- yi övmüş ve suçu ar Y nmlf" 
edilnıı .. olan toprakların satht mesahala- - Sehebı' ne ı'mı'to"' 1 p .. lanc 1 ..... d f tt h K ri de cDelilik isarı> dır. Bu filim' de Gar- lardır. ~ .. , o up la hususi hastane yapmağa mu- .. ı ar _.ıııın a e a • e- ESRAR SATANLAR. 
l'ı arasında fark görülilrse asıl olan - Ben de bilmiyorum.. vafakat edenlerle on senelik kontrat çecilerde amele Ali yasak silah taşı- bo cHayatının en son eserini> verecek-
ı>landaki mesahasıdır. Hakim suçluya sordu: ta yapılabilir. dıklarından • Çorakkapıda debağltir. Keçecilerde Alipaşa meydanında 

Madde 6 - Tapu sicilinde mesaha - Nasıl oldu bu it} ~Izmir posta k t 321) ür _ Mehmet ve sabıkalılardan Enver si- Deyli Ekspres gazetesi bu hususta aşa- Ahmet, Salih ve arabacı Osman eao-
~dı olmayıp yalnız hudutlan yazılı - Beni kızdırdı.. t. u ';~ 1 S.G ~l~)a lih .attıklarından adliyeye verilmiş- ğıdaki ~l~matı veriyor: . rar satarlarken suç üstü yakalan· 
Oıl-.ı topraklarda mesahanın taybıi ve - Ne söyledi) lerdır. - cDelilik Asarı• her seyredenın an- mışlardır. 

Kai;..cıoğ~v~~kadaşları, geride ka- lum •kaç defa anasına söylemiş -;;- ben Ne diye gelmişler? - Hiç ... Ne olsun! Birşey yot"';.ı~ 
lan ağalarla beraber üzüm Hasanla ev senin huyunu bildiğim için kızı ist.eye- - Peki gidelim ama fazla kalmıya- nız Kösem Sultanı öldürdüler! 
sahibi ağa gelinceye kadar eğlewneğe medim bile... lım! - Ne dedin? Ne dedin? 
görüşıneğe daldılar. - Bir teklif etseydin... üzüm Hasan arkadaşıyle dışarı çıkar- - Kösem Swtanı öldürdüler, de. 

Üzüm Hasan ağayı uykusundan uyan- - Aramızdaki ahbaplık bozulur de- ken, üzüm Hasanın adamları kapılan dim, bunda şaşılacak ne var? 
dırarak başbaşa görüşmeğe başlıyan dim. açıp misafirleri içeri almışlardı. üzUm - Neden? 
ağa: Üzüm Hasan bu söze cevap vereceği Hasan acele acele ilerleyip gelenlere - Gayri Turhan Sultan saltanat su. 

Yazan : Tok Dil Tefrika No: - Üzüm! Demişti. tş fena! sırada evlerinin kapısı dövülmeğe baş- yaklaştı ve bağırdı: recekmiş de ondan! 
- Ne var? Ne oldu? ladı. Birdenbire: - Hoş geldiniz. - Nasıl oldu bu? 
- Sizin İnciyi! - O ne? Dedi. Sakın arkandan gel- - Hoş bulduk ağa! Allah razı olsun - Ağa! Kamım aç ama anlatayım yi .. 

bi hale mi uğramıştı bilinemedi; şehre lafı kapayın! Bizde satılık kız yok - E? mesinler... senden! ne ... 
le di, tam kırk gün kalkmamacasına ağalar! Bunun için geldiaeniz uğurlar - Katırcıoğlu istiyor! - Hiç sanmam, ne münasebet! Dur - Nereden geliyorsunuz? Diye söze başlıyan herif bildiii kacla-
~ttı, bu kız hakikatli bir kadındır, vay ohun, yok otunnak, gfuiiJmekse kah- - Deme? bakalım! lçlerinden birisi: rını söyledi ve en sonunda: 
~gencim demeden hasta kocasının et- veler içelim. Dedi. - Vallahi! Dışarı kulak verdiler, köpekler hav- - Sonna! Hele dinlenecek bir oda _Saltanat Turhan Sultana bö)•lece 
~ında döndü. Sonra paşam! Sizlere - Hepsinede mi? - Kendisine mi? tarken kapıyı açan uşak, Üzilm Hasa- gösterin de anlatması uzun ... 
o__ el geçince ortada değişiklikler oldu, kap-
-ur D 1 Mustafa öldü. O öldükten - Hep_,ine de! - Yok canım! Dağlardelisioğluna! nın yanına gelerek: Hasan, misafirlerin ağırlanması için 

lcıiır tanı, maptanı azlettiler; sanki bizler Kö-
~~ a bu kızın hakikatli bir kız oldu- Bu sert sözü duyan Katırcıoğlu bir- - Ah! O oğlan! Onu:ı bubasını bili- - Ağa! Dedi. Bakın sahildeki bir ge- adamlarına emir verdi . 
.. ~ ıönW veren ihtiyar Uzüm Hasan denbire cicldilefti. Ve sözü hepsinden rim ne delilikler yaptL Şimdi ne yapa- miden çıkan on kişi biz Tanrı misafiri- Uşaklar koşuşarak kimisi yol göster- sem Sultanın taraftarı imişiz gibi birçok· 
C>Qu Yanından salmadı. alan bir bAldmiyetle: cağız? yiz, kabul edin, diyorlar, ne yapalım? di, kimisi ışık getirdi, kimisi sofra ha- larımızı yakaladılar, Yedikuleye tıktl-
J~l.taceranın ıneraretiyle hepsi de ağır- - Bunu bana yapamaz, çağırın balrf- - Seni Katırcıoğlu çağırıyor! 1J'züın Hasan biraz düşündü ve birkaç zırlamağa gitti. Ağa ile misafirler he- lar, arkadaşlarımızın akıbetinin ne ofa. 
~ya ve fakat meraklanmağa baş- yım fU ttzilm mil! Kawn mu, karpuz - Bulamadım de! saniye sonra: men hemen sessizce beraber yürüyüp cağını bilmediğimiz için selimeti ka9" 

lar. Ağa devam ediyordu: mu herifi! - Hiç bu saatten sonra aranılan - Peki! Alın içeri, yandaki misafir uşakların gösterdikleri umumi bir mi- makta bulduk, kaçtık. Şuraya kadar 
it - Şehirdeki birkaç ağanın oğulları Ev sahibi biraz tereddilt gösterince adamın bulamadım diye haber verilme- odasına götürün, emrini verdi. safir odasına girdiler. Hepsi de yorgun geldik, eğer kabul ederseniz, her biJi.. 
~ktan kulağa kızın güzelliğine, evci- Katırcıoğlu sertleşerek ilAve etti: si koca bir ınutasarrıfa karşı yalan ol- İnci için görüşen ağaya döndü: oldulkarmdan birer tarafa çöktüler. miz bir ağanın yanında çalışırız. etmez. 

.._klıgine tutuldular. !ki elim yanıma - Ağa! Evinde misafiriz, eğer sen ça- duğunu göstermez mi? - Sahildeki gemiden buraya kadar Üzüm Hasan, arkadaşı ile beraber gir- seniz dağılıp Anadolunun içinde nafa-
!;!:ek Allah var ya! Birkaç zengin ğırtmazsan kızan gönderirim, getirtirim. - O da doğru, peki gidelim ama, ne gelmek hayli mesafe ve zamana beğlı! diği misafir odasının bir yerine iliştik- kamızı bulmağa ç81ışacağız. 
litt· ın oğlu için Üzüm Hasana dünilr Ağa koca bir mutasarrıfın karşısın- yapalım, ben İnciyi veremem, o gider- Ben bu işte birşeyler seriyorum, gel ten sonra sordu: üzüm Hasan sessiz ve müteha}ryir, 

ığimiz oldu. da söylendiğine bile pişman bir halle: se evimin düzeni bozulur, biliyorsun, beraber gidelim, ondan sonra tekrar - E! Ağalar söyleyin bakalım nere- gözlerini fal ta§ı gibi açtı. Herifi dinle-
Sözü kesen Dağlardelisioğlu sordu: - Kusura kalma! Paşam'. Şimdi ken- dört, beş aenedir kimseye vermedim. görüşürüz... den bu geliş? di, sdz bitince, sanki uykudan uyanı.. 
- Verdi mi'l Dedi. dim giderim çalırınm! - Kızı lUl'fU kuracak değilsin a! - Katırcıoğlu bekliyor. "" İçlerinden biri cevap verdi: yormuş gibi: 

._"';:Ne gezer! Daha kwn lafı açılır Diye kalktı ve hakikaten kendisi - Niyetim senin otlundu! - Görüştükten sonra oradan geçeriz. - lstanbuldan! 1stanbuldan ağa! - Sonra? Dedi . 

. ·--naz her defasmc:la Uzüm Hasan. o tl'dlm ffuenın yanına Citti. - Hadi canım! Ben seni bilirim, ol- Çok ıUrmez, bıtkahm kimdir bunlar? - Ne var. ru; yok tstanbulda? - 8ITMEDt -



Kaplan arayan Adam 

Hind 
kapa 

ıs n .or ani r n a 
ve va şi hayvanla 

avı asıl yapıı 
Avrupa piyasasında mevcut kalmıyan mal 
Patiala mihracesinin sarayında - Kaplan 
meraklısı bir Hind generalı - Kaplan avla
manın çeşitli usulleri - Kaplan ocakları -
Şeker kamışı, borazan ve sinema .. Son Al
tes'in huzurunda- Cengel içinde bir senaryo 
Vahşi hayvanlar ve kaplanlar inine doğru 

.9 ·, 

., 
o 

Adliye vekilimizin beyanatı 

Ceza kanunumuzu milli 
bir kanuna intikal ettir

mek yolundayız 
...... -.. -

BAŞTARAFI BiRiNCi SAHİFEDE istemiyoruz. Çalışmıya alışan faydalı 

1 
KöYLüNüN ÇALIŞKANLICI fertler olacaklardır. 

- Muhtelif kazalarda yaptığınız tet- Arazisi geniş, muhafaza tertibatı ko-
kikler etrafındaki intibalarınızı rica ede- lay yerlerde tedrici şekilde müferrah ha

l cektik. pishancler kuracağız. İmralıda, Edir-
1 - ödemiş, Tire, Bayındır, Torbalı, nede iyi neticeler alınmıştır. Zongul-
1 Bergama, Menemen ve Çandarlıyı do- dağa nakledilen ınahkfunlar maden iş
i laştım, köylülerle temas ettim. İntiba- lcrinde çallştırılıyor. Bunların hepsi de 
i larım çok zengindir .. Köylümüzde ça- ıntisbet neticeler vermiştir. Yeni ha
f lışkanlığm biraz daha arttığını gör- pishaneleri tedricen kuracağız. Hatta 
I düm. Bu mın1aka halkının vaziyetle- bunların meydana getirilmesinde bile 
i rindcn çok memnun olduklarını elimle mahkumları kullanacağız. Kendilerine 

1 

tutnr gıbi maddiie;;miş buldum. Bu ça- bu şekilde hareketimizle memlekete 
lı~ma, hu azim ,,.e ahenk kıymetli neti- bar olmamaları icap ettiğini anlataca

YENİ T1P HAPtSHANELER 
- Yeni tip hapishanelerin kurulacağı 

~ehirler hakkında karar alımn1ş mıdır? 

I ccler verecek mahiyettedir. İdare adam- ğız.> 

1 
Jariyle halk arasında ahengin arttığını 
gördüm. Böyle çalışır, bunları telif et-

' I mektc devam edersek jçtimai ve iktısa-
1 di seviyemizin emin basamaklardan da-
ima yukarı~ a dogru çıkac&ğına kanaat 
j edebiliriz. Ben hu kanaatle dönüyo-

- cBiz natamam binaları ikmalden 
sarfı nazar ettik. Hapishaneler için ye
ni bir tip e1e aldık. Nazillide yeni tip 
bir ceza evi ikmal edilmek üzeredir. 

ÇOCUK HAP1SHJ\NELER1 Bundan alınacak neticeye göre Türki-
- Çocuk hı:ıpishaneleri ihdası muta- yenin daha beş, altı yerinde yeni tip 

savv<'r midir? hapishaneler kuracağız. Bunlar da, yu-
, -.:Bu sene Kc.mutaydan bu bahis için karıda işaret ettiğim ctktısadb şartları 

1 
ufak bir tahsisat aldık. Şimdiye kadar haiz olacaktır. Yapıldıktan sonra me

l bakımsız hapbhanelcrde kalan ve ah- ziyetlerini, noksanlarını tetkik ettirece-
Hiklarmın biisbütün bozulması tehlike- gım. Türkiyenin her yerindeki hapis

! sine maruz bulunan çocukları Türkiye- hanelerin ayni tip olmasını arzu ediyo-

. Patica1a mihracası Mohendra Be- h. d h nin bir veya iki yerinde toplamak onla- ruz. 
ır e orazan.. l~ı. tm k ist.kb 1 · · 1 k El' · d ki ahs. · b · d k hadunın sarayındayız.. A k b. ha .. .. km . n ıs tllı e e , ı a ıçın mem e ete uruz e t ısat nıs etin e, en ço 

k l t l k . . 1 çı ır ara ustune çı ış hı- f d 1 1 h 1· k k . . ili 1 1 d Salonlar göz alabildiğine geniş op an sa ın a ma ıstıyor. Va t§i · · • h k k k 1 ay a ı unsur ar a ıne oyma istiyo- tiyacı o an yer er e işe başlıyacağız. 
ve birbirlerine içten geçmeli.. hayran alım ve satımı ile uğraşan r~ avaz, avaz ay ırara o a ~am ruz. Az zamanda Türkiye hapishanelerinin 

h k b sınemada gösterilecek bir Hint fil- . , . . . 
Yemek aalonu sanki çiçek ve er ese aşvıınıyor. Her yere. . . ltl'" . . . Adlıye vekaletı bu ışı memlekete az ikmalini umuyoruz. 
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Onbeşyıl önceki 
lzmir 

Yazan: Eczacı Kemal Aktaş 

Fuar münasebetiyle milbadil Rumla• 
rın şehrimize ziyaret edeceklerini ga• 
zetelcrdc okuyorwn. lzmirde doğmuş, 

İzmirde büyümüş yıllarca, batınlarca 

önceden İzmirli Rumlar vardır. Bu eski 
İzmirlilerin memleketimizi maddi ve 

manevi büyük değişiklikleriyle bam· 

başka bir İzmir bulacaklarını düşündülll· 
Maddi gözle İzmir başka bir şehir ol· 
muştur. Kordonda maruf Kramer, Klo
naridi gazino ve otelleri üzerine bit 

Cümhuriyet meydanı kurulmuştur. BU· 
yük Atatürk, atı üzerinde ufukları gös· 
teriyor. Frenk mahallesi, Çalgıcıbaşı 

ve Gül sokağı üstüne geniş ve temiz tro· 
tuvarları, zarif ve şık palmiyeleriyle !s· 

met İnönü bulvarı uzaruruş, bir vakit· 
ler Rum mahallelerinin bulunduğu yer· 
lere de Enternasyonal Fuarımız seril· 
miştir. Azametli paraşüt kulesi seına• 
lara Kemalizmin yeni yollarını çiziyor. 
Konakta süel bir ordu yurdu görünii· 
yor, bir de iskele ... Yıllarca K.ürenİ..11 
Kordon idaresiyle, Osmanlı hükfuneti· 
nin üzerinde oynadığı K~nak iskelesi.·· 
Pasaport karşısında muhteşem binalal'lı 
bankaları, kucaklayan Gazi Bulvarı, 

Basmahane istasyonuna uzatmıştlr. Bah· 
ribaba parkı mezarlıkları, çöplükleri sil· 
pürerek loş ve nefti ormanını kurnıuş, 
Güzelyalıya kadar tramvay caddesi atıl 
tramvaylarından kurtulmuştur. 

Dr. Mustafa Enver ebedi bir öınl"e 

kavuşmuş, kendi adını taşıyan caddenin 
başında Türkün büyük istikbaline bakı· 
yor. Celal Bayar, Şükrü Kaya, Vasıf 
Çınar caddeleri yepyenidir. 

İzmirli Türkler on. beş sene içinde 
Türkün fıtri kabiliyetiyle büsbütün de
ğişmiş, asrın en medeni birer iş adaIJl1 

olmuşlardır. Sokaklar, ticarethaneler, 
bankalar, milli müesseselerde Türk faal 
ve zindedir. Bir kahve, bir lokanta, bit 
otel garsonu tertemiz, güler yüzlil, be
cerikli ve terbiyelidir. Türk kadını, bit 
batın evvelki, hatta on beş sene evveJk:i 
kadın değil hayat, muaşeret kadınlığı 
içinde en modern dünya kadınıdır. tzriıi· 
rin ufuklarından Anadolunun saf ve bA~ 
kir havasında yükselmiş fabrika baca
ları görünmektedir. On beş sene ev; 
velki İzmirin siluetiyle gözleri do}tJ 
olan misafirlerimize yepyeni modem lı· . 
mirden hoş geldiniz diyeceğiz. 
.......................................... 
ni nerede ika etmişlerdir, sebepleri ne--
lerdir? Neticeye göre ahnacak tedbir
ler taayyün edecek, bunl~ ya mıntaka
vt, yahut ta umumt olacaktır.> yemi§1erin birbirine karıştıg~ ı ko· M<1r~ilyaya, Liverpo'la, Londraya hmının re amıdm ykap~y.o~ı· · Dıle~cı hır yük teşkil edecek şekilde başarmak ka- 2548 numaralı kanunla toplanan 300 

R b .. . ~' ' oca, vanm a eçısı ı e geçıyor dır Ç . 
caman bir vaha •. Tavam bir gök gi- am urgn mu1·acaat ed1yor ı·e bii . B k ·b. k . .. .. r l>' k ... rarmda . ocuk hapishaneleri ışi mil- bin lira paramız vardır. Tipleri tesbit- MEŞHUT COR'O'.MLER 

b. ··k k tün bu yerlerden aldığı ceı•ap hep aş a .ır eçı !~zu peçe 1 ır a- talaa halindedir. Adliye vekaletinde ten sonra hararetli bir inşaat devresine • 
:ı yu se ·• d pecımden d y J - M~ı..ut cürümler kanunundan eı• 

Fakat hu gökün yıldızları sinek- ayni oluyor: ~ mm .,.. gı ıyor.. ayan arın çalışılmaktadır. Eğer mütalaa devre- gireceğimizi ümit ediyorum.> '":i'' 
]erle örümcekler.. - Maalesef şimdilik bu çeşit ve~ ~e çif~ lterlekkli . a~. ~?şu~u. araba-( miz uzun sürerse İstanbul belediyesinin MJLLl CEZA KANUNU de edilen neticeler vekileti tatmin et-

Etrafımızda mavi elbiseli. porta- cins maldan mevcudumuz kalma- rın ın~ ."!e eçı surulerınm bu kurduğu islahaneden istifade etmeyi dü- miş midir? dı cadde ustundeki seyrüseferini bir .. G'tC · vakit ilk gul - Ceza kanununda yeniden değişik- - Bizim karar verdiğimiz mühlın biJ 
kal renkli kuşaklı, kocaman sarık- · t · k §Wlecegız. ı ıgun nıeş lik yapılmasına lüzum görülüyor mu? mesele vardır: Meşhut cürümler kanu-
Jı u-~1.)ar kaynAQ.ıyor ve bı·r dedi- KAPLAN arayan adam, FTan- memur anzım etme te.. olacağım işlerden biri bu olacaktır. Biz ç k akın b. d kan 

)'ClA -Y ....A.._lı._..A.,. - o Y ır mazi e ceza u- nunun hem cürüm sahasını, hem de tat· 
.lnmizj 

1
·k

1
• yapmıyo. rlar. sanın meşhur ı:ahşi hayvan mii- · w w w orada ayrı bir daire meydana getirece- d lı d ğ. iklikl tık. Yal <ı:>-·· A k d nun a esas e ış er yap - bile sah . 1 t v. T tbik saha· 

Kapılar açılıp kapanıyor .. Sigara- Tebbilerinden Floryan Loran 'dır. r asın a yan Hintli vari, yari ğiz. Eu dairede milcrim köy çocukla- . ..ı:1_, k d milli b. asını genış e ecegız. a 
be b 

nız, §JmUJAI ceza anunun an · • ır b ı di h d tl dan zab ta tet 
lar tutulup yakıltyor, bardaklar dol- ATadığını Aı•rupa piyasasında spor yaz ir kostüm olan son Al- rınm ahlak ve terbiyelerine hususi bir kan illt bir kan . sını e e ye u u arın ı 

b 
M h d una, m ceza ununa intikal, kil"t takas Umull dinn k istl· 

dilrulup boşaltılıyor.. ulamayınca kendi işini kendi gör- tes 0 en ra Bahadur bizi büyük ihtimam gösterilecektir. takip ettiğimiz yolun tabii bir neticesi- a ı mm ına ş en e 
Biz burada, Hindistanda Son mek ve aradığı kapla1.ları Hindis- bir nezaketle kabul etti •. lkimız· in de CEZA EV! NEDtR? dir B J indir ki 933 ıhndanb · yoruz. 

ıl . unun ç y erı M h t Urüml kan nı~· 
Setesin davet1isi ve has misafiri o1a- tanda, kendi yurdlarında bizzat ya- e erimizi sıktı .• Fransızca olarak : - Yeni kurulacak ceza evleri hakkın- başl ]an ı~-·~-tikl ı 1.11.- d- eş u c er ununun 

H 
amış o .ı.:.un.•.:. er, a e.ıwnum a b t ti 1 rd'V• · b tanın avU' 

rak bulunuyoruz.. kalamak scvdasrna dii.,iiyor. - oş geldiniz. dedi .. Oturun .. daki hazırhklar ne safhadadır? li h kAt ld ğu kad elli e ne ce er ve ıgını, za 1 ve 
y Ça are ı:a ı o u ar a yenin ceza katla ld k1 h-11..... ,,, 

Mihraca sarayında degvil, GanJ' H1ND1STANA niden Floryan; yı beraber içeriz •. Sizi tanıdıgıw ma - «Yeni ceza evleri kurmak için hl- kıs d ki d ğ. iklikl · rın memnun ° u arını, ~ u k mın a e ış erı de va:z.ih bir _,18• 
civarında av1anmağa gitmiş. Onun Loraıı'a biT Fransız gazetesi mu-· ço memnum oldum .• Demek kap- naya ihtiyacımız yoktur. Ceza evleri şekilde hazırlamaktadır. Eu istatistik- hatta cürüm işleyenlerin de iyi kar~di• 
adi na bizi burada general Joginder harrirlerinden Pol Koza da arka- lan av lamağa geldiniz).. cezalı insanları barındıran ve doyuran ]erin vereceği kanaate göre, tedricen dıklarmı idare ada.m1anndan ve k~Jl bd 
Singh karşıladı.. dti§lık etmektedir. Pol Koz, Hint , Floryan cevap verdi : ' bir yer değildir. Bu itib.arladır ki yeni milli bir ceza kanununa intikal tm k lerinden duydum. Bu itibarladır ki 

l d t k e e ka t .... -nı... afık .. ekte--
General, büyük harpte Hintli as- ormanlarında, liiııt çengelinde ge- - Evet monsenyör. Daha doğru- ceza ev eri mey ~na g~ ın_ne için isti- ve memleketi intikal ettirmek, adliye- nunun "''i'.u.u.u•ı muv gorın 

kerlerin başında f ransada bulun- ren vahşi ho.yı·an ı·e kaplan avcı- : su yalnız kapla 1 w 1 cal etmiyoruz. en, apıshaneye gel- nin vazifesi cümlesinden addediyo-··. yiz. v n av amaga ge me- d gü .. h ahk .. ~ BOŞANMA ..,.....,.,. ..,.,.n.rct 
muş bir adam · • O da Hindistanda lıgına ait giirii§ ı:e duyu§l,mnı ga- ,, dirn .• Ası) maksadımı şimdiye kadar iğinin ertesi nu er m funun ye- lstatistild malfunat bir hayll ilerlemiŞ :- ~V.LA:.L'4J.nP 
§öhreti yayılmıı bir kaplan avcısı.. zet~sine bildiriyor . gizliyordum •. Şimdi zatı asi1aneni- diğini kazanmasını istiyorum. Ben An- olmakla beraber, kat'i bir karar almamız - Boşanma ve evlenme işlerinde ba" 

Sırbmızdaki smokı.nler ev sa- WWW!i.llt7.Ait~V///LZ/../'.Z2'7.J ze arzda h' be. .. . B karadan ayrıldıktan sonra başlanılan i . k".ı.· d d . d ğildir B zı kolaylıklar yapılacağı söyleniyo.rdıJ. ır ıs gonnıyorum. en çın cuı erece e gen.ış e . u- ...,1• 
hiplerinin sırmaL, ı· Qlemelı' parlak .. 11. . ş·mal vahcıı· J d • . d 1 etüdlerin ne dereceye kadar ilerledigınıv. . gUn liıniz' d k ··-• kan Bu hususta n ı .... _ . ., bir karar var .., 

Y rın sayısı yuz e ıyı geçmez.. ı '$ maymun arın a ıçın e yo e e gere umw.ıu. ceza u- ............. ~ 
~biseleri, . ve penbe, mercan, ye- şarkide Himalaya dağı boyunca ba- alacağı bir kaç şahıslı bir Skeç için bilmiyorum. Bu hususta şöyle düşünü- nunun ve gerek hususi kanunlardaki dır? 
tıf renklı dokuz metrelik sarıkları taklık bir cenge) vardır •. Kaplan bu- buraya geldim.. yoruz: cezai liUkümlerin her çeşit cilrllın için - «Evlenmeyi teshil etmek jstet.iı-
arasıJl.da matem elbisesi gibi sırıtı- rada fil sırtında avlanır •. Cenupta - Vahşi . hayvanlan bir san'at- «Her mahkumun yediğinin ücretini hapishaneye gönderdiği kimselerin ye- Boşanmadaki kayıtların tatbikatta ga· 
yor.. Bengal ve Gınj havalisinde kap- kar gibi mi kullanacaksınız?. kaz:mır b!r hale getirm~k için kurulacak kCınları, cürfunlerin nevi ve saikleri bu- yet geniş tatbik edildiği kanaatındıl1.ı-

Genera1 Joginder, kendi gibi ma- lan daha çoktur .• Fakat buralarda - Evet .• Hatta skeçimde bir de yem hapıshane yerlerinin seçilmesinde lunuyor. Yakın bir zamanda bir ceza Evlilik memleketin ve devletin bilyillı 
baretli bir avcı olarak tanılan (FJor- avlanmak güçtür.. Binnanya ve Hintli rekkase bulunacak •. Mevzuu titiz davranılacaktır. Mevcut devlet kanunu levhası hazırlamak değil· yakın hissesi olan bir müessesedir. ızdi"8~ 
yan) a büyük bir nezaket ve gülüm- Assam havalisi de kaplanca zengin- bir Hint efsanesi.. fabrikalarının yanı başlarına mahkUm- bir zamanda mesaisi birkaç sen~ süre- 'mukavelesiyle iki ld§inin müştereJceıl 
8eme ile sordu : dir .• En kolay ve rahat av yeri ise Fantastik bir peri masalı.. lar için de birer pavyon kurulmasını dü- cek olan bir ceza komisyonu teşkil ede- tasarruf edecekleri bir müessese k~· 

- Kaplanı burada hangi usul ile orta Hindistandır.. Son Altesi, Floryanın fikri ve te- şünüyoruz. Sümerbankla bu hususta cegız. Komisyon bu istatistikleri tet- muş olmıyor. Bunda cemiyetin bilY~~ 
avlıyacaksınız ) General, biraz durup nefes al- şebbüsü çok yakından alaka.landır- temaslar yapılıyor. Ne dereceye kadar kik edecektir. hissesi, emeli ve endişesi vardır. ll\ 

Floryan kurnaz ve ihtiyatlı ce- dıktan sonra ayni heyecanla sözle- dı •. : ilerlediğini bilmiyorum. Ceza kanununun bazı hükümlerine amme menfaatini temsil eden devleti 
vap verdi rine devam etti : - Baylar, dedi, size işinizde yar- Bu tasavvurumuz kuvveden fiile ~ı- vüs'at vermek, bazılarını darlaştırmak ailenin kuruluşuna iştiraki daha f~~ 

- Siz burada hangi usul ile av- - Eğer kaplanlar olmamı~ olsa dım vadediyorum.. Yarın oğlum kınca mahkumların çok müstefit ola- icap ediyor. . dır. Bu müessesenin yıkılmaJllB.Sı.tl 
Jıyorsunuz ? geyikler ve yaban domuzları bura- Maharac Kumar size Cengel se- cakJarını tahmin ederim. Bu gibi dev- Cinayet ika eden kimseler cürümleri- devlet alAkadardır.> 

Generalin go"zlerı'nde bı·r ışık 1 d k. b. h t" · d f k d k let fohdkalarının yanlarında kurulacak . ,, •••• .., _ ar a e m ve mezruat namına ır ya a ınız e re a ate ece .. ı• 

çaktı.. şey bırakmazlar •. Ve aç kalırız.. '1:1:1:c/-:\ mahkum pavyonlarına birer tecrübeli 
Kaplandan bahsetmek, kaplana - Ya Parslar ? Ertesi gün.. mektep mua1limi vercceğinı. Hem ders 

ait söz söylemek bu ihtiyar fakat - Parslar binlercedir .. Bunlar Son Altesin oğlu Maharac Ku- alacaklar, hem de benim verdiğim çor-
mahir avcıyı heyecana getirmeğe ka- keplanlardan daha küçük olmakla mar, bizzat idare eH:iği büyük spor banın parasını ödeyecek hale gelecek-

f . 1 · · b b d h l d b lcrdir. '> ı ge mıştı.. era er a a çok zeki ve do!ayısiy- otomobi i için e izi Hindistan yol-
HAZIR YtYENLER 

- Bizde, dedi, kaplanı bir çok le daha çok tehlikelidirler.. larından ·yel gibi uçurarak götürü-
usuUerle avlarlar.. Çevirme, ko- *** yor.. cBiz hapi.shanelerde hazır yiyen= 

valarna, pusu, fil sırtında ve daha Hindistnnda büyük caddeler, her Sağımızda, solumuzda ekinler 
başka usu11eri var .• Bütün bu usul- yerde olduğu gibi raglı sollu dük- olmuş ve sararmış .• Meyva ağaçlan 
ler avlanacak arazinin topoğrafik kal"larla dolu .. Bu dükkanlar yerden ise daha yeni tomurcaklaşıyor .. 
vaziyetine bağlıdır .. Bir Hindistan üç karış yüksek kazıklar üstüne Ağaçlar burada yapraklarını son 
haritası alın .. Garpten şimale doğru oturtulmuş ve birbirlerine yapışmış baharda değil, ilkbaharda döküyor-
Citch yarım adasından Sinilaya hddeJer .. Sokaktan, belinden aşağı- lar .. 
düz bir hat çekiniz .. Bu hattın üst n kapalı bir çocuk geçiyor •. Elinde Dümdüz bir memlekette saatler
kısmmda kaplan yoktur .• Katya- bir metre uzunluğunda bir şeker ce süren bir otomobil seyahati .• 
var yarım adasında ise Hindistanın kamın var .• Bunu ucundan kemiri- Uzakta, tepelerindeki karları bu· 

silsilesi •. 
Birden yolumuzu Gagga nehri

nin yatağı kesti.. Çıplak adamlar, 
prensin önünde yere kapandılar •.• 
Otomobilimizi bir sal üzerine çek
tiler ve salı, soluyarak ba~ırarak 
nehir yatağının bir kıyısından öbür 
kıyısına çektiler •• 

)'ine yola düzüldük .. 

Birinci sınıf saattır 
•••••••••••••••••• 

T. C. 
Devlet Demir 

Yolları 
kul-idaresinin 

landığı saat 
•••••••••••••••••• 

lzmirde sahş yeri : MORENO D. GABAY, Yolbedesten =· 



FAVSTA 
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Yazan: Ml,el Zevako • • 
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işareti veren meçhul adam.. Gizin Çıkarac ğı aada boğazında hkılmış knl· 
llandalyesinin arkasına dayanarak kula· mııtt.. Evinden fırlamıı olan gözleri da· 
iuıa fısıldadı.. rağacına sürüklenerek getirilmekte olan 

- Paru kralıl .• lote Fransa kralı ol- ıkinci kıza dikildi kaldı .• 
tnak için münasip olan vakit geldi.. Giz hayretinden çıldırmı,, donmuı 

Dük §iddetle geri döndü .• Bu titrek kalm~tı.. Onu tanıyordu.. ikincisi tıpkı 
tea onun ruhuna i,lemişti.. hem§iresi gibi beyazlara bürünmüştü. 

- Siz misiniz madam) Siz misiniz Fakat bu Jan değil öteden beri Gizin 
Prenses F:ıvstal .• Siz burada fU .kostüm hayalinde yaıattığı, kalbinde yer aldı
llbnda hat.. Dedi.. ğı Viyolctta idi .. Zavallı kız nereye git• 

- Siz nerede bulunursanız ben de tiğini bilmiyerek yürüyordu .. Birden bire 
oradayım .. Arkamdaki elbisenin ne darağacını. odun yığınını cC:rdü .. Mnd· 
ehemmiyeti vardır •. Size mahsus aliune- lenin ateıler içinde snllnnnn vücudu 
ti taııımaklı.ğım kafi değil mi) Dük, bu- &özüne ilişti •. Durakladı .. Giz boi:T\lk bir 
g\İn lazım olduğu gibi hareket edecek ses çıkardı.. Viyqletta nasıl oluyor da, 
ınisiniz} Eğer isterseniz §U halk sizi Jan Forkutun yerine darağacına getiri· 
oınuzlnnnda Luvr sarayına götürecek )iyordu.. Bunu aormağa bile muktedir 
ballık tahtına oturtacaktır.. olamadı.. Kendinden geçmi,ti .• Adeta 

Giz p~kın bir halde : yapmıyordu .. Knfaaındn dolaşan tek bir 
- Prenses. diye kekeledi. fikir vardı : Onu kurtarmak .. Ne olur• 
Bütün halk yqasın kral diye bağı- aa olsun onu kurtarmak 1 .. 

t'lfmalannn devam ediyorlardL. Giz Ayağa kalktı .. Hemen bir emir ver .. 
halkı sdô.mlnrken Favsta sözlerine mek üzere idi .. Tnnıdıih Lir ses kula .. 
devam etti : ğına fısıldadı : 

- Size ıru dakikada hitap eden pren- - Ne yapıyoraunuz } 
'e4 Favsta değildir ... O, hafi dini, ce• Giz geri döndü.. Gözlerini açarak 
rniyetin ıeçtiği ruhani memurdur .. Si- Favstaya baktı .. Deli gibi bir halde 
te ailahın emrini bildiriyor.. Semadan Orman ~anunu 
İnen fU emre itaat edecek misiniz) Her hiç bir §ey aöylemiyerek Viyolcttayı gös-. 
ley hazırdır .• Llyon bat papasiyle Kar- terdi.. 
dinal Notrdamda buJunuyorlar .. Mayn Favsta korkunç bir soğukkanlıJılcla 
Luvrdedir • , • Biriasak alb bin kişi ile cevap verdi : 
emrinizi bekliyor.. Dük, halkın ruhu- - Biliyorum.. Onun ölmesi lhım-
nu galeyana ııetiren şu işkenceden dırl Dedi .. 
'<>nra Notrdama doğru yürüyünüz... Giz ııoluyarak cevap verdi : 
Bir saat ıonra FraMa kral. olaralc tak· - Hayırl Hayn .. 
dis olunacaksınız.. - Haydi bakalım elinden geliyor• 

Giz soluya eoluya ııüçlükle cevap sa onu kurtar.. Düıünmiyor musun ki 
\erebildi : halkın sana karşı olan ııevgiıi yapaca• 

- Peki, peki.. ğın bir hareketle birden bire intikam 
- O halde doğru Luvr MJ'ayına. yil- ve kine dönecektir .. Eğer onlann dinden 

rüyccek.iniz.. Bu akfam Fransa kralı bir dinsizi alacak olurıan artık seni 
liıuui dö Valvaom yataiında tahanc kilise direği yerine bile koymazlar. Se· 
bir uykuya bvupc•k•nız.. ni Luvr sarayına değil, Sen nehrine ıö-

Diik de Giz büebütüa a:raia kalkarak tüıerelt boğarlar .. Haydi baltalun, kalk· 
"-1ia sösterdikleri tezahürattan dolayı .. naı.. Emirlerini Parisin naııl tutaca· 
tekrar tekrar ııelimladı.. AJkıtlar mey· itnı o zaman gürünün .. 
danı çınlatıyordu.. Binlerce el fapka Giz tekrar koltuğuna oturdu .• Hayır, 
boyun atkılan aallayor, bütün pence• hayır oturamadı yıkıldı kaldı.. Kurtu-

ftHtASIR 

Posta Telgraf ve Telefon mü
dürliiğünden : 
Umumi telsiz telefon 

almağa mahsus 
neşriyatını 

tesisat 
1 - 3222 Nu. lı telsiz kanununun 7 nci maddesinin A fıkra· 

sında yazılı umumi telsiz telefon neşriyatını almağa mahıuı te
sisattan her mali ıene için alınacak ücretler ataiıdaıti fıkralar
da gösterilmi{ıtir: 

A) Yalnız kulaklıkla dinleyebilen kriıtal dedektörlü lamba· 
sız ve boparlöraüz ahizelerden 2 lira. 

B) Meskenlerden nüfuıu on binden az olan yerlerde bet ve 
nüfusu on binden çok olan yerlerde on lira. 

C) Kara ve hava nakil vasıtaları ile liman dahilinde çalıtan 
deniz nakil vasıtalarındaki tesisattan on lira. 

D) Liman haricinde çahşan yolcu vapurlarının salon veya gü
vertelerine mevzu teaiıattan otuz lira. 

E) Nüfu&u on binden nz olan yerlerde umuma malicus kah
vehane, çayhane, kıraathane, pastahane, lokanta, birahaneler, 
gazino, sinema, tiyatro, dans salonu ve barlarda otellerin umu
mi salon ve bahçelerine mevzu tesisattan on lira. 

F) On ili yüz bin nüfuslu tehirlerde (E) fıkruında sayılan 
umuma mahsus mahallere mevzu tesisattan birinci ıınıf için yir
mi, ikinci ıınıf için on liradır. 

G) Yüz ili. iki yüz elli bin nüfuılu tehirlerde (E) fıkruında 
sayılan umuma mahsus mahallere mevzu teıisattan birinci ıınıf 
için otuz, ikinci sınıf icin yirmi, üçüncü •ınıf için on lira. 

H) Nüfuıu iki yüz elli binden fazla olan tehirlerde (E) fıkra· 
sında sayılan umuma mahsus mahallere mevzu tesisattan birin
ci sınıf için elli, ikinci ıınıf için otuz, üçüncü sınıf için yirmi. dör
düncü sınıf için on lira. 

1) Halkevleri, spor kulüpleri, ukeri kulüp ve mahfeller, bu
taneler ve mektepler ile belediyelerin menafii umumi yeye ha
dim tesisabndan bet lira. 

J) Spor kulüpleriyle ukeri kulüp ve mabfellerden ıayri ku
lüplere, bankalara ve telsiz alıC1 ıatan müesseselere mevzu te
sisattan nüfuıu on binden az olan yerlerde on, on ila yüz bin 
nüfuslu tehirlerde yirmi, yüz ila iki yü:ı elli bin nüfuslu tehirler .. 
de otuz, iki yüz elli binden fazla nüfuılu tehirlerde elli Jira. 

K) Yukanclaki fıkralarda •Öztl ıeçmiyen bilmnum tesisattan 
on lira. 

2) Birinci maddedeki ücretler beher tesisattan yalnız bir ho
parlarii mncut olduğuna aöre teabit edilmit olup bu tesisattaki 
hoparlör adedi birden fazla olduiu takdirde beher fazla ho
parl& için keza her sene yüzde yirmi bet niıbetinde fazla üaet 
ahnır. 

3) Birinci maddenin E) fıkrasında sayılan umumi mahaller 
mahalli belediyelerce tasnif edilmemit ise birinci ıınıf ücrete 
tabi tutullD'. 

il HUSUSi TESiSAT 
4) Kanunun 7 nci maddeıinin B fıkruında yazıla abone olan

lar için matbuat. borsa gibi haberleri almağa yarayan huıusi 
tesisattan keza her mali sene için on ili. yüz bin nlifualu tehir· 
lerde elli ve yüz binden yukarı ~üfualu ,ehirlerde yüz lira alı-

telerden çiçek yağmuru yağıyordu.. Iuı emrini veremedi .. O, krallığı kendi nır. 

- Yaşasın kral! •• Yaşasın kral.. terefi için ürtir titreyordu .. Yalnız baıını 
Favıta gözlerini ıemaya diltmif, İG- önüne eğerek mırıldandı : 

ra mevkiinc konulacak büyük i~ için - Oh 1.. Şu menfur bir l\areket 1. Gör-
Allahtan yardım daiyordu1, Bu sırada m~k blle istemem.: 
Scnt Antuvan cadde.iaiıı aizmda batlı· Fav•ta iki adım geriledi .. Yüz.ün\Jc 
~~ b\U'ük gürültüler Cıcv meydanına ~y'tani teheasilmler \ie'11rmiıti : 
doğru gdiyordu : ı- Calebe ettiıh dedi .. 

- lıte geliyorlar. ift.e geliyorlar.. · Ahalinin bağırıtmaiatı alkışları senıa-
Ölüm a•azaları alkat aadalanna ka- ları titretiyordu .• Tam bu • J'ada ·bir çe• 

11tb.. te, Viyolettayı getirmekte olari asker-
- Y ..-n kralt .• K.lırol.un Hük- leTİn üzerine atılıniştı .. Favıta hay:retin· 

llolarl.. .... den çılgınca bir aea çikardı .. Çetenin ha-

- Yatasın dinimizi •• Gebersin din· tında ta Viyolettanın· yanına !kadar so-
•iüer.. kulm~a muvaffak olan tıdıunı tanımı\!"" 

Asılacak olan iki kadın ltöıeden i:Ö.- tı •• Bu adam Pardaypndı .• 
tiinmüıtü.. Halkın l:in dolu haykınılan •••••••..... 
)eri gökü titretiyoıd~.. Madlen önde Şövalye de Pardayan ile dokuzun• 
lan da elli adım gerisinde idi.. cu Şarlın oğlu. arkalannda Pikvik. Qf-

C.iz koltuğ~ıı\& kurulmUf, arkasında duiu halde, Oiviniyer otelinden dı~an 
~an gibi F avsta yer almışh Giz.: fırlamı~lardı .. K roasa gelince, ellerinde 

- Güzel kız dedi.. silah olarak dışarıya fırlayı~!anna. ha· 

Etrafındakiler gülüşmeğe başladılar. yıra yormıyarak Şövalyenin odasına 
L. k h 1 kapanmış, kendi kendine şunl:ı, rı rnın1-rıa iknten Mııdlenin siya uzun saç an 
donuk ve c mcr rengi Çingene neslin- danıyordu : 
cll!n olduğunu göeteriyordu.. Ahali : - Orada çarpışma olacak.a bura• 

\..-. ölsün r •• Gebersin ı.. Diye baiınırr- da da olacakhr .• Her ıeyden evvel ben 
._r'lcen Madlen kendine mahsus olan dövüfijrlcen yalnız ~lmak 

0

İtterim .. 
OC:lun ~ ıl:rınınm üzerin~ çıkti.. Madlcn, Şarl, Pardayanın yanı bar.~• kopr• 
~ ken söyleniyordu : ' 
.. lora idi .. Yani çingene Bclgoderin kızı h 

- Aziz doıtun., madam ki onun a· 
etrafınn ölüm sıkıntıları ile dolu bir ba-
L. yzı.tta olduğunu haber aldun.. Şimdi 
'lf fırlattı.. Ayni dakikada cellidın ili ~ • 

ili iLAN REKLAM VE TRANSMiSYON 
5) P. T. T. idaresinin telıiz postalarından biri vuıtaai1le netr 

ettirilerek ilan ve reklamlardan .ataiı.sfaki cetvelde vöeterildiii 
veçhile ücret alını~. 

Gün Ay Lira Kurut 
1 o . 30 
3 o 25 

12 o 20 
ı o .ıs 
3 o 10 

Bu ilan ve reklamlardaki kelimeler telgraf kelimelerinin ta
. dadınclaki etaslara ~öre sayılar. Ve beher ilan ve reklamda mev
cut ltelime ndedi betten az ellide~ fazla olamaz. 

6) P. T. T. idaresinin telsiz postalarından biri vaaıtasiyle ya-
1 pılacak traı;misyonlardan beher ıaat ve kesri için 60 lira ücret ' 
alınır. Ancak gerek devlet müeaaeselerinin gerek hususi mü
esseselerin yaptıracakları bu traım· ıyonlar için stüdyo ile traa

. misyon yapılacak mevkiler arasında vücuda getirilmeıi mukte-
. zi ne,riyat devresiyle telefon dettesinin P. T. T. idaresi tara
fından lüzum gösterilecek çekil de' tesis masrafı alakadar mü
esseselere aittir. 

Akoi takdirde trasmi&yon talepleri kabul edilme~. 
7) Be, ve altıncı maddelerdeki ilan reklam ve traımisyon1ar 

için alınacak ücretler devlel müesseselerinden ve mehafii umu
miyeye hadim müenescleTden üçte bir olarak abnır. P. t. T. 
idaresinin ilin, relClam ve ttaııniıyonlan ücrete tabi değildir . 

... ..•...•...............••.•..•.. ~.~~~!.;;;;!~.~~ ........ ~.~~ .. ~]:!~Ş} •• ~····· 

~Uavinj onu yak.-Zıyatak boiazma yağlı ben ele yapmak istiyorum .. fa.kat , o 

İS>i geçirdiler .. l lalkın 'al~an çınlıyor- nerede •Fab~I.. Ah .• ·0n~ kurta'rmalı: içi~ ' 
· ..._ ._, b bütün Pari.laerle Çarpıp~ion .. 
'llQ,. Madlene boylu boyuna oey.: ir n1dıkla 
tiirnJelc geydirilmiş ipin ucunda salla- Pardayan g~rip _bi~" •0 P:J'ka , 
•· cevap verdi : • ... )'ordu .. Yirmi otuz kadar baldın çap- ., · • • 
9-1t odun yığınının üzerine atıldılar... - Bitm..etli -
Cetıatların dinden mepleleri aldılar.. - ------------

Ve çalı demetlerini tututturdular .. ön- Kı·ralık oda 
Ce beyaz bir duman çıktı.. Bunu alev-
~ takip etti. Kızın aömleilni ate, aJ.. 
~ı .. Ve ıııyrJdı düştü.. Çünkü omuzlarm- • t • 
d-.. ince bir kordela ile bağla idi.. Za- ıs en ıyo r 
"-llı kızcaiız çırıl çıplak alevlerin içinde 
~-vruluyordu .. Giz yine dayanamadı : Kuantina, Göztepe, Alaanok 

- Güzel, vallahi giizel )uz dedi.. Son veya ~ ~ yeya d&
~~irne boiarında tıkıldı .. Rensi sanki şeımİZ İyi bir oda İlteDİJcıır .. 
ıt hastalığa tutulm119 gibi 'birden bire POll& kutu No. 2Z2 ye yud· 

"çb&.,, l~apla açılao aizı açık kaldı .• maaı.. 1 - 2 {1481) 

b:ınırın 

en 
dcğcrlı 

1 ZM R . 
•• •• • • ders verirler 

KUL TUR LiSESi Öğretmenleri 
burada 

Daimon ElektrilC piller~ dOnyada taaınmıı pillerdir. Daimon 
pili kuUanan biç batka pi! kullanmaz. 
Umum depoıu : Sulu ban cİYmDda 28 • 9 H6mll Uz 
Ödemiıli. 

Devlet Demir yollarından: 
1 - T. C. D. D. 8 inci itletıne Alıancak ve H. Pınar depola

nna gelecek 32.000 ton kömürün vagonlardan yere tahliye ve 
iıtif ve lokomotiflere verilmesi 28/8/937 pazarteıi günü saat 

Yatılı - Gündüzlü : Kız - Erkek 16 da lzmir Alaanc&kta 8 inci itletme binasında kapalı zarf usu-
Kültür Bakanlığınca resmi liselere muad~etl kabul edilmiştir. liyle ekıiltmeye konulmuıtur. 

1- Orta ve li5e sınıflarına yen) talebe kaydına başlanmıştır. Muhammen bedel kömürün tahliJe ve iıtifi için ton batma 
2- 20 ağustosa kadar kaydım yenilemeyen e&ki talebenin yerine yeni on üç ve lokomotiflere verilmesi için ton batına on bet kurut· 

talebe alınır. 

3- Yatılı talebe ücreti üç taksitte 200 liradır. Memur ve mütekait çocuk-
1İ'ıteklilerin 672 lira muvakkat teminat vermeleri ve ite eir-

Jarmdan % 10, kardeş çocukların birincisinden tam, diğerlerindeıı meye kanunt minileri bulanm•dıiına dair beyannameleriyle 
"o 15 tcnzilfıt yapılır. N fı M lü ehli :L_ ı_..! le eklif k 

4- Çocuklarını s;ailam bir Tiiı'Jc terbiyesi ve olaun bir mal\lmat ile y... • • Gdiir · iiinden alınmcak yet TeeaaaaarıJ t me • 
taplannı ajni a1inde aaat 15 e bclar komi•:ron reialiiine Ter· 

tiştirmek isteyenlerin her gUn saat 9 dan 12 ye kadar Beyler sckağuı- meleri luımclır. Şutnamel« Alumcakta 8 inci itletme müdür-

~--~--~-~--~-~.·~)•M-~----------•(•l•••>•~ ! ••~~~~ 1~7 ~(l~) 

·----~-----~ - - ·--- .___ .. ----------~--- ... ---~ ....... 

Salıife 7 

Otel SADIK AKSEKi 
Tilkilikte Telefon 3206 

Sabık T evf ikoasa Oteli 

Yeni temi2 

mefruşat 

Banyo 

Bol hava 

Ucuz fiat 
lzmirin en havadar yerinde ve denize harıı levktilô.de liitıt man

%ll1'alı cok temiz 11e emniyetli ye,(?'füıe oteldir. 

KELVlNATOR iki defa daha az iflediil 
DEnElTİR 

- halde arnı f'aftdöman elde ecfllen reılne soluk hava"' dolaplan 

18 Ay Veresiye ~atış 

SAHiBiNiN SESi 
ARTHUR VETTER 

tzMtR - Seman iskelesi (Büyük Kardiçalı Han) 
AYDINDA ı Mehmet Gürer -öDDUŞTE: H. Avni Giiltt 

MUöLADA : Ah.met Sabri Aa.noy ••... 

Salihti Kurşunlu Banyolart 
Şifa hassaları mubitimizdP- tecrtıbe ile !!'&bil olan 

Salihlinin 
MEŞHUR 

KURŞUNLU Ilıcaları 
Faaliyettedir 

Her türlü iıtirhat mevcuttur. Mükemmel ote~ lokanta ga· · 
zino bülaaa her türlü ihtiyaç ve konfor vardır. Banyo'arrla 
bol bahçecik suyu bulunur. Banyo dairesinin hususi otom~ 
bili Salıhli istasyonunda emre amadedir. Her aileye müsla· 
kil oda verilir. 

Fiatler: Banyo dahil olmak üzere insan batana otelde k•r~ 
yola 100-75 diğer kl9ımlarda gene insan başına yataksız 
1 inci 50, ikinci 40, 6ç6ncü 30 kuruşta.r. 

Müsteciri : KEMAHLI AHMET HAMDI VE ALI BALC1 

EMLAKi MiLLiYE MODORLOOONDEN: 
Nu. Lira K. 
900 T aınatahk Burç aokak 52 taj numaralı 17 /50 met

re M. arsa nakit ile 
901 Memduhiye Hacı Mumcu so. 5/1 Nu. lı ananın 3/4 

hiueıi nakit ile 
902 Salatinoilu Burç So. 23 taj Nu. la 61 /25 metre ma

rabbaı arsa nakit ile 
903 Tamatalık Kireçlikaya so. 7 Nu. lı ev nakitle 
904 Memduhiye Leblebici So. 8 Nu. lı e.in 3/4 hiuesi 

nakit ile 
905 Memduhiye Dervi, Hüseyin ıokak 29 taj Nu. lı ar

sa 102 M. M. nakit ile 
906 Memduhiye Ramazan So. 15 taj Nu. lı 66 M. M. ar

sa nakit ile 
929 Kar,ıyaka Osmanzade mevkiinde 172 taj Nu. h 

depo 2 nci tertip tasviyc veaikasiyle 

8 75 

12 00 

30 63 
80 00 

150 00 

40 so 

13 20 

700 00 
903 Kar~ıyaka Oımanzade mevkiinde 96 ada 7. 8. 9. 10 

parsel sayılı arsa ilc:inci tertip taniye veıikuiyle 144 ~f) 
932 Güzelyah 3 kuyular mevkiinde 72 taj Nu. h ev 2 nci 

tertip tasfiye veıikasiyle 40 00 
Yukarıda yaz1h emvalin mülkiyetleri 15 gün müddetle açlk 

arttırmaya konulmuttur. 
thaleleri 26/8/937 tarihinde pertembe aünü saat 15 dedir. 

Talip&eria Milli Emlak Müclürliiiüne miiracaatleri. 
. 2734 (1490) 
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Sivri sınekler, şüpheli ve / =; 
tesirsiz mayilerıe alay eder:.ıer • 1. ~ 
FLiT, bOtün haşarat öldOrücO mayilerin fevkindedir. «· • 
90 muhtelif millet, onu tercihen kullanmaktadır ... Bu ~~-==- S:: 
sabit olmuştur Flit'in formülü hiçbir vakit taklit edil- ~~~ t;i 
memlstlr. FLiT, kendisinden beklenen iki sartt mü kem- CiS 
melen' ifa eder. insana zarar vermez, fakat haşaratt Q. 
kafiyyen öldürür. Şüpheli mayilerl reddediniz. Hakiki 8 
ve yegane Flit aldığınıza emin olmak için: siyah ku· O 
şaklı ve asker resimli sarı tenekeye dikkat ediniz • Q.. 

Yarıklara ve kö~elere biraz~ FLİT TOZU 
serpilliz. Hafarat derhal telef olur. 

' iki kat ve tek katlı evler, ban-
, 

yo sulariyle birlikte aabhktır. 

' Taliplerin ılıcalarda Bay Hüsa
' meddine müncaatlan. 
1 

1 

1-15 (1302) 

~11!!11!.'~ ................ ~
Kulak, Boğaz, Burun hastahk: 

lan mütehauısı 

Doktor Operatör 

Sami Kuratçı 
Muayenehane: Birinci Beyler 

No: 36 Telefon 2310 

Evi: Göztepe tramvay cadde-
si 992. Telefon: 3668 

ı \ 1-26 (481) 

. e 1i eq 'i\R ;na 
Türk Spor Kurumu lzmir bölgeai batkanlığından: 
Kartıyakada yaptırılacak olan futbol sahası ihale edilecektir. 

ı Talip olanların ketifname, fartname ve planları görmek üzere 
bölge batkanlığına müracaatları ilan olunur. 8, 10 (1485) 

- • •• .. •• ·'• ·-. ~·-·· .... ~-.,/li • ...... -.··~)ö.~.~.·. 

lzmir Emrazı Sariye hastanesi baş 
hekimliğinden: 

Haıtanenin 1937 mali yılı ihtiyacından atağıda tahmini fiati 
ve muvakkat teminat miktarı yazılı 101 kalem eczai tıbbiye 15 
gün müddetle açık eksiltmeye konmuttur. Şartname ve 
listeyi lstanbulda sağlık direktörlüğünde ve lzmirde haı· 
tane bat hekimliğinde her gün görülebilir. Eksiltme 21 
Ağustos 937 Cumartesi günü saat 11 de Tepecikte 
Emrazı Sariye Hastanesinde toplanan komisyon huzurunda ya· 
pılacaktır. Muvakkat teminat para ve para mukabilindeki ev· 
rak komisyonca alınamıyacağmdan isteklilerin ihale gününden 
evvel teminatlarını lzmir Malsandığına yatırmaları lazımdır. 

Tahmini bedeli Muvakkat teminat 
Kurut Kurut 

228978 17174 
5--10--15~20-- 2620 (1458) 

Kulağınızda 

~ N !"\ÜOHi$ 
\sTil\APTAH 
~OM~A ...... 

küpe olsun! 

Kullanmakla kabildir! 

NEYROZiN 
, ..•.............•.....................•.....•.••............................ -..... . 

[ 

Bir hamlede nezle ve gripı geçirir. Hararetı sür' atı ~ 5 
düşürür. Baş, diş, sinir, mafsal, adale ağrıları ancak ~ 

NEVROZIN aJmak suretile 5arçabuk defedilebilir. i 
...................... Kat'i Tesir ....................... : 

icabında günde 3 kaşe alınabilir. 

' FA 0 rlEMW s•pp *' Jzmir iskan Müdürlüğünden: 
~u~t.elif k~zal~rda Y:'J?ılacak göçmen evlerinin aşağıda gÖs· 

terıldıgı veçhıle m~sı ıçın kapalı zrf usulü ile yapılacak mü
nakasa ilanıdır: 

1 - inşa edilecek binaların evvelce yapılan ilandaki ketif 
hedelleri dun görüldüğünden nafıa formüllerinin köprü ve fO• 

selerde tatbik olunan tahlil fiat esaslarına göre yükseltilerek bu 
kere yeniden muhammen kıymet tesbit edilmit ve bu evlerin 
tipleriyle hangi kazaların hangi mevkilerinde yapılacağı afa
ğıda gösterilerek 8/8/937 tarihinden itibaren on bet gün müd
detle yeniden münakaaaya konulmus ve müteaekkil komiıyonca 
ihalesi mukarrar bulunmuftur. . · 

AA .- Menemen kazasının Maltepe köyünde 91 tek köy tipi 
kargır. Kaza merkezinde 14 fehir tipi kargir, 

B - Bergama kazasının Kınık nahiyesinde 20 tek köy kir. 
gir, 

C - Dikili merkez kazasında 31 tehir tipi kargir, kazanın 
Çandarlı nahiyesinde 158 tek 31 çift kargir köy tipi. 

Ç - Foça kazasının Bağara.ıı mevkiinde 17 tek, 10 çift 
köy tipi kargir. 

D - Kemalpafa kazasının Yukarı Kızılca ve Parsa köylerin
de 22 tek köy tipi kirgir. 

E - Torbalı kazasının muhtelif köylerinde 387 tek ve 48 çift 
köy tipi kargir. · 

F - Kuşadası kazasının pıuhtelif köylerinde 29 tek köy ti· 
pi kargir. 

G - Çetme kazasmın muhtelif köylerinde 103 tek köy tipi 
kargir. 

2 - Yukarıda tadat olunan tek evlerin kerestesi hariç olmak 
üzere beherinin muhammen bedeli 356 lira 57,S kuruttur. Çift 
evlerin 625 lira 48 1/4 kuruttur. Şehir tipi evlerin 410 lira 46 
kuruttur. 

3 - Münakasaya İttirak: etmek istiyenler toptan teklif yapa
bileceği gibi onar, yirmiter evin intasına perakende suretiyle 
de ittirak edebilirler. 

4 - Her müteahhit tip itibariyle kaç evin taahhüdüne ittirak 
ederse bu evlerin beherine konulan muhammen kıymetinin % 
7.5 nisbetinde teminat vermedikçe münakasaya ittirak edemez. 

S - lnfa edilecek göçmen evlerine ait kereste iskan dairesin~ 
ce intaat mahallerinde aynen müteahhide teslim edileceğine gö
re yukarıda beher ev için ketifleri mucibince konulan muham
men kıymetler kereıte bedeli tenzil edilmek suretiyle konulmut
tur. Kerestesi verilecek olan binaların malzemesi, itÇiliği he· 
sap edilerek anahtar teslimi ıuretiyle ihale dilecektir. 

6 - Münakasaya İttirak etmek isteyenler fenni ve umumi 
tartname ve planları görmek üzere lzmirde iskan müdürlüğüne 
kazalarda kaymakamlara müracaat etmelidirler. 

7 - Münakasaya ittirak edecek olanlar teklif mektuplarına 
mesul olan feriki mimar veya fen memuriyle müttereken imza 
edecektir. 7- 10-13-17 2735 (1477) 

r 

lzmir Sıhhat ve içtimai 
müdürlüğü alım satım 
nundan: 

muavenet 
komisyo-

lzmir Sağır, Dilsiz ve Körler müesaesesımn bir senelik ihti
yacı olup eksiltemeye konulmuf bulunan ele talip çıkmadığından 
münakasası 17 Ağustos 937 aalı aününe tehir edilmittir. İstek· 
lilerin ayni günde Sıhliat Müdürlüğü binasında alım ve aatım 
komisyonuna bqvurmaları ilin olunur. 2762 (1494) .... 

Pamuk 
Nazarı 

Fabrikatörlerinin 
dikkatine 

PL.t\TT 
F abrikaaının Namdar 

ÇIKRIKLARJNI ve bilcümle YEDEK AKSAMINI 
UMUM ACENT ASINDAN bu sene temin edebilirsiniz 

ADRES: 

G. D. GIRAS 
Pettemalcılar, Evren sokak No. 3/1 

Singer dikit makinalan kumpanyaıı kartıınnda 
Telefon: 2413 Posta kutusu : 234 IZMIR -lzmir P. T. T. Müdürlüğünden: 

1 - 3222 sayılı telsiz kanunu 1 Ağustos 1937 tarihinde mer'i· 
yete girmitti. Bundan sonra yapılacak telsiz tesisatı ve alınacak 
radyo cihazları için derhal ruhsatname almak lazımdır. Bu ka· 
nunun muvakkat maddesi mucibince 1 Ağustos 1937 de mevcut 
telsiz tesisatı ve radyo sahipleri Ağustos 937 içinde ruhsatnanıe 
almağa mecburdur. Bu ruhsatnameler P.T.T. merkezlerinden ab· 
nacak 15 kurutluk damga puluna tabi matbu beyannameler nıu· 
kabilinde derhal verilir. Ruhsatnameler meccanidir. Yalnız 25 
kurutluk damga puluna tabidir. 

Radyola'rdan alınacak yıllık ücretlerin icra Vekilleri Heyetin· 
ce kabul olunan tarifesi gazetelerle ayrıca netredilecektir. Bu 
tarifeye göre nüfusu on binden fcc:da olan yerler~ ikametgah• 
fardan eskisi gibi senede on lira ve nüfusu on binden afağı olan 
yerlerde senede bet lira alınır. lkametgahlardan gayri yerlerden 
alınacak ücretler için ayrıca gazetelerle ne,redilecek tarifeye 
veya P. T. T. merkezlerine müracaat etmek icap eder. 

937 mali senesine ait ücretlerin eylul 937 nihayetine kadar 
P . T. T. idarelerine tesviye edilmesi lazım gelir. Eylul sonuna ka· 
dar verilmiyen ücretler o/o 20 fazlasiyle tahsil ve teşrinievvel ni· 
hayetine kadar vermiyenlere bir ihbarname ile on bef günlük 
bir müddet verilir Bu on be~ gün içinde de borçlarını vermiyen· 
lerin ruhsatnameleri iptal ve haklarında kanuni takibata teves· 
sül olunur. 

2 - Telsiz kanunu mer'iyete girdiği tarihten evvel tediye edil· 
miş olupta 937 mali senesine sari olan ücretler 937 senesi için alı· 
nacak ücretten mahsup edilecektir. 

3 - Bu kanunun hükümlerine göre esasen ruhsat verilmesi 
caiz olmayan kimselerden verici veya hem verici ve hem alıcı tel· 
siz tesisatı vücuda getirenler hakkında bir seneden üç seneye ka
dar hapis cezası hükmolunur. Ve tesisat zapt ve müsadere edilir. 

Ruhsat alması caiz olan kimseler tarafından ruhsat alınmak· 
sızın verici veya hem verici ve hem alıcı tesisat vücuda getirilir· 
se bir aydan altı aya kadar hapis veya 100 liradan 1000 liraY" 
kadar ağır para cezası hükmolunur. Ruhsat almaksızın yalnıı 
alıcı tesisat veya fihazı vücude getirenler veya kullananlar hak· 
kında 25 liradan 250 liraya kadar ağır para cezası hükmolunur: 

Seferberliğe hazırlık veya zamanında ve yahut hazarda örf• 
idare mıntakalariyle her nevi askeri memnu mıntakalarda birin· 
ci fıkrada yazılı fiili itliyenler hakkında 5 seneden 10 seneye ka· 
dar ağır hapis ve ikinci fıkrada yazılı fiili itliyenler hakkın.~~ 
1 seneden 3 seneye kadar ağır hapis ve 3 üncü fıkrada yazılı fıılı 
İfleyenler hakkında İse 1 aydan 6 aya kadar hapis cezası verilir· 

6-7-8-10-11-12-13-14-15-17 2706 (1462) 

1 

BBISTOL 
BEYOOLUNDA 

Bristol Oteli 
• •••••••••••••• 

SiRKECiDE 

Osmaniye 
OTEL t 
••••••••••••••• 

Bu her iki otelin müatecirİ 
TOrkiyenin en eaki oteld.i 

BAY OMER LUTFIDIR 
• •••••••••••••• 

Kırk iki senelik tecrübeli id•· 
rHile bQttln Ete halkına kell"' 
dlıfni aevdirmiıtir. 

Otellerinde mi1&fir kalanları 
ilendi evlerindeki rabah bu· 
farlar. 

Birçok bufiuıiyetlerhıe iJjveteO 
fiatlar mlithft ucuzdUJ'. 

Her işte ku1lan•1an 

ZONGULDAK 
Maden kömürü 

1 t· 
Her cins kömür perakende suretile rekabet kabu e 

mez fiatler dahilinde satılmaktadır. 
Adres: Kestane pazara Bardakçılar sokak numara 12 

F. PERPİNYAN • 



lO ACUSTOS !:>ALI u~;s-r ~~~-~~=======--==~-!:====-~~~~~~~~~~~~~~~~-·~,~~~~~~~~~~YEN~~o~l~A~S~IR~~ ~~~~~""'!'!!'~~...,~~~~--=~~~~~~~~~--~~~Sahife9 

Fratelli Sperco N. V. Olivier_ Ve Şü .. 
Vapuru Acntası W. F. 11. Van Der LıMITET 
Rov Zee & Co. Vapur acentası 

ALE NEERLANDAJS DEUTSCPE LEVANTE UNIE ·~ BİRİNCi KORDON REES 
KUMPANYASI HAMBURG BINASI TEL. 24 43 

da ~AJANUS vap_uru !' .. tc:ı:nm~- «CHIOS» vapuru 16 temmuzda Lllerman Lines Ltd. 
}'ed ınammıza gelıp yukunu tahlı- bekleniyor. Rotterdam, Hambt!rg EııERMAN UNES L TD. 
da en sonra Rotterdam - Amster- ve Bremen limanlanna yi.ik alacak- DRAGO vapuru 1 O ağustosta 
~ rn ve Hamburg limanları 4çin yük tır. Llverpool ve Svanseadan gelip yük 
HERktır.. «KONYA» vapuru 7 ağustosta çıkaracaktır. 

CULF5 vpuru 7 ağustosta li- bekleniyor. Anvers ve Hamburg li- LESBIAN vapuru 20 ağustoı:;ta 
ltlanımıza gelip yükünü tahliyeden manlarından yük çıkaracaktır. Londrn, HuH ve Anversten gelip 
Sorı~a Burgas - Varna ve Kösten- AMERICAN EXPORT LtNES yük çıkaracak ve ayni zamanda Li-
Ce hın l • . .. k ı kt SvEN arı ıçm yu a aca ır.. The Export Sterunship corporation verpool ve Glasgov için yük alacak-

BA SKA o~. ~IE~ <tEXTAVIA» vapuru 7 ağustosa tır •• 
loa ~DALAND motoru 1 O agus- doğru bekleniyor. Newyork ve Bal- ALGERf AN vapuru 15 ağustosta 
R ta lımanımızda beklenmekte olup timor limanlan için yük alacaktı gelip Londra ve Hull için yük ala-

Otterdam - Hamburg ve hkandi- p· Akt Se • Sef l r. NOT : Vürut tarihleri, va-
~\rya limanları için yük alacak- EXıreCALiaBnnURası yn 3e0r er J 
'l « · » vapuru tem- purJarın isimleri ve nav un üc-
stRVtCE MARITtME ROUMAtN ?1.uzda Pireden Bost?n ve Newyork retlerinin doğitikliklerinden me· 

K 
ıçın hareket cdecektır. ıuliyet kabul edilmez. 

umpanyası EXETER 13 w ALBA JULIA 12 w « » vapuru agustosta 
loata 

1
. v'!ruMru lta agMus- Pireden Baston ve Newyork için ha-

. ımanımıza genp a - ar- k ed k · 
tilya ı· l · . ..k l ak re et ece tır. 

ıman arı ıçın yu a ac tır. SEYAHAT MODDETt .................. 
~ilandaki hareket tarihleriyle nav-

nlardaki değişiklerden acenta me-
9'ıliyet kabul etmez.. 
~ Daha fazla tafsilat için ikinci 
t\ordonda FRA TEU.t SPERCO 
"."Pur acentalığma müracaat edilme
'.i rica olunur •• 

TELEFON : 4142/4221/2663 

Diş Hekimi 

l~~ulla~ Naci 
HORTAÇSU 

Hutalumı Birinci Beyler 
lobk 36 numarda kahal eder. 

.. 
Sabah 9-12 
öileden .ama 3,30 - 6 
Randevü için telefon ediniz. 

TELEFON:2946 

Pire - Boston 16 gün 
Pire - Newyork 18 gün 

«GEORGES MABRO» vapuru 
23 temmuzda lskenderiye ve Port Sa 
id limanlarından mal çıkaracak ve 
ayni gün Köstence Calatz ve lbrail 
limanlanna hareket edecektir. 
SERVtCt MARITIM ROUMAtN 

Bucarest 
«DUROSTOR» vapuru 31 tem

muzda bekleniyor. Köstcnce, Suliııa, 
Galatz ve Galatz aktarması Tuna li
manları için yük alacaktır. 
JOHSTON V ARREN UNES Ltd. 

Liv~I 
«JESSMORE» vapuru 1 aijustos

ta bekleniyor. Liverpol ve Anven 
limanlarından yük çıkaracak ve Bur-

gaz, V arna, Köstence, Sulina Galatz 
ve lbrail limanları için yük alacaktır. 

DEN NORSKE MtDDELHAVS-
UNGE OSLO 
« BAALBEK~ motörü 24 tenı

f muzda bekleniyor. lskenderije, 
J Dunkerk ve Norvec limanları için 
yük alacaktır . 

C:C:-- · 
lzmirde Nasırdan Şikayet ayıpdır? 
Eczacı Kemal Kamil Aktaştn 

"Nasırl oKemal,, 

.. 
AKLINIZDA OLSUNK Ki 

KJNAKQL Etki :-re 
yem 

sıtmalılara, itıtihasızJara, za
yıflara, kuvvetaizlere iştiha, 
lruvvet, neş'e verir. 

Hazım hapları : 
inkıbaz hayabn düfmesidir. 
Linyet ve amel İçin nebati 
ilaçlarla yapılan bu hapları 
siz de kullanınız. 

NASIR ll.ACI VARDIR 
Hilil Ettanesi vardır TURAN 

NEKADAR DoGRU·? .... 

TURAN Fabrikalan mamulAhdtr. Ayn1 zamanda Turan 
tuvalet sabunlarını, traş ıabunu ve kremi ile gllnllik krem
lerini kullanınız. Her yerde H.hlmaktadır. Yalnız toptın ıa· 
hılar için lsmirde Gazi Bulvarında 25 numarada umum acen
telik Nef'i Akyazılı Ye j. C. Hemıiye müracaat ediniı. 

DOKUZ 
EYLUL 
baharat 
deposu 

Poata Kut. a•4 Telefon 2458 

Bütün çeıitleriy -
le kıymetli hediyeli 
sabfını lzmir F ua -
nnda 

22 
numaralı pavyonda 

lzmir Sıhhat ve içtimai Muave- yapacağını ıimdi-
d 1 

den ilin eder. PaY-

ll et mü ür üğünden: yonumuzu mutla-

Sağır, Dilsir ve Körler müessesesi:::~. etmeğe 
satın alma komisyonundan 

Cinai Adet Muhammen kıymeti % 7.5 
Lira Lira 

Torna makinesi 1 600 45 
Sağır, Dilsiz körler müeuesesi için bir adet torna makinesi sa
~ alınacağından talip olanların yukarıda gösterilen % 7.5 pey 
~Çeaini yahrmak suretiyle 20/8/937 de ve f&l'bıameyİ görmek 
~re her gün sıhhat müdürlüğüne müracaatleri ilan olunur. 

-..u a 
3---6---10--14 2641 (1441) 

Alaşehir üzüm 
operatifinden : 

müstahsilleri ko-

.. Ala4ehir üzüm müstahsilleri kooperatifi 25/5/937 tarihli umu· 
:ı.,;heyet içtimaında tirketin fesh"i) tasfiyesine karar vennif ol
h Ugundan ticaret kanununun maa~eyi mahsusasına tevfikan it
d u lnünfesih tirkette matlubu bulunanların üçüncü ilan tarihin· 

en itibaren nihayet bir sene zarfında tasfiye heyetine müra· 
~atle haklarını fobat etmeleri lüzumu ilan olunur. 

10-17.!-24 2768 '(1492) 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . . 
• • • • 

Taze Temiz Ucuz ilaç E 

Hamdi Nüzhet Çan çar 
• Sıhhat eczanesı 

Başdurak Büyük Salepçioğlu hanı 
Karşisında 

• . 
• . . . . . . . . . 

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

••••••••• Daima Radyolin . ••••••••• 

Çünki o sizin hem dişlerinizi hastalıklardan hem 

paranızı yabancılara gitmekten kurtarmıştır 
• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

DYOLiN 
Müstesna bir furmülle ve 

mi itinn ile ynpıldığı ve rc
bet kabul etmez bir fiatle 
tıldığı için yurdda ecnebi 
mulôtının hakimiyetini or-

dan kaldırmıştır. Knzandı
ı bu ra ~,bet sebebiyle elde h iç 
ok bulundttnnadığından da 
ütemndiyen taze ihzar olu
rak piyasnyn çıkarılır. 

• Radyolin kullanınız; sade 
'1. lerinizi tcmi2.lemek, koru
nak ve güzelleştirmekle knl
mnzsınız, vercliğiniz para da 
kendt cebinizde kalmış olur. 

Daima RADYOLiN 
WWZffiSM ?Mifif!SM,&B&Wt4iA w a-

Dima sabit daima tabii 

Juvantin saç boyaları 
INGILIZ KANZUK eczanesi Jaboratuarlaımda hazırlanan Ju· 

v~ntin saç boyaları muzır ve zehirli maddelerden tamamen ari 
olup saçlara tabii renklerini bahıeder. 

Juvantin saç boyalarını kumral ve siyah olarak iki tabii renk 
üzerine tertip edilmiştir. Gayet tabii ye sabit olarak temin edi
(en renk yıkanmak, terlemek hatta denize girmek suretiyle do 
çıkmaz. En ciddi ve emniyetli markadır. 

Eczanleerde ve ıtrıyat mağazalarmda arayınız. 

Telefon 3882 

ZAflYET 

KANSIZLIK 

VEREM 

tsTIDADI 

ROMATiZMA 

VE 
ADEMl 

iktidara 

FEVKALADE 

EYi TFSIRI 

VARDIR 

M.Depo S.Ferit Şifa eczanesi 

• 

ri6 ·rzm::ıı:s:::v 

lzmir Enternasyonal 
kanJığından: 

Fuar baş~ 

937 lzmir Enternasyonal Fuarına İ4tirak eden ekspozanların 
pavyonlarmdaki inpat ve leaisab 15 Ağustosda ıona erdirmele
ri talimatnamenin 53 üncü maddesi hükmü iktizasındandır. Bu 
tarihte nOluan kalan pavyonların kira bedelleri irat kaydedi
lip batka taliplere kiralanacaktır. T esiıat itlerinde acele edil· 
meai. 2769 (1493) 
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Cepheden Alınan Haberler Çok Vahimdir 

Mareşal şeyk tAvizat kabul etmiyor 
Son dakikada alınan, henüz teyit edilmiyen bir habere 

,. 
•./""' 

Bu 

göre Çin harbiye nazırı Japonlara esir düştü 
haber Japon menbaları tarafından ver.ildiği • • 

ıcın 
' 

hiç bir esasa istinat etmediği ileri sürülüyor 

Hakikatte Çin mareşalı dün, Çinin dört tarafından gelen milli şeflerle 
görüşmüş, cepheye tam mevcutlu üç fırka sevketmiş. Haberi Tokyo veriyor 

Çinde.modern hayat 1 
adavet heslememektedirler. yapılmıştır. • 

1 
Merkez hükumetine ait makineli Verilmiş olan bu talimatın yerı~ 

cüzütamlar Tiençinin şimaline doğ- getirilip getirilmemi§ olduğu henüt 
ru ilerlemektedirler. malum değildir. Londrada bu bapt' 

Londra, 9 (A.A) - İyi malumat verilecek talimatın Amirallık cJairt" 
almakta olan İngiliz mahafili üçün- sine gelecek olan malumata istinat 
cü kruvazörler filosu kumandanı ettirilmesi düşünülüyordu. F alcat bıJ 
Konter Amiral Ve1Is'in yapmış ol- hususa ait olan rapor henüz Lontlr~ 
duğu protestodan ayrı olarak Palma ya gelmemiı olduğundan Cczairt"lt" 
de Majorgue nasyonalistleri nezdin- ki İngiliz konsolosunun telgraO-
de de British Carporal adındaki ln· vermiş olduğu izahat mevzuu ~.• 
giliz petrol gemisinin bombardıman teşebbüsün yapılması için kafi gO' 
edilmiş olması hususunun protesto rülmüştür. 
edilmiş olduğunu haber vermekte- Söylendiğine göre, bu vesika pet• 
dir. . rol gemisinin Cezairin garbinde ot°' 

lngiliz hariciye nezareti hali ha- mil mesafede bir takım tayyardet 
İiırda Hendayede bulunmakta olan tarafından bombardıman edilrnif ve 
Sir Henri Chiltona bu bapta talimat bu tayyarelerin gemi üzerine mitral• 
verilmiş olduğu gibi Salamanka hü- yözle ateş açmış olduklarım beya1I 
kumeti nezdinde de ayni protestolar etmektedir. - ~ 

:::S-

Paraşüt kulesi 
Gönülleri hava aşkı ile taşkın, gökleri'!1iı
de yer almağa hazırlanan gençliğin atlama
larına Fuarın açilış günü hazır olacak 


