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• Trabzonda bereket 
1 TTabzon, 13 ( A.A) - AylaTdanberi devam j 
1 
eden kuraklıktan sonra başlıyan yağmıır üç flÜ•: 
dür vağmaktadır. Hava serinlcmi§tir. Fındık 
mahsulü toplanmıştır. Fiat 11oktıır. 
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Hatayda Kanlı Hadiseler Oldu 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1( 

Halk 

Ha tayda 
•• 
Orfi .. 

Hududumuza iltica Ediyor 

Halk evi Binası Basıldı 
idare ilin Edildi 

Hatay Halk Mümessilleri Toprağımıza Geçti 

Vilayetin başaracağı işler· 

1 Otel, gazino yapılacak, 
yol faaliyeti genişliyecek 

getirir mahiyeti inşaatın gelir 
olmasına dikkat edilecektir 

Viluyetin yeni yıl bütçesinin tasdik 

Uzümcüler edilerek geldiğini yazmıştık. Dün 

S .l .Ahl A l 1-lüku .. m t ~ \J bir muharririmiz Vali B. Fazlı l a l rap ar TJj e ~onagını Güleçi ziyaret ederek yeni bütçeile 
---~·-------~-- yapılacak belli başlı işlerin ne olduğunu 

B t ~il k . l T .. r k sormuştur. Valimiz.in verdiği izahate 
Q S l. 1 Y J Q l n Q l UT en göre yeni bütçe ne yapılacak bem başlı 

Bu. yıl çok soğuk 
kanlı davran-

ff işler şunlardır. 

malıdırlar At . l Alt 1' cleşı·m. Oldu .. ru"ld .. Ağa memnun ılıcılarında modern te-
l eş ly e ı ar ız U sisat, oteller, gazinolar ve sair tesisat, 

Önümüzdeki hafta içinde üzüm Karaburun yolu, Menemen - Muradiye, 
J>İyasaaı açıla~tır. 0 .. zü~ ve. iı_ı~ir 1STANBUL, 13 (Telefonla) - Ne kadar, §ayanı tees- mine aleyhtar olan bazı unsurlar tarafından hazırlanmııtır. yolunun ikmali, Ayvalık yolunun ikmali, 
ınahsulü Ege iktıaadı bölgesı ıc;ın aüftür ki, gösterilen bütün hüınü niyete, Hatay halkının ea· Hatay halk rnürneai11erinden Abdülgani, Şükrü. Feyzi ödemiş - Çatal yolwıun inşası, Urlada 
hayati ehemmiyeti haiz meseleler- hır ve tahammülüne rağmen Hatayda yeniden bazı hadiıe- ve Melek son karıııldık:larda canlarını kurtarmak maksadi- bir, Güzelyalıda bir, Seydiköyde bir ilk 
dendir. Binaena1cyh bu mevzular ler olmuş, bir çok Türkler şeni taarruzlara maruz bırakıl- le Türk hududuna iltica etıniılerdir. mektep binası inşası ile ödemişte geçen 
iizerinde Ç9k hassasiyet gösterilme· mııtır. Alakadar Müatemlekat idaresi Halk Partisini clağıtmıı- - SONU 1KlNCl SAHJFEDE - B. Fazlı Giileç 
hiliti~çvu~~ H6~~~Uocep~b~i~~~d~~ırk~~hu~~ ~~~öill~~ilh~ild~~b6v~m~~d~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~< 

itiraf eylemcğc mecburuz ki, bu ketler MilJetler Cemiyctir.in tekeffül ettiği yeni Hatay reji- - Sonu üçüncü aahilede -
Yıl rek.oltelcrimizin geçen seneye ••••••••••••••••••••'-••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Motörlü tay yare mektebinde 
niabctle çok noksan olmasına rağ-
ınen faaliyet mevsimine hiç de mü
laİt tart1arla girmiyoruz. Çünkü her 
Yıl piyasa açılmadan evvel rekolte
nin atağı yukarı dörtte biri alivre 
olarak satılmı~ bulunurdu. Bu yıl 
ınaalcsef buna imkan elvermedi. 

Baz. devletlerle ticaret muahede
leri müzakerelerinin intaç edileme-

Dün sabahki yangın Dün on bir genç yalnız 
Suluhan civarında iki dükkan yandı, başına motörlü tayya- ' 

bir ~enç ağır ya~alandı ~~<!~ _ ~~~ yapmıştır . mesi, bilhassa çok kuvvetli müsteh
lik bir memleket olan Almanya ile 
ticari münasebetlerimizin alacağı 
teklin malum bulunmaması, ihra-

. aıtçılan tereddüt içinde bıraktı. Çok 
tabii olarak da yarının ne şekil a.la

. cağını bilemiyen ihracatçılar, alivre 
· itlerine girişemediler. 

Hala şu dakikaya kadar Almanya 
ile vaziyetin ne olacağını kimse bil
ıniyor. Müzakeratın çok müsait saf
hada inkişaf eylemekte bulunması
na rağmen kat'i ve müsbet malumat 
elde mevcut değildir. Almanya ile 
ınuhakkak bir anlaşma vücuda geti
:rilecektir. Lakin bu anla§manın ma
hiyeti, şekli ve tediye şartlan, şüp
he yoktur ki, üzüm ve incir fiatleri 
'Üzerinde müessir olmaktan uzak kal
l'nıyacakbr. 

Hatta Alman pazarlarına satıla
cak malların miktarı bile fiatler üze
::rinde müessirdir. 

Almanya ile anlaşamazsak üzüm 
Ve incirlerimizi ihraç edemiyecek ve 

. Ya satamıyacak mıyız) 
Böyle bir mütalaa asla varit ola

ınaz. Üzüm ve incirlerirniz için Al
ınanya tek pazar değildir. Yalnız Al
Jnanya kuvvetli bir müstehlik oldu-· 

itfaiye bir felaketin .. H H onunu aldı 

iu için, ticaret anlaşması arzu cdi· Dünkü yangında vanan dükkanlar 
L k"ld • · b" t" ba .. I Dün sabah gün açıldığı sırada Sulu- Eski Bit pazarında 2S numaralı ma- dükkan çırağı on sekiz yaşlarında B. . ıcn §C ı e ıyı ır ne ıceye g ana- . . . ~ .. 
hı")• T"" k ·· ·· 1 · k ti" b. han cıvarınd~, Jkı rnogazanın yanması)- ğaw, B. Ahmet Remziye aittir. Bu ma- Hüseyinle birlikte gelerek mağazasını 

ırse, ur uzum erı uvve ı ır d 
-u·· t · k kt le, bir kişinin ağır surette yaralanmasıy- ğaza a B. Reınz.i kırtasiye ile birlikte açmıştır. Çırak Hüseyin üst kattaki ·•• ş erı azanaca ır. 

B. l h f" ti b .. Lo le neticelenen bir yangın olmuştur. It- tabancalarda atılan ve patlangıç tabir bit. sepeti nlmağa çıkmış, patron da alt 
ınaena ey ıa er ugun n- . . d 1 dra ve merkezi Avrupa memleketle- faiy~nin ç~k çalışrruısı, .. v.~tinde y~tışr c i en ınantarlarla elektrik pilleri de katta ceketini çıkarmakla meşgul iken 

tı' · · d .... f" ti " · .. t•· · k b. mesı saycsınde daha buyuk bir felakc- satmaktadır. kazaen yerde bulunan mantar kutula-
nın ver ıgı ıa enn us une çı a ı- . .. .. 

lir: hatta Çıkacaij'ı muhakkaktır. tin onu alınmıştır. Sobrıh ::.ıat yedi sıralarında B. Remzi - SONU JKlNCl SAHtFEDE ·-
Bundan dolayıdır ki, ihracat tacirle- •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

ri bugün muhtelif memleketlerden s D k•ka T•• k• 
aldıkJan teklifler karşısında müte- on a 1 : ur ıye 
tcddit davranmakta, daha doğrusu 
korku içinde büyük satı~1ar yapmak- Tıp kongresi 

. dan içtinap eylemektedirler •. Bu nok- Yunan heyeti geldi 
~~=~~~ ~:!:aı~ulunduğunu kabul 938 yılında Ankarada 

Hükumet cephesinden de yapıla- General Papag .. h. toplanacak 
~n~i~~~~~~~;~· ~~;~ic~:;::~~:~== os mu ım . .,,...--,..--
~ uğraşıyor. Mesele bir taraflı, ya- b tt b ı t i 
n,.1 yalnız devletin elinde olsaydı. işin ey ana a u unmuş ur 
~ciJini istemek çok kolay olurdu. .... _______ _ 

·~kat meselenin ha1li c.ok gayri mü- Bu••yu••k l ., 
&aıt şartlar içinde bulunan Türk - acı arına ragmen Irak, 
Alınan menfaatlerinin telifi noktası· • b h l k 
rıa bağlı bulunuyor. Müşkülatı yen- yenı İr e yet yo a Cl ardı 
~ek kolay olmıyor. Bundan dolayı- ' 
~ıır ki, görüşmeler, uzadıkça uzayor. Istanbul, 13 (Telefonla) - Vapurda makamları tarafından bize yapiliın ka-
Şu halde, bu vaziyet karşısında şu- hararetle istikbal cdılcn Elen yüksek as- bulden fevkalade mütehassis olduğumu 
~rla hareket etmek, soğukkanlılığı kcri şefleri Dolmabahçc sarayına gide- size söylemek isterim. Biz Yunanlılar, 
c den bırakmamak vazifesi Tiirk rek defteri imza etmişlerdir. Perapalas- Türl(iycye çözülmez bir dostlukla bağlı· 
ı.ıüstahsillerine düşüyor. ta gazetecileri kobul eden Genel Kur-· yız. Türkiyeyi kendi vatanımız Jayanz. 

Üzüm piyasası açılmış oJabiJir. may Başkanı ihtisoslarmı §U cümlelerle Yunan hükümetinin en m~taz aev-
- SONU 1KlNCl SAHiFEDE - ifade etmiştir. Jet adamlarmdan batJay ._ 80ll Yu-

Ii.un Inönil yilksek yelken uçuşu k<:.ln-
pında temmuz n~ ının beşinden 12 Ağus-

tosa kadar planörlerle uçuş yapılmıştır. 

Kurumun 15 Temmuzda işe başlamış 

olan Ankaradaki motörlü mektebinde 

dün ve bugün on bir gencimiz motörlü 

tayyarelerle yalnız başlorına uçmağa 

muvaffak olmuşlardır. 
Bu gençler şunlardır: 
Abdullah Ertur, Abdullah Karacao

va, Navruz Ergök, Ahmet Gülşen, Ta
hir Yalçın, Korkut Bayulkan, Yıldız Uç
man, Ih.rahim Altay, Necip Tulgar, Ah
met Arıkan, Abdullah Etem. 

NOT: Bu gençlerden biri kızdır. 

Amerikanın 

Bn. Yıldız Uçman 

bir kararı 

Brezilya kira ile harp 
alıyor • • gem ısı 

Bu hadise Ar jantinde büyük bir 
asabiyet uyandırdı 

Va~-ingtondan biT görünii§ 
Vaşington, 13 (A.A) - Cenubi A.meri-,umumiye ile Arjantin matbuatı AmerS.. 
ka cümhuriyctlerine ödün~ harp gemi- ~~ın cenubi . Aı;ıerika devletlerine 
leri verilmesi projesinin mucip olduğu odunç harp gemilerı vermek husu~ 
münakaşalara Arjantin artık iştirak et- daki teklüini hayret ve infial ile kar§ı-
memektedir. Bu memleket keyfiyeti lamaktadırlar. .. . . 
Am ·ka h"'kü" ı· zd. d test Umumi kanaate gore, torpıdoları ltı• 

erı u me ı ne ın e pro o . .. . 
raya vermek keyfiyeti mudafaa edilem~ 

ebniyecek fakat Brezilya ile bu hususta bir te ebbiistür. Bunun yeni deniz in-
milzakerelerc girişecektir. t beb" t ~ uha'-'--'-. şaa ma sc ıye vcrec""15• m JULCtA• 

Şimdiden intihap edilmiş olan 6 tor- tır. Bu hususta yapılan birçok tenkit• 
pidonun Brezilyanın emrine verilmesi lere göre bu teklif pan-Amerikan konfe
için haurlıklara öevam edilmektedir. ramıntn ve Ruzveltın Boenos Ayres 118'1 



B. Müfit 

Alsancakla çirkin bir hakaret ..hadi
sesi olmuş, evli bir kadına sebepsiz ola
rak hakaret eden eski bir memur yaka-

yanın, çocuğu ile birlikte gczıneğe git
mekte iken, önüne geçmiş ve kadının 
yilı.Une eğilip dikkatle baktıktan sonra: 

Ticaret odası salonunda 

ihracat tacirleri mühim 
bir toplantı yaptılar 

F alma uzun gün çocuğunun yır• 
tığını dikmek, erkeğinin nokıan"' 
nı icat etmekle mefgul .• Ba müte
vazi çatı altında Türk evinin bS. 
tün bakir emelleri gizli. 

Erkek ak,am üzeri yorgan at• 
gın evine dönüyor. Fatma iıilıi 
bitirmiıtir, köy çatumın iki in~ 
nı umki uzan yoldan dönii' gıb 
hcuretle bekleıiyorlar. 

Ne büyük teıelli ki Türk köyii 
henüz tehlikeyi bilmiyor. Onlat 
taze bir ba1ıar allıamınm göğ.iits; 
de birleıen güvercinler gibi •eoı• 
ıiyorlar. 

ideal eo, iıte bu çatının alt~ 
da toplanıyor. 

iki bayan 
Al b k l • • l dırmıya ceaaret edemeden bani' 
ırıeğer sa ı a ı ımış er hoı geldin, deyiverdi. Çardaldd 

Çolakzade ticarethanesinden bir top ha%ırlanan •olraya ıolram kadat 
kumaş çaldıklan iddiasiyle mahkemeye emniyetle otardam. F alma malt
sevkedilen Bn. Fatma ve Zelihanm dün cup, erkeği mahcup geç valıte lıtı
duruşmalarma devam edilmiştir. Suç- dar lıonuıtuk. Onlara ıehirden ~ 
luların sabıkaları olup olmadığına dair berin verdim, AnkaraJan baı..ef• 
tstanbula yazılan tezkerenin cevabı gel- tim. Yardumuzclalıi i,Ierin biiy;;lt
miş ve bu cevaba göre, Fatmanın sir- lüiünden ıöz açtım. Köy adaırd 
katten on beş gün, Zelihanın bir bu dela ce•aret ederek konıı,ıaı 

F atmanın erkeği gözlerini lıal· 

- Yüzünü neye böyle pasknlye yu- Bu yıl ı'ncı·r mu" bayaatır -'a muhte-
murtası gibi boyamışsın, sen şöylesin, Uı 

m;;:~~y~:.,er~a:;~e:ı:m= =1~:ye bazı hakaret funiz sözler lif cinsler nazarı itibare alınacaktır 
mUdürlilğfuıe terfian tayin edilmiştir. Ecll b . b küstah ··t . o·· ··-ıed T. t d d 1K1NC1 TOPLANTI 

ay on blr gUn ve ayrıca blr ay makQ.- - cff abarua var mı, dedi. Alt" 
miyeti olduğu anlaşılmıştır. karaya itibarlı miuılirler gelec~ 

Haklın; bu mahkfuniyetlerln infaz mif.• 
Muhitimizde kendisini aevdirmeğe mu- v ayan u · mu ecavıze mu- un og en sonra ıcare o asın a 
vaffalc olan B. MUflt bankacılık alemin- kabele etmek tenezzülünde bulunma- Türkofis miidürü B. Cemal Ziya ve Ta- Bu içtimaı müteakip yalnız ihracat 
de tanınmış blr simadır, Yeni vazifesinde malt istemiş, fakat mütecaviz sırnaşma- ~iş .nıi~dürü B. ~kkı. V~ralm iştirakiyle tacirleri aralarında bir toplantı yaparak 

edilip edilmediğinin sorulmasına karar - Kimmİf onlar, ne .zaman ır 
vermiştir. - lecek mİf? ., .. 

_u_k -,
8 

devam ctmış" ve bu defa ..da kadının ıncır ıhracat tacırlen bır toplantı yap; bu yıl yapılacak turfanda incir mübaya-
de muvuuu ıyetinl temenni ederiz. g 1 d B t "''""t da · ir ı...: rıu t d · d '"'d - gibi 

B M,.~. b M .. . beraberinde bulunan 15 Y~"larındaki rn.. mış nr ır. u opuuı ı ınc mau:.uı -, a ın a, geçen mevsım e oı ugu 

Cevpa gelirse pazartesi günil karar - «.Büyük bayranula bliyÜt"' 
vcrHccektir. miiu mdtılir olacaldarmlf. R

gele, vakdları ohalar da uzunca , \Uıt ugUn ersine muteveccı- ...,. r .. 937 l . . .. zd ır·ı . uhl lif . 1 . dikkate alına 
h clıri i d ıl cak 

cugu· na hitnplu: nun yı ı vazıyctı, go en geç .1 m.ış m e cıns erın nazarı -

Doğu takımı otUT.alar.• • en ş m z en ayr a tır. · 1 ı·· . · clı ·· ·· k ··b tta b ı u1m ka ı _Senin anan şöyledir. Baban da böy- v~ yenı ma ısu un pıyasaya g ne gunu, rn mu ayna u un ası rar nş- Köylü gazete okumuyor, ıehır 

Dün sabahki 
yang!n 

• BAŞTARAFI BIRtNCI SAHlFEOE -
rından birine basmış ve müthiş bir in
filak olmuştur. Bunu kesif bir duman 
takip etmiş, alevler yükselmeğe başla
Jlll§tır. Sabahleyin dl.lkkiınlarını aç· 
ınnkla meşgul olanlar bu mut.hiş infila
kı işidince, yanı başlarında top veyahut 
blr bomba patladığını zannetmişlerdir. 
Mağazanın yukarı katında bulunan çı

•ak Hilseyin de birdenbire ne olduğunu 
anlıynmnmış, merdivenlerin üçünU, dör
dünü birden ntlıyarak kendini mUşkü
lAtla aşağıya atmış fakat ateş bu anda 
lıer tarafı kaplamış bulunuyordu. .Za
vallı genç ellerinden, ayaklarından ve 
başından ağır surette yanarak yaralan
mış ve kendisini güç halle dışarıya fır
Iatabilmiştir. 

Mağaza sahibi B. Remzl infilakı mü
teakip dışanya kaçtığından kendisine 
blrşey olmamıştır. 

Yangın, mantarların patladığı yerin 
nrknsında tnhtıı perde ile bölUnmilş olan 
baharatçı B. Suhamiye ait dükkAna da 
sirayet etmiş ve burada da benzin, is
pirto, tuz ruhu ve gaz gibi parlayıcı mad
deler bulunduğu için at.eş derhal etrafı 
sarmış ve her iki dilkktin eşyasiyle bir
likte yanmıştır. Yangının bundan fazla 
büyümesine meydan verilmeden yeti
şen itfaiye tarafından söndürülmüştür. 

Müddeiumumi B. Rüştü Uzkent yan
gın mahalline giderek tahkikala el koy
muştur. Yapılan tahkikatta yangında 
bir kast bulunmadığı ve dikkatsizlik ne
ticesi mantarların üzerine basılmış ol
masından irifilnk olduğu ve onu taki
ben de yangın çıktığı kanaati hAsı1 ol
muştur. 

Yangının ilk çıktığı B. Remzinin ma
ğazası 4000 lirnya sigortalı idi. içinde
ki mal da bu paraya yakın bir kıymet
tedir. 

B. Ahmet Remz.i hakkında dikkaLc;iz
lık ile yangına sebebiyet vermiş olmak
tan dolayı kanuni muamele yapılmak 
üzere kendisi sorgu hakimliğine veril
miştir. 

He,r iki dükkandaki zarar altı bin lira 
kadar tahmin edilmektedir. Bin lira iki 
dUkknn, Ahmet Remzinin mağazasında
ki eşya dört bin liraya yakın, bin lira 
kadar da B. Suhaminin mağazasındaki 
eşya tahmin edilmektedir. 

lcdir, diyerek küstahlığını uzatmıştır. pıyasa durumu, stok ve satışlar etrafında mıştır. 
görüşmeler olmuştur. Bu meyanda kooperatiflerce tatbik 

Bunun üzerine bayan keyfiyetten 7.a-
Dünkü toplantıda incir piyasasının edilmekte olan barem esasları dahillnde 

bıtayı haberdar ederek mütecavizin ada-
açılmasına nit şartlar etrafında da görüş- hareket edilmesinin muvafık olacağı da 

let yoliyle terbiye edilmesini istemiştir. meler olmuştur. teshil edilmiştir. 

Trabzon, 13 (A.A) - Doğu spor muh
telit takımı bugün geniş bir turneye çık
maktadır. Karadeniz kıyılarında, or
ta Anadoluda, garp vilayetlerinde, ts
tanbulda futbol maçları yapacaktır. 

den haber almıyor ama, Cümlıa
riyet bayramımızda gelecek m~ 
lirleri münevverimiz hadtır yakıtı• 
dan biliyor. 

NERiMAN CORSA B. Niyazi dün geç vakit adliyeye ve
rilmiş ve oradan meşhut cürümler ka
nuna istiruıdcn sulh ceza mahkemesin~ 
yollanmıştır. 

Bir kaçakçılık ihbarı Karaburun seferleri başlıyor 
Hfildm bu işi sa.üıhiycti harici görmüş 

ve Niyaziyi kefaletle tahliye ederek 
evrakı müddeiumumiliğe gönderilmiş
tir, 

Sokoni benzin deposun- Aile tenezzühleri • • 
ıçın 

Üç memur adliyeye 
verildi 

da tahki~at yapılıyor tenzilitlı tarife 
Alfıkndarlara yapılan bir ihbarda So- işi üç senedenberi bu suretle yapmakta 

koni gaz ve benzin kumpanyasının güm- imiş. Bu suretle gümrük vergisi dola-
Umumun konuşmasına ait telefon rük kaçakçılığı yaptığı iddia edilınlştir. yısiyle hazinenin yüz bin lira kadar bir 

köşklerinden, telefon şirketi memurla- Malfun olduğu Uzere kumpanyanın I znrarı olmuş. Tahkikata ehemmiyetle 
nnın bazılarının adliyeye verildiklerini Turnndakl deposundaki büyük tanklar devam olunmaktadır. Bugün işin adll
yazmıştık. transit vazifesini görmektedir. Guya y.eye intikal edeceği kuvvetle tahmin 

Müddeiuınumiliktc yapılmakta olan vapurla gelip bu tanklara boşaltılmış olunmaktadır. 

Ziraat bankaları 
tahkikat bitmiş ve üç memur hakkın- olun benzlnlerin bir kısmı aynca ve giz
daki evrak dün müddeiumumilikten sor- li bir musluktan gümrük memurlarının 
gu hflkimliğine verilmiştir. haberi olmaksızın satılır ve bunun gilm-

Telefon şirketi memurlarından bazı- .rUk resmi verilınczmiş. Dün vilAyctc gclen bir tamimde Zl-
ları rüşvet maddesinden, bazılan da em- Gümrük müfett~leri ile zabıta ıne- raat bankaları şubelerinin de mahlll U-
niycti suiistimal etmek ve hırsızlık suç- ınurlurı derhal işe vaz'ıyed etmişler ve 
larından haklarında tahkikat yapılmak mezkt1r kumpanyanın Tu.randakl depo
üzere sorgu hAkimliğinc tevdi olunmuş- sunda tahklkat ve tetkikata başla~lar
lardır. Şimdilik tahkikat yapılan me- dır. 
m!lrların üçU de gayri ınevkuftur. lddia edildiğine göre kumpanya bu 

caret ve sanayi odalarlIUlt kanuni mik
tarın yarısını aşmamak üzere iktisat ve
kfil.etinin tesbit eyliyeceğl miktarda ka
yıt ücreti vermeleri lazımgeldiği bildi: 
rilmiştir. 

lngiltereden satın alınan vapur 
yakında lzmire gelecektir 

Liman işletme idaresinin Uşak vapu- at yedide tzmirden hareket edeccktlt• 
runun tamlri bilmiş ve vapurun yarın Rağbetin temini için eşya ve bilet ucret
ilk seferini Karaburuna yapması tek.ar- leci ucuzdur. • etlı' 
rür etmiştir. Bundan başka tatil günleri ailel el 
Uşak vapuru yarından itibaren haf- yapacakları tenezzUhlcrde ucuzca bll 

tada iki defa Karaburun hattına sefer tedarik etmelerini temin içUı i~ 
yapacaktır. Vapur bu seferlerinde Ka- devlet deıniryolları ile deniz yoJlat1D. 
raburun, Mordoğan, Kösedere, ve A.da olduğu gibi aile biletleri ihdas ed~ 
iskelelerine uğrayarak ak§a!n ayni yol- tir. 1.ki kişiden aşağı olmamak ~ 
la dönecektir. iki k~iden yüzde elli. ailenin iki t-

Haftada iki seferin blrl pazar blrl de sinden gayrisinin hepsinden yUzde ye 
çarşamba glinti yapılacak ve vapur sa- miş beş tenzilAt yapılacaktır. 

u ... ' . . - Liman körfez işletme idaresi tar~ 
dan 18 bin sterline tngiltereden köı"i 
için 450 yolcu istiap edebilecek ~oııfot' 
lu bir vapurun satın alındığını yazı11'f 
tık. 

2 FiLM 
.BiRDEN 

13 ağustos 

1 -

'· ::- 1,. ~ · ' I ' .. _ 

TELEFON 

3151 TAYYARE SiNEMASI 
937 cuma gününden itibaren cidden görülmeğe layık iki muhteşem filim birden 

VORONZOFLARIN ESRARI 
oynıyanlar • • BRIGITTE HELM - JEAN MURAT 
1 

Çarlık devrine ait esrarengiz bir vaka. Saray entrikaları. Casusluk. Hazin bir aşk macerası bu filmin mevzuunu teşkil etmektedir 

2 
Katıltıncaya kadar güldürecek derecede eğlenceli, 

?Z77ZlV.ZZZZZZZ:ZZZZZ:;cczznrz:zzzrLZZZZJlZZ7.7.Z7..zzz7J...zT.L7JJ.zzzJ 

Hergün ı 
SEANS 

Voronzoflar 
Prenses 

pazar 1.45 de 

SAATLARI --3,15 - 6,15 - 9,15 d~ ---4,45 - 7,45 de ---eceleri filmi ile ba,lar 2 

muzikalı çok zengin 

Fiatler 
DUHULiYE. 
Talebe ve çocuklar 

operet 

20 
10 
KURUŞTUR 

· Vapurun muayenesini yapmak oztti 
ild kişiden mürekkep bir heyet ıııgil~ 
reye gitmiştir. Heyet orada vapı.ırt1 ) 
ceden inceye tetkik ve muayene cdcet)" 
ve kabulü yapıldıktan sonra vapur e 
lô.l sonunda limanımıza getirilece~ 

22 GÜNLÜK 
BiR ŞEHiR 

Beynelmilel on ikinci Selanik ~~ 
yırının bu sene 27 devletin iştirnki ğ~ 
parlak bir muvaffakıyet teşkil cd~~ 
Izmir b:>lgesi mahsullerinin ve ınU bjj 
sillerimizin Selanik Fuarında gen~ et
surette temsil edilecekleri ınemnuııı>' 
le haber alınmıştır. -p.fl 

Fuarı ziyaret edeceklere ve eksPO 1'" 
lara Yunan hükilmetince her çcŞlt 
laylıklar gösterilecektir. 
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Su şirketi ·--Bir kariimizin he
saba dayanan 

:/ı,· Q!!l!~ra: • J 
lzmirin misafirleri 

~~~========================::=:i!!!!!!::J==::::::::==:===::==:::::~:::::::::=::::::::::=::::==::::=::=::::!:::==:::::::::::=::=:::==:== Yazan: Eczacı Kemal AKTAŞ 

şikayeti 
Bir kariimizden u mektubu nldık: 
19 / 8 9 3 7 tarihli halkın naşiri efkarı 

olan Yeni Asır gazetesinin baş makale· 
•indeki (Su ve saat) hakkındaki kıy- I 
ltıettar yazılnnnız.ı memnunıy etle oku
duk. Su şirketi her üç ayda peşin aldığı 
lhone ücreti 275 kuruş 25 santim idi. 

1 temmuz 937 den itibaren 261 kuruş 
SO santim oldu. Bu gösterilen ücret 

G. Papagos'un beyanatı 
. 

,;Biz Yunanlılar Türkiyeye bağlıyız, 
burasını vatanımız sayarız,? 

lbenmandan üç ny için kullanacağı on 

Uç buçuk metre mikabı suyun bedeli di- General Hüsevin Fe yzi' nin riyasetindeki yüksek 
)'c 2 kuru pullu bir makbuz '\'eriyor. 'J 

Türkiye 
Tıp kongresi 

938 yılında Ankarada 
toplanacak 

Ankara, 13 {Hususi Muhabirimiz
den) - Bu yıl ilk teşrin ayında Anka-
rada toplanması mukarrer bulunan bü
yük Tıp Kongresi, görülen lüzum üzeri
ne 938 yılı ilk teşrin ayının son haftası-

13.s metre mikabı su 14 kuruştan 189 Irak heyeti bu akşam l stanbula gelı·yor na tehir cdilmi~tir. 
kuruş yapar. 72 buçuk kuruş fazla alı- . Cümhuriyetimizin on beşinci yıl dönÜ· 
tıan ne parasıdır. Bu kumpanyanın 

1
• BAŞT ARAFI BtRiNC1 SAHiFEDE -

1 
rinden General Hüseyin Feyz rıyaset I yeti rıhtımda Mareşal Çalonak namına mü müaasebctiyle Ankarada toplanacak 

•bonenin evinde bulunan su saatinin üç nanlıya kadar herkes Büyük Önderini-: edecektir. Binbaşı Nurullah Mehmet, Genel Kurmay lkinci Başkanı Korgc- olan büyük Tıp Kongresi. ilim sahasın· 
'") k k" b d l"d" k' h . . .. ze ve Türk devlet adamlarına ha\'ran- yüzbnşı Refik ve teğmen Nuri heyete da- neral Asım Gündüz, İstanbul Mevki ku- da on be§ yılda elde edilen başanlan 
~ ı ıra e e ı ır ı, er ay ıçın muş· l k b 

1
. · · · 

ı es ıvoruz hıldır mand kil" K g al C il Cah"t tetkik edecek ve neslin islahı meruu tenden 24 kuruş saat kirası almaktadır. " · · an ve ı or ener em • ı "' 
E\rvelce 26 kuru~ 75 santim alıyorlardı Kahraman Türk ordusunun ınanevrala- RUMEN HEYET! Toydemir, Gencl Kurmay Yarb~kanı etrafmda kararlar alacaktır. 
Su tirketinin aboneye verilen bir mak- nnda büyük bir memnuniyetle hazır bu-

1 
Rumen heyeti pazartesi günü bir. va- Tümgeneral Veysel 'Onivar, İstanbul Arada büyük bir :zaman olduğu için 

ı '-"k b d al 
1 

lunacnğız. Büyük Türk ordusunun kıy- ı purla şehrimize gelecek ve merasırnle Merkeı Komutanı Tuğgeneral lhsan 11- baılıca alimlerimiz. ctüdlerini daha ge-
01J2unu tetıu · uyurunuz erh an ıya- . . ı k ] '-L B' 

1 
h f" 

13 5 
metlı Mareşalıylc ve General Asımla, kar5ılanacaktır. gaz ve heyet refakatine memur edilen niı tutara tez erini hazırlıyacaklardır. 

ıuınız. ınaena ey su sar ıyatı • d"ğ .. k 1 k • fl .. _, b" k 1 ih da l B 1 ·1· 1 · · b ·· · d Ilı "k b d k k il 
1 

ı er yu se ı: as erı şe erınıue ır ere ZiYAFETLER m· ınan r ar ile protokol müdür mu- a§ ıca a ım enmız, u mevzu uzerın e 
ctre mı a m an no san su u anı ır- dah .. .. 1 { t ld ·~· . h ,._ k •· '{ b v 1 a guruşıne t ırsa mı e e ettigımız- Program mucibince General Asım e- avıni Kudret, Yunan maslahatgüzarı, Je- &.onuşma uzere vazı e a~na çagın a-

'- k~lla~ıl~ıyan su a~onn;anın zararına 

1 
den memnunuz. Geçen sene yüksek, kıy- , ycilcr şerefine pazartesi akşamı Pera- neral Konsolos, konsoloshane erkim, caktır. 

111 ıırketinın menfaatıne şırkcte kalıyor. metli Mareşal Fevz.i Çakmağı Bükreste .. . · f k · Yunan at:u:emiliteri tarafından k:ı~-t ı k 11 1 k 1 b d · • . palasta mukellef hır :ııya et verece tır. "':1 -:J· 
az a u anı aca o ursa a onman an tanımak şt>re{inc nail olmuştum.> . . · amı Tekir lanmışlardır. 

hcher metre mikabı başına 14 kuru' AFGAN HEYETI ile: eUer a~ın on y~dıncı akş - Muzika Yunan ve Türk marşlannı 
llıyor Evde kimse bulunmazsa su sa- Af h 

1
. b b h k dagınn Izmır vapurıyle hareket edecek-

. · • . .. gnn <'ye ı yarın - u sa a • e s- . . . çalauı> askeri latalar ihtiram resmini 
•tıne bakmak ıçın memuru gelırse der. I 1 k . 1 k 1 , lerdır. Generallcnn ı·efikalarına Bn. h 1 pres e gc CC<! \'e mcrasıın e arşı ana- ı ifa 'trniştir. 
al bir kağıt eve atıyor. Oc; gün zarfında caktır. Heyet bnskıını Gcnernl Esadul- Gcncrnl Asıın tarafından Moda deniz Bayan Papagos ve Melisih<Js zevçle-

l>ara §irkete ~e-rlimezse su de.~hal kesili-: lalı Handır. Kcı;dileri Sirkecide istik- : kulübünde mük"ellef bir çay verilecektir, rlne refakat etmektedirler. Misafirler 
tor. Açmak ıçın 50 kuruş ucrct alın•· bal edileceklerdir. Yunan heyetini teşkil eden yüksek ze- kendilerine tahsis edilen otomobillerle 
~or, Tapa ücreti diye eğer su yolunu şir- IRAK HEYET! vatın refikaları da beraberlerindcdir. Perapal.ıs oteline inmişlerdir. 
et bo7.mU§ ise 2 lira ~çm~k p~rası alı~ Manevralarımızda bulunmak üzere YUNAN HEYETİNİN GEL1Şt lRAN HEYET! 

l'bor. Memlekette elektrık §ırketı de 'nr I Musuldan tnyynre ile hareket ederken lstanbul 13 (A.A) - Cümhuriyct hU- Trabzon, 13 (A.A) - İran askeri he-
' onman saat depozitosu olarak bir üc- ·· ·r b" "k . · d h k"" . · 'd . . l k b"" .. ali al ku 

1 
mucssı ır suı ·ast netıccsın e ayata uınetının avetı üzerıne yapı aca u- yeti dun şehrimize gelmiş, v · ay • 

ret veriliyor. Müşteri kullandığı kadar .. l · · . ··ks k I k h ·. · 1 ""k d l d h b -~ d 10 kI ı .1 goz erını ~uman yu se · rn eyetinın yu or u manevra arın n azır u- mandam, belediye reW taraıın an -
~ı ovnt üzerinden her ay tahsildar pa.! w d w • k b . . · ! h · , • 

1 
k . ugra ıgı a ı et memleketıınızde derın lunacak olan heyetlerden Yunan eyetı lometre mesafedeki Maçkada ve askeri 

ayı alıyor. Sanıyen abonman c e tıık ·· l k ı { · k il . .. teessur c arşı anmıştır. • bugun snat 15/30 da Romanya vapu- heyet tarafından da Değirmenderede 
\1 anmkatan vaz geçerse depoz.ıto uc- 1 k h""k"" ti, b w h. · 1 h · · • · t" r . • • • . ra u ·ume u acıya ragmen e- rıy e şe rımıze muvasalat etmış ır. merasimle karşılanmıştır. 
etını alarak saatı §ırket alıyor. Şu şı:- . l ~· · . ı B 

L • • • w yetın programını c egi§tırmeml~tir. Irak Yunan orduları Genel Kurmay aş- Heyet, valiyi, mevki komutanını, be-
~Ctindcn yenı bı rabonman su aldıgı zıı· 1 . k T . 1 ğ d · • ·· ·· 
.... .. . k k"ld b" f ıcyetı yarın a şnm oros ekspresıyle •kanı General Pnpagosun başkan ı ın a lediye ve Soğuksudakı Atatürk koşku-
·•1an rnu;ıteııyc şır et şu şe ı e ır a· h . . k h . . 1 r l . tu k şe rıınızc gelcce \'e ararctlc ıstık bal Genci ı .... urınay !kinci Başkanı Genera j nil ziyaret evlemiştir. 
r~ vte;z · cdilccekiir. f Mclisikes ile Yarbay Maııidkis, Binba~ı Heyet bu~ün Aksu vapuru ile !stan-
1 i.8J rBir senelik abone ücreti :; 4 Irak heyetine yi.ıksek Irak generalle-' Korozisden ıni.irckkep olan Yunan he- i bula hareket edecektir. 

Mt. mikabı su 

Son mu? 
Tientsin, 13 (A.A) - Japonlar Tien

tsln - Pekin demiryolunun himayesin
den ibaret olan gayelerini elde ettikleri 
için Japon ileri hareketinin nihayet bul
duğu bildirilmektedir. 
Bir kaçakçılık ihbarı 

Gümrük kaçakçılığı 
Ankara, 13 (A.A) - Geçen bir hafta 

içinde gümrük muhafaza teşkilatı dör
dü ölü iO kaçakçı, 508 kilo gümrük, 41 
kilo inhisar kaçağı, bir kilo 400 gram 
uyuştunıcu madde, 7 silah, 41 menni, 7 
kaçakçı hayvanı ele geçirmiştir. 

Bir lspanyol 
Vapuruna torpil 

isabet etti 
Tunus, 19 (A.A) - Geçen gece Tu-

lzmirin bir hususiyeti vardır. Ankara 
gibi, İstanbul gibi yabancısı çok değildir. 
Memleketimiz Istanbuldan sonra Tür
kiyenin -en büyük ve en fazla nüft.ıslu 

şehri olmasına rağmen mesahai salhi-

yesi itibnriyc yaygın ve uzun oluşundan 
pek kalabalık değildir. Mülhakatlılar 
sık sık İzmirde göründükleri için onlar 

da yabancı sayıhnamal.:tadır. Ege böl
gesinin bir hussiyNi d : mesclfı Aydın
lının hem Aydınlı hem İzmirli oluşu; 

Manisnlının, Urlnlının, Salihli, Turgut. 
lu, Bergamalının birer defa da İzmirli 
oluşları vardır. Demek oluyor ki İz
mirliler dediğimiz vakit İzmir ve mülha
katı halkı hatıra gclir ... lzmirde İzmir-

liler aşağı yukarı birbirlerini öğrennıiı 

şahsan ve gıyaben tanışmış bir halde
dirler. Her fuar zamanı lzmir, sokak· 

larda İzmiri ziyaret için gelen kadın11.ı 

erkekli n~şeli gruplara rastlamaktadıı\ 
Yabancıların bollaştığı günlerde dikkat 

ediyorum biltün İzmirliler, tzmirin ya
bancılanna yollarda, vapurlarda, tram
vay ve otobilslerde yer vererek misafir 
ağırlamak gibi bir duyguya kapılıyor-

lar. Bugünlerde de !zmirde yabancı si· 
malar çoğalmağa başladı. Bütün tica· 
ret})auelerdc otel ve lokantalarda misa· 

firlcre itina ediliyor. Acaba Izınirlileriıı 
İstanbullulardan daha mı çok misafiı 

severlikleri vardır? Yoksa lstanbuldı 
yabancıya her kes alışık ve hatta İstan· 
bul halkı birbirine yabancılık duyuşun• 

dan mıdır, her kes bir başka filemdedir 
Büyük şehirler böyle olur. Çengelköy

lü, Bakırköyünde, Erenköylü, Şişlide 

yabancıdır. Güzel tzmir h<!r zaman 
misafirlerini tanır ve her zaman onlara 

hürmetkardır. Yol bilrniyenc bir şey 
sorana her İzmirli güler yüzle cevap ve
rir. Bir fincan kahvenin kırk yıl ha-

tınnı sayan her Türk lzmirden mem
nun ve hoşnut dönecektir. Misafirleri· 

mizi ağırlamağa hep hazırız. Onları 

bekliyoruz. 
11 • • •• 

Seferihisar 
9 Masarif 

19 Su saati 
nus açıkınrında torpillenmiş olan ıspan· Gene, leri c, alışıyor 
yol vapuru 9.500 ton benzin nakletmek-Halk Hatay Toprağımıza Mümessilleri Gecti 

' 
7.50 Muhtelif masarif 

48.33 iki sene evvelki foturadır. 
Bu faturada gösterilen su saati için 

'1ınan 19 lira ne parasıdır? Saati abon· 
b'ıana satıyor mu, emanet mi veriyor, 
depozito mudur} Her ay müşter'iden ay
llca aldığı 24 kuruş saat kirası nedir? 

Su almayınca derhal yolu bozup su 
'-atini şirket neden a1ıyor} Elektrik şir
~ctinin tatbik ettiği usul aynen su şirke
tine kabul ettirilecek olursa halkın hak
lı korunmuş olacağı aşikardır. 

Bu hususların tenvir buyurulmasını 
derin saygılarımla dilerim. 

Karantina Sanatlar mektebi 
arkası No: 1 F- Azmi 

Şehirler 
Bombardıman 

ediliyor 
Av:ila, 12 (A.A) - İspanya hi.ıküıneti 

tal'Ynre kuvvetleri her gün dahilde şe
hirleri bombardımana teşebbüs eylc
llıektedirler. Hede! bilhassa Toledo, Ta
~\'era ve Aviladır. Dün Toledoya iki, 
'l'aleveraya üç, Avilaya altı hücum ya
Slılnuş ise de tayyare topları hükümetçi 
tayyareleri geri püski.irtmüşlerdir. 

Tayyarenin kudreti 
Moskova, 13 (A.A) - Levanev.skinTn 

1daresinde bulunan 209 nakliye tayya
l"esi 1935 başlangıcında inşn edilmiş ve 
hQl- biri 850 beygir kuvvC'tindc 4 ınotör
lcı nıücehhez bir monoplandır. Sürati 
~atte 280 kilometre, uçuş halinde .-ğır· 
1t:ı 35 tondur. 

1 
'.rrıy~ arcn;n ],ısa \"e uzun dalga ile iş· 
Yen ktıv'\i etli bir radyo postası bir d~ 

17 ınetre tiz rinde isleyc.n bir kısa d<il
g;; Po tası vnrdır. Okhljcn mıktarı 20 

tlik uçuc;a göre he ap cdıl ni tir. Ta;y--
l<ır(' lıundnn evvel 50 bin kilometr.: yap
?'tlıstır. 

Yeni bir sefir 

te olan Campemodor ·vapurudur. Mü- Seferihisar, 12 (Hususi) - Se 

Silahlı Araplar Hühümet Konağını !!!.':..ba~~~~~:·:~1::';~~k ~~: '.~,i~'.~'.,:-~1::.~~:~~~"_:;:~ ·~:ı: 
duklarını beyan ve mütecavizin lspan- ları faaliyetlerini artırmışlardır. 

B t '/I J/ k • l T •• C k yol nasyonalisti Q}madığuıı ilave etmiş- 27 parça sazdan teşekkül eden as ı. lY.l a ına l UTen Jerdir. müzik kolu lzmir Halkevinden le· 

• . • • .. •• •• H Suikastten sonra ,mtaki~\'J·eytetiği daha dokuz parça sazla 

At l Altı V' J ız Olr_Jurul'_Ju edilmi~tir. Müzik kolu 9 
eşıy e n.arueşım Uı Ui Bir c,ok A rap zabit- eyıeıı bayramına iştirak için şimdi-

den hararetle çalışmaktadır. 
lardır. - Baştaralı birinci sahifede -

Bazı Arnp unsurlar Türklerle geniş bir mücadeleye giri
şerek mezalime bnşlamışlardır. Türk avukatlanndan Bay 
Sünni isminde fedakar bir kardeşimiz tabanca kurşunlııriyle 

Bu vaziyet karşısında bir 
ediyorlar. 

[eri kaçtı · lzmir kurtuluş gününden sonra 
çok Türkler hududumuza iltica Beyrut, 13 (A.A) - Birçok zabitlerin' spor ve temsil kollan da faaliyetleri· 

ortadan kayboldukları Mw.-uldan bildi- ni en faydalı şekle koyabilecekler· 
HALKEVtNt BASTILAR kt d B nl G 1 B k rilme e ~·.. . u arı~ enera . e ir ldir. Bilhassa komşu ilçelerle temas-

ağır surette ya lıınmıştır. Antakyadaki Halkevi binası mUtccavizlerin iştirakiyle 
TORKLERE ATEŞ jandarmaların da yardımiyle basılmıştır. Memurlar, bera-

Kuseyri Mustnfanın evinden Türklere makineli tüfekle berlerinde getirdikleri bir takım vesaiki orada bulmu;ı gibi 
ateş edilmis, sekiz kişi nğır ve hafif surette' yaralanmışhr.. göstermişlerdir. 
Bu haydutça tecavüz derin bir teessür uyandırmıştır. Bir çok Türkler gecenin Mlat birinde Antakyayı terketti-

KIRK BiR YARALI ler. Silahlı Araplar tarafından hükumet konağında müthiş 
Suriyeden Antakyayn gelen bir bozguncu komitesi Türk- bir cinayet işlenmiştir. 

!ere çirkin tecavü;derde bulunmuş, kırk ~'.r T~r~ yaralan-! Evlerine çekilen T~rkle_r hayatlarından . emin değildir. 
mıştır. Bunların altısı maalesef hayata gozlcrını Yummuıı- Hatay Halkevi mümessıllen Antakyaya geldıler. 

Sıtkının olumıyle netıcelenen suıkast· ı Iar takviye olunacaktır. 

ten mesul kimseler ol~p bu .sebepte~ do- Seferihisarın bando kolu geçen 
layı kaçtıkları tahmin edılmektedır. hafta pazar günü Çeşmede;-bu gü. 

Sov yet tay yare si zel plaj şehrini dolduran halka gü-
Moskova, 13 (A.A) - Dün S?.at 21/ 50 

1 
zel saatler yaşatmıştır. Gençlerimi2 

de Levanevskinin tayyaresi 63 derece Çeşmeyi ziyaretlerinde ve dönüşl<>· 

arz ve 40-2 derece tul dairesi üzerinde rinde samimiyetle uğurlanmışlardır 
bulunuyordu. lsm ail Gökıin 

••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• -·····~ Cebeli Dürüz de i syan var Italya manevrasının hedefi 

Asiler AµJudada güm- HintyolukapadıJamıya
rük binasını yağma etti cağı neticesine varıldı 

Cebcliittarık önünde bckliyen lngiliz gemileri 

Bulgar yadan 
gelen muhacirler 
Doğanbey ve Ürk mez 
köylerinde yerleştiler 

Seferihisar, 12 (Hususi) - Bulgari
tandan gelen 800 hane muhacir kardeş
lerimiz Doğanbey ve "Ürkmez köylerin
de, bu köyler halkının evlerine misafir 
olarak ) erleştirilmişlerdir. Sakız ağa
cında Gnliııos çiftliğinde bu muhacirler 

için kurulrıcak olan nümune köyil 1938 
senesi baharına kadar ikmal .edilmiş bu
lunacaktır. Galinos çiftliğinin toprak
ları bu Royliilere tevzi edilecektir. Hay· 

\anları, çift arabaları ve çift alatları ile 
birlikte gelen muhacirlerin derhal müs• 
tahsil hale gelmeleri için her tedbir alın· 
mıştır. Karde lcrimiz anavatanın kuca
ğında sıcak bir kabul ve alaka bulduk-
1 .. rından memnundurlar. . ·-· · ··· .,,_ ... Vindsor Dükü 

1 
lYio ko\•a, 12 (A.Aj - Bugün sc:.::ıt 

8 15 de Lc\'anevskinin idaresi altında Suriye Subayları 
~ltı ki id n mürekkep bir mürettebat Dciri Zor, 13 (AA) - Havas ajansı 1 Djorirch posta arabasının içindekiler-

Pari", 13 (ö R) - Londranın Libe- yakınlaşmn mi.izakerelerine rağmen bey

ral gazeteleri Muı:ı olininin Sicilya scya- nemilcl vaziyetin bu kadar karışıklığı 
hati kadar Sicilyndaki manevralar mü- içinde bu seyahatin cSulhçu bir seya
nnsebeti~ le de endişe izharında devam hab addedılcmiyect>gı kanaatini besli-

Bclgrnd, 13 (A.A) - Pravda gazetesi 
Dük ve Düşes Dö Vindsorun Ağustol 
ayının ikinci yarısında Dalmaçyaya ge
lerek Yugoslavyadaki Lloyd ismindeki 
Yugoslav seyrise!ain şirketi idare ko
mitesi reisi B. Banatza misafir olacakla. 
rını istihbarına atfen yazmaklaclır. 

e dört ınotörli.i 209 N. tayynresi hiç bildiriyor: le birlikte ortadan kaybolmuş olduğu 
~e~c inıned n Mosko\ a - Şım::ıl Kutbu - Evvelki gün ıısiler tarafından Amou- Lildirilmektedir. 
aırbanks uçucm için har ket ehuştir. da lrnsabasınıı knrşı yapılan taarruz es- Hnlcp istasyonunda dahilden gelen ve 

l" ~evyork, 13 (A.A) - Sov~et taH··· ınnsınd. f;Ümrük binaları yağma edil· asilere gönderilmekte olan mühim mik-
C!cılerindcn alınan bir telsiz habeııne miştir. l\1otörlü bir müfreze gönderil- tarda mühimmat ve kurşun müsadere 

&vı-e, tay1 areciler saat 8 O:? de (İngiliz 1 mişse de- asiler dnha evvel knçmış bulu- edilmiştir. 
~ti) kutba 90 millık bir ınl'SafC'de bu- 1 nuyorlardı. Beyrut, 13 (AA) - Deiri Zordan 
l'llntn:kıa ıdiler. Ayni habere göre tal-1 Takibata iştirak eden tay,areler isyan bildirildiğine göre, ordunun süratle vaki 
CU-ccılcr biraz sonr.ı kutuptaki Sovyct mmtakasında üç mevkij bombardıman olan müdahalesi sayesinde nifak hareke· 

Pınııı u tünden uçacaklardır. 1 etmi .. tir. tine nihayet verilmit ıibidir Mütamz-

ediyorlar. Londra ve Roma arasında 
........ ......................... --
!arın kaçmasını müteakip Amuda dön-
müş olan ahali kargaşalıklar ve mukabe-

le bilmisil korkusundan isyan ve gale
yan mıntakasını terke davet edilmişler
dir. Ahali ordunun nezareti altmda Ka
m11hya çekilmektedir, 

yorlar. . . ..... ,. 
Sicilya sularında yapılan son deniz 

manevraları Hindistan yolunun kapatıl- fngiliz kuvvetleri 
rnası gayesini istihdaf ediyordu. Yapılım Hongkong, 13 (A.A) - İngiliz kuY.. 
tecrübeler bunun şimdılık bir -hayal ol- vetlerinin burada bulunmakta olan ta
duğunu gösterdi. Şimdi İtalyan kata ve I buru hemen Şanghaya gitmek üzere va
hava kuvvetleri daha başka bir tecrü- ı purlara binıneğe amade bulunınaktam.. 

&111~11 bulunuvorlo. lar. 
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- Daha bir saniye bekleyiniz rnatma
ul. .. 

Bir dakikanın hic; bitmemesini ister
di belki... Nikol küçilk kaşıkla fincanı 
karıştırdı, tadına baktı, sora fincan muh
teviyatını bir nefeste yuttu. 

- Çok §eker koymuşsunuz, 
- Matmazel... 
- Zararı yok.,. 
Uzandı, basını vastıl!a davadı ve sn· 

nşın saçlarının halesi içinde belirdi. 

N 4 

Japon yanın 
" t:G .ı 

hakiki cehresi • 

F 4-
. !\~. 

=-

müessesesi 
191

,, 

Sıhhat Vekaleti, Karşıyakadaki ~~el' 
Dilsiz ve Kör1er müessese ini gcnış d• 
miyc karar vermi~iir. Kendi brıı'[)Ş111 e9 
memleketimiz.in en modem müesS~;ı~ 
olan Şağır ve Dilsizler cnstitüSÜ ytı 
sayısı yüz. clliy"' çıkarılmıştır. 0,ıcıı 

Enstitüde şimdiye kadar elde c :oı• 
neticeler çok memnuniyet bnlııştır: cıe 

ıı1}1 
çok gençler, noks;ınsız. olarak ceı 
iade edilmişlerdir. '/.fi 
~LDJ7.zz7J.ZYJ.ZZZZZ77J'fi 
Kiralık ev aranıyo~ 
Basmahane, Tilkilik, Gl\%İ b~,: 

1..:;çUP 
varı civarında 3 - 4 odalı ~.. e-
bir ev aranmaktadır. ldarehrflll 
mizde Kemalettin Şükrü a 

1 

müracaat. ---~ 
~ .. lf'Z/!ZJ.Z7J.ZLZ7J".LTJJ:,/~r 



r? için boşanır 
·~::"!!'""...,,._~~--, 

Bir hikimin 
hatıraİarı 

Yeni Bir Şirley Tampel 
Viyanalı küçük bir yıldızın muvaff a
kı yeti Berlinle Viyana arasında 

bir hadise çıkaracaktı A 

sıyası 
• 

Hakim önünde: 
ister zengin olsun, ister fakir, bo .. 
şaumak istiyen bütiin kadınlar 
muhakkak hergiinden fazla güzel 

çalışırlar 
.. .. ..,, 

gorunmege 

Avusturyalı küçük yıldız Trod Star
! km parlak tali bir vals havası ile başlar. 
f Esasen Lannerlcrin, Veberlerin, Straus
larm müzikleri ile havasr dolgun olan 

1 bu diyarda en büyük aşklar kadar en 
1 büyük hayat faciaları ekseriya vals ha-

l vaları arasında başlamıştır. d"'ı,,....,61n '!rod, daha dört yaşında iken zeka ve 
kabiliyetini göstermişti. Iki iri ve duru 
mavi gözlerinin şeytanca bakışları onun 
ne yaman bir çocuk olduğunu ısbat edi
yordu. Açık kestane rengi saçlarının 
buklelediği sevimli yüzünde cana ya
ktn gülümsemeleri hiç eksik olmazdı. 

Pariste B. 11.FALAN» ile Bn. «FiLAN» arasında açdan be- 1 Dans etmesinı çok severdi. Dans, bu 
şanma daoalarmın ilk «BARIŞMA» teşebbüslerine bııkan hô.- ~ küçük yavrada adeta bir allah vergisi 
kimler tamamen ayrıdırlar oe bunlar, uzun ııeneler bu İşle uğ- idı. öyle hocadan falan ders almamış· 
rafa uirafa bu ince, nazik mulelılerinin eri olmuşlardır. Bu tt. Bununla beraber en güç figürleri 
hakimlerin, oazileleri icabı, öğrendikleri birçok aile sırlaT1, kendine mahsus ve yaşına yakıştırdığı 
aile faciaları oardır .. Bu ıırlar, karı - koca - hô.kim arasında bır hususiyetle ve o kadar mükemmel 
kalmakla beraber ezeldenberi oynanan İçtimai facia veya ko- yapıyordu ki, seyredenleri hayrete dü-
med;yaların çefitli örnek ve husu~iyetlerini .taşırlar. • . . • . şürüyor, pann3k ısırtıyordu. 

Ben senelerce vilayetlerde oe nıhayet Parıste sulh hiikımlıgı Trod mahcup, sıkılgan tabiatli de de-
yaptun Karı koca davalarından binlercesini dinledim. Bin- ğıldi. 
lerce ~lenin ;yıkılmalarını intaç eden sebepleri öğrendim. , _ Haydi küçük bir dans yap baka-
« YUVA» ;yı içinden kemiren kurdun oe dışarıdan tehdit eden lım . 
tehlikenin ulalı, büyjjk, ehemmiyetli, e!ıemmiyetsiz nevileri Denildi mi, ikinci bir teklife, rica ve-
ile lrarfdQftım. ya ısrara yer vermez, derhal yerinden 
Şimdi mütekait bir adamım. Çekildiğim iati~ahat köşesind~ fırlar ve her kesin haklı olarak alkışla-

geçen gülerimi düfünüyorum. Neler görmedım, nelere şahıt rını topladığı numaralarını yapardı. 
olmadım iri.. Nerede bir karı koca .. Nerede meaut bir çilt gör- Gazetelerin ondan bahsetmesi ve yıl-

' ' 

'• 

sem ne zoman bir nifan oeya nikah törenine davet edilsem, dızının parlaması ilk defa bir hayır ku-

haya, ta oe - -·-.J-t- lr-•fı gu"len bu ,.iftlerin günün birinde ve rumu menfaatine verilen bir suvarede -- f im -~ ~ - '" temadiyen objektife baktıkları için i i 
birbirlerine somurtarak sulh hakimi lrarrıaına çıkacaklarını yaptığı danslarla başlarrııştır. bozarlar. Anladınız ya. Sırf filim bozul-
gözümün önünde canlandırıyorum. Bu suvarede Trod öyle mükemmel masın diye ve iktısadl bir düşünce ile 

• • • bir surette Mavi Tuna valsini oynadı ki, 
k Trodu istiyoruz. 

Kenili kendime şöyle düşün- mobilye falan yok.. Benim ma a· ertesi günü bütün Viyana gazeteleri on- Kadın inandı ve razı oldu. Halbuki 
dii M d m ki 0 kadar çok derd mım, bir zabıt katibi masası bır dan bahsettiler. Resmini bastılar. rejisörün Troda vereceği nzife çok 
dinI~im,a o a kadar çok aile faciaları· kaç koltuk.. Bu ko.ltu~~ardan ikisi Bu, Trod içın şöhret ve muvaffakıye- mühimdi: 
ııa ·-'-it oldum, uzun tecrübelerim karşılıklı, fakat bırbınnden uzak d tin ilk basamağını teşkil etti. Vak•• filim" de ancak u··ç be• dakika 

90" • • k im Karı koca e'.-"iya önüm e son ~ • 
'far, gördüklerimi, hakiki isimlerını onu uştur. . B' b" 1 · · Küçükler daima ve her yerde sevilir- kadar beyaz perdede görünecekti. Fa-
...:ı. lek f t O h ngı taraf olursa olsun kavgalarını yaparlar.. ır ır erının . T 
.. ...,.etmeden, mee sırrını aş e • avacı a - d k" k d suratlarına son '·inlerini, son haka- !der. B __ hru sel_vg. ıkdendk' ufvvdetalaralaınn vkeullanro- kat bu üç beş dakika bütün filinin ağır-
ıneden ve eadecc müstear adlarla bu koltukların sagın a ıne a ın, .., 
h 1 dak. k k t retlerı"ni savururlar .. Bunları derhal ı un ş.o e ını e. n ı ay. af. al - lığını taşıyordu. O, ıntihar eden baba-
adı" ··ler·ı t .. ..Ut ederek yazsam, so um ıne er e 0 urur. k t b k t t ka ili di tham al d b 1 ~ -.-- d 1 b amirane ve hakimane bir tavırla ına ıs eyen ır ço. ıcare '.rm arı sının t' . 'ye i tın a u unan 

acaba faydalı bir İf yapmıt olur Kan koca arasın a yapı an u derhal harekele geçtiler. Kendı malla- annesini bütün masumiyeti ile mahkeme 

du. Her taraftan protestolar yiikselı 
ve Trod Viyananın öz malı olarak kal· 
dı. Kaldı ama Alman firması intikaın ' 
almakta gecikmedL Trodl'un çevirdiği ' 

ilçüncü filmin, senaryosu evvelce san· 
sörden geçmiş olo:asına rağmen Almaa 
sansöril A!manyaya girmesine mAnl ol· 
du. Avusturya filim kumpanyası ise bu • 
filmin bilhassa A!manyada gösterilmesi· 
ni düşünerek geniş masraflara girlşınif-
ti. •• 

Bu vaziyet, Avusturya firmasını if. 
lllsa sevketti. 

-uyum' kar•ıla•manın yegane şahitleri ben sustururum •. 
•u ' • • h d k rını reklam için onun kısa filimlerini çe- huzurunda müdafaa ve kurtaracaktı. Alman sinema kumpanyası memnun• 

Yıızılarlm-, okuyan karı veya ko- ve zabıt ka'tı'bı'mdı'r.. Bir çokları, uzurum a son ar- dil f 
1 k k . kerek beyaz perdelerde göster · er. Trod filimde 0 kadar çok muvaffsk: du. lfll! eden Avusturya irınasına: 

calar. Onların l·çın· den kendı' yuva Ben, 1"kı' tarafı da dinlerim. iddia. şılaşma arının pe ısa sıiren zama- da Bar •·'- L ••• 

b k . . "b" Trodun sinemaya ilk adımı işte oldu ki bütün gazeteler ondan yalnız Vi- - Mademki iflAs ettin. i aru.o. ""'-"" 
.... detlerı·nı· koruyacak bir ibret edı"len •uçların, ı"thamların ehemmı- nını adeta itmiyece ımış gı 1 uzun rodl bl 
..._ 

0 I böyle reklam !ilimleri ile başlar. yananın değil, bütün Avrupanın Şirley dan sonrası için küçük T u • 
der ••• çıkar-L'lirler mı· > yet ve ag"ırlıg·ım azaltmag"a çalı••- ve işkenceli görür er. ı auı ' H lb ki b 1 h • · Fakat ne olursa, nasıl ve ne surete Tampley'i diye bahsettiler. ze verebilirsin ..• 

Bu .uale mantıkım «Evet» ceva· rım .. Eg• er varsa çocukların mevcu- a u · un ar on sene, atta yır- • • b" olursa olsun bu bir başlangıçtı. Viyananın Burg tiyatrosu onu anga- Bu teklif, Avusturya kumpanyasına 
bina Verdi· •• l•te bu satırlar, bu hatı- dı"yetı"nden bahsederim .. Onların ha- mi sene beraber yaşamaga ve ır 1 ilın fı • ha k k 1 · Bir gün Avusturya (Mondia F ' ) je etti. Artık annesi de yavrusunun sa- Trodl etrafında Almanyada çevrilen • 
ralar bu makaatla Yazıldı.. Tesiri yat, 1' •tı"kbal ve menfaatlerı' namı- yastığa ş oymağa at anmış ın- k d klı il nla ·" 

1 
, sanlardır. sinema şir etinin rejisörü Tro un anne- nal hayatına intisabına ınfuı.i olmadı. rildakları bütün açı ğı · e a tın...,• 

o ursa ne mutlu.. na yuvanın yıkılmaktan korunma- dak' sine baş vurdu: Viyanalı filim kumpanyası ikinci bir kMi geldi . 
..LA.-A.. Kim bilir, belki son anın ı sa-
w H N sını tavsiye ederim. b 1 ki k 1 dk - Yavrunuza çevireceğimiz filimde filim daha yaptı. Bu filimde birinci de- Ve derhal şu cevabı verdi: 

Kar·, koca davalarına baktıg• ım Nı"hayet son çare olarak «Af»a ırsız ı arı, uzun yıllar at an ı - F ka -•-
1 · k ı· h k ·kl · bir rol vereceğiz, müsaade ediniz. recede rol alanlar arasında Olga Çeko- - Evet, vakıa ifil! ettim. a t ..,.... 

nıahkemenı'n sagı· nda ve solunda ha• vururum.. arı ış ence 1 ayatın. çe tı en ıs- kl 1 1 k nk rd Kil • t 1 h l d ·· 1 · Dedi. Kadıncağız bu tekliften ürktü. va gibi şöhretler de vardı. Fakat Trod ca ı arım a o o ato yaptun. -
ayrı ayrı iki bekleme odası vardı.. -Tekrar ve son bir tecrübe da- ırap arın atır anma an, goz erın- kefil 
b 

la • Ka de canlanmadan ve bir an evvel kur- Henüz pek küçük olan yavrunun ah- rolünde o kadar muvaffak oldu ki kum- çük Trodl da ödeyeceğim paraya · 
unlardan biri kadın ra ya~ı « - lı.a yapınız .. Belki aranızdaki anlaş- 1 I l k lak ve maneviyatı üzerinde sinemaya panya ilanlarında onun adını birinci de- oldu. 

llıllara, diğeri erkeklere, yanı «Ko- mazlık, geçimsizlik veya kusurlar ~~ ma arzusundan i eri ge ıne te- girmenin fena ve ezici bir tesir yapaca- recedeki şöhretlerden daha evvel zikret- Hesabın bu cephesini Almanlar dü· 
ca»lara malısustu. ortadan kalkar. Der<m. ır.. *** ğından korkmuştu. Bir tayyare zabiti meği kendisi için daha karlı gördü. şünememişlerdi . 

. Eskide~. k~ ~oca, . malıkemeye Bu sözlerim, tıpkı bir hastaya, iyi Karardan sonra erkek ekseriya olan babası ise bu teklifi memnuniyetle Bu ikinci filinin kazandığı muvaffa- Avusturya matbuatı, Almanların bu 
Rırme nobetlerını aynı odada bek- olmak imkanı varken hastalığın ıs- 1 ha d karşıladı. kıyetten sonra Trodl, senaryosu doğru- fırildaklarına şiddetle hücum ettiler. 
ierlerdi .• Fakat bu tek odada bir çok tırahına katlan deıneg" e benzer. yha nız d · şına çıkabr gidekar.daKa ını Maamafıh re-ôıso· ··r, Trodun arınesini dan doğruya kendisi üzerine yap·•-·· Hatta bu meseleyi milll bir izzeti nefıs 
- k ki kar 1 d" l · ' emen aıına ya ir ar şı, ya , ~ 
eb~ ek derin da ıalıaknı ovm.e e~ ve Bunu anlıyorum .. Anlıyorum am- annesi, ya kız kardeşi bekler. kurnazca kandtrdı: cDenizcilerin Çocuğu• filmini çevirme- meselesi şekline bile soktular. 
ır a ının m emeye gırm en ma insanlık vazifesi, hakimlik vazİ· ş· d " k h d k h - Hiç merak etmeyiniz! dedi. Yavru- g· e ı..-·ladı. Nihayet Alman propaganda bakanı 

Önce kocasını öldürmesi, odaların ıın ı artı sa ne ve e or a- ~ 
ayrılmasını zarurt kıldı. fesi ve nihayet cemıyet vazifesi ~- zırdır .. Oynanacak olan büyük ha- nuza vereceğimiz rol, sizin korktuğu- · Bütün bu muvaffakıyetler Berlindeki Dr. Gobels Trodl'un çevirdiği. filmin Al-

t 1. 1 b hıç f' k ed nuz kadar ak a aL'°kı Uze- sın· eına fırın" alarmı kıskandırdı. Bunlar, manyaya girmesi yasağını kendisi ver-Kadınların bekleme odasına gi- na eme ı sarsı an ır yuvanın yat acıası veya om yasının eş- onu yorac vey cwı 
değilse daha bir müddet için yıkıl- has ve figuranları sağ ve solum· rinde menfi tesir yapacak şekilde değil Avrupanın Şirley Tampleyini Viyana- mediğinl ve bu işte bir yanlışlık oldu• 

relim. ı ed" B" d k ' od la d h o sadece fı'gur·· an gı"bı" bır" şey olacak. War · u · d alına"" tasa ts•·tar ğunu alenen ve resmen bildirmek men. Burada duvar dibine sıralanmış mamasına ça ışmamı emr ıyor. ır a ı a r a sa neye girme sıra- ın e erın en ı;• r w • 
tahta kan~peler var .. Kadınlar, bu dokto~, muhakkak surette ölüme !arını bekliyorlar.. Onun yapacağı ~i ondan başka herhan- Trod Viyanada senede 6 bin şilin buriyetinde kaldı. 
kanapeler üzerinde oturarak kar- malıkum olduğunu ?i.l~iği hastası- Perdeyi açabiliriz. gi bir çocuk bile yapar. Trod'u tercih alıyordu. Alman firmaları onun babası- Şimdiki halde küçük Trodl Viyanada-
§ıma çıkacakları anı beklerlerken nı ıstı~~P .. ~ek"'.eme:ıı ıç_ın. dalıa ~a- Mübaşire emir veriyorum etmemizin sebebine gelince, o, reklam na senede 30 bin şilin tekllf ettiler ve dır. Fakat acaba yarın Alman firma• 
birbirleriyle dertleşirler veya avu- bu~ oldurur mu~ Bır hakım de oy- - Marestalları çağır. fillmlerl yapilırken objektif önünde dur- bir mukavele imzalattılar. Bu haber Vi- tarı onu almak için yeni entrikalara baş 
katlan ile görüşürler •. içlerinde ses- ledır. . -BiTMEDi - mağa alışmıştır. Başka çocuklar mil- yanada kıyametin kopmasına sebep ol- vunnıyacaklar mı? 
. d - ••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• sız sa aslZ oturanı, agız açmıyanı ••••••••••••••••••••••••• 

pek azdır. Hemen hepsi de genç ve.. Nil vadisinin garbında, Kahire- Ço•• 1 t d b • • yet şafakla beraber kurgunlar bittL 
güzel.. Bazılan önce müteessir ola- den çıkar çıkmaz Libya çölü başlar. or asın a ır Jsyan Avrupalılar artık son saatlerinin 
rak çıktıklarını göstermek için göz- Geniş Afrika çöllerinin bir dalgası geldiğine, ölümlerinin muhakkak ol-
lerini oğuşturaralt kızartırlar •. Söz- mahiyetinde olan bu çöl, kızgın duğuna iman ettiler •. Amelelerin ya-
de ağlamış olduklarına beni inandır- kumları, yakıcı güneşi ile adeta ce- 20 A 1 3 b .1 b h k d 600 b d .. pacakları yeni bir hücumu karşılı· 
rnak isterler. Bazıla,rı da hakikaten hennemden bir köşedir. . vrupa 1 ta anca 1 e sa a a a ar e evı yaınıyacaklardı ve onların ellerinde 
ve hiç durmadan ağlarlar. ister zen- Burada yol yoktur .. Yalnız ara J h k k B • müdafaasız ve mukabelesiz valışi· 
gin olsun, ister fakir olsun, boşan- sıra Mısır ordusunun zırhlı otomo- Sİ el Jna arŞJ oymuştur... U ÇetlO çarpışma cesine param parça edileceklerdi. 
malt için malıkemeye gelen her ka- billerinin geçtiği bir pist vardır. Tam bu sırada ve birden bire bir 
dın muhakkak her günkünden da- Kahireden çıktıktan sonra bu askerin mÜdahalesİy(e durdu yaylım ateşi baş~dı.. -
ha fazla güzel görünmeğe çalışır .. pist üzt:rınde 120 kilometre kadar _ _ Amele son hucumunu mu yapı• 
Tuvaletine daha fazla itina eder.. gidilince bir göle rastlanır •. Bu gö~ geçerken yolunu şaşırıp çöl ortası- beraber istiralıate çekilmeğe hazır- Mühendislerden biri telefona sa- yordu ) 
Daha şık geyinir. hayati eseri olmıyan kum deryası na indiği zaman onu kurtaranlar lanırlarken, Vadii Natrumun Ka- nldı.. Hayır .• Kahireden imdat gelmişti. 

Kadınlann bekleme odası, le- içinde sanki Allahın bir nimet ve Vadii Natrumun bedevileri ile bu hireden YÜz yirmi kilometre uzakta- Tehlikeyi Kahireye haber vere- isyanın ilk anında nasılsa kur-
vanta, pudra kokusu içinde bir ıt· merhametidir .. Beş yüz metre bo- tuz ve soda fabrikası olmuştu. ki unutulmuş köşesi patlıyan yüz- cekti.. tulabilen, Avrupalı mühendis, eski 
riyat mağazası havasını taşır. yunda ve iki yüz metre eninde olan Bir kaç günden beri fabrikanın !erce silah sesleri ile sarsıldı.. Fakat Bedeviler telefon hattını bir otomobil ile Kahireye kadar git-

Erkeklerin odasına gelince : bu gölün suyu müthiş surette tuz- yerli ve Bedevi olan 600 amelesi Kamalar kınlarından sıyrıldı. Is- kesmişlerdi. miş ve hadiseyi haber vermişti .. Ka-
Burada yine tahta masalar üze- ludur .. lngilizler bu tuzlu sudan arasında gayri tabii bir hareket baş yan ve İntikam sesleri yükseldi.. Be- Biraz sonra elektrikler de söndü. hireden hemen yola çıkarılan kuvvet 

· 1 la k f k d il' 1 b 1 1 1 · d 1 d (' d F b "ka ve zırhlı otomobiller tam zamanında rınde yer almış kocaların surat arı fayda nma ırsatını açırmamış- göstermişti. yaz er ı ame e aş arı yer ere ae- yı su epo arı e ın i.. a rı ya 
ekseriya asıktır .• Konuşmazlar, dert- !ar ve göl kenarında bir tuz ve soda Bu ameleler esasen tuhaf insan- rildi •. Barakalara hücum edildi .. An- ve diğer barakalara ateş verildi ..• yetişmişlerdi. 
!erini söylemezler .. Ağızlarını bıçak fabrikası kurmuşlardır.. !ardı. Hepsinin de bellerinde mulı.ak- !aşılmaz bir kin, yerlileri Avrupalı- Gündüz, kızgın güneş altında ku- Amele ile askeri kuvvet arasın· 
aÇmaz .. Felaketlerini ayni felaketle Çölün cansızlık içinde uzanan kak birer hançeri vardı •. Ekserisi, !ara karşı tahrik etmişti .• Fabrika di- mun kızıl ve kızgın renginin aksini da çarpışma başladı .• Mitralyözler 
buraya gelmiş olan derd ortaklarına ufkunun ölü soğukluğunu bu fab- omuzlarında silahları ile çalışırlar- rektörü Rako, ameleyi teskin etmek taşıyan gök yüzü şimdi gecenin bu tam beş saat işledi .. Bedeviler tam 
açmakta adeta utanır gibidirler.Müs- rikanın tahtadan, tuğladan ve çinko- dı. Son günlerde sayıları T rablustan isterken yaralandı .. Arkadaşları onu koyu karanlığında yükselen alevle- beş saat çarpıştılar·• Nihayet bu Çe· 
takbel bekarlık namzedi olan bu dan evleri, depoları ve tesisatı ihlal gelen bir takım yeni amele ve çoban- hemen düştüğü yerden alarak ölüm- rin korkunç kızıllığına makes olu- tin çarpışma asker kuvvetinin za
bugünkü evliler, tıpkı hır berber sa- etmektedir .• İngiliz, Fransız, lsviç- !arla da artmıştı.. den kurtardılar. Vaziyet çok ciddi ve yordu.. feri ile neticelendi .. Yerde yetmiş 
lonunda , berber koltuğunda tıraş reli yirmi teknisyen ve mühendis. Amele arasında sessizce başlı- tehlikeli idi. Avrupalı mühendisler Evet.. Bu ümitsiz vir çarpışma iki yaralı yatıyordu .. Fabrikanın ya
olan insanlar gibi yanı başlarındaki- altı yüz yerli ve Bedevi amele fab- yan hareket için için kaynıyarak ni- ve aileleri, barakalardan birine ka- ve harp idi .. Bedevilerin altı yüz ~i- rıdan fazlası yanmış, kül olmuştu. 
lerle asla asla alakadar olmazlar.. rikada çalışmaktadır .. Fabrikanın hayet dört gün evvel birden bire ve pandılar .. Kapıları sım sıkı kapattı- !ahına mukabil ufak bir barakaya Kırmızı fesli Mısır askerleri Vadü 

Benim odam dedi~im gibi, bu iki bulunduğu yere, bu tuzlu göz vadi- çöl ortasında bir iayan şeklinde ken- lar .• Pencerelere yastıklardan, yatak- sığınmış bir avuç Avrupalının elin- Natruma tamamen hakim oldular, 
odanın tam ortasındadır ve her iki sine yerliler V adii Natrum adını dini gösterdi.. !ardan siperler yaparak kendilerini, de topu topu üç tabancadan başka Yerli ameleyi bu çılgın harekete 
odaya da ayrı kapıları vardır .. Be- vermişlerdir.. Bundan on sekiz ay Bir akııam üzeri, fabrika paydos kudurmuş gibi hücum eden altı yüz silah yoktu.. sevkeden, onları Avrupalılara karşı 
nim odam, klasik hakim odasıdır. evvel Fransız muharrirlerinden M. ettikten sonra ve Avrupalı teknis- bedeviye karşı müdafaaya koyuldu- Bu üç tabanca ile sabaha kadar ayaklandıran ve bu faciayı doğuran 
içinde fazla kalabalık ve süslü Sent Eksüberi tayyare ile çölden yenlet barakalarında ve aileleri ile lar.. kendilerini müdafaa ettiler ve niha- sebep henüz anlaşılamamıştır •• 



• • Sümüklü böceğin 
çocuk ar mız ıçın kabuğu içinde 

h
e k ~ 1 e d yaptıkları , yavru çıkardıkları evleri, yani kovanları b~lı 

1 aye eri Var lr başU:a.bir fılemdir ~ılar üzerinde araştırmalar yapan bir 
çok alımler tam on hın çcşıt arı bulmuşlardır. 

Bu on bin türlü arının yalnız beş yüz çeşidi toplu ola-

meraklı Hikayeye • • 
ısenız dinleyiniz • 

sıze anlatay~m .• 
rak yaşar, geri kalan dokuz bin beş yüz türlü, toplu ha
yattan uzak, tele başlarına kovanlarını yaparlar ve başka 
arılarla birleşmezler. Bunlar adeta medeni arılar karşısın
da vchşi arılardır. Bu vahşi arılar, kovanlarml rastgele, 
ağaç kovuğu mu olur, kaya dibi , toprak çatlağı mı olur, 
neresi olursa orada l ~parlar, Hatta anahtar deliklerinde 
kovan yapmış arılara bile rastlanır. Bunların en garibi ve 
akla gelmiyeni, sümüklü böceğin kabuğu içinde yapılan 

kovandu-. Bi~· arı, resimde gördüğünüz gibi bir sümüklü 
böcek kabuğunu kendisine hazır bir kov~n gibi kabullen
miş ve burada yuva kurmuş, p<'tek yapmı 'i ve yavruln-

Uçara en çok han
gi arka~larını •e
viyor diye sorsalar 
cevabı hazırdır:Pu

lat. Çünkü, öyle 
değil mi ya, ıyıce 

tamşıyorlar. Birçok 
zevkleri birlikte tat 
mışlar ve yine bir
likte birçok yara
mazlıklar yapmış

lardır. Çok defa 
kavga ederler, fa
kat bu vahim bir 
şekil almaz. Kıza

mığa ayni zaman
da tutulmuşlar ve 
çok defa bera her 
dayak yemişlerdir. 

Birbirine fısılda

dıkları gizli şeyleri 

vardır. Birçok ma
rifetlerde ortaktırlar. 
daha kötüsünden Allah saklasın ... 

Posta pullarını, parlak bilyaları ve 
Nestle resimlerini mübadele ederler. 
Evet, tercih ettiği arkadaş Pulattır. 

S ıil:ü l 01JUnları tertip ederken 
böıJle dü§Üniirdii 

Fakat zararı yok çiinkü Süzülle oynan
dığı zaman en eğlenceli oyunlar onun 
icat ettikleridir. Aklından neler, neler 

ıru~tır.> 

Stı.mtı.kltı. böceğin kabuğu içinden çıkan arılar 
.....•......•..........................................................•........................................................... , 

Küçücük bir gemi var idi .. 
-, 
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Fakat, ne olursa olsun, itiraf etmeli ki 
bir de Süzül var. Süzül mü? Haydi ayol, 
Süzül kızdır yahu. Bak, oğlan olmadığı 
doğrudur. Bunun için o biraz daha aşa
ğı tutulur. Onunla dövüşmek, yahut 
spordan konuşmak olamıyor. Kızlar 

ağlamış olurlar, bir takım tavırlar takı
nırlar, üstten b~tan bahsederler. 

; geçer bir bilseniz ... Hava iyi olduğu za-
"'ll•ri! man en eğlenceli şey av oyunudur. Bah-

ah 
. 

1 
.. ·:ı.;,d <- çede oyn<!malarına müsaade vr.rdır. 

görenlere rn sus hır tavır a gaz en ı . . .... . 
k bol B d 

" d ğil" dir b '" Burası gelll{ aeğildır. Fakat akla hayale 

Olabilir. Gel gelelim, Süzülün en
damı kapı aralığında belirince Uçar he
men ayağa kalkıyor ve onu karşılarna
ğa geliyor: 

ay ur. azan ogru e ı..s- , k ahi" ki 1 d ' .. . _ . sıgmıyaca m tı. arıy a oıması ıçın 

bütün ve hır dakika için durmaga vaktı s·· .. 1.. k b k"" ı· uzu un oraya aya asması aıı ge ır. 
vardır. Bu dakika biraz uzar ve oyun Taht b ,__ k d si ı a ara.t\.anın ar asın a a an arın 
oynanılır. 

- Oynamağa mı geldin, Süzül? 
Daima değil •.. Çok defa annesi için 

bir şey söylemeğe gelmiştir. Postaya, ya
hut dantelacıya uğraması 15zımdır. Ba
:r.an doğrudur bu ve ehemmiyetli bir iş 

Uçarın oyuncaklariyle oynarlar. Epi
cedir bunlar... Umumiyetle oldukça 
zedelenmişlerdir. Makineli at artık yü
rümiyor, mesela... Kurşun askerlerin 
yarısı sakat kalmıştır ve küçücük bak
kal dükkanının bir şeysi ka!maın~tır. 

Deve kuşunun yavruları çocuklara 
sokulmaktan hoslanırlar 

' 

}/~· ·. 
\"/id,~ w. ·~. 

~ l~,t.)' ~.-~.' . 
Pasifik Oseanın birçok adalarında deve kuşunu andıran bu kuşun yav-

nılarına çok tesadüf edilir. Bunlar bilhassa hayvanat bahçelerinde çocuk
ların en sokulgan yoldaşlarıdır. Kendileri gibi mini mini yavrulara sokul
maktan bir sevki tabii ile hoşlanırlar. Berlin, Amsterdam, Anvers ve Lon
dranın hayvanat bahçelerinin en zengin koleksiyonları içinde bu kuşlar 
nazarı dikkati celbederler. Kılişemizde görüldüğü gibi hazan da kendi ci
varlarına inen böyle küçücük bir tayyareciyi ihata eder, uzun gagalarını 
onlııı yanağına uzatırlar. 

"Bizim hayvanat bahçelerimiz yoktur. Yalnız Ankarada Orman çiftliğin
de bir çocuk bahçesinin ilk malzemesi toplanmaktadır. 

. KAYA 'NIN .......... ~ .. : ..... ~ .. .. 
............ Afrika Seyahati .......... .. 
'• ' ' •' • • • • •• • • ' " •' '•' • • • •• • •' •' • • • • • YAZAN : HtKA YECI 
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Küçük Kaya bununla iktifa etmek is-, derdini Miss Fişe açtı ve ondan akıl da-

temiyor, Afrika vahşilerini medeni in- nıştı. Miss Fiş: . 
sanlar gibi y~amıya teşvik ediyordu. - Sen bu işi bıışarırsın, dedi Kabile 
M.iss Fiş Kayaya bu büyük savaşında reisiyle daha samimi olman lazım. Bu
bütün varlığıyle yardım ediyordu. rada bir sene kadar kalarak onları ten-

Siyahi insanlar artık Kaya ile Fişe bellikten kurtaracaksın. 
alışmışlardı. Kaya onları basit ve gör- Kaya: 
güsüz bir kabile gibi yaşamaktan kur- - Haklısın, dedi. Her halde muvaf
tarınak istediğini, kendilerini daha iyi fak olacağım. Acaba hayatımız emin 
yollardan kazanmıya ve iyi yıışamıya mi? Ya bu adamlar bir tuzak kurarak 
;,evkedcceğini söylüyordu. Vahşiler bü- biı.i öldürürlerse ... 
tün bunları, anlamadan dinliyorlardı. - Onları memnun etmek, arzu etme-

Kaya bu işte tamamen yalnız oldu- dikleri işleri yaptırmamak. liizıın ..• 
ğunu farketmiyor değildL Bir akşam Meselli sen onları cebirle değil, mü-

gizlendikleri balta girmemiş orman var
dır. Fillerin karargahı da gül karığının 
yanındadır. Çamaşırlığın yanında tim
sahlar gizlenmiştir. Birçok misli görül
memiş kuşlara da salıncak !:.rafında ne
fis cıvıltılarını etrafa yayar ve renkli 
tüylerini günc~in ışıkları altınn serer-
kr. 

Bunca telJiktler~e bunca eğlencelerin 
gizlendiği çimenler arasına Kızılderili 

vahsiler gibi ne kadar hC!"arctlc sokul
dukfonnı t"hayyitl edemezsiniz. Tabii 
bütün bunlar gerçekten oldtığu kadar 
sahici değildir. Fakat Süzül: «Bülbülü 

- Ya• Neden? 

Küçül:kr b"1ıı<m bu ~arkıyı bilir mi- H. 1. J. K. L M. N. harflennın yud( 
siniz? bulunduğu parçayı A. B. C. D. E. F. G.c 

Kiiçiiciik L;r grn;i var idi. H. 1. J, K. L. M. N. harflerinin yazılı hu• 
Ki asla gez aez aczmcmi§ idi. lunduğu parça üzerine yapıştırınız. 814 
Akdeni.in e11gınlerinde.. çok sade İşten sonra küçücük geminizin 
Bdki biJU-, belki bilme:uiniz. Fakat gövdesini su nüfuz etmiyecck kuvvetli 

muhakkak ki hepiniz denizden en çok bir kola ile badanalamak kalır. Bu işi d~ 
ho,lanır, bir gemi yapmağa bayılırsınt2. bitirdiniz mi artık geminizi suya indire• 
Sizi.., bu aevimJi rl,;yanızı dÜ§ünen gaze- bilir!iniz. Hevesinizi bol bol alacağı• 
temiz kolayca bir gemi yapmanız için nıza emin olunurz .. Hiç. olmazsa ilk defa 
bu resmi yapm•~br.. Bu krokiyi gaze-ryapqtınnız.. Noktalı olan yerleri kesin 

1 
olarak kendi elinizden çıkmı§ bir oyun• 

teden kes<rek bir resim kağıdı üzerine ve kıvınnız .• Sonra A. B. C. D. E. F. G. cakla oynamış olacalumız .• 

1 d ~ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• din c'°ne• iye usıldadığı zaman bir 
olacak ve ev .i~ler·in· .i görerek çikolata 1 deki_ tırmığa bak_,_ seni t_ırınal.ayanın o ı ona doğru ilerledi ve iki yana sallana 

ürpermedir vücuttan geçer ve ne zaman 
ki •Ar, arslan geliyor, kaçalım . • diye 

satın almak içın butwı paralarını bana, olduııunu bana soylemcdın mı? sallana: 

haykırırsa Uçar bir ok gibi oradan fır-
vereceksin. Uçar dalarak cEveb diye işaret ver- - Biliyor musun, dedi, bugün senin-

lamak için sözü tekrara meyd;:;n bırak-
- Bakalım. Ama olur, neden olmasın. di. le evlenmemeği tercih ediyorum. 

maz. Evin ınerdivcninc binErek içeri 
Fakat Bn. Anne Süzülün teyze kızını - Sahi baba, o daima emretmek is- Kız ona yüksekten bir baktı: 

çağırdı. Ayrılmak icap etti. DUğün de tiyor. Sonra şekerlerinden bir tane bi- - Fakat sana bundan bahseden \'al 
iltica ettikleri zanıan daha rahat nefes 1 k b d B. d 1 yarına kaldı. c vermez,~ o ur ur. :raz a ya an- mı? Haberin yok galiba? 
alırlar. Süzül mırıldanır: <Bak istersen B dı 

Hoş bir beklenti. ir;:.z da heyecan cı r. - Ne olmuş? 
kalbimi yokla, ne kadar şiddetli atıyor.> a·· .. 1 k 

Bazan daha '.akin heuecanlar da var- verici... - oruyorsun ya, ace e ar<r ver- - Bütün Karakü15lılılar çetesi ülke-
, memeli .. • Hani bir masal vardır, bir yi istila ediverdi. Demin onlara baktım. 

dır. Mesela dün malızende kc..<ettikle- b ··th· b" k d 1 d ··sı·· d b . .,. Yemekte br.bn oğluna sordu: ay mu ış ır a ın a, a ı u un c, ır Belki bahçeye hücum ederler. Kendi· 
ri tahta ve direk parçalariyle bir ev yap- 1 1 · t J t· · - Kız arkadaşınla eğlendin mi? acuzey e ev enmış c onu yo a ge ırın- m.iz.i ınüdafaa edelim. 
tılar. Küçük kız hemen buna ad taktı: ccye kadar sonra akla karayı seçmiş ... 

- Süzül köskü... - Evet ... Bir ev yaptık. .. Süzül köş· 
1 

t d"" .. Bu haber, şüphesiz can sıkıcı olmakla 
beraber Uçarı biraz teskin etti. Karakü

lllhlılar şüphesiz bir tehlike... Fakal 
daha kötüsünden Allah saklasın ..• 

• d 1 . ş e, yavrum uşun ... 
Arkad k d k di d d kü .. , Yarın a ev enıyoruz. Fakat sahi 

~ımız en i en ·ne ii~ün ü: Gerçek, Süzülle ölünceye kadar ev-
•Ned U k"' k"" 1 H d mi, bii.tün paralarımı ona vermekligv im 

CD Çar OŞ U O masın> em e Jenmek, be)ki de uzun bir vade ..• 
onun evinde yapıldığı halde ... Fakat Sü- l5zımgelecckmiş? Ertesi gün öğle yemeğinde Uçar şöy-
zül bin bir cilve ıle öyle tavırlar aldı ki - B.-.k şuna.·• Fakat biliyor musun le dedi: 
mukavemet etmenin imkanı yoktu. lşin çapkınım ki evlenmek büyük bir iştir. _ Biliyor musun, baba, adamakıllı 
sonunda, o bir kız değil mi?> - Neden olsun? Zira kadınlar, tabii düşündüm. Süzülle evlenmek için pek 

................................ 
Aşir mahkum oldu 

Hiilasa Uçar razı oldu: «Haydi Süzül anneden başka kadınlar, oldukça sakı- acele etmiyeceğim sanıyorum. Çünkü 
köşkü olsun!> nılmak lazımgelen kimselerdir. Leyla Moger var, ondan daha sevimli-

Karşıyakarun Alaybeyinde Fatma na• 
mında bir kızı dövmek, hakaret etmek 
ve sarhoşluk yapmak suçlarından dola
yı mahkemeye tevdi edilen Ibrahlın oğ• 
lu Aşirin muhakemesi neticelenmiştir. 
Suçlunun bir ay iki gün hapsine ve der
hal tevkifine karar verilmiştir. 

Bunun üzerine pek sevinen kızcağız - Ya? Sahi öyle mi? dir. Sonra bana anlattığın şeyler yok 
arka~ının gönlünü aldı: - Öyle olmaz mı ya? Düşün; senin- mu, acuzeye düşmekten sakınmak la-

- Ah, ne şekersin. Yarın, istersen, le Süzül ün ~ok defa kavga ettiğiniı.i ken- zım ... 
birlikte evleniriz. Senin adın B. Süzül din bana anlatmadın mı?Mesela, şu elin- Ve Süzül oyuna geldiği zaman, Uçar 

Iayim lisan kullanarak ikna edeceksin. 
İstersen bir tecrübe et ... 

Kaya Mis Fişin bu nasihatlerini tu
tarak doğru kabile reisinin yanına git
ti. Kabile reisinin evi, cliğer kulübelerin 
yanında 8deta bir saraydı. Kapıya do
kundu. Karşısına derhal iki yeril çık
mıştı. Kaya onlara: Reis nerede der 
gibi bir işaret yaptı. Bu sırada reis kar
şıdan geliyordu. Zencilerden biri gös
terdi. 

Kaya kabile reisine yapılacak . işleri 
anlattı ve uzun uzun iltifatta bulundu. 
Kenclisine mevkiinden emin olmasını 

Artık ;ş-~an~ gelmişt( Binlerce zen
ci köyün bulunduğu yerin imarı için ça

lışıyordu. Şehrin bir yerine, bütün ka
bile efradını toplıyacak bir nevi tiyat
ro binası meydana getirdi. Bu binanın 

etrafını Avrupadaki evlerde olduğu gibi 
parmaklıklarla sardı. Yerlerini taşla dö
şedi. Ve her zencinin oturması için tah

tadan bir nevi sandalye yaptırdı. 
Zenciler bu garip işleri büyük bir hay

retle seyrediyorlardı. Buİılar ne ola

caktı. Fakat onlar da işin rahat tara
fını anladıkları zaman memnuniyetle-

• 
her zaman reis kalacağını, kabilenin ya- rini açığa vurdular. Kızgın güneşin al-

pılaeak i1leri seve seve kabul edeceği- tında bütün gün yorulanlar, akşamları 
ni, vurgunlardan, insan öldürmekten Kayanın emriyle ve zorla nehre girerek 
vazgeçmelerini söylüyordu, yıkanıyorlardı. Bu suretle onlara temiz-

Yemek bahsına gelince zencilerin yal- lenmeleri, yıkanmaları öğretilmiş olu
nız hayvan etiyle iktifa etmelerini, her yordu. 
.abah gün açılırken yerlilerden elli ki- YACMUR BAŞLADI 
şinin ava çıkmalarım, avladıkları hay- · Bu suretle aylar, seneler geçiyordu. 
vanları kızartarak bütün kabileye da- Bir akşam gün kararırken şiddetli bir 
ğıtmalarını, diğer efradın ise diğer iş- yağmur başlamıştı: Kabile efradı yağ
lerde çalışmalannı bildirdi. mur esnasında a""Aaçlar altına saklanır-

!ardı. Ya!irl"ur başlayınca tekrar sak- Kayayı Tanrının gönderdiğini, t.;-şek
lanacak ağaç aramıya başladılar. kürlerini nasıl ifade edeceklerini, yağ· 

Hiç kimsenin aklına evlere gitmek gel- murun tehlikelerinden kurtulduklarını 
miyordu. Kaya o zaman büyük düdüğü- söylüyorlardı. 

nü birkaç defa öttürdü. Düdük sesi Yağmur tam üç gün üç gece devam 
toplanmıya işaretti.Yağmura rağmen Ka etti. Kaya evvelce hazırlattığı soğuk 
ya onları bir araya toplayarak derhal av etlerini vahşilere ikram edince me• 
evlere gitmelerini ve yağmur kesilinceye serretlerinden ne yapacaklarını şaşırdı• 
kadar dışarı çıkmamalarını bildirdi. !ar. Kaya onlara: Teşekkür ederiz, de-

Kabile efradı büyük bir minnetle ev- mesini öğretmişti. Daha iyisi vahşile· 
!ere girdiler. Hepsi de birer köşeye rin reisine konuşmasını da öğretiyordu. 
çekilerek oyunlar oynamıya, şarkılar Reis her vesile ile: 
söylemeğe baŞladılar. Kaya onların re- _ Siı.i hiç unutmıyacağız. Daima ha· 
islerini yanında alıkoymuştu. Yağmu- tırlayacağız, bize yaptığın iyiliği hatır· 

run en şiddetli zamanında, evvelce ha- lıyacağız, diyordu: 

zırlattığı üstü kapalı arabaya bindi. Ya- Kaya bu vesile ile onlara bir Türk bay
nında Mis Fiş vardı. Bir tarafına da re- rağı hediye etti. Bayrağın mAnasını 

isi alarak beraberce kulübeleri teftişe. reise anlattı ve daima muhafaza edile-
gitti. ceğini bildirdi. 

Vahşiler tistü kapalı bir arabayı, ka- O gün bayrak merasimle, köyün en 
lın yapraklardan yapılmış şemsiyeyi yüksek bir yerine asılmıştı. Herkes 
ömürlerinde ilk defa görüyorlardı. Bu- bayrağa hünnet ediyordu. Kaya artık, 

nu merakla seyrederlerken Kaya da konuşacak, dertleşecek adam bulduğu 
vahşilerle konuşuyordu. Kabile efradı, için müsterihtL 
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Bah •b b k d ~ BELFDIYEDEN: 

bet kurut bedeli keşifli E,refpap 
rı a a par ın a 1-ıki bin üç yüz yirmi dört ıiraJ 

HaA dı·se çıkaranlar meykiinden Damlacık yokuıu ağ- Bu aktam Avrupa istuyonlarrn zına kadar yapılacak fenni kanali-l dan dinlenebilecek 
zaayon 24/8/937 salı günü saat on program geçme 

mahkuA m oldular altıd.a a~ eksiltme ile ihal~ ~dile- POST PARIZYEN (312.8 m.) 

FAVSTA __________ : ___ _ 
cektir •• Keıif ve şartnamesını gör- 20.30 - Orkestra konseri; 21.35 • ıtaı. 

Yazan: Mltel Zevako 

'--------·---------------------·· - 81 - ?1.ek üzere •. baı mühendisliğe iıtirak yan şarkıları; 22.55 - Dans müziği; 23.30. 

- Dinleyiniz! dedi.. Bu anda scı)takta 1 - Ne diyorsun > • 1 
• • • 

1 t ıçın de yuz yetmit beş liralık mu- plakla hafif müzik. 
tnüthiş bir gürültü hasıl oldu .. Bu hü- - Evet size başımdan geçenleri an· Oç gece evvel Bahribaba sahil Müdafaa şahidinin şehadeti bura- vakkat. teminat makbın:u veya ban- PARlS P. T. T. ( 431. 7 m.) 
cunı gürültüsü değildi .. Boğuk sesler latmıştım .• lki kızım e.nalannm tevltifin- park gazinosunda rezalet çıkaracak da bitti. Suçlulardan Necibin verdiği k~ temmat mektubu ıle söylenen 18 - Senfonik konser; 21.25. (Opcra
çıkıyor, fakat kırılacak bir kapanın ae- den sonra bir aileye evlatlık verildiğini derecede sarho§ olarak umumun hu- bir istida okundu .• Bu istidanın hü- gun ve ıaatte encümene gelinir.. dan naklen Pucini'nin La Bohamc opc· 
aine benzemiyordu .• Bu gürültü yukan- söylemiştim.. Bu adam, müddeiumumi zur ve rahatini bozdukları için lasası şudur: 2 - lki bin sekiz yüz yirmi lira rası) 
dan atılan eıyalann ahalinin başına Forkut imi§ .. l~te meydanda asılmıı vejhaklarında meşhut cürümler ka- - Benim kabahatim yoktur; otuz beş kurut. bedeli k~~i~i ~tref- CEZAIR (318.8 m.) 
düıtükçe çıkardıkları feryatlarla kaç- yakılmıı olan • Madlen Forkut benim nununa tevfikan muamele yapılan yüksek vicdanınızdan beraet kara- papda lhsaniye camıı onunden 19.30 - Rus mü::iği; 21 - l'ııls ve Ar· 
ınaktan mütevellit sesler idi .. Ayni za- büyüle kızım Flora idi.. Kurtardığınız 1 Nuri ve Necibin muhakemelerine rı ~kliyorum.. bqhyarak Katip oğlunda Tire ka- ;antin tangosu; 22.30 - OpCTa parçaları· 
manda yukandan müthiı küfürler sav- kaz ise küçl.ik 0kızım Stelladır .. Emriniz I dün devam edildi. , Son söz olarak Nuriyc de sorul- pm mevkiinde nafıa şösesinin bil§- 23.30 - Mü::il· hol; 24 - Arap müziği. ' 
tuluyordu .. Kapının önünde bulunan üzerine onu Mont Marter rnanashrına Bnsmacı Yakup vak ayı şöylece du .. Nu.ri. ayağa kalktı ve: lad~ yere kadar kesme ve i.di tq- TULUZ (328.6 m.) 
Morever : götürüp bırakmıştım .. Kapalı Paris b- anlattı : - Bızı huzurunuza suçlu olarak h doteme yapılması 24/8/937 salı 20.40 - KonsCT; 20.45 - Viyana orkes· 

- Ben zaten biliyordum, mel'un Par· pılarından geçip kızımın yanma koı· - O gece ben de gazinod8: b .. 1~- gön?~rmşilcr. Halbuki e.sasta dava- günü saat on altıda açık eksiltme t~cı.sı; 21.4~ - Askeri müzi1~; 24.15 - Çare· 
dayan buraya kendi ele bll§ılannı top· mak için sizden bir izin tezkeresi istiyo• nuyordum.. Suçlulardan Nurı hır cı bızız .. Garsonlardan hır araba da- ile ihale edilecektir Kesif rt- vıç opCTetmdcn parçalar. 
lanuş dedi.. rum.. marş çalınması için ısrar ediyordu. yak ye~~k •• Ccb.i~den 22 lira ilen~- namesini görmek ilıere bat :üt:n- LONDRA (342.1 m.) 

Pardayan ise Hokete ' Favıta ufak bir dolaptan bir kağıt - Gazinoda marş çalınır mı ? fus kagıdım gıtti.. Ne tuhaftır kı, disliğe, iftirak için de 222 liralık mu· 19.45 - Ses konseri; 21 - Müzik hol; 
- Ah. demek bizi müdafaa edenler çıkararak çingeneye uzattı. Ve dedi ki: - Bundan yirmi beş gün evvel bunları yapan adamlar: huzurunuz- vakkat · akb 22.30 - Orkestra konseri. 

Var ha> diyordu .. Şövalye merdivenleri - Bunu iyi sakla .. Bu kağıtla herkes yine bu gnzinoda bir marş çalınmış da şahit olarak dinlendi .. Ben Türk ka temı" taetmınektat mb u~ul v~~alba.n- 22.4(1 - Viyolonsel konıteri; 23.20 , 

ı ııcr i işer atlıyara yu arıya çı tı.. açın geçi meıi yasak olan yerlerden dai· ·· . . . um urıyetının a ı ma eme erı- .. .. . . ans muzıği ve mu.zil: hol 
·k· k k k k . . 1 lı'di c·· h . . . "d'l hk 1 . n m u u ı e soy enen D . . . .. 

Evvelii ikinci ııonra işittiği sesleri taki- ma geçebilir, istediğin kapıdan girip -: Marş çalınırken dınleyıcıler nin ~e~eceği. karara boyun eğerim .. gun ve saatte enc~e~e ge~ınır.. BUDAPEŞTE (549.5 m.} 
hen üst kata çıktı .. O odada geçen ,çıkabilirsin.. Bu akşam bu kağıdı tekrar ayaga kalktı mı ? Hakırn, hır müddet düşündü ve 3 - B~er me~esı. yuz ellı. ku- 20.30 - J{cnıan konseri; 23.35 _ Çigaıı 
akşam yatmış idi.. Diviniyerde bulun· bana getireceksin.. - Pek hatırlamıyorum.. Yalnız ~u kararı verdi: ?U§tan bın beı yuz lıra bedelı mu- orkestrası. 
dukça daima o odada yatardı... Parda· Belgoder Dük de Gizin imza ve mü- marş çalınmış, fakat söylenmemiş. Nurinin sarhoşluk suçu sabittir ham~enl: b~ katiplikteki prtname BOKREŞ (364.5 m.} 
l'an kendi kendine : Bana öyle ge· hürünii ta!lıynn kağıdı aldı .. Favstaya tir.. . , • od v:e kendisi ayni suçtan mükcdderdir. veçhıle yırmı dört telli keten iplikli 19.3 - .Askeri müzik; 21.15 - Dans mıi· 
liyor ki bu odada mutlaka on bet kiıi teşekkürü bile düşünmiyerek d11anya - M~lh "!a~w?r, gazın a, mey- Dört gün hafif hapsine, Necibin de ve yetmİ§ milimetre kutrunda bin zigi; 22.45 - Gece konseri; 
kadar var .. Bu adamlar Gizin askerle· fırladı .. Herif çıkar çıkmaz Favsta kale- h~nede ıstenıl_dıgı zaman çalınam~z, suçu sabittir. bir gün hafif hapsine metre uzunluğunda hortum alma- Ticnrct odası salonunda, 
rini epeyce me~gul edecekler diye dü· mi eline alamk bir kağıdın üzerine bir ege~: her ''akıt .. çalı~ı!'orsa,, bıze ve yas~ silah taşıdığı için yanın Ji- caktwr •• Açık eksiltme ile ihalesi 21 / • .. .. .. -
tiinüyordu .. Kapıyı açtı ve : şeyler karaladı. Birini ça\;ırdı .. Şu em· kat ı olarak soyleyınız.. Ait olan ra para cezası· alınmasına 9/937 h ·· ·· al d d İzmır Dorduncu icra Memurlu· k ı d"kk · · lb ·· sa gunu saat on b a ır • d 

- Hey arkadaşlar. öyle •her elinize ri verdi : ma am arın nazarı ı atını ce &- Bu kararı tefhim eden hakim 8 ç- 1 • ak • · d .. .. . ' gun an: 
d 

. u §tır ıçın e yuz on uç liralık mu Ad c· · F' 
leçeni atmayınız.. Biraz usulü ile hare- - Şimdi manastıra gidecek olan sü- erız. · lulara hitaben: kk • - et ınsı ıatı Kilosu it . . . Ef d" D h l b" d f B k "' .. va al temınat makbuzu veya ban- 121 t ı. S d .. 50 K 
et ediniz.. varı ~u emrımı madam de Bovilliyeye - en ım.. a a evve ır e a - u da ulagınıza kupe olmaz- • ener.e a eyagı • 1818 

Haydi bakalım, kendimizi müdafaa verecektir .. Ancak süvarinin buradan çı-- daha çalındı amma, ağızla söylen- sa üst tarafını düşünün, sarhoşluk- k~ temınat mektubu ile söylenen Yukarıda cinai ve miktan yazıL 
ttınelt için icap eden tedbirleri alalım. kan heriften evvel manastıra varması la- medi.. . tan bir daha gelirseniz, alaC<\ğınız gun ve saatte encümene gelinir.. 121 te~e~e içinde ~de yağı 16/18 

Pardayan kar§ıla,tığı manzaradan zıındır.. -. Nurı marş ;stediği .zaman siz ceza doksan günden aşağı değildir.. . 4 - ~he~ ~~tre .. mu~ab~aı o~ 9~7 .!arihınde tesaduf eden pazartesi 
hayrete düşmüştü .. Odanın içinde mo- Belgoder doğru Mont Marter kapısı- ne yaptınü:} · - Suçlulardan Nuri: liradan uç bın uç yuz yırmı altı lı- gunu saat 14 de 9uıkın çarsısındı 
bilye namınn bir şey kalmamıştı .. Kar- na yollandı .. Oraya varınca nöbetçi ça· - Bir parça alakadar oldum.. - Yaşasın Türk hakimleri, yaşa- ra doksan kuruş bedeli muhammen- açık art.ı'?1a ile ıat~lacaktır. Mahcur 
Yolalar masalar ve diğer C§Ya birer bi- vuşu çingeneyi tamdı .. Artık bu sefer Mademki marş İstiyor, çalınmasını sın cümhuriyet, diye bağırdı ve sa- le34 sayılı adanın 332,69 metre mu- o/o 75 ını bulmadıgı surette ikinci 
ter sokağa fırlatılmı,, yalnız oymalı bir herifi yakalıyacak, hapse tıkacaktı... u. ben de arzu ediyordum.. Fakat o londan çıkarılarak ceza evine gön- rabbaındaki 81 sayılı arsası baş ki-

8~ıı:?1ası . 17 /8/937 tarihinde aab 
•iıtun üzerine konulmuş olan bir saat k'.~ ~elgoder cebinden kağıdı çıkarıp dakikada, marşların çalınmasının ~erildi. Necip tahliye edilmiştir. Nu- tipliktelri şartname veçhile 24/8/ ~u af!lı m~alde :e ayni saa~e 
kalmıştı .. Şimdi bu saat tabiatın üstün- gostennce çavuş şa~ırmaştı .. Mutlaka memnu olduğunu bilmiyordµm.. rı•J-'arın salıverilecektir. 937 satı.gu·· •· t it d k yapılacagından ııteklı olanlar o gun 

d 
. 

1 
k f .. d W• • nu saa on a ı a açı art- ve ••ati d ah lli d . .. 

e esrarengiz bir kuvvete sarsılıyor, ıya etım egıştırmiş bir prens olduğu- tırma ile ihale ed"l k · t · 1 • ...... .er e m a n e ıcra muna· 
hareket ediyor zannolunuyordu .. Sal- na hükmederek saygı ile eğildi: rak • . 'k" .. ıl;c~· tir.. ştı· ı?~sıyle ıcra memuruna müracaatları 
lıınıyor, dans ediyor, bic duvardan, di- - Monsenyör, biraz evvel size karşı Kulak, Boğaz, Burun hastalık- I L A N val-·k;~n t 1 ~ yuz kbe 

1 ıralık mu-,ılan olunur. 2820 (1520) 
<>c d 1 k d t w 1 d d 1 ffı 1 ··t ha • emınat ma uzu veya ban- ll311M'lr!ZH~:oa1ı1m•11•11-•ır•••••llıııİ••m 
.. r uvara çarpıyor, ses er çı arıyor u. yap ıgımız muame e en o ayı a m- an mu e sşııı ka t • t k b ·ı ·· le ----· ~-
p d 

· d · z· · fzmı'r E f Ah ı· b k emına me lu u ı e soy nen ÇEŞME 
llıcalarında 

at ayan hiç bir ,eyden hayret etme- zı rıca e erım.. ıra cmırler çok kat" i D k O .. . sna ve a ı an ası gü .• . • , diği halde bu vaziyet karşısında haylice 1 k ·1 · f O lor perator Alatehir şubesinden. satın aldı- n ve saatte encumene gelınır.. ı o ata ven mı~ ı. .. 111 d f 8-11-14-19(1483) 2755 
oaşırmıştı.. Şu kocaman saat hemen Belgoder etrafına bakındı. (Mon- gım 38 e ter sıra numarasın· l , j 
ltcndi ho)'unn yakla~an zaif uzun bacak senyör) diye hitap edilen adamın kim s 1 K 1 t da kayıtlı ve 23/11/929 tarih ve -: - Beher metre murabbaı beı 
Ve kollu karga burunlu bir adamla dö- olduğunu anıştırdı ... Bu kelimenin ken- a m 1 ·u a ÇI 6 Nu. 50 hiGselik bir adet müessis- ybeuz ~ruştan 732 lira elli l:uruş_ I \'Üşüyordu.. disi hakkında kullnnıldığını nnlaymca lik hissemin makbuzunu kaybet- delı muhammenle 34 sayıh ada-

lşte bu adam bütün mobilye1eri so- doğruldu : tfm. nın yijz kırk altı buçuk metre mu-
kağa fırlatmııı nihayet saati de ki.vra- - Aç!.. Emrini verdi. Yenisini almak Üzere mezkur rabbaındaki 33 sayılı arsasının satışı 

liri kat ve tek katlı evler, -ban

yo sulariyle birlikte sablıktır. 

Taliplerin ılıcalarda Bay Hüsa

meddine müracaatları. mıs.. Pencereye kadar sürüklemişti. Al· Bıraz evvel geçen süvari ıc;m köprü Muayenehane: Birinci Beyler bankaya müracaat ettiğimden ~katiplilrteki şartname Y~ile 
r41dan terler boşan n, yüzü hem beyaz indrilmi~ bul~duğumlo.n. ~n kapı No: 36 Telefon 2310 ~nyi ettiğim makbuzun hükmü ol- 27 /8/937 cuma günü saat on al-
ltesilen, adeta kızgınlıiından ç,İdıran bu açıldı.. Çavuş bu noktayı da Belgode- E madıeını ilan ederim. tıda açık artbrma ile :ihale -..ıile--'-. ( 1302) 

vi: Göıtepe tramvay cadde- .cu ~ İP===========~! adam saati tekmeliyor onu kollan ara-,r~ i~ edi)'orduyaa da onun kulağına ıi 992. Telefon: 3668 Ala,ehir Mütevelli oğlu tir .. İ tirak için elli beı liralık mu- • -•ında sıkıyordu .. Nihayet bu sn.ati de hıç bır ey girmiyordu .. Ko tu .. Oogru l'1ehmet Turgut Ekinci vakkat, teminat makbuzu ile söyle- IJ 

1-15 

kaldırımların iizerine yuvatlndı. Şim- manastıra koştu. 1-26 (481) ı .. 3 cısos> nen gün ve saatte .. ı· Dı·ş Hekı·mı· d' f w l' k 
1 

d.. .. .. encumene ge ı-
' muz.af er oldugunft emin bulunan -ıcm oııuyor, ıenı uşunuyordu. : B 5 Jh M hk -- nir .• 

b ergama u a. emesinden: s ~ ~ ~ ~ u herif kahkahalar ıavuruyordu .. Par- - Jşı ona nasıl anlatacağım) O, B S 1 t ı k 2 Senelı"k k" . • b 1· il N 1 d . . . . ergamanm e çuk mahallesinde a - ırıısı yırmı ef ıra 
ayan Kroası tanımıştı .. Bütün bu işleri kendını Jan Forkut bılıyor .. Onun asıl k" il l ! ) } bedeli muhamm I K k d u a acı . . , . mu ım <en 8 3/936 tarihinde ve· ene arsıya a a 

:>'apan 
0 

ıdı. adı Stcllndır .. Benım kızımdır. Acaba f t d J "l Sow kku t ~ 1 
b 

, a e en smaı oğlu helvacı lsmo.ilin K gu yu ramvay caddesinde 
BELGODER öyle dersem inanacak mıı Bana İnan- t k • ahr onser Pı·yano 127 1 d""kk" •. .. . 

1 

ere esı t İr ve tesbit edilerek numara ı u anın onundeki 
Belgoder Mont Mnrter kapısına ko~- ması l&zım .. Eğer babası olduğumu ken- menkul~ta mu'"teallik metruka"h b'ıl- ltm tr abb t d" · 

1 
. d . "" a iŞ me e mur aı yol fazlası-

u .. Gizin emriyle Parisin bütün kapı· ısıne nn atamaz, ınan :ramazsam vazı· rnüza d l 1 Nakli hane münasebetiyle b• · • • ları kapalı bulunduğundan dı~an çaka- yet çok feci olacaktır.. Maamafih ina· ga bye e .satı mı§ ve esmanı ba i- Alman BLUTHNER marlra kuy- kn!n ır senelık lrı~ası başkitıplikte-
HOllTAÇSU 

• 81 erayı muhafaza bankaya tev- ~ ı ... ..tnan1e v eh 1 27/8/937 rnıyordu Muho.fızlann ·mn'yle g · nııcaktır .. En nhlu"ksız adamlar bile ba- d _.ı·lm ki ~.. e. 
1 

e cu-.. ~ en çe- 1 "-"Ol i tir. ölü lsmailden bir güna ru u piyano müsait fiatle satı- ma gu"n·· t ltıda k ltildı' Homurdanıırak ~ı"perlerı' ·· · balık clu~·gularına ].·arşı kayıtsız kala· l k Jıkt T . .u saa on a açı artbr-

Hastalarını Birinci Beyler 
sokak 36 numarda kabul eder. 

.• " n uzerıne .J a_aca iddia edenlerle borrlulannın ır.. aliplerin lkincı" Beyler ma ıle ih 1 ed"I kt" çıktı .. Düşündüğü şu idi.. mazlar.. Mutlaka ina~acnktır.. b :T • a e ı ece ır .. ır a. Y. zarfmd .. evrakı mu'"sb'ıtelerı"y- sokak. Mektep Mu'"zesı' yanın- Jıttırak · · d"" · lık kk 
- Şimdi cellat Kıl odun kızı ltül ha- Sonra ne ynpo.camm) Birlikte hare- l ... :.: ıçın ort .ıra mu va at 

Sabah 9 - 12 
Öğleden sonra 3,30 - 6 

Randevü i~in telefon ediniz. 
1 

.,. e bırlıkte Bergama Sulh H"ki ı·~·- dakı ~ılanazda 30 Numaralı temınat akb l .. l 
ine gelmiştir, acaba? O, neler düşünü- ket ederiz .. Kıl od ölmemiş olsa bile her ne ·· a m ıgı h d m uzu 

1 

e soy enen gün 
}'or 'e neler söyliyor) Akıthğa göz halde bir yere devrilmiş kalmıştır .. Kı· ım~r:aı ... caatla kayıt ve tesbit ettir- ı H anz e e Viyolonist bay CA VIT iv 12e saatte encümene gelinir .• TELEFON: 2946 me erı ı an olunur u MENKOYA müracaat etme- 14 17 21(1496) 2790 
l'a~larını görmek isterdim. mıldnyacak hali yoktur .. Benim Pariste · 2826 (l527) leri.. 1-2 (1520) - -- --

Belgoderin gözünün önünde Viyolet- i~im kalmamıştır .. Stellayı alır kaçarım. tanın hayali canlanmıştı .. Kızı, at~ yı- İşte bu düşünceler altında manastıra l'.T"..L7J..7.z?...z;zzzzy727J.J7/77.7777Tr/7z.JfZZ:ZT'.LZZ~-::' 
iınının üzerinde asılı, KJodu da anım varmıştı .. f çeri girince serseri tir tir tit- l . . İ Z M 1 R .# • znu.rın 
1nim inlerken görür gibi idi. Eski intikam remeğe Lntladı.. KlZI ile karşılaşmak KÜLTÜR LİSESİ::::::~~ dii§ünceleri ayaklandı. . Kendi kendine heyecanı onu titretiyordu .. Kızı bu he
•Öyleniyordu : yecanı ile korkutmamak için biraz din-
.. - Artık Flora öldü .. Onu düşünme- lenmcğe kanır verdi. 
ae lüzum yoktur .• Dirilere b,lc.alun. Flo- Nihayet tahta perde ile çevrilmi§ 
ra ile birlikte Viyoletta da ölmüştür .. Be- olan daireye doğru yürüdü.: Yüz adım 
nirn dimde St~llfı var .. Fakat Kılodun kadar yaklaşınca dairenin kapısının açık 
llcsi kaldı'? olduğunu gördü. Belgoi:le; kaşlarım 

Çingene Kılodun intikam okunu çattı.. Kapıyı akşam kendisinin • açık 
Stellaya da çevirmesi ak..lına gelince bir- bırakmıı olmasını düşünerek koıımağa 
den hire titredi .. Hemen aşa~h inerek ka- başladı .. Tahta perdenin içine girer gir
Pı kumandanına yalvarmağa, rüşvet mez alnından soğuk terler boşandı. Yal
telclifine koyuldu .. Kan ter içinde gözleri nız tahta perdenin değil içerideki dai· 
Yerinden fırlamış. nefesi kesilmiş olan renin de kapısı açıktı .. Çingene bir tür· 
hu adam muhafızların vüphesini davet Hı bu Yaziyetlere mana veremiyordu ... 
etti. Kumandanın işareti ile be~ altı mu- Hatt1' Jan F orkutun, kıı:ının mahpus 
hafız Belgodcri yakalayıp sokağa attı• bulunduğu odanın da ltapm açıktı. Kızı 
lar. !'rada imi§ gibi bağırdı : 

Yaptığı iki hamlenin fayda vermedi· - Stellat Stcllal. 
iini görünce aklına Favsta geldi.Onun Cevap veren olmadı .. Odada kimse-
Crev meydanında bulunacağını düıü- ler yolttu .. Bağırmasını tekrar etti : 
tıerck oraya koştu .. Lakin ümidi boşa - Stellal .. Stellat.. Benimi.. Senin 
çıktı .. Grev meydanında kimseler yok· babanım! .. Korkma, neredesin> 
tu .. Sitiye ko§tu. Favstanın kapısını çal- Çılgın gibi koşmağa, ağlamağa, ba-
<lı Pr h .. d"" ·· .. H b ~ k f 1 v b · cnsc3 enuz onmuştu.. a er ve- gırmağa, Ü ür er savurmaga aaladı ... 
rı1· ... k ınce Favst onu kabul etti. Kadının Her tarafı aradı .. Kız meydanda değil-
~fasında hin bir fırtına esiyordu. Ren- di .. Sonra manastıra koştu:. Merdiven· 

~1 bir ölü benzini almıştı .. Derhal Belgo- !eri atlıyarak çıkarken merdivenlerden 
ı!eri knbul edişi ondan bazı haberler inen bir adama çarptı.. Mahastır reise
tılabilmek ümidine dayanıyordu.. Cin- !linin kapısını olanca kuvvetiyle vurdu. 
{:'-'neye sordu : • Madam de Bovilliye ile karşılaşınca sor· 

- c i liyorsuıı ? du : 
- P risten çıkabilmek için bir izin - Stella 1.. Stella nereçle ) 

tezkeresi.. K"l d h ı o in ayretle cevap verdi : 
- Demek benden ayrılmak istiyor- - Stella mı) 

•un ) 

k - H yır madam .. ölünceye kadar 
ltıznıetinizde k lacağım .. Zira sayenizde 

- Mahpus kazdan bahsediyorum .. 0 
nerede ~ 

- Onu birlikte alıp götürmedin mi> 

c!n 

değerli burada 
Yatılı - Gündüilii : Kız - Erkek 

1 
KUltür Bnlfanlığınca resmi lisele~ muadeleti kabul edilmiştir. 

- Otta ve lise sınaflarına •yeni talebe kaydına başlanmıştır. 
2- 20 ngustosa kadar kaydını yenilemeyen eski talebenin yerine yeni 

talebe alınir. 
~ ratııı talebe ücreti üç taksitte 20'6 liradır. Meınut ve mütekait çocuk

arındnn % 10, kardeş çocukların birincisinden tam diğerlerinden 
% 15 tenzilat yapılır. ' ' 

4- ~o:uklaı-1~ sağlam. bir Türk terbiyesi ve olgun bir malumat ile· yc
t1*tırmek ısteyenlerın her gün saat 9 dan 12 ye kadar Beyler sokağın-

n"Jnll_..,d.,.a..,.kl (Kültür Lisesi) ne milracaaları. (1459) 
fZA'>..J&Ji!Z'.OZz.7.P.Zz.zzrAEIZZI ~~PASD •xn 

Otel SADIK AKSEKi 
Tilkilikte Telef on 3206 

mef~uşat 

Banyo 

Bol hava 

Ucuz fiat 

SA&LIK·SOtUKLUK·EKOnoni 

KELViNATOR iki d•fa daha az itl;di&i 
. DEftEUİR 

halde aynı randöman elde edil•n 1•1in• soiuk hava dolaplan 

18 Ay Veresiye ::,atış 

SAHiBiNiN SESi 
ARTHUR VETTER 

IZMIR - Saman ial:elesi (Büyük K8.fdiçalı Han) 
AYDINDA : Mehmet Gürer - öDEMtŞTE: H. Avni Güler 

MUCLADA : Ahmet Sabri Acarsoy .. 

MiLLi EMLAK MUDURLOCONDEN: 
!larağaç .. Şehitler. Demirhane sokağında 39 eski 37/2 yeni 3; 

ta~ ~u.lı :u~ ve lp!ık tarama fabrika binası ve içinde listesi tzm· •• 
1':1ıllı Emlak ıdaresınde mevcut makine ve alntları ile (Yalnız fob 
rıka hududu dahilinde Hancı Halil oğulları tarafından yııpılını-. 
olan yazıhane binası hariç olmak üzere) mülkiyeti 611!1 lira mu: 
hammen kıymetle bedeli 8 sene ve müsavi taksitte ödenmek üzere 
ve 15 ~n müddetle kapalı zarf usuliyle satışa çıkarılmı~tır. 

lhaleıı ~6/8/937 J?erıembe günü saat 15 dedir. Alıcıların yüz
de 7,5 temınat akçeaı yatırmaları ve kapalı zarflarını yevmi mez 

_!_&•!il! C'-1~1- .C~..l!=-.l~~.:__J_ -&·- •--



Sahife s www. 

Tecim Lisesi direktörlüğünden: 
L. e orta ve kurı kısmında kayt ve kabul 20 Ağustos tarihin

de .::;hyacaktır. Girmek iıteğinde bulunan talebeler bu tari~
ten ıonra her gün saat 9 dan 12 ye kadar okula müracaat etmelı-
dirler. 

Okula ıetirmeleri icap eden belgeler: 
1 - Tahsil belgesi 
2 - Nüfuı hüviyet cüzdanı 
3 - Reımi doktordan alınmıt sıhhat raporu. 
4 - Yeni tarihli çiçek atııı 
5 - 6 tane 4 SX6 boyunda fotograf · 

. 2822 (1528) 

MiLLi EMLAK MODORLOOONDEN: 
Lira 

:::· Retadiye üç kuyular mevkiinde bahçe 24250 
894 Şehitler Tramvay C. 66 taj Nu. lı ev = 
896 Tepecik Sevgi ıokak Nu. 29 ev 

sam: 

lzmir Yün Mensucatı 
Türk A. Şirketinin 

Halka-Pınar Kumaş Fabrikası 
Tarafından mevsi:n dolayısile yeni çıkardığı kumaşlar: 

Sağlam Zarif 
VE UCUZDUR 

Yeni yaphracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 

W??.~P?~ SATIŞ YERLERi Wl~IM 
Birinci Kordonda 186 numarada 

ŞARK HALI T. A. Ş 

·------·--------------------· 

En Parlak 

Kudreti 

Daimon Elektrik pilleri dllayada tanınmıı pillerdir. Dalmon 
pili kullanan hiç batka pil k,allanmaz. 
Umum deposu : Sulu ban Cİ•arında 28 .. 9 Hlllnil U& 
Ôdemiıli. 

897 O üncü Sultaniye Müli.zim Mehme.t S. Nu./ ~2 ev ~ 
Yuk~rıda yazılı emvalin mülkiyetleran hadodı .. layıkıylle talıp c. H. p. llyönkurulundan : 

k d .. d 12/8/37 tarihinden itibaren 1 gun uzalı m1ttır. 
çı ma ıgın an d d" T r l · M"lr Eksiltmeye konulan it : Menemende Kubilay anitınin et-
Jbaleıi 23/8/937 pazartesi günü ıaat 15 e ır. 7a {~;;;,') 1 1 rafında yapılacak çiçek parteri, 
Emlik müdürlüğüne müracaatleri. 

282 anıt etrafında bot bırakılan saha .. 
= & 

0 

• da yapılacak çim parteri ve tet--GA Y;I MENKUL MAU.ARIN Bergama Aıliye Hukuk Mabke- cirdir. 
AÇIK ARTIRMA iLANI mesi Reisliğinden: Ketif bedeli : 4687 lira 55 kuruttur. 

'tan : Esas No: 937 /965 Eksiltme usulü it açık eksiltmeye konulmuttur. 
Dosya No. Bergamanın Selçuk mahallesin- Bu ite ait plan, izahat ve di-
937/10284 den Poyracıklı Emin kızı Vesile ta- ier evrakın nerede görüleceği: Bu ite ait ketifname, pli.n, planın 

. lzmir ikinci icra Memurluğun- rafından Poyracık köyünden Utak- izahnameai, eksiltme f&l'bıameai, 

... n: lı lbrahim oğlu lbrahim aleyhine a- Bayındırlık itleri genel f&rlname• 
, Açık artırma ile paray~ çevrilec~ çılan bopnma davasından dolayı ya- ıi, mukavele projesi, C. H. P. il· 
pyri menkulün ne oldugu: 20. ~ ılmakta olan muhakemede müd- yönkurul yazı dairesinde iıtekli-
nümde 18380 metre tarla, ve ıçın- P . • beri aybu- lerin aerbeıt tetkikine konulmut· 
Cle 49 zeytin ağacı 3 incir ve bir ku- deıaley~ı~ beJ seneden hal ı!ndak" tur. 
le bet ettıgı anlaşılmı§ ve ~ 1 Eksiltmenin yapılacağı yer, 

. Gayri menkulün bulunduğu mev- tebliğatın gazetede ilinen icra edil- tarih, gün, saati 
ID mahallesi, sokajı, No. ıı: Bozya- diği cihetle muayyen olan 21/6/937 ~ Eksiltme 21/8/937 tarihine rast• 
bela Ajabey Mev. inde. tarihli celsei muhakemede gıyap ka- lıyan cumartesi ıünü ıaat 16 da 

Takdir olunan kıymet: 520 lira. rarı ittihaz edilmit ve bunun dahi ~ lzmirde C. H. P. llyönkurulunda 
Artırmanın yapılacağı ye-' gün ili.nen ifası zımnında duruımanın -- yapılacak ve ayni gün ihale icra 

ve saat: lzmir 2 inci icra odası, bi: 20/9/937 tuihine rastlayan pazarte- olunacaktır. 
rinci artırma 20/9/~3! pazartesı si gününe bırakılmı§ olduğundan Muva~k~t teminat nedir : 351 lira 59 kuruttur. 
aünü saat on bette, ikincı artırma ezkfır günde tahitler dinleneceğin- lıtekl_ılerın açık eksiltme gününden evvel ali.kalı evrakı C. H. P. 
5/10/937 salı saat 15 te. den müddeialeyhin isbab vücut et- yazı daıreıinde görüp tetkik etmeleri ve gününde komisyonda ha-

l - lfl>u gayri menkulün artır- ed.... k bir kil go··n zır bulunarak eksiltmeye crirmeleri ilin olunur. · . I I 37 arih" den m ıgı veya anunen ve • •· 
ma prtnamesı 5 9 9 t .. ~ . d ecl .... takd" d akıaya kabul 11, 14, 17, 20 2775 (1505) 
itibare 10284 numara ile ikincı ıc- erm ıgı ır e v 
n dair:inin muayyen numarasında etmiJ nazariyle bakılarak H. ~·. M. J b ) u·· • • • 
her kesin ıörebilmeıi için aç~. K. nun 405 inci maddesi mucibınce Sf an U DIVelSJfeSI arttırma, 
Uinda yazılı olanlardan fazla malu- karar verileceği tebliğ makamına ka- k • ı ) k k • 
mat almak istiyenler, ifbu prtname- im olmak üzere lüzumu ilin olunur. e Si tme Ye pazar 1 omısyonu 

~~~~'!8!C:ii:_;;:r;~i:d:e- __ ıB~ <.!!:. ilanları : 
2 - Mumaya ıttirak ıçm yuka- Be Sulh Hukuk Mahkeme-

nda yazılı kıymetin % 7,5 niabetin- • rgama 
de pey veya milli bir bankanın te- ıınden: Ahmet 
minat mektubu tevdi edilecektir. Bergam1ı Uzun Çal'f1'!- . ..

1 3 - ipotek sahibi alacakblarla, oğlu Mehmet Ulukaya ile Ali ?I ~ 
cfiier alakadarların ve irtifak hakkı Altıhnın Mustafa ara~a m:ı 
sahiplerinin gayri menkul üzerinde- ıayiab Eminultan m~esınde • 
ki haklarını hususiyle faiz ve mu- in 350 lira kıymetinde bır bap hane
nfa dair olan iddialarmı ifbu ilin nin izalei fÜyu zımnında aaukuk~!
tarihinden itibaren yirmi sün içinde na dair Bergama Sullı H ua-
evrakı müsbiteleriyle birlikte me- kimliğinden sadır olan 18/6/937 
muriyetimize bildirmeleri icap eder. tarih ve 446 No. Ju ilim mucibince 

Aksi halde hakları tapu ıicilliyle ve icra iflis K. hükümlerine tevfi
aabit olmadıkça .satıı bedelinin pay- kan satılığa çıkanhnıt ve biri~ci iha
lqmasınd~~ ~ç ~~lar. le 11 /9/937 cumartesi günü saat 

4 - Goıterılen gunde artırma!~ 12 d "ki · ih l 27 /9/937 pa-
İ§tirak edenler artırma f8l'blameımı e ve 1 ncı a e 
okumu,, lüzumlu malumatı almıf zartesi günü aaa! . 1.~. de ~er~-:· 
ve bunları tamamen kabul etmit ad mahkeme baş katıpliğinde Çık • 
ve itibar olunurlar. tı~ suretiyle satılacağından talip 

5 - Tayin edilen zamanda gayri olanların yüzde yedi buçuk nisbetin
menkul üç defa bağırıldıktan sonra de depo akçesiyle ha! kitabete mü
cn çok artırana ihale edilir. Ancak racaatlan ilan olunur. 
artınria bedeli muhammen kıymetin 2823 (1531) 
% 75 ini bulmaz veya salı! istiye
nin alacağına rüçhan olan diğer ala
caklılar bulunuptn bedel bunların o vel en yüksel' teklifte bulunan kim
gayri menkul ile temin edilm~ ala- se arzetmit olduğu bedelle almağa 
caklannın mecmuundan fazlaya çık- razı olursa onn razı olmazsa, veya 
mazsa en çok artıranın taahhüdü ba- b:.ılunmazsa h~men on be§ gün 
ki kalmak _üzere artır~a ~n ~~-gün müddetle artırmaya çıkarılıp en çok 
d~a temdıt ve on beşıncı gunu ay: artırana ihale edilir. iki ihale arasın
nı saatte yapılacak artırmada bedelı d k" f k ·· ı · · O"! 5 . . . 1 w •• h a ı ar ve geçen gun er ıçın -ıo 
satı§ ıstıyenın a acagına ruç anı I k f · d" .. 

ı d •w l kil · ten hesap o unaca aız ve ıger za-o an ıger a aca ı ann o gayrı men- .. 
kul ile temin edilmiş alacakları mec- rarlar aynca. h~e hacet kalmak
muundan fazlaya çıkmak §artİyle en sızın memurıyetımızce alıcıdan tah
çok artırana ihale edilir. Böyle bir sil olunur. (Madde 133). 
bedel elde edilmezse ihale yapılamaz ltbu gayri menkul yukarda gös-
ve '4bf talebi düıer. terilen gün ve saatinde lzmir 2 inci 

6 - Geyri menkul kendisine iha- icra memurluğu odasında ifbu ilin 
le olunan kimse derhal veya verilen ve gösterilen artuma prtııameai da
miihlet içinde parayı vermezse ihale ireainde satılacaiı ilin olunur. .. 

itin özü Ketif bedeli Muvakkat teminat ihalesi 
Lira Lira 

Haseki hutaneıinde 
tedavi pavyonu 

intaatı 

Gureba hastanesin
de niıafye pavyonu 
tamiratı ve operu .. 
yon kıımı İntaatı 

124687 92 

95092 57 

7485 2/9/937 per
tembe günü ıa

at 15 de 

6005 2/9/937 per-
. litt tembe günü 
~ ıaat 15 de 

1 - Bu işe ait tartnameler ve evrak funlar<lır: 
A) Eksiltme fartnamesi 
B) Mukavele projesi 
C) Bayındırlık itleri genel tartnameıi 
D) Huıuıi tarlname 
E) Ketif cetveli, ıilıilei fiat cetveli, metraj cetveli 
F) Proje 
isteyenler bu ıartnamelerden tedavi kliniği projesini 7 lira, 

kadın ve doğum projelerini ise bet lira bedel ile Cniversit~ rek
törlüğünden alabilirler. 

2 - Yukarıda yazılı iki it ayrı ayrı kapalı zarfla Üniversite 
rektörlüğünde ihale edilecektir. 

3 - Ekıiltmeye girebilmek için muvakkat teminattan baıka 
Bayındırlık Bakanlığından ahnmıf 1937 senesine ait müteahhit
lik vesikasiyle beraber bir defa da 100 bin liralık bina intaatı 
taahhüdünü iyi surette ikmal ettiğine dair vesika verecektir. 

4 - Teklif mektupları ihale saatinden liir saat evveline kadar 
Oniversite rektörlüğüne makbuz mukabilinde verilmif olmalıdır. 

5 - Poıta ile gönderilecek mektupların nihayet ihale ıaati
ne kadar gelmif olması ve dıt zarflarının mühür mumu ile İyice 
kapatılmıt olması ıarttır. Postada olacak gecikmeler kabul edil-
mez. 14--18-22-26 (5080) 2802 (1532) 

.... .. . ' . . , ... ·• . .' . . . . 

lzmir Tramvay 
ketinden: 

ve Elektrik • 
şır-

Tram•ay kame bUetleri utitinia ~eni bir itare deibı ta1iJl 
• 

...................................... 
Umum Pamuk 

Nazarı 
Fabrikatörlerinin 
dikkatine 

PLATT 
F abrikuının Namdar 

ÇIKRIKLARINI ve bilcümle YEDEK AKSAMINI 
UMUM ACENT ASINDAN bu ıene temin edebilirsiniz 

ADRES: • 

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

Singer dikit makinaları kumpanyası kar•ıımda 
Telefon: 2413 Poıta kutusu : 234 IZMIR 1----·-

• 

BEYOGLUNDA 

Bristol Oter 
••••••••••••••• 

SiRKECiDE 

Osmaniye 
OTEL t 
••••••••••••••• 

Bu her iki otelin müateciri 
TOrkiyenin en eaki otelcla 

BAY OMER LUTFIDIR 
• •••••••••••••• 

Kırk iki senelik tecrübeli id• .. 
reılle bütlln Eie halkma ken• 
diılni 1e9dJrmiıtlr. 

Otellerinde mlıaffr kalanlar' 
lsendl evlerindeki rahatı bu• 
larla;. 

Blı~ok lwıuai1etlerine iliweteD 
fiatler mltbtı ucuzdur. 

Her işte kullanılan 

ZONGULDAK 
Maden kömürü 

Her cins kömür perakende ıuretile rekabet kabul et• 
mez fiatler dahilinde satılmaktadır. 

Adres : Kestane pazan Bardakçılar sokak numara 12 
F. PERPINY AN 

Salihli Kurşunlu Banyoları ............................ , .... 
Şifa hassaları muhitimizde tecrilbe ile 8abit olan 

Salihlinin 
MEŞHUR 

KURŞUNLU Ilıcaları 
Faallyettedlr 

H"r türlü istirhat mevcuttur. Mükemmel otel, lokanta ı;; 
zino hülisa her türlü ihtiyaç ve konfor vardır. Banyolar 
bol bahçecik suyu bulunur. Banyo dairesinin hususi otoo;: 
bili Salıhli istasyonunda emre amadedir. Her aileye mUı 
kil oda verilir. 

ııar· 
Fiatler: Banyo dahil olmak üzere insan batına oteld~ kı•I 

yola 100-75 diğer kısımlarda gene insan baıına ya 
8 

inci 50, ikinci 40, ilçüncil 30 kuruıtur. BALC 
Mnıteciri : KEMAHLI AHMET HAMDI VE ALI 



Fratelli Sperco 1 N. V. Otivier Ve Şü. Zayi 
V l w. F. H. va n Der LıMİTET 12 temmuz 937 tarih Brioni va-

·a pur u Acntası 1 Zee & f,o. Vapur acentası puriyle gelen 29 sandık 0376/80 = 
ROYALE NEERLANDAIS DEUTSCHE LEVANTE LINIE BtRiNCl KORDON REES 0401/3 = 0497 /8 = 0780/3 = 

KUMPANYASI G. m. b. H. BiNASI TEL. 2443 Ô821/2 = 0594/6 = 0715/6 = 
RHEA vapunı 18 ağustosta An- HAMBURG Lllerman Lioes Ltd. 0776/9 = 0412/5 =No. lu pamuk 

\teq (Doğru) Rotterdam, Amıter- «YALOVA» vapuru 25 Ağus- Ell.ERMAN LtNES LTD. mensucat ordinosu zayi olmUftur. 
daın ve Hamburg limanlan için yük tosa doğru bekleniyor.Rotterdam, DRACO vapuru 1 O ağUBtosta Acentesinden bir ikinci nüsha • 
llacaktır.. Hamburg ve Bremen için yük ala- Liverpool ve Svanseadan gelip yük teyceğimizden aslının bir kıymeti 

GANYMEDES vapuru 5 eylulde caktır. çıkaracaktır. k im d.; 'li ı 
ı._ •. rdam "--terdam ve Ham- AMERiKAN EXPORT LINES LESBIAN vapuru 20 ağustosta a a ıgı 1 n ° unur.Ahm T . 
l'\Otte • ftllD Th E s h" A ı · Osman ve et atari ~ limanlarına hareket edecek- e xport t~ams ıp Londra, Hull ve ~versten ge ı~ 

14 15 17 2829 
(lS23) 

Ur.. Corporatıon yük çıkaracak ve aynı zamanda Lı- ' ' 
~ A4o.l"'&T9.•rr..ES 22 cEXHIBITOR» .vapuru 18 A- verpool ve Clasgov için yük alacak- ----------~• un.ı, ı m.c..u vapunı ey- .; . 

L'l.11 B V K~-·- guıtosta beklenıyor, New-York tır.. I · · 1 • 1 Q 
~ ~.u • .. ama ve VM.C'l•ce ve Baltimor için yük alacaktır. ALCERtAN vapuru·'? ağ~stosta pur arın ısım erı ve nav un c-
~~ ıçm yük alarak hareket «EXPRESSıt vapuru 3 Eylul- gelip Londra ve Hull ı?ın y~k ala- retJerinin doğitikliklerindon me-

s Cktır.. de New-York için yük alacaktır. NOT : Vürut tar1hler1, va- suliyet kabul edilmez. 
VENSKA OR1ENT UNlEN PiRE AKTARMASI -----Billlmm_mm_lllGID111 .. m:m--~---~ 

. BARDALAND motörii elyevm SEYRi SEFERLER 
liınarıımızda olup 12 ağustosta Rot- «EXETERıt vapuru 13 Ağus-
lerdam, Ha'.mburg ve lalaındinav- toıta Pireden Boston ve New-
h linıanlan İçin yük alacaktır·· Y ork için hareket edecektir. 

VtKtNGLAND motörü 23 ağus- SEYAHAT MODDETI 
loata Rotterdam - Hamburg ve la- PiRE • BOSTON 16 gün 
"-nciinavya limanlanna hareket ede- PiRE - NEWYORK 18 « 
tektir SERViCE MARITIME 
~W-:~lA .. •. 2 ı~•..ı- R t ROUMAIN 
uu an motörü ey ~ 0 - B U C AR E S T 

~anı - Hamburı ve lskan~ınavya uDUROSTOR» vapuru 29 ...A· 
li..ıan1anna hareket edecektir.. iuıtosta bekleniyor. Köstence, Su-
S.:RVICE MARITIME ROUMAtN lina, Galatz ve Galatz aktarması 
AUıA JULIA vapuru 16 ağus- Tuna limanlarına yük alacaktır. 

loata Malta ve Manilya limanla- STE ROY ALE HONGROISE 
~ hareket edecektir.. DANUBE MARITIME 
. SUÇEAVA vapunı 7 eylulde uBUDAPEST» motörü 13 A-
"-tt. ve Manilyaya hareket ede- iustoıta bekleniyor, Belgrad, No-
tıelıtir visad, Comaono, Budapefte, Bra-

y._;:__ ve tiılaTa, Fiume ve Linz limanları 
ote:U yük kabul eder.. . . k 1 cak 

ıçm yü a a tar . 
. · · · · · · • · · • • ·• · • · • JOHNSTON W ARREN LINES 

L_l!An?~~i hareket tarihleriyle nav- L TD. 
~ değiıi.lderden acenta me- LIVERPOOL 
"liyct kabul etmez.. dNCEMOREıt vapuru 29 A-

Daba fazla ta&ilAt için ikinci iuıtosta bekleniyor, Liverpool ve 
ICordonda FRA TEW SPERCO Anvers limanlarmdan mal çıka
"'Pur acentalıima m6racaat edilme· racak ve Burgaz, V arna, Kösten
ai rica olunur.. ce, Sulina, Galatz ve lbrail liman~ 

TELEFON ı '1142/42Zl/2663 larına yük alacakbr. 
ARMEMENT H. SCHULDT 

Beraame Sulh Hukuk mahkeme- H A M B U R G 
..._.., cNORBURG» vapuru 17 Aius-
. Bersamanüı lnlalip mahallesin- tosa doğru bekleniyor ,Rotterdam, 
ile llluldm iken 938 aeneai kinunu- Hamburg ve Bremen için yük ala
~ •JIDID IOll gUnlerinde vefat caktır. 
edea F.ir1 Gö1ti ita oğlu lunailin te- DEN NORSKE 
~tahrir Ye telbit edilerek men.. MIDDELHAVSLINJE 

..._o.le melrGkitı bilmü- O S L O 
'-Jede Mbhnlf n esmanı büğuı cBOSPHORUS• motörü 26 
~1' muhafaa bankaya tevdi :Ağustosta Dieppe ve Norveç ti
~ llorçhmnnm bir ay zarfm manian için yük alacaktır. 
\en.la _,ı'afıld11iJ'le birlilde Ber- cBAALBEKıt motörü 23 Eylul
...... SuDı Hukuk hlkimliğine mü- de bekleniyor. Dieppe, Dünkerk 
~ bJJt ve tesbit ettinneleri ve Norveç limanlanna yük ala
..., olunur. 2825 (1526) caktır. ::::::se _ = 

lzmirde Nasırdan Şikayet ayıpdır? 

Eczacı Kemal Kamil Aktaşın 

"Nasırl oKemal,, 
NASIR iLACI VARDIR 
Hilal Eczanesi vardır 

NEKADAR DOGRU ? ••.• 

lzmir Sıhhat ve içtimai Muave
net müdürlüğünden: 
Sağır, Dilsir ve Körler müessesesi 

satın alma komisyonundan 

-
Cinsi Adet Muhammen kıymeti % 7.5 

Lira · Lira 
·r O""na makinesi 1 600 45 

t.. Sağır, Dilsiz körler müessesesi için bir adet torna makinesi sa .. 
-: "'lınacağından talip olanların yukarıda gösterilen % 7.5 pey 
~eıini yatırmak suretiyle 20/8/937 de ve fartnameyi görmek 

re her gün sıhhat müdürlüğüne müracaatleri ilin olunur. ,,-
3-6- 10- 14 2641. (1441) 

TURAN Fabrikaları mamu!Atıdır. Aynı zamanda Turan 
tuvalet sabunlarmı, traş sabunu ve kremi ile glllelJik krom• 
lerini lrnlJanımı. Her yerde satılmaktııd r. Yalmz toptan sa
ttılar için lımirde Gazi Bulvarında 25 numarada umum acen• 
telik Net'i Akyaıılı ve j. C. Hemıiye müracaat odiniı. 

Posta Kut. a•4 Telefon E4&& 

DOKUZ 
EYLUL 
baharat 
deposu 

Bütün çeıitleriy -
le kıymetli hediyeli 
sab§mı lzmir F ua -
rmda 

22 
numaralı pavyonda 
yapacağım timdi -
den ilin eder. Pav
yonumuzu mutla
b ziyaret etmeğe 
hazırlanınız. 

--

:·····································································: • • . . 
E Taze Temiz Ucuz ilaç ~ . . . . ,. 

Hamdi Nüzhet Çan çar 
• Sıhhat eczanesı 

Başdurak Büyük Salepçioğlu hanı 
Karşisında 

·····=································································ 

«4W __ 

Amerikan Kız Kolleji 
Eşrefpaşa sokağı No. 24 -- G:öztepe 

r lzmir Amerikan Kız Kolejinin kayıt müddeti 1-28 Eylule ka
dardır. ikmal sınavlarına 24, derslere de 29 Eylulde ba,lana
caktır. Mektebe devam edebilmek iç.in gerek yeni ve gerek 
eski talebenin kayıt muameleleri tamamlanmıt olmalıdır. 

Adres: Posta kutusu 111 Telefon: 3401 
12-14 1509 

KREM BALSAMIN 

-
Kumral, aarııın, eımer ber tene tewatuk eden yeglne aıhhl 

kremlerdir. Cildi besler, çil, leke ve sivilceleri kAmiJen izale 
eder. Yarım aıırdanberi kibar mahfellerin takdir ile kullandıkları 
ııhbl gQzellik kremleridir. 

Krem Balaamin dfirt tekilde takdim edilin 
1 - Krem Balıamia yağh gece için penbe renkli 
2 - Krem Balıamin yağıız gllndh için beyaz renkli 
3 - Krem balsamin ıaca badem gece için penbe renk& 

- Krem Balamin acı badem gllndQz için beyaz renkli 

ln~illz Kanzuk eczaneai Beyoila latanbal . 

Telefon 3882 

ZAFtYET 

KANSIZUK 

VEREM 

tsTIDADI 

ROMATIZMA 

VE 
ADEMi 

iktidara 

fEVKALA.DE. 

EY.t TESlRI 

YARDIR 

M.Depo S.Ferit Şifa eczanesi 

lzmir Posta Telgraf ve Telefon 
müdürlüğünden: 

1 - ·Buca Poıta ve Telgraf binasınin tamiri 249 lira 25 kurut 
bedeli ketifli 27 /8/937 cuma günü aaat 15 de ihale edilmek üze.. 
re açık eksiltmeye konulmuıtur. 

2 - Ketifnameyi görmek ve 18 lira 69 kurut teminat akçeleoo 
rini yatırmak üzere taliplerin ihale gününden evvel Poıta Tel· 
graf Telefon Müdürlüğüne müracaatleri ilin olunur. 

8, 14, 12, 19 2732 (1486) 
.... • '/'''\,. '-"":~-.. .... • • ::.-.. ... • .. .... --· ,. .._. ·-··-. • ~. ~· ~ _.,. • .l 

Açık eksiltme ilanı 
Tire Belediye reisliğinden: 

1 - Belediyemiz hastahanesi için 989,94 lira muhamocn be 
delli ve 165 kalem mualece ve alab tıbbiye açık eksiltme ile sa 
tın alınacaktır. 

2 - ftbu ihtiyacatın cins ve müfredatiyle muhammen miktar 
larını gösteren liste ile eksiltme şartname ve mukavelename pro 
jesi istiyenlere bedelsiz olarak verilebilir. 

3 - Açık eksiltme 20/8/937 tc.rihine rastlayan cuma günf . 
saat 15 de yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girmek isti yenlerin muhammen bedelin o/o 7 ,JO 
nisbetindeki muvakkat teminat akçesi ve 937 yılı Ticaret Odu.sı 
sicil kayıt vesikalariyle birlikte üçünc;ü maddede tayin olurııan,-. 
gün ve saatte belediyemiz daimi encümenine müracaatleri lüzu-'.. J 

-----mu ilin olumu'. 8, 14 2698 (1489) 



- .> aza Sahife ıu 
ZE2Z42- -

YENi ASIR 

Şanghayda Sokak Muharebeleri Başladı 

Japon Topları Mermi Yağdırıyor 
1500 Amerika askeri beyazların iltica ettikleri 

sıkı bir kordon altına almnşlardır ... mahalleleri 

Bu büyük bir 
haline geldi 

koca şehrin 
kısmı harabe 

~------~-------------

'
teşkil etmişler ve lüzumu takdirinde Şanghay, l 2 (A.A) - 19.32 et• 
tek bir cephe vücuda getirmeyi ka- nesinde te§kil edilen ve büyük d~ 
rarlaştırmışlardır. lctlcr konsoloslarından mü_re~ 

Japonlar, Fransız konsesyonu ida- olarak 1932 Çin - Japon anlat - J. 
resinden. Çin kıtalarının cenuba ahkamının tatbikini kontrola ırıcr
ilerlemeleri takdirinde, japon asker- mur bulunan muhtelit komisyon bd 
!erinin konsesyondan geçmelerine gün saat 16 da toplanmi_ş ve "!~ 
müsaade olunmasını talep etmişler- günlerde vukua gelen hadisele~s: 
se de Fransızlar bu talebi reddet- anlaşmanin her iki taraftan da jh...-
mişlerdir. demek olduğu neticesine vannittıf• 

Fransız makam~tı Saigondan tak- Buna rağmen komisyon Şang1"1 
viye kıtaatı istemiştir. anlaşmazlığının beynelmilel bir~ 

Amerikalılar da Şanghaya Manil- hiyet almasının önüne geçmek U#" 
ladan bir alay göndermişlerdir. re gayretlerine devama karar ver-

Şanghay, 12 (A.A) - Buradaki mişlerdir. \; 
beynelmilel konsesyonlarda lanm Komisyon bugünkü vaziyetin fla 


