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kadar m .. im go · ıüyor inşaat tamamlandı, ka- ! 

----- bul muamelesi yapıldı 
Japon Italyanın Nyon anlaşmasına iştiraki Ege'nin en 

Yumruğu 
Çinde bir •millet 

ko]aylıklara yol mu açacak ıso,ooo 

ffi' Zinz f uhsa , 
sev ketti 

Londra, 24 (ö.R) - 1tnlyn sefiri B. 
Grıındi tarafından Dük Dao t ercfinc 
ı.·erilen kabul ıesminCJc b~şvekü Bııy 
Chnmberlnin ile h;ıricİ.} e nnzın B. Eden 

'c -omirallil. b ~ lordu hnzır bulunmuş
lardır. Bu miın sebetlc lskoçyadan yeni 

dönen B. Chambcrlnin ile l:ı.lyndan ye
ni nvdct etmiş 0?nn B. Grondi ve Ccnc' • 

. reden dönen B. Eden nm•ındn günün 
meseleleri hukkındn cörü•mcler olmu~-

ıur. B. Edenin r.dccek hafta Vcnedik ta
rikiyle Akd nzdc bır .seyahoic çıknc.' ı 

istihbar edilmektedir. 

Parfo, 24 (ÖR) - ltah.-anın Nyon 
nnlaşmnsı mucibince Akdeniz kontrolu
riıı istirnki §arılarını tesbit edecek olan 
Paris eksperler komitesinde F ransn} ı 

iskan müdürü göçmenlerin 
olmaları ıçın faaliyet 

ev bark sahibi 
gösteriyor 

Nyon konfernnsındnld delegeleri temsil Eden Fransız hariciye .,n.,.. · l b" . .. d 
d kJ d" ....... rıy e ır gorıışma esnasın a 

e ece er ır. ıye nazırı B. Delbos Fransa ve lngiltcre !kında lng"ıl"z 'n · · ·· t L :1 C 24 (Ö R) F h . . . ı n rıcıyc mus eşnn ora 
cnc~re, · - ransa arıcı- ılc ltalya arasındaki mün sebctler hak- Kranbom ile görü~müştür. 
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Hüviyetlerir.i niçin saklamışlar? 

Bay Eminle bayan 
Emine kimdir? 

' 
Palamut Nizamnamesi 

Yanlıf hüvıyet vermek kanunen ce
zayı mUstelzemdir. Bir bayanla bir bay, 
hilviyetlerini sakladıkları için hakların
da takibat yapılmak üzere su Ih ce-uı 

mahkemesine verilmişlerdir. 
Geçen gece yarısı genç bir bayla genç 

bir bayan Kemeraltı otellerinden bırine 

gidiyorlar.. Ve nüfus k&ğıtlarınuı yan
larında olmadıklarını söyliyerek şifahen 
verdikleri adreslerinin ve hüviyetlerinin 
otel defterine geçirilmesini istiyorlar. 

Otelci, tepeden tırnağa kadar tetkik 
etUği bu müşterilerin hal ve tavırların
da şüpheyi celbedecek bir vaziyet gör
meyince dileklerini kabul ederek hU
viyelleri.ni soruyor .. 

Bayan adının Emine olduğunu, Kar
şiyakada oturduğunu, bay da adının 
Emln olduğunu Bucada oturduğunu bil
diriyor .. 

Otelciler her gün bulundukları mm
taka karakoluna müşterilerin hüviyetle
rinl gösteren bir cetvel, yani beyanname 
vermek mecburiyetlndedirler. 

Otelci beyannamesini veriyor . Zabı-

ta bu iki adres üzerınde tevakkuf edi
yor. Ve işi incelediği zaman bayın Tur
gut, bayanın da Fabrıye olduklarını ve 
her ikisinin de aranan iki talebe olduk
farını meydana çıkarıyor. 

Şimdi, Emin adını takınan Turgutun 
mahkemede verdiği ifadeyi dinleyin : 

- Son vapuru ve otobüsü kaçırdık .. 
Gidecek yerimiz de yoktu. Sokakta ka-

Nüfusta 
Vatandaşların işleri 

Mühim kayıtlar ihtiva eden nizam
/ name dün alakadarlara tebliğ edildi 

ihraç edilecek palamutların cins ve kaliteleri 
lacak ddeğkıliz yFa.ka. Bır .otele gitmeğte ka- cabuk görülecek b. d'ld" T" ı k .k . 
rar ver ı .. a t bır genç kıza bır • tes ıt e ı 1 p er ço pratı tır 
genç bay.. Otelci bizı gordüğü. zaman N ulus idaresinde, i§lerı olan vatan- • ] 
ştiphelenecekti.. 1 d.aşlara karşı ".'üı~kün. ofan kolaylı~a: Palamut ihracatının mürakabesine da- Ikinci naturel: !çerisinde en fazla yüz- bir heyet hazırlayacak ve takdir ed• 
Doğum tarihim 337 dır. Otelci bu ta-· rın gosterilmesı d~unulmuş ve tatbıkL 1 ir hazırfanan nizamname gelmıştır. Pa- de ona kadar rüfüz, yüzde üçe kadar cektir. Bu heyette ticaret odası ıntl· 

rihl duysaydı otelde yatmama ınüsaa-I ne başlanmıştır. Şimdiye kadar, yenidon !amut ihracatı Izmir, Dikili, Istanbul, pelit, yüzde üçe kadar koruk, yüzde bi- messilieri ve kontrol memurları bulll" 
de etrniyecekti .. Ne yapmalı, diye dü- İ bir nufus çıkartmak veyahut eskımiş bir Çanakkale •. Fethiye ve Antalya ile Taşu- re kadar toprak ve yüzde bire kadar nacaktır. Ihraç edilecek pa!amutlart 
şündiiın .. Ben Emın oldum .. Tevellüdü- · hale gelen nufusları yenilemek için cu lskelesmdcn yapılacaktır. Iktısat kendisinden hasıl olm~ toz bulunur. ihtiva eden çuvalların üzerinde rnallr 
mü da 335 olarak söyledim. Arkadaşım 1 yurddaşların, .~ünlerce nufus idaresine vekfileti g~r~ceği lüzum üzerine muvak- Birsu: !çerisinde yüzde ikiye kadar rın nevi veya tipe göre markalar vur~· 
de Emine olduğunu bildirdi .. lşin için-1 gelip gitmeleri icap ediyordu. Çok ba- kalen y~nı ihraç merkezlerı ihdas ed~ rüfüz, yüzde ikiye kadar pelit, yüzde lacakhr. 
de bir kast yoktur, dedi.. 1 sıt olan b1" i§lerin ayni günde bitirilme- bılecektır. Palamutlar hazırlanan nu- bire kadar kendisinden hasıl olm~ toz Markaların şekli ve rumuzu tesbll 

· h b d ' · uf si munelere göre ve icabında tırnak, ko- bul edilrniştır. Çuvallar üzerine, iltibas \lll• Suçlulardan Fahrıyenin Dikilili de sı ve as a ı ye ıne yem n u arın ve- unur. 
oldug" u anlaşıldı .. ifadesi alınmak üzere 1 rilmesi direktörlükçe kararlaştırılmıştır. ruk ve rüfüz olarak ta ihraç edilebilir. Krible: Tanen derecesi birsudan da- cuda getirmemek şartiyle hususi marki 

k Palamut tiplerı' şunlardır· ve ış' aretler de konulabilir. mahalline talimatname yazılmasına ka- Ayni zamanda, soyadı anununun · ha yüksek, seçilmiş ve kısmen kapalı, 
b Engin, naturel, birsu ve krible... Kontrol edilmiş olan bir partiye ali 

ıner'iyete girdiği tarihten iti aren soya- kalın duvarlı olanlardır. Yüzde bire 
Engin: !çerisinde en fazla yüzde on çuvallar, ancak kontrol memurunun hU• 

rar verildi. 

dı alan vatandaşfarın yalnız nufu.sların ikiye kadar rüfüz, yüzde üçe kadar pe- kadar rüfüz bulunur. Palamut ihraç zuriyle açılabilir. Kontrol edilen ma!ıll 
bir tarafına aldıkları soyadları yazıl- !it, yüzde üçe kadar koruk, yüzde bire edecek tüccarlar, hazırlanan nümune bir kısmı veya tamamı ihraçtaiı satfı 

kı f k ı '-"t"~ geçirilme k esas ı'ttihaz edilerek hazırlayacakları · _f ma a, a a esas «U use me - kadar toprak ve yüzde bire kadar ken- nazar edilirse kontrol vesikası derıw 
Bir cinayet davası 

Mustafa, hemşiresini ka
çıranı nasıl öldürmüş ? 

te idi. Halbuki kanun soyadlarının nu- dislnden hasıl olm~ toz bulunabilen beyannameleri kontrol memuruna ve- memuruna iade edilir. 
fus kütüklerine geçirilmiş olmasını is- mallardır. receklerdir. Kontrol memuru beyan- Nizamname hükümlerine aykırı bit 
!ilzam etmektedir. Birinci Naturel: !çerisinde en fazla_ namede yazılı olan malı en çok yirmi mal olursa keyfiyet, kontrol memurU 

Bu cihet te nazara alınmış, ve bir iş- yüzde ikiye kadar pelit, yüzde ikiye ka- dört saat zarfında muayene etmek mec- tarafından tanzim olunacak bir ıabıl 
yar bu işe memur ayrılarak, şimdiyeka- dar kendisinde hAsıl olm~ toz buluna- buriyetindedir. Kontrol memurları bü- varakasiyle tesbit edilir. Bir heyet '19" 

dar alınan binlerce soyadfarının kütük- bilir Bunun içerisinde koruk ve kapçık tün palamut han ve depolarını teftiş ve zıyeti tetkik ederek nizamsızlık görül'" 
!ere geçirilmesine başlanmıştır. bulunmaz. murakabe salahiyetini haizdir. Tipleri se tüccarı adliyeye sevkeder. 

Suçlunun küçük hemşiresi 
şahit sıfatiyle dinlendi 

dün ___ .,, ···························································· ···························································· ············ 
Kız Enstitüsünde Sırt Hamallığı işi VAHAP 

tayİnler 
Kemalpaşa.da, hemıireei.ni kaçıran 

Mustafa isminde birini öldürmekte maz
nun küçüle Mustafanın muhakemeaine 
dün Ağırcezada devam edilmiştir. Şahit 
aıfatiylo dinlenen suçlunun küçült hem· 
şiresi Nevide ıunları .öylemiştir: 

c - Ablam, keçileri bağlamak üzere 
evden çıkmııtı. O 11rada bir feryat işit• 

tik. Sonra bana ablam Arifenin kaçırıl
dığını haber verdiler. Başka bir şey bil· 
miyorum.> 

Şahit aıfatiyle dinlenen Ahmet oğlu 
Mu•tafa, vak' ayı §Öyle anlatmıştır: 

- Kahvede oturuyordum. gürültü 
işittim: cM1111tafa Arifeyi kaçırdı> dedi-

ler. Hi.diseden iki saat •onra kaçrrJan 
Arifenin kardeşi küçük Mustafayı, elin- Kız enstitüsü fen Ugisi ve teknoloji 
de ailah olduğu halde bir evin duvarına . ö~tmeni Bn. Kaderdan Verim, k.12 ena

çıkmağa çalışırken gördt.im. Ma.ni olma- J titü:1ü yardirektörlüğüne tayin edilmiştir. 
ğa çalııttm, muvaffak olamadım. 1 Bn. Nuri~e .. Hekimoğ~u. terfi sure.ti~!~ 

Bir aralı.le ailih sesleri işitildi . Bu ara· yardırektorlukten. Elazız kız enstıtusu 

da Mustafa evin önünde görünmüştü. \ ak~m ok.~~u dirkt~:l.üğüne . ve ~ari~ .
Vaziyetinde, büyük i~ yapan adamlara cografya ogretmcnlıgıne tayın edılmıştır. 
mahsus bir hal ve heyecan vardı: cBu Her iki tayin emri de vi.18.yete gel mi ir. 

isten vaz geç Mustafa-. dedim. cZaten 1 O~küdar k~ enstitüsü r~yaziye ö•~~~ 
vaz geçtim:t dedi. nıenı Bn. Afıfe özdeş lzmır kız enatitu-

Halbuki küçük l\1ustafa o aırada cÜr· sü riyaziye öğretmenliğine. yeni mezun-

münü i,lemlşti. Her ş~y olup bitmişti. ı la.r~a~ . ... Bn. Güzin ~evi~ .... enstitü . biçki_ -
Muhakeme, Sefer onbaşının şahit 81_ dıkış ogretmen staJıyerhgıne tayın edıl .. 

fatiyle dinlenmesi İçin talik edilmiştir. mi-ılerdir. 
---··---

iş mahkemeye 

Yaralanan 
davasından 

I 

düşünce 

kadın 
vazgeçti 

Belediye encümeni 
Belediye encümeni, dün öğleden son· 

ra reis vekili Reşat Leblebicioğlunun baş· 
kanlığında toplanarak biriken i~lerl intaç 
etmi1tir. 

Yangın 

El arabaları daha fazla 
bir işkence midir? 

Bu olan hususta hazırlanmakta 
vekalete gönderilecektir rapor 

Şehirde sırt hamallığının kaldırılma

sı etrafında yapılmakla olan tetkikler 

nelicelen~tir. Ticaret odasında ya
pılan son toplantıda hamallar cemiyeti 

mümessilleri mütalaalarını bildirmişler
dir. 

nen faydanın eld~ edılemiyeceği müta
laasındadırlar. Mesela şehrln yukarı 
mahallatına yapılacak nakliyat için el 
arabalarının kullanılması mümkün ola-
mıyacağı gibi, sırt hamallığından dalıa 

büyük bir işkence yaratırcaktır. 
Ticaret odası, yapılan tetkiklerin ne

Toplantıda, Istanbulda olduğu gibi eş- ticesini hazırlamakta olduğu raporla 
yaların el arabasiyle taşınmasında fay- hem Iktısat vekaletine, hem de dahili
da olup olmadığı da gözden geçirilmiş- ye vekaletine arzedecektir. Bu q mü
tir. Öğrendiğimize göre bu tedbir pra-, tataa edilirken, lıman idaresinin bazı te
tik görülmemiştir. Çünkü hamallar, sisat yapması fikri hatıra gel~tir. Ro
sırt hamallığının kaldırılmasiyle bekle- porda bundan da bahsedilmektedir. 

. 

Antreoör mü 
olacak? 

Mıntaka heyeti, Fransadan ılöoell 
Vahabuı Izmir mıntaka antrenörü ol.

rak Izmirde istihdamına teşebbüs et.ınlr 

tir. Bize verilen malilmala göre lf•• 
hap, lzmir sporunda antrenör olarak d,.. 
ha faydalı bir eleman olarak kullanıla· 

bilecektir. Bu suretle V ahabuı lzmirill 

yapacağı temsili ve harici maçlarda d• 
oynatılması imkfuı dahiline girecekti!· 

Mıntaka heyetinden bir zat, V ahabJll. 

arzuladığı kulüpte oyuncu olarak istih' 
damı için de teşebbüse girişildiğini, aıı· 

cak müsbet bir netice alınıp alınmıyY 

cağının şimdılik belli olmadığını söY' 
lemi§tir. 

-

Liman işleri 

Az daha bir fabrika Köy muallim mektebi 
Bundan iki gün evvel Sürmeli sokak-, mahkeme .. . Bu kabil davalarda gördü- Köy mualim mektebinin noksanları 

ta bir hAdise olmUJ, Besalet adında bir ğümüz gibi iş ınahk~meye aksedince yanıyordu ikmal edilmektedir. Bu mektebe kabul 
genç Sabahatı sağ bacağından yarala- rengini değiştirmiştir.. Şehitler caddesinde Bay Ahmet Ce· edilecek k" kl eçmek üzere 

Seyyahlar geliyor 
Alman bandıralı Milvoke vapuru salı 

günü 560 seyyahla lstanbula gelecek, 
bir gün orada kaldıktan sonra perşembe 
sabahı saat yedide lzmire gelecektir. 

Seyyahlar arasında muhtelif milletlere 
mensup meE>lek adamları da vardır. 

Liman işletme müdürü B. Haşoıel 
Dülge, Ankaraya gitmiştir. Liman if 
!eri ve tarifeler hakkında iklısat vei<A" 
!etine izahat verecektir. 

t C" ·· oy çocu arını • 
mış ı. . urmu meşhudu yapılan bu h5.- Mü~teki SJbahat; su~luyu hiç tanıma- male ait 65 oayılı kutu fabrikasında çalı-! köylere giden ilk tedri114t müfettişleri av-
dıse hır celsede neticelenıni•tır. d ğ ı k' b ' d .f 1- ko 1 k /\lb · • k d · d' · .. . . . ,. ı ını ve ev ı ır c a O .,.un nuşma- şan mar acı erln kullandıgı mar a I et etmışler ır. 40 kadar zekı koy ço .. 

HAdısenın sebebı şudur· d ğ 'dd. ·• · h ld · ı · l · · d • • · f ı B l .. . · ,,, ı ını musırran l ıa ellıgı a e, bır- ocagının pat aması nehcesın e ocagın 1 cugu seçilmiştir. Bunlann iş eri hazır-
esa ~~asılsa Surmelı sokaga dadan- denbire lisanını tebdil ederek hadise I etrafında i.'tif halinde bulunan kutuluk lanmış ve Vekô.lete gönderilmişfü. 

~ış ve a ahatle alakadar olmağa baş- zamanında, suçluya küfür ettiğini ve tahta ve talaşlar birden bire tutuşarak 111---
~mıştır. Iddiaya göre Besalet, birik- suçlunun da kızarak kendisini yarala- ateş derhal büyüümek istidadını göster- yardımcı 
tırdığı 40-50 !ıra kadar bir parayı, bu ba-

dığıoı ve maamafih davacı olınadığını mlş ve kazan ocağının tavanına ıirayet "ğ l 'kl 
yan uğruna feda etmİi. [akat paralar söylemiştir. etmiş ise de yetişen itfaiye tarafından o retmen ı er 
suyunu çekince, sabahatın yuz" çevı'r 

- büyümesine meydan verilmeden derhal Kültür Bakanlığından kültür direktör-diğini görmüştür. - Ben davamdan vazgeçtim, bu ço-
H •d cug"'u sa1ıveriniz~ bastırılmıştır. lüğüne gelen bir emirde, enstitü mezun .. 

tt ıse günü, biraz çakır keyf bulu-
nan Besalet. Sabahatın evine girmek is- Demiş ise de h§.km: Marka ocağının patlaması esnasında 1 larının yardımcı muallimli.klere atanacak· 
teıniş, fakat içeriye alınmamıştır. Bun- - Sen davandan istediğin kadar vaz- markacı Alberin 11&ğ kolu ve ,yüzü hafif-, lan .i~ hariçten ,yardımcı öğretmenlik-
dan teeı;.sür duymuş, o taraflarda dolaş- geç; biz vazgeçmiyoruz! çe yanmıştır. Zarar yüz lira kadardır. ler ıçın yap.tan müracaatların yalnız tea-
mağa b&'ilamış ve bayan Sabaha tın so- Cevabını vermiştir. Fabrika Anadolu ıigorta şirketine 2 3 bin bit edilmesi, tayinlerinin yapılmaması 
kağa çıktığını görünce Besalet elindeki Incelemeler yapıldı .. Sabıkalar sorul- liraya sigortalıdır. bildirilmiştir. 
Jivri uçlu bir biçkla Sabahatı bacağın- du, karşılıklı şahitler dinlendı .. Suçlu
dan yaralamıştır. nun bır ay oıı beş gün müddetle hap-

Ondan sonrası malO.m .. . Karakol ve sine karar verildi. 
______________________ .;. ____________________ ___ 

iki 
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TAYYARE 

Turistler vapurda karşılanacaklardır. 
içlerinden 300 turist Bergama ve Efes 
harabelerini ziyaret edeceklerdir. 

---•---
Askerlik dersi 
öğretmenliği 

lzmir erkek liseıi askerliğe hazırlık 

derei öğretmenliğine hava teğmeni B. 
Necdet tayin edilmiı ve emri vilayete 
gelmiştir. Askerliğe hazırlık dersi hak
kındaki talimat henüz gelmemittir. 

Komiserler arasında 
Deniz b&1 komiseri Bay Faik AnkoJI 

yüksek polis kurs:una gideceği için den.İl 
komiserliğine Kemer komiseri Bay Ah' 
met tayin edilmiştir. Deniz ikinci korııİ' 
seri l<emer merkezine alınmışbr. 

Zingal 
Dahile sevkedilecek üzüm 

ve incir kutuları 16 kuruşa aa· 
tılmaktadır. 

Telefon: 3482 

SiNEMASINDA MEVSiMiN EN BOYOK MUVAFF AKl
YETINI TEŞKiL EDECEK 
2 BtJYtJK FiLiM BiRDEN Sucluların • 

Cinayetle alakası yok 
Bundan bir buçuk sene önce !tıklar 

köyü civarında bir bağ kulesinde ölü 
olarak bulunon Afyonlu Salihin ölümü 
hild. e rarengizliğini muhafaza etmelc.te-

kardeş arasında 
bir kavga 

Dün eski. Bitpazarı civarında amca ço .. J 

cuklan iki arabacı araaında bir hidise 

olmuştur. Bir müfteri almak meselesin- ! 
den çıkan bu münazaada, Lütfi eline ge-

1 çirdiği bir aandalye iskarpasiyle. izzeti 
batından ve bacaklarından ağır surette 1 
yaralamıştır. ı 

m BEYA~ MELEK 
dir. • 

Solihin kot'lleri olarak yakalanan bek
,; Süleymanla Ali oğlu Hil nünün bu ıu· 
çu işledikleri sabit olmadığı için men'i 
rnuhaktmclerine karar verilmiştir. Fail .. 
]erinin bulunmaıı:ı için tekrar zabıtaya 
müzekkere }'a:r:1lacakttr. 

---111---
M ah k ri mi yet kararı 
Nama.zgAhta mezar iken, bilahara ar

iıaya tebclil edilen bir mahalden kıym<tli 

Hastaneye yallrılan izzetin on beş gün 

sonra, tekrar muayene ine lüzum göste .. ı 
rilnıiştir. Tahkikat evrai<iyle birlikte I 
ll\)hetçi mahkemeye aevkedilen suçlu 
Lütfinin ilk sorgusu yapılmış ve tevkifi .. I 
ne karar verilmi,tir. 

---111---
Bir kavganın i~birarı 

iki mezar ıa,ı kaldırmaktan suçlu kö- Eşi olan kasap Ahmetle ayn yap.dığı 
ınürcü Hüseylnin muhak~mesi neticelen- sırada öz kıztnt onun kapısı önüne bı .. 1 
mit ve iki ay müddetle hap İne karar ve- 1 rakmaktan ıuçlu Bn. lıtalya ll3liye ceza· j 
rllmlttir. f ya verilmiştlr. 1 

Günahim Atktır filminde kabiliyet ve liyakatım gördüğünüz eımer güzeli KAY FRANSISE tarafından temsil edilmit mü
• . kemmel bir mevzu.. Hakiki bir vakiai taribiye 

BEYAZ MELEK Oımanlt • lngılız Franıız ordulariyle Çarlık RuıyaH ara11nda 100 sene evvel Knmda yapılan muharebede 
Filmi insani vazifesini ifa eden basta bakıcı FLORANSIN bayatını • atkım ve fedakirhğını tasvir etmektedir. 

2 - MARGARiTA 
Geçen sene Şahane Melodi filminde kudreti san'atkaraneıini görüp takdir ettiğiniz billur sesli, genç ve dilber artist 

GRACE MOOR Tarafmdan temsil edilmit atk • nete ve gençlik ve musiki filmi 

AYRICA: Paramount Jurnalda son hadisat ue MIKI ARTiST 

·········································································································································································•'' 
SEANS SAA TLERI FIATLER 

Her gün MARGARITA: 2 • 5.15 ve 9 da. 
BEYAZ MELEK: 3.45 • 7.30 da. 

Cumartesi, Pazar: 12.30 da BEYAZ MELEK baflar, 

30 - 40 - 50 kuruttur, 
Cumartesi talebe ıeansı vardır. Dühuliye 15 kuruttur. 



ts EYLUL CUMARTESI 19::S7 · 

Japon 
v yumrugu Hilekar ___ ,,.. __ _ 

Çinde bir millet 
şuuru uyandırmıştır 

Hileknr ve muhtekir; içtimai bünye
yi her bakımdan ve içten içe tedrici su· 

h K 1 BEŞiNCi Gu•• N ~ rette kemiren bu iki sinsi ve namenl Tari uru tayı: apon unsur öyle muz.ırdırlar ki bunların bu 
__ ıs:a ___ ım::ı11111 ____ a11 .. ----=--=---=~---- hareketleri : Hükümctimizin kahir ve 

(BAŞ TARAFI J tNCt SAYFADA) 1 er soz a Harici ye nazır! yit Riz.nnın şckavetinden çok daha 
A • e e 1 mahir eliyle imha edilen Dersiınli Sc-

tan korumak için teşebbüsleri o 1 ar 111 korkunçtur. Çünkü Seyit R:za her han· 

hiç bir netice vermi}ecektir. Ja- Milletler Cemiyeti ile gı hır ilhanc \c • filfm 1ı·s ve t~~-vikın 
P<>nya Çin sulnnnda filosunun zebullu oltırnk \'c fok.ıt hıç olmazsa nşi-
nıutlak olan hakimiyetine gü- s l k A dı l Ti •• kl • h k işbirliği yapmamakta kure ve mertçe dnH.m rak silahını eJJ-e Cu Ve na O U Ur erl a • n~ ~~~'kendi. muhitindeki tatlı tagal-veniyor... Devletlerin protestola- Japonyanın ısrar lubunu zorla ıdameyc ~lışırken hükü-

rında ileri gidemiyeceklerini biliyor. t d dı l • l k d ft •ğ • • b ·ıd· • metin kudreti karşısında yıkıldı gitti' 

Nankin hükümeti de kendi kud- kın a egv er f tez er o un u T ek l ını ı ırıy~r . Halbuki namuslu bir vatandaş ~-
. d .. o yo, 24 (ö.R) - Bu sabahki kabı- k . it d k d' . hil 

1
. unl retan en başka bir kuvvete guvenc- . . d h . . . ·csı .a ın a en ını ve c ı oy arını 

d. . . b k 1 k d ne ıçtımaın a nrıcıye na,zırı B. Hırota b ll' t ks' . . . 
1
• rniyeceğini çoktan anlamıştır. Ve lstanbul, 24 (Yeni Asır - Telefonla) - ruhun mevcu ıyctinı gösterdiğini an- sonra kong~~ye aş a~. ı c en Baya.o Cenevredc teşkil edilen 

23 
ler komite-' c ı em~ ızın ıcray.ı me anet ve şe-

bütu""n k t 1 .. · 1 · · 450 mil T" k tarih kurumu ıkinci kurultayının lattı. Afet profosorc tcşckkurle beraber bır . J d 
1 

.. d . lkavet eylıyen ve fnalıyet tarz.larını da ur u uş umıt erını - ur •. . .. . sınc aponyanın e ege gon ermıvece-
Yon Çinlinin , an şuuruna bağla- dördüncü umumi içtimai bugün saat Profesör Gabtfyelden sonra kürsüye noktnya işaret cdccegını soyledı. Ana- ğini bildirmiştir. Dokuz devlet ~ _ maharet ticaret telakki eden bu nevi 
nııı:ıtı Ew JU} an k d · v e 14 de Dolmnbahç:! sarayının salonunda çıkan profesör B. Ismail Hakkı Uzun- dolunun asıl halkının biz Türkler ol- hcdesinin tatbikine gelince· Japonva~: gizli şakilerin de köklerine kibrit suyu ıc r. ger aponya ara, enız '---' ı · d b k t tk'k d k · " 1 l'"k"l k k d ~na· 
hava k ti . . . k b'li inkar yapıldı Humnmede seh!iıyon arın ıç- çarşılı, 14 \'C 15 inci asırlarda Anadolu uğumuzu \ "C u ır ı e ı c er en siyasi meseleler hakkında .Milletler Cc r o u ınc zamonı pe uz.a eg ır .. 

uvve erının gavrı a 
1 

• • ... 1 d ı · t' h k 11 h · · t · ' - A k k' in · b "b"l · o la f 'k ' . • k k timaı olmadığı içın og e en cvve ıç ıma beyliklerinde toprak ve halk idaresi yalnız. ey e ere e cınmıJc vermenın miyetiyle iş birliği yapmamak siyasetin- nca o va ıte tızaren u gı ı erı ve 
b. n aı ıyetıne dayananı en }~sa ·apılmadı k h k mnksadı temin cdemiyeceğini anlattı. d tt w• ç· iht'l"-~ .. .. .. lharcketlerini sezen vatanda ·ların böylc-ır za d ç· · ·ı·hlarını e ın- J• • • hakkında i mü inı tez.ini o udu. Yep- . .. .. . e ısrar c ıgı ve ın ı nıına uçuncu .. 
d b nıan a mı, 81 

a Kon"rc~·e profesör Bn. Afet rıyaset Kıymetlı Macar profcsoru B. Oralıs h h . b" d 
1 

t" '"dal 
1 

. d lerını gerek yekdiğere, gerek zabıtai en ırakma"' a mecbur edemezse 0 
" • , yeni bir mevzun temas eden bu tez çok .. . . d . er angı ır ev e ın mu ıa esm e . 

h b' g · l ediyordu. Sekreterlıklerde de ba~ an alkışlandı. Turk tarihı bakımın on Bız.ans kaynak- ancak yeni bir ihtilaf çıkabileceği .ka- beledıyeye haber vererek tecrit ve tecı-
a r ın s~ne~erce u~ması. enk ınanl ı - Milnirc Gürer \'C bay Faik 'Reşit vardı. larının ehemmiyetini tebarüz ettiren tc- ti d ld - t. 't d"l ekt dir J - ziye ettirmeleri ve cünnü meşhut ha· rnaz nctıceyı verebılır Çm ur tu uş k k Profesör B. Şevket Az.iz. Kansu( Sel- Prof .. . d nan n e o ugu cyı e ı m e • a . 

rri; • • k d" fukl.. d d vdu üçüncü toplantının z.aptı o unara k Tü' kl . h kkı d ı.......,,.1 ""k b" :ıolni okudu. esor te:r.ın e Osman ponya Çin - Japon ihtilafının iki taraf lındc yaknlattırmalan çok yerinde olur. a .. nc§ın ın en ı u arın a og - çu r erı a n a en~ ... ~ OJı ır . . asıl d A 
0 

d • 
ğu ·· · · ·· · · b 'hti- kabul edildı. · · · · · · ·· .. · • Gaz.ının a ının rapça sınan c- nnı.smda halledilebileceği kanaatinde· Mesela : Halis diye mağşuş mevnddı 

nu gorcbılır. Bugun ıçın ~ ı Ilk sözü profesör Gnbriycl aldı ve tetkık) ısımlı tezıru buyuk bır belagat- ğil, öz Türkçe At.:ım;ın olduğunu ı;öyle- . gıdaiyc sahın bir bakkalı alınacak ku-nıaJ hayali olsa bile devamlı hır mu- k . narisi) hakkındaki tezini le anlattı. di ve isbnt etti. dir. ' 
hvcnıetin i a retleri her yerde belir- (Sclçu mııl :ık okudu Selçuk sa- P rofesör Vah·o (Ön Asya) ndlı tez.ini Kongre· yarın ııynl saatte to-'--- Nankln, 24 (Ö. R ) - Cnzetecilcrc z:ıa~tanl mebz~rn oy~nuyle yarım ~ıet:C: 
di ~ · ·· b 'h • I" · d d Fransızca 0 

ar. . ' ..,..an b b J 1 Ç K sını ça an ır manüaturacıyı vaz.ifesını h gı gun u ı tıma ı aynı erecke e atının her hangi bir bnşkn sanata ben- Fransızca olarak okudu ve alaka ile ta- mak Uz.ere beşinci u mumt toplantısına ayanatta u unon mare§a an - ay - .. t' 1 r.1 t d b' ' 
ayali sayanlar gittikçe azalaca tır. n eliğini \'C Anadolurla yepyeni bir kip edildi. P ro[e!;Ör tezini bitirdikten n ihayet verdi. Şek taahhütlerini ifa etmemekle kalını· s~ııs ~ma ~ t;~ l' ~ en k ı~ m~nu~ 

ŞEVKET BlLGlN zem t , .. , 11 ,, •• 11 ,, , , , ••••• ••••••n••••. ••• •••• ••••••••••••. •• •• ••••••••••• ..... •, 11 , •• , ............. , •• 1 • 111•••••••••••••• yarak im:ı:.nlannı taşıyan munhedelcrin c rm meş u ıa ın e ya a atma pe 
······· ....................................... R.. ........... Adliye v k ·ı · d. r ki . tahribi karıunnda da aeasiz duran bazı l kolaydır. Yeter ki memleketimizde btı 

B U Sun e ı ı ıyo • d evletlerin vaziyetinden mütehayyir ol· gibi fenalıkların ~ınhos~ hususunda itti-eya z M hk A 1 e e d duğunu bildirmiştir. fak ve medeni <:csnrct ıbFaz etmiş "la-a Um ar •çerısın e Muhasamatın de\'nm müddeti hakkın- lım .. 
} da sorulan suale cevaben mareşal demi~· Ben beş metre basmadan yarım met-

k b 1 E k l k '[l t" k' reye yakın mikdarını çalan manlfntu· ay O ma Si n ço ıs ah edilen atı erdir ır ç;~, Japonynya sonuna kadar mukn- racı:ı:ı tanırım! Ancak bu birinci defa 
_, e O vemet vaıntnlarına maliktir. Çinin japon belki yanlışlık olmuştur diye müsama-

Mürteci Fransız gazetelerinµe 
bir koskoca fırtına kopardı,, 

Pııris, 24 (ö.R) - Beynz Rus gene- ,mesini istemektedırler . .-Jour> ~a?ırıla~ 
rali Millerin tegayyübü hnsebiyl~ ~lak~- g

0

eneralin . beyaz Rus teş~kkülle~ı:ın .·reı· 
dar olarak kendisiyle en son guruşmuş sı olup bır kaç sene ev' el nynı · elolJe 
olan diğer bir beyaz Rus generalinin zev- knçırılan diğer bir generali~ arkada~ı o~
cesi tevkif edilmi~ \'e ndli polis dair- duğunu kaydr"diyor. cActıon Fran?aı
ıindc isticvabına başlanmıştır. se> gltzetesine ı;örc bu kaçırma vak ası 

NELER, NELER YAZIYORLAR komünist enternasyonalinin reisi Dimit-
Roma, 24 (ö.R) - Sağ cenah Fran- rofun eseridir \ ' C Fransada son zaman

&ız gazetelerinin iddialnrınn göre beyaz )arda vukua gelen suika tleri hnzırlıyan 
Rus generali Millerin kaçırılması Cepeu- hf'p odur. cPetıt l'arisicn» 15' içre hu
nun bir euikasdidir. Bu gnzelder Sovyct dudunda_n F ran ayn sokulmağa çal ışılan 

izli polisinin Fnmsnda suikastler terti- komiınist ihıiliıl beyannamelerinin ele 
bine devam etmesine müsaade edilme- ~eçirildiğini bildiriyor. 
........ ._._.__._. ..... aa: ... mm..:=-acm:m:s:m ... ıcr:ııı:c:ıı1111m:m=sımll9m::t1ı;:mma 

Yugoslavma e raları 
Tam biı, mükemmeliyetle 

devam ediyor 
Belgrad, 24 (Hususi muhabirimiz- mukabil bir taarruz.la diışınan ordunun 

den) M arkasına diı mit tür. Düşman ordu cm· - ane\7a raporu: , 
'Oç gün müşktil şartlar ııltınd..ı ecre- niyetle ricata h.ı amı~tır. • b" 

"' ' .. ı B 1 '. d 24 (llususı) - Kral naı ı 

lstanbul, 24 (Hususi muhabirimizden) _ Adliye Vekili B. Şükrü Saraç• taarruzuna mukabelesi bu taarruz de· ha ediyorum. İkinci bir tecrübem müs-
oğlu gazetecilere beyanatta bulunarak d"miştir kı: vem ittiği ve Dokuz oevletler paktiyle bet çıkarsa dcrhnl vazüemi yapa ağım. 

- Mahkumlar arasında en çok ıslah edılebilcnlerin hapishnnelerde uzun Milletler Cemiyeti paktı tatbik edilmedi- Bu betbahtlar di.i i.inemiyorlar ki, her 
müddet kalmaları itibariyle Ağırceza mahkGmları ve katillerdir. ği müddetçe dcvnm edecektir. aldattıkları , dam, hf'r çaldıkla'"ı mal 

Cümhuriyctin on be§inci yılında bir af ilan edilip edilmiyceeği sualine: • Mnre§al japonlann Nankin bombar· ve yaptıkları swistim.ıl kadar V<:' daha 

- Şimdilik bir ~ey yok, cevabını verdi. dımanındnn bir netice almadıklarını, da ziyadesi:, le kendileri de mütaz.arrır 

bul borsasında 
Tahvillerimiz yükselmeğe başladı 

İstanbul, 24 (Yeni Asır ·Telefonla} - lktısat Vekili B. Celal Bayar ve 
Maliye Vekili B. Fuat Ağralının beyanatlarından eonra Jstanbul borsasında 
normal vıui)•f't avdet etmıştir. fuasen parnmızın dü~ürülcceği etralındali 
şayin 'c riva.) etler pek zayıf olduğundan piyasaya muhim eurette tesir ;rap• 
mamı!'l;tır. Altın tekrar dü~meğe ve tahvillerimiz yüksclmeğe ba~l~tır. 

Şayin} ı çıknranlnr ınanmaktndır. Tahkikatın neticesi b ugün Maliye Vekili 
B. Fuat Ağmlıya bildirilmi~tir. 1ktısat Vekaleti müste rı da aynca bu ı§le 
meşgul olmaktadır. 

Istanbul elektrik şirketi 
Vazifesini yapmadığı anlaşıldı 

lstnnbu1, 24 (Yeni Asır - T elefonla) - Elektrik elrketinin muakvcle ile 
bağlı olduğu artlara riayet etmediği ve vazife3ini dürüst olarak yapmadığı 
meydana çıkmı~tı. Noksan görülen cihetlerin ıslalu için asgnri 7, azami 1 S 
milyon liraya ihtiynç görülmektedir. Bundan haıka eirketin mukavele hn· 
rici ve usulsüz olarak bran~man ücreti d iye halktan 3 milyon küsur lira tah· 

hakikatte takip ettikleri gayenin Yang - oluyor ve olacaklardır! .. Çi.inkü böylc
Çe nehri üzerindeki istihkamları tahrip lerinin ne işleri, ne de kazançları sil· 
ederek harp gemilerinin nehri yukarıya rckli olamaz. Bir zaman için ol a da yi
doğr.u çıkmalarına imkan temin etmek ne mahkumu iilitStırlar! .. Tabiat ve ce
olduğunu, buna ise muvaffak olamadık· miyelin dürüst kanu.ıları karşısında 
lnrını bildinni~tir. hangi <'gri ve <'ğrilik mukavemet ede-

a zarı• k bllmlştir?. Ve bu ccmıyet neleri yık
mamıştır?! .. Hani harbi umum'dc kol
tuk nltmn girmek zilletine katlanarak 

S • ""b ' • l zengin olan tufclliler, hani vagon ih
l yası ır vasıye - tikii.rı lapan kirli ruhlular nerede?! .... 

name bırakmış Bunların çoğu çaldıkları milyonlara rag-
ınen asıldı, kaçtı ve yad illerde bir lok· 

P rag, 24 (ö .R) - Ölen reis Masarikin maya muhtaç sürüne si.irline c-nn ve'r· 
Çekoslovakyanın istikbali hakkında pek diler!.. Henüz ımg \ ' C ~·urdda kalanlar 
ehemmiyetli bir siyasi vasiyetname bı- varsn tetkik ediniz muhakkak sefalet 
raktığı tahmin ediliyor. Fakat vasiyet- içindedirler. Çünkti : 
namenin metni şimdilik malCım oeğil- Namus, sai ve dürüstü ile olmaksızın 
dir. Hükilmctin bunu münasip bir za. kazanılan her şey, kaz.anıldığı kadar 
manda neşredeği zannedilmektedir. kolay gider ve yerine kaz.anıldıgı es

':7.:T.ZZZZZZZZZTLZZZZ?...77../JXr::_ nadaki huzuzun yiız. mislinden fazla 

De 'rmi ikame rd r'.. Namuslu clcdım J " \·et : Namu lu o kımsc-dir ki. Goziı, 
1 

Özli o:ni ıl h ncinsinin zararını mu
cip olmaz, i ı \ gidişi ıle vatandaş hu
kukunu h leld r etmez.! .. Yoksn : Na-... un edt::n manevralardan sonra cluşman e ,ın • 

~~n dl d b ··n hey~IPreMP~hmuilı~emaMvrn~h~ ~--~~~~~-~~~~-~~~~~~~~---~~~~~~~ PMM~nUM~17de H~e- mm ~d~ Wıml~~ı~~~a~. 
or u ar arasın a ugu ' f ki· b' l'kt )atakların B •"'° h ft .J k f A Gu''n .J.U .. Z görmek ve fokat beri yandan d:ı h r Cfuılı bi b v hal d knt'i harp sına geldi. Şa a a ır ı c ' • l • a aaa ya Q a- Slffl Ui vindc yapılac k olan Dil bayrn· 

sil ettiği de anlaşılmıstır. 'irketle görüşmeler devam etmektedir. hayra 
ha loın·~· :::;.... ·;u~Gn öğleye dan knlkan h .. lk ve köylUl.er. taralmdan nan kacakcılar Ankarada mında Bay Faik ta.at\ndan d;ı ;.. :;:;;:~. ~~~;~:.::...~ ~·~~~~ı~H~.;:.~~; 
doğru dUşmnnın taal'ruzu :::ol cenahta samimi surett istıkbal edı~dı. 1 l ' ' k kılabı hakkındn bir konferans ve eylemek kclımenin t. rn ve müteamil 
kuvvetle ı'nkı' ,-t "ltı'g"'ı h,..ldc n1erkcz ,.e Pı·cns Pol, ccntbi ar:ken heyet er c Anknrtı, 24 <. A.A) - Ceren bir hnf. An arn, 24 (A.A) -Genel Kurmay .. 

1 
ıl b' k 

Ş•u " " d d e " · R guzc yaz mı§ ır aç manzume mfınosi:, le en büyuk namussuz.luktur .. ~ cenahta ga~et zaifti. Bu vaziyet göriiştti. Manc'ın kumanl;nın an v ita içinde gümnik muhafaza te§kilatı hı- lkbinchı eisi Orgeneral Asım Gündüz bb"u 1 okunacak ve bunları mütenkip An- Ve artık bu memlekette hatta dünle 
\i~er1n..,. do' rdu'"ncil ordtı kumandanı, harbi:, c nazırıncl n izahat n ı. ri ölü 5 9 kııçıı.kçı, 1482 kilo gümr.uk sn n şehrimize celmi§ ve istasyonda ır 1 k t t b 

1 
b ' I 'k d lan 

"' k ara • s o.n u ır qı ra yo • alak;ısı olanların bile bu türlü h areket-kaçağı, 4 kilo inhisar kaçağı, 30 Surıye ço generaller ve Genel Kurmay Baıı· d · t d'nl -'·t" Bu 

l l v • •1 • nın a nc§rıy 1 1 cnect:n ır. lere tahammülleri kalmamıştır. 
Cenevre koml.SyOn arl banknotu, 27 kesim hn.>vanı ile 24 ka· knn ıgı \'e Milli Müdafoa Vekaletı ı eni törene herkes davetlidir. H 

0 çnkçı hayvnnı ele geçirmiştir. gelenleri tnrafındnn karııılonmıştır. ~..7- ZZ7.zTL'L.L.lZ2Z27..27'~00,~ · K . 

• • •• gor roıesı 
1 ·- ·-'. C nl. ı·ı.·ın ctıncll"ri, teslihatın kontrolü jçin en \•re, 24 (Ö.R) __ Fılıstin manda- -

IJiul F bnun"'lmilcl bir komisyon teşkili huk-,, e ınesgul olun 6 ncı komi~ on ran- .. ., ' 
sı~ ddegesi B. Paul Boncouru dinlemiş- kında bir kurur ittihazını isteyecektir. 

tır. B Boncour Filistin meselesini Arnp 

"e 'Yahudilerin emellerini tatmin ttl'tc-

Muğlada tavuk 
istasyonları 

Mugla, 24 (A. A) - 11 tavuklarİnı 
ıslah ve ta ... ukçuluğun inki~afı için tavuk 
istasyonları yapılmış ve Ankara tavuk· 
çuluk enstitüsünden 60 kadar Llgoren 
ve Rodcylnnd cinsi tavuk ve horoz ge
tirilmistir. 

lngiliz İplikçi/erinin 
protestosu 

Cl'k ekilde hal icin Milletler Cemiyeti- Londra, 24 ( ö. R) - Pamuk iplik 
... ~ Gazı' Bulvarında Doldor Hulusi fabrikatörleri D. Ed enin Cenevredeki ·•

1n B · "k B · • a· vcü 
uyu rıtan.} anın sı.rası ıl'a. - caddesinde yazıhane ve ap!lrtıman nutkunda gümrük manialarının indiril-

~c ve l"ealiteciligine itim. t edebileceğini olarak l.ullanılmak üzere iki, üç ve mcsinden ..,e tercihi tarifelerin ilgası ih
ildırınıştir Konusyon namına Asam- do'"rt odalı müstakil ve her türlü kon- timalinden bahsetmiş olmasını protesto 

hlenin ı . . d b · 
gc ccek ıçtımaına bu mana a 11 foru havi d aireler kiralıktır. etmişlerdir. 

luırar · . dd · d 64 suretı tcklıf cdılccektır. D r. Hulusi ca esm e numa- ---•·---
bıgcr taraftan sn:ıhsı1Janınn biıro u raya ve ıcıefonıa 22ss numaraya Macar Ha. nazırı 

d;ı ıne aısınc devam ctmiştır. Büro mürı:.caat. Büdapeşteye dönüyor 
S<lrnhlcdcn de\ !etlerin har~p~b~i.ı~lc~. ~l~r~ii- ~I ==~~~;~ 

TÜRK! ..• 
Trakyanın yerini, gözünü bir 
zafer kasırgası gibi savuran Türk 

ordusunu gel de gör· · · 
Bugün L A L :E Sinenıasında 

Budnpc.,tc, 24 (Ö. R) - Hariciye 
mızın B. De Knnya Cenevreden har~ket 
etmiştir. Bu şehirde bulunduğu esnada 
B. de Knnya Mııcaristanla Küçük An
lıınt devletleri arasında biı mukarenet 
tesisi için Sirt:ıyada başlanan teşebbüsle
re devnm etmıştir. Bu teşebbüsün en 
mühim meselesi Macar akalli.} etlerinin 
himayesi meselesidir. Meselenin ehem· 
miyetine binaen şimdılik bir netice elde 
edilememiştir. 

.............................................................. ............ ···························································· 
it lyanın Nyon an aşmasına şti aki 

kolaylıklara 
e A 

sıyası yol aça mu 
-BAŞTA.RAFI BE~INCl SAHiFEDE- BB. Mussolini ve Hitlcr nrasındaki mü- şılamağa devam ediyorlar. B nl . 

1 
. 

• dah "'hi J •• ııır )' • U aı lCI nılıyor; Hi.kat neticelcrınden a mu m o o- gun ,.ı.vıusso ını hakkında sennkar maka-
1 - l talya Ispanyaya yeni kuvvetler bileceği kanaati vardır. leler neşretmckte ve l talynd f . il 

gönderıniyeccktir. Paris, 24 (Ö.R) - B. l\!ussolini ilk A_Imnnyadn nasyonal _ sosy~i:i: hiı~ 
2 - İtalya Balcar adalarını dniml ola- olarnk nasyonal-sosyalız.mın payıtahtı kUmet mc\'kiinc r k d ki . 

. . ,. .. ih h . . . ~ı ışı arasın a mu-rak elınde tutmak niyet.inde değildir ve tclUkki edilen .ı•fon ~e ı·ını zıyarct nasebctleri ve b""'"' . 
1 

. .. k 
· · · · d p ş l . . . . '-'•u..Cy1ş erı gostc.rere oradakı İtnlynn kuwetlcrı ilıl nihnye edccektır. B ura a rcns arın sara- ıkı I"CJımin de gayesi 

110 
il 

1 
k b' 

kalmıyacaklnrdır. yında ikrunct edecek ve Kurşuni Evde kütle t~kil edc-n h Ik ğ:ı !YOn u ~r 
İngiliz mnlıfillerinin fikrince l tnlya B. HiUcrle ilk bir mUlUkatt;ı bulunacak- rum olduklar t b""a Yl ti ~hna ma -

ı a ıı scrve erı er vası· 
l spanyadaki J...-uvvetlerfni geri nlmağı tır. ta ile temin etmek olduğunu kaydet-
kabul ederse gC'lccck ny yapılncak olan Bcrlindeki en mühim merasim ise mektedirler. 
tngiliz - It. I .. an ınuzakcrclcri bütün Olempik meydanmdn olacak ve bur:ıdn C"ne . 

24 
(ÖR) B ,.,. ı· . · 

~ . . . . h "' vıc, - . .ıuusso ınının 
meselelerin halli.) :e neticelenebilir. bir mılyon kışının az.ır bulunması te- B. Hitlcri zi •aretı ve diğc-r tarnftan Jn-

Paris, 24 (Ö.R) - Fransız - ltalyan min edilecektir. Bunlar BB. Mussolini giliz _ Fr~ı~ _ Jt:ılynn müzakereleri 
müznkcrclcıinin inkisafı nikblnlikle bek ve Hltlcr tarafından soylcnecck nutuk- hakkındaki intibn nikbinanedir. lki dik .. 
)cnmektcdir. Jngili~ ve l t:ılyan deniz ları dinleyeceklerdir. tatörUn mtilfıkntından Roma • Berlin 
eksperleri paz, ı tcsı günii Paris:c. to~- Berlin Duçcııın zıyar<'li şerefine peri mihveriyle -Paris _ Londrn mihveri nra .. 
lanacaklardır. ltalynnın Akdcnız mu- musallarını andırnn bir manzara alacak- rında bir mukarenet doğabileği kaydc
r:ıkabesin J tırakı meselesinden başka tır. F.ski ımp ratorluk sarayı ltaJyan dılmektedir. Şimdilik tahınınler müsa
dıger siyn i n.cseleler de üç hükümet renkleri olan Bcyaz-Kırmm-Yeşil renk- ittir. 
arasında :;oru Ulmcktedir. Hattn B. lerlc tenvir edıleccktir. Berlinde B. Cenevre, 24 (Ö.R) - B. Litvinof dun 
Delbosla ltnll an mümessili B. Bovas- Mussolini Hinden burgun \'efatmdanbe- B. Delbosln Fransız delegnsyonuruı bir 
kopa arasınd. ki mülkatta Habeşistanm ri ınetrlık kalan eski Hindcnburg sara- ziyafet venni§tlr. Ziyafet bir konfo .. 
ltalyaya ilhakının t. diki meselesinin de yında ikamet edecektir. rnns mahiyetınde olmamnkln berabcl' 
gürü. üldugiı m ayet ediliyor. Dnzı nıah- Alımın matbuatı ıki faş"st hıikümct Itnlya ile c re:, an etmekte olan müz~
fillcrdc lngılız - Fransız - ltalyan mü- reisinin miılakntından çıkacak neticeler kereler etı rıfında iki tarnf fikir teatisin
z. kerelerindcn cıkabilccck neticenin hnkkında ecnebi tefslrlerinl nlayla knr- den geri kalmıımıslnrdır. 
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lzmirli 
boksöler 
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384 K. Taner 16 25 21 

~irinci kısım : TEFRiKA No: 40 

insan ihtiyarlayınca pek fazla şeye ihtiyacı 
kalmaz. Bir mezar yeri ise ergeç işe yarar 

ile himaye edaiyordu. Bunu da. üze· Kırmızı At meyhanesinden tam iki 
ev sonra .. Ev bir zemin katiylye bir çatı 
araaından mürekkeptir. Kapısı yola 
'doğrudur. Pancurlan kurıiniye boyan
mqtır. Bir çit arknsında bir do sebze 
bahçesi vardır. Sütnine hemen daiına 
yalnızdır. Bununla beraber Parisli iki 
bayan haftada iki defa çocuğu görmeğe 
gelirler. Saat iki treniyle gelip İatasyon
'dan eve kadar olan meaaf eyi yayan kate· 
derler. Geldikleri günler muntazaman 

rinden el geçirerek açmak pek kolaydı. ' 
Odada bir beşik göze çarpıyordu. Mişel 
kadın bahçede çalışıyordu. Flavi ken-

1 

di kendine dügündü: cBu iş pek fıla ola-

1 bilin 
İstediğini aörnüce hızını artbrdı ve 

aürati ba§kalannda telin ederken ken· 
disi için pek hoşlanan annesini sevindir· 

dL. 1 
- Bir aralık otomobil uçuyor sandım. 

çarşamba ve cuma günlerdir. Onlar Daha hı:zlı, daha hızlı mümkünse.. 1 
hakkında hiçbir malWrıat yoktur. Eyi Flavi sordu: 
ücret aldığı anlaşılan sütnine çok ketum - Burada görülecek ne var) 
davranır.> - Mezarlık var ••• 

Bu notun Flaviye öğrettiği bir şey var· - Mezarlık mı) 
ea o da Villebon hemşirderin çarpmba - Öyle ya, bizim müzemiz orası ••• 
ye cuma günleri yaptıklan muntazam zi- Yeni birçok fi.bidelerlc doludur. Zengin· 
yaretlcrdi. Şimdi perıembe idi. Acele lle.r .öldükten .. sonr~ ~a zengin kalıy~rlar. 
hareket etmek icap ediyordu. Sızı mezarlıga gotur. Dosdo1'ru gıder, 

Flavi mantosunu çıltardı. Tuvaleti sonra sola saparsın .. 
üzerinde yerleştirilmiş dmaslar parladı- - Asla· · • 
lar. Onları çıkardı. Ve bir sehpa üze· - E.vet, evet, ııana benim için satın 
rlne bıraktı. Kendi kendine: olmaını istediğim bir köşeyi gösterecc-

1 

medin def isine cevap 
veriyorlar 

1 

Ege'nin en 
150,000 

modern hastanesi 
liraya mal oldu 

1 Manisar 24 (Husu.si muhabirimiz-,lub~ muvafık bulmuş ve kabul muame-
den) - Uzun zamandanberi inşa edil- lesini tamamlaml§tır. Müteahhitlerini 

mekte olan Manisa Memleket hastanesi tebrik ederiz .• 
' garbi Anadolunun en modern bir has- Manisa valisi Dr. Lütfu Kırdar, Ma-

1 tanesi olarak tamaınlanıruştır. Müte-
ahhit B. Yahya ve mimar B. Fuadın, 
cidden mükemmel bir eser olarak, tes
bit edilen zaman içinde meydana gPtir-

1

1 dikleri bu hastane, Manisalıların iftihar 
edecekleri bir eser olmuştur. 

Nafıa vekaleti yapılar umum müdiır· 

1 
ıüğün fen heyeti şefi mühendis Enver 

1
Aydm, nafıa müdürü Feridun, Balıke· 
sir nafıa müdürü Sami ve Manisa na!ın 

1 müdürü Mehmet Kuran'dan müteşekkil 
ı bir komisyon, memleket hastanesi yapı· 
J sını inceden inceye tetkik ederek mat-

nnisa memleket hastanesinin nevakısını 
tamamlamak üzere gereken tertibatı al
mıştır. Hastanenin her fen sahasında 
iş görebilmesi için rontken gibi fen aksa
mı derhal tamamlanacak ve yerine ko
nulacaktır. Ayrıca hastanenin mobilye
si ve diğer hususatı da ikmal edilmek 
üzeredir. 

Manisa memleket hastnnesi bu suret-
le, yalnız Manisa muhitinin değil civar 
kazaların da ihtiyacına cevap verebile
cek bir mükemmeliyettedir. Bu eser, 
biltün levazımıylc 150.000 liraya mal ol
maktadır. 

_ _ ::s 

kurtulan 

332 S. Rıza 
214 Y. 1. Talat 
115 A. R. 'üzümcü 

57 A. H. Nazlı 
45 M. B. B. T. M. 
45 J . Taranto 
24 M. J . Taranto 
31 Vitel 
19 Ş. Remzi 
15 Ş. Bencuya 
14 Beşikçioğlu 

13 J. Kohen 
8 Alyoti bi. 
9 D. Arditi 

2297 
70250! 
72547i 
Çek. üzüm Nu. 7 

» > > 8 
> 

• 
• 
• 

> > 9 

• • ıu 
> • 11 
> > 12 

1NC1R 
Alıct 

Ş. Remzi 
B. Albayrak 
M . J . Taranto 

16 ı1 

15 17 
14 50 ıs 51 
13 50 ıs 6' 
16 50 ıG 7S 
13 50 16 2S 
23 23 
15625 16 1S 

18 75 24 
16 20 
14 50 ı4 5t 
16 75 16 7S 

19 50 19 51 
1G 50 lG 5' 

14 50 15 
15 25 15 75 

16 50 17 
18 18 7S 

20 22 
22 50 23 50 

l'~iat 

6 9 3ft 
9 375 9 3ff 

14 14 

- Bunları rehnetmğe mecbur kalmak ğirn... ı.rasat sıklet boksör Mustafa. 
Bir tehlikeli deli 

serbest ·bırakılır mı? 

Çu. 
1997 

119 
23 

2139 
62588 
64727 

)'azık olurt Dedi. - Ben ııana başka şey satın almasını Dünkü sayımızda Galatasaraylı bok- ZAHiRE 
Annesi bu sırada döndü. cNe güzel tercih ederi~. . sör Mehmet ÇengeHn lzmir boksörleri-

ıeyler.> diye haykırdı . Sahici değil mi - lnsan ihtıyarlayınea pek fazla ıe- ne karşı defisi vardı. 
Çu. Cinsi Fiat 

acaba) ye ih~yacı kalmaz.. Bir mezar yeri ise 1 lzmir Demirspor boks kulübü aza-
- Evet anne. bunlar taklit elmaslar. ergeç ı~e yarar. lan, Mehmet Çengelin defisine muka· 
- Ne ala.. Öyle olmasaydı senden . Flavi ayağını akseleratöre dayadı. ib· ı bele etmeğ~ hazır oldulkarını bildirmek-

Memleket hastanesi Suclu Ihsan , 
karar 

hakkında 
mühim bir verdi 

1849 çuval Buğday 
224 c arpa 

27 > çavdar 

4 s;5 G ızs 
s 1S 
4 

4125 4 ıs 
utanırdırn. tıyar homurdandı. Çoculclar artık ana- te kendisini bugün saat 17 de Alsan- . 

ı Orlardı o . .1 ' b . d Geçenlerde sulh ceza mahkemesinde lsorgulara karşı verdiği tasannul çeşni-

50 > bakla .. 
95 ton > 

- Bütün bunlar üzerimde olunca be· arını saymıy · mezar yerını cakta Demirııpor kulü üne • avet et· . 
1 k . . du 1 k d" 

1 
bir hırsızlık davasının duruşması esna· deki cevapları hır cinnet tezahüründen 2461 kilo tallı badem içi 81 50 82 

ni gülünç hale sokuyordu. Bana bir ku· mut a ıstıyor · me te ır er. v 

O b·ı L ı_~d d 1 B 1 n·· af I . ta ki bo"- sında, suçlu Kuşadalı Ismail oglu Ih· ziyade temaruz vasfını andırmaktadır. 70 ton pamuk çekirdeği 2 90 3 
tu verir misin) tomo ı as;şama KB ar o a§b. u ıger tar tan zınır or sı et J\.• v 

h k k b . · · "d' O . . .. . da t . sanın, mahkeme huzuı·unda bagmp ça- Bu kendisinin iradesinin büyük bir kıs- 248 balye pamu~ 40 75 43 
Bukten atunun getirdiği eslci tahta ye nasa a ır gcz.ıntı ı ı. aıma aynı sorlerınden B. Hakkı gazc emıze bir v d v d 

• w 1 _ ı . gır ıgını yazmış ve bunun şuurun a mını tağşiş ve hatt~ selbettiren bir cin- +---
kutu içine Flavi elmaslannı kapadı. Son- armdut, ayy~ .. elmab~gaç arı gb~lzde çarpı-, mektup göndermihş. B. Ml'.l e~met Çbeilnd~el bozukluk olup olmadığının miltahassısı nete en yakın bir vücut üzerinde bulu- Bı·r sarhos mah~ 
ra bunları anahtarla kapanan otomobili )"Or u. uruyen ır otomo ı en sey- ile karşılaşmağa azır o augunu ır- af d . 1.. .. . 

dil
. v 1 b" b' . ._ d 1 • • tar ın an ınuayenesıne uzum gosterı- nan, işlediği her türlü cürümlerden ta- , 

içine bıraktı. Flavi böylece annesinin re mcc agaç arın ır mnc ne .-.a ar mıştır. . • 
b d ovo h f d ViJ ,.,. ,,,__ lerek suçlu Ihsan memleket hastane.<;•• mamcn muaf kılaı· vaziyette bulunduğu kemeye verı'ldt 

karşısında kendisini daha temiz ve da- enze ıgı tu a eg mır . 

Ç 
ne sevkolunmuştu.. gibi halen ve ömrünün devamı müdde-

ha fakir hissetti. Zaten Bukten anne ıüratten bıkmıştı. ocu' g""" unu Birçok suçlardan maada; son işledi- tince tımarhane ve hapishanede değil, Çeşme plajlarında garsonluk yııP" 
Kar.,,Jıklı oturarak hiç lconu•madan 1870 muhnrebesi kurbanlan için o civar- _fthdı 

... :w ği bir cinayet davasından dolayı idam ancak hapishane ile tımarhane arasın- Musa oğlu Mehmet adında bir ş---
yemek yediler. ihtiyar güçlükle lokma· da dikilmit bir abideyi görmek istedi. • . cezasına mahkum edilmişken, deliliği da koridor vi.icuda getirilmesi temenni plajın kapanması dolayısiyle tzmire ~ 
ları çiğniyor, kızı ise düşünüyordu. 7_.,. Sonra yakın bir köy kasabından bütün Sokagv a . atan ana dolayı.siyle sehpadan kurtulan bu adam; edilen bir ıslahanede tutulması kendisi liyor. Kendisine Park otelinde yatacY 
ten Bn. Bukten bir zamanki aile hatıra· nahiyede şöhreti olan domuz sucuğu b k l · _.t. v k l d · A başı boş bırakıldığı için, yine irço kadar muhiti içinde faydalı o acağını bir yer gösteriliyor. Garson MchtPP 
farını tekrarlama1' iptil&sında olanlardan satın almak hevesine düştü. Flavi bu ~. a a an l Ve ğır- suçlar iŞlcmiş ve nihayet mahkemeye bildirir rapordur.:. dün gece tsmel gazinosuna gitmiş. ii4 
'dcğidi. Mazi ona sevimli pek çok hab· gez.intiden usanmıştı. Lankriye dönmek ceza mahkemesine verilerek yine de1ilik alametleri göster- Bu rapor okundu.. Mahkeme hiçbir şişe 49 luk rakıyı yuvarlamıştır. Sonı# 
ra bırakmamıfb. Hal iıe onu ıevindir- teklifini memnuniyetle karşıladı. Sema- miştir. tetkikat ve incelemelere lüzum görme- cu Şişe Mehmetli zivaneden çıkarmı.jtd· 
miyordu. Yaşayışı köyünün çan kule- yı akşamın kızıllığı kaplamışb. Köy uyuk· Verildi Fakat memleket hastanesi akliye ve den derhal kararını verdi. Mehmet sarhoşluk h:ıliyle önüne gt' 
sinden öteye geçmiyor ve kendiliklerin- luyor ve kümes hayvanları uyuyorlardı. Nevres isminde bir kadın. geçenlerde asabiye mütahassısı tarafından .suçlu Bu karara göre, bir saniye bile ce- lene çattığından mahkemeye veril(11İf' 
den dünyaya gelen babasız çocuklara ait Mişel hatunun evi kapalı idi. Flavi ken- · gayri meşru olarak doğurduğu çoeuğu.1 hakkında verilen rapor alnkadar ma- rniyct arasında dolaşmasına imk$.n ol- tir. Suçlu : 
bazı dedikodular bütün duyduklarını teı- d' k d " 1 k ı h k · v k"t· eld' 1 k if" dah'l' B k d l uord' ı en ıne: nu Basmanede bir hamala teslim etmiş. aın arı are ete getırmegc aıı g ı- ınıyan suç unun anunun tar ı ı ın- - en en ime ma ik değildim, v--
ldl ediyordu. ParialiJcrin dedikodu lis· cöğleden sonra harekete geçmeli .. > beraberinde bir yere götürmesini 11üyle· ğinden, biz okuyucularınpza da şayanı de ~u~uk mahkemesine teslimine karar seyl tahkir etmedim .. Bildiğim bir.~ 
teleri bundan çok daha mükemmeldi. d d d ı · · B N h ti b' l'k · dikkat olan bu rapor suretini ve suçlu verıldı. Fakat meydanda suı-lu olına- va-n, o da sabahleyı'n kendı'mı' knralCI" 

Y k b Fı · d iye üşün Ü.. mıştir. n. evrea ama a ır ı te gı· '.< ~ ...... 
eme itince ihtiyar avıye sor u: d h hakkında fennin verdigyi hükmü aynen dığı için bu kararın derhal tatbik ve in- da bulduğumdur. Dedi.. Şimdi planını hazırladığı için sakindi. derken ortadan kaybolmuş. bir a a 

- Hemen gitmezsin, değil mi) Cü. 
nün benimle birlikte geçirirsin ••• 

- Şüüphesiz. ak.tam yemeğini de bu· 
nda yiyeceğim. Şimdilik istersen oto· 
mobiOe bir gezinti yaparız. 

- Hayatımda ilk defa olarak oto
mobile hinmi;J olacağım. 

Kadıncağız yeni entarisini giydi ve kı
kının yanında mindere yerl~ti. Flavi mu
tedil bir yürüyüşle otomobile yol verdi. 
Hemen ıürat şeytanına kapılan ihtiyar 
hayret etti: 

b ı d k d ğ ·b· v da yazıvoruz· fazı zımmında keyfiyet müzakere ile HAkim suçluya şunları sordu : Mücadeleye hazır ve zaferden emin U· mey ana çı ma ı ı gı ı çocugunu ~ · 
lunuyordu. Fakat bakalım ihtiyar ka· 1 aramamıştır. dsmail oğlu Ihsan geldiği günden ili- iddia makamına bildirildi. - Ne vakitten heri rakı içmiyordon1 

dın hu i•e kan .. magvı kabul edece" miy· Sokak ortasında çocukla ·birlikte kalan haren uykusuz, atak, nizamşiken, bil- B / ,,.u .. rk - PlAjlarda vazife dolayısiylc ÜÇ ıJ 
y :< l J k k } 1 • L hassa hasta bakıcılara, hekimlere dil• u aaristanda ~ i kadar içmed" di) Zira Flavi bizzat bu işi göremezdi. lama çocuğu ara o a tes im etmış, 11'-a· 6' ıın .. 

k ld k ·· d riJ ço rüşt ve mütecaviz bir tavır takınarak k [ • • • t • - Demek hepsini birden toplııM' 
Hcm-n go"'ze çarpacak kı"m olduvgu anla- ra o an çocu yuvasına gon e en • .. . .. .. me tep erının va'Fıye ı 

~ • ı k ··1 ·· t.. mutemadıyen küfur etmekte ve vur· - dün gece acısını çıkaı·dıo( 
1 k b .. - 1• d.. kti cu o mus u - ~ 

şı aca ve utun P an suya ufCCe · ı ~ · d makt d Sofva, 24 (A.A) - Bulaar a1'ansı 1k" · 49 1 k · · t" a ,. 
l .ı lb k" . .h . f d l Zabıtanın uzun tahkikab neticesin e 

1 
a ır. " " - ı şışe u ıçml§ ım amtn 

ıa u 1 ış ı tıyar tara ın an yapı ıraa, r Gösterdiği bu ruhi hareket hnl5tı ileri bildiriyor: na halde tuttu.. _
11 aramak l&zımnclecek ve müzakereye va· yakalanan Bn. Nevres b.alckında ıo gu d . • . .. . u·· v 

., ·h·1c.· 1.v. d ıJ k I hkikat erecedcki ha'-'asızlıgı gecelı gundü u 1ktısadi buhran neticesinde hususi - Sen galı'b.a kn11dını' • plt::.J·da ~ .. nıı 
kit kalacaktı. Baron, belediye rezale- a ım ıgın e yap ma ta o an ta . " "'ok'" " u ,,_ ~""' 

j · 1 . · B N ., nu ıncelemelerle anlaşılmıstır. Bugu u Türk mekteplerinden bir çoğu mali tin, orada cilrınü meşhut yok, aıP' .. 
tinden sonra onun için elden gitmi,ti. Fa- netıce enmıştır. n. evtes, çoeugu d . • . . : y k ~ 

1 k .. _ ı_ b. · ··ı·· ·· e se· a vı telakkısınde lsmail oglu Thsan te mü~külata maruz kalmıtlardır. Bunların burada var; hiç bunu aklına getirrn 
kat sırrına vakıf olduğu Markla ve ÇO· so aga atma5. ve ınnetıce o umun b . . ... 

lb b" le • 1 Av hke· aşına yer alabılecek pespaye ruhlu bır bir kısmı öğretmenlerin aylıklarını mun- nu~ ..L 

- Bu makineler bundan çok 
hızlı gider, sanıyordum. 

CUbrunun ortadan kaybolmasından deli· ı e ıyet verme suçıy e gırceza ma tı tt d" B"" • 1 b h lıı. . k d'v f - Vallah"ı ha" ht::.kı'nı, bu ic: nasıl"'" daha .k ll . d ' . . "b' l · ,_ d"I · • ync e ır. unyevı o an u aşırı a a- tazaman vercmıyece va ıger masra - ,, " ..,. recck olan Nı o e ıste ıgı gı ı pazar ığa mesıne ıevs;e ı mıştır. h .. . . 
---..,.. tı er turlü hayat bakımından hır an ları da karıılayamıyacak bir vaziyete du ben bile hayret ediyorum .. 

Londra Japon elciliği ihtimama nail olmadıktan maada bu düşmüşlerdir. Şahitler dinlendi.. Suçlunun gece~ giri~ebilirdi. 
- BtTM.EDt -- Birazdan aürat vereceğim. Dul 

• • , çarpık hılkatinin ibresini büsbiltün Kültür Bakanlığı bunlara bir kolaylık rısı otel salonwıda yaptığı rezaleUet f 

A 
,,.,. önünde nümayış er kaydıran alkolün ve esrarın itiyadı ken- olmak üzere ve CSlll masrafın da öğret- rer birer ortaya atıldı. Ve bütün bıJ 

- Öyle ya, pek İyi bilirsin. Bu ma· B. sım ı unçay Londra, 24 (A.A) - 200 kişilik bir disini en basit ve fakat muayyen ve de- menlerin aylığı olduğunu nazan itibara hitlere karşı suçlu ; 

Mi~cl hatun b.ala burada oturuyor. değil 
mD 

kine içinde insanın uyuyacağı geliyor. Bir aydan beri lstanbulda bulunmaltta grup dün gece Japon elçiliği ve Japon vamlı bir işe sarılmasını mümteni kıl- alarak bu mekteplere ıimdililc bir yar• - Haberim yok!.. Cevabını ve~ Ilı 
Biraz hızlandırıver şunu... olan Cümhuriyet müddeiumumial Bay elçisinin ikametgahı önünde nilmnyişler· rnl§tır. işlediği müteaddit ve mlitenev· dım olmak üzere hazineden maaı alan Hakim suçlunun üç gUn hapsine, bit et' 

Cevap vermeden Flavi gri pancurlu Asım T unçay, pazar günü· İzmir vapuriy- de bulunmU§tur. Polis müdahale ede· ı vi cür üm ve cinayetleri ile tam bir sü- Bulgar öğretmenler tayinine karar ver• ra a!lır para ile tecziyesine karar ' 
evi tet.lcik etti. Methal küçük bir hpı le mezuniyetinden dönecektir. rek nümayişçileri dağıtmıştır. kun kazanamıyan ihsanın, her türlü miştir. di.. ~ 

··.-·=--~~;;~~~~::==~~~:::::;~~::~~~~::~~~==:::::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~;:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~::~~~~~~~~~~- J ~ ~ "'~- ' Evet.. Amma kabulden başka çare jsinde de kendisine yardım edecektim.
1
lis memuru alarak aaat 21 de Broklin - Bu herifler, dedi. ç~k :n;-rsıı~ 

BU., YUK Ro•• pQı D TAJ yoktu .. iki yüz doları aldım.. Burn•Ull t Bundan başka ertesi günü Bob daireden civarında adresi verilen sokağın pis mey- çok yaman adamlar.. Her tarafta ç ~ 
fi· parasını verdim.. llk iki hafta 60 ?4r 1 çıktığı sırada ben de o civarda buluna· f hanesi civannda pusu kurduk. leri, adamları var. Bilhassa az maaşlı~ 

dolan Kurlanta muntazaman üdedım. 1 eUtım. Eğer herifler yeni bir taarrun, Jki sivil detektif de köıe başlarında çük mmurlara musallat olurlar .. ~:piC' 
Üçüncü haftayı ödeyemedim. Bir ak~am kalltacak olurlarsa Bobun yardımına k.o- ve iki otomobil içinde, ıoför yerinde idi· lan vasıtaaiyle sıkıntıda olanları ogr ol 

Ben Haydudum! 
L. Ycızan; CURT RIESS 
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TefecHer elinde idim 
Yüz elli dolar borç almış, hunun yüz 

otuz dolarını ödemiş olduğum halde 
yüz doksan dolar borçlu kalıyordum 

Burrua üzerimde olan bütün paramı, ğum halde yüz doksan dolar daha borç· 
yani etli dolnr verdim. Beni bir hafta lu kıılıyordum. 
rahat bıraktı. Hafta sonunda telefon 1 Ne yapacağımı §B7trtnlf bir halde da· 
etti.. Derhal yüz doksan dolar vermeli ireden çıktım .. 
imişim.. Yoksa.. Sokakta yanıma Kurlant ıokuldu. O 

- Yoksa.•. da faizcinin biri .. Sıkıntı içinde olduğu-
- Yoba .. Kimbilir bir haltlar kanı- mu haber almı,.. iki yiiz dolar teklif 

tıracak, ya çalı;ıtığım dairenin tefini, ya· etti. 
karımı haberdar edecek. veyahut ta beni Bu parayı altı ha(tada Ye haftada a.lt-
öldürecekti.. m11 dolar vermek auretiylc 360 dolar 

Halbuki cebimde ancak iki dolar pa- olarak ödeyecektim .• 
ram vardı.. Düıün .• Yüz elli dolar borç - Vay canına .• Kırk bet aünde iki 
almıı .. Bu.nun yüz: otuzunu Yermiı oldu- yüz dolara yüz altmıı dolar im .. 

daireden eve gelirken bir aokak köoeain· ıacaktım. ller.. ler.. Onlara ikraz teklifinde bul011• ( 

de Kurlantı gördüm.. "'4 "' Ben. komiaerle beraberdim.. Şonra da arkada.tınız.an başına geld~dİ 
- Paralan yann hazırla!.. v Er~esi akşam 17.30 da. Bobun Çalıştı· Bardaktan boıanırcasına bir yağmur kilde tahsile kallcarlar.. Bunların • f'I'' 
Dedi .• Ertesi günü dairenin arka ka- ııı daırenin karflSlna geldim. Beltlemeic.yağıyordu.. ları faiz senede 1400 dür. Yalnt.ı ·ı~ 

pısından 81Vışmağa niyet ettim. Kulant 

1 
ba,ladım. Biraz aonra Bob dairesinden 1 Saat 21 .40 da bir otomobil ıeldi ve yorlc. piyasasında haydutlar 12 rıı~ 

yiae kartuna çıktı.. çıktı.. Çıkar çıkmaz da yanına üç ki· meyhanenin önünde durdu. Otomobil- dolara ya~n bir sermayeyi böyle 
Yalnız değildi. Yanına lendi ııibi ikilıi yaklaıtı. içlerinden biri dostuma ıerl den inenleri tanıdım. Boba gündüz mektedirler.. f" 

haydut ta almııtt. sert bazı sözler ıöyledi. Bob baımı sal· yaklaşan üç kioi idi. - Bunlar hakkında adli tahkik•' 
Param olmadığını aöyledia. • layaralt cevap veriyordu. Gürültü pa• Komiser Komar: pılmıyor mu) ~ 
Üçü birden üzerime çullandılar. So· tırdı olmadan aynldılar.. - Herifler ama da .özltrine sadık.. - Yapılıyor .. Daha geçen g~" ,.,., 

kak ortaıında adamakıllı dövdüler. Ak·ı Boba yakla,tım ve sordum: Dedi. Randevularına aeldiler .. Saat 22- !ardan 21 kişiyi mahkeme mahk0 (1l zl 
ıam evimin nafakası olan üç doları elim· - Ne oldu} Ne dediler} ye .. 22.30 a kadar Bobun gelmesini bf'k· Fakat binlerce murabahacı arasırıd,. 
den aldılar ve: - Bugün mutlaka yüz dolar istiyor· ledik .. 23 olduğu halde Bob gözükme- kişinin ne ehemmiyeti olur ki ... 

- Yarın bütün parayı huırlamazsan lar. Bir hafta sonra da yüz dolar .. BuJmi,ti. - Ya polis~ 
vay haline.. gün istedikleri yiiı. doları bu akşam gÖ· Haydutlar faı:la beklemeden gittiler. Polis komiseri acı ncı cüldü.. tt" 

Diyerek defolup gittiler.. türüp vermeğe mecburmu~um . Söz. vermiş olduğu halde Bobun gel- - Polis ..• Yani biz değil rniı .... ~ı' 
- Sonra ne oldu) - Nereye götürülecekmiş) memiş olması beni de ve poliı komiseri· ale.ef polis te§kilatımızın büyiik b•' 
- Bilmem. Çünkü heriflerin korku· Broklinin pis ve şüpheli ııokaklarııı· ni endişeye düşürmüştü. mı da onlarla beraber .. 

sundan daireyf' gitmedim. işte bunun dan birinin adresini söyledi. iki gün sonra zavallı dostumun ölü· H·~ • jV 
i~in iki yüz. dolara ihtiyacım var.. Zavallı Bob, sapsarı ltesilmiıti. sünü Hudson nehrinden çıkardılar. Ce· işte çok sevdiğim. Bobun bu fc:~'~ 

Boba cesaret vermek istedim. Çok - Bob dedim. Mutlaka bu akpm binde otuz altı dolar ''e otuz ıantim var· beti ve onu hnz.ırlıyan haydutlprl~ 
ümitsiz bir halde idi. Nihayet ertesi gü· oraya gitmelisin.. Ost tarafını bana bı· <lı.. netlcridir ki l:rank Barvanı of1 ~ 
nii dairesine gitmesine ve çık.tığı zaman ;.rak.. Ben de geleceğim ve yüz dolan •• • bir ayrılıktan sonra gördüğü~. '°e ~ 
faizcilerle yeni bir anlaşma yapmuına,lbulmağa çalıpcaiun. On gün sonra polis komueri Komor haydut teşlc.ilatmı öğrenmeklii1rıı ~ 
mueleyi haf tada altmışar dolarla üç tak· - Peki... ilo bathaıa bu faizci haydutlar meaele· ıundaki teklifi ile karıılaıuğıııı~J .. 
eite bağlama teıebbüıü yapmasana karar Dedi. Ayrıldık.. Zabıtay, müracaat. sini (lÖrÜ§Üyorduk.. bu teklifi kabule beni me:!!_~:>l _,,, 
verdik.. Bu hafta taltaitlerinin ödenme- ettim. Yanıma bir ltomiMr ve bet po- Komiser: - Bhıwu:-
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PiÇ KURUSU 
-11 - Yazan: Kemalettin Şükrü 

BiZANS SARAY INiii'"'"j"Ç ..... i(Jilf ............. . 
y erd~"'""'""bi~:······k;a;~·· .... ···y;ı;·y~~du. 

Uzun, ve ipek gibi saçları 
bembeyaz teni üzerine ya
yılmış, sırtını tamamen 

kaplamıştı. 
----111---

Vasil, eğildi.. Burnuna ten 
ter ve anber kokuları ile 
karışık bir koku... Bir 
kadın kokusu geldi. 

Bu kadın ... K . d·? ım ı ... 

ı. j 

' l 

ANKARA RADYOSU 
ğle neşriyatı : 
Saat: 

13.30 - 13.50 - Muhtelif plik neşriyatı. 
13.50 - 14.15 Plak : Türk musikisi ve 

halk şarkıları 
14.15 • 14.30 Dahıll ve harici haberler. 
Akşam neşriyab : 

18.30 - 18.35 Plak neşriyatı 
18.35 - 19.00 Çocuklara karagöz ( Kü

çük Ali) 
19.10 • 19.35 Türk musıkisi ve halk 13r

kıları. (Servet 1\dnan ve 
arkadaşları) 

19.35 - 19.50 Saat ayarı ve Arapça neş
riyat.. 

19.50 • 20.15 Türk mu. ıkisi v halk şar
kıları (Hıkmct Riza ve ar
daşları) 

20 15 - 20.30 Ş~vket Sureyya (lktısadt 
konuşma) 

20.30 • 21.00 Türk musıkısi ve halk şar
kıları (Sali'.ihettin ve arka
daşları) 

21 00 - 21.15 Ajans hab~rlcri. 
21.15 - 21.55 Studyo salon orkestrası 

tSTANBUL RADYOSU 

ögle ne~iyatı : 
12 30 Plakla Turk musıke;i 
12 50 Havadıs 
1~ 05 Muht lıf pl k n 

1100 l' uını Turk l , mn 
n ıı. 

18 3Q Plakla d ns ınusık .si • 
19.iO Kon r ru : Dokt r Salım Ah-

- Elbette korkmaz .• Biz de kadın ığın p~nbe r§tğı ye "i • !lu t-ınıdanın tit-ıtz.~ı idi? met (Maddi, man vi ıyı yetışmek-
.a..k .• Onun sibi kadm olsak böyle yiiz rek ve san alevleri ile b"r ~oyunu için- J':c:le•a ~· !:"I ç pbk de e-.:et· ş•l.:.!de ı:>- 1 cıımiz.e maıu .olan haller) 
bine babayİğİtin laakkmdan bir bakı,. 1 de titreyen anber l.okula r-e.taI.: odasına yuf mu t'..ı.. 20.00 Cemal Kamıl v arkadaşları ta-
ta ıeliriz.. Şimdi herifci oğlu ayılıp ta I süzüliiyordu. 1 Kim soym~tu ?.. rafından Turlc mu ıkisı ve halk 
~a Teosyarı ıöriince kuzu gibi Fahqe, nihayet bekieye bekleye ey- Yatakta doğrul~u. şarkıları. 
oLıcak.. Buna bLbanl buanm.. kusu ıelmİJ, bütün geee Hipodromda Etrafı tetkike koyuldu.. 20.30 ömer Riza tarafından Arapça 

... göbek sallamanın, sabaha kadar uyku- Köıedeki endam aynasında kendini s()ylev .. 

SAHIFES 

Goriller ülkesi 

Bir akşam 
kadının 

-to-

tJ.-ı.r ıittild• 1Wa Teoaya salon· saz kalmamn Ye içinde bulun~uia beye- ıördü.. • . • • 20.45 Belma ve arkadaşları tarafmdan 
d. bnclW ile ......... bLmt olaa cari- canm tesiri altında o da keadanden ıeç- Ayna .. Ayna zamanda ıçande oturdu- Türk musikısi ve halk şarkıları. Linet o&.. ....... Dur •• o. .. itte • ınurdu. Fmt .. ..._il.- aitti-
Je len. etmetti: naif, Vasilin uzandığı yataim ayak acu- ğu karyolayı ve odanın büyük bir k.... Saat ayarı ses ..1_L n!.... dal __ ._teli.. Mu- manm bu k .... 11ealdaa b......W.. erili kaim ak · • ord -.. 11>11' ye ,....,._ ı 

_Bu .......... Beaiıııa ... alcpmlü qÜ- aa yere.. Bitap bir halde ı IJ- mmı eaetliriy u. 21.15 Tango ve caz orke...,lrası. hakkak soril .. Ey mukaddes orman.. Yol riller ve diler harn-bır, w· lilt illllncıl 
111firimi ipt.iaclea mt-.. Sor- ve.. b.- Aynaya bakan Vasilin sözleri daha 

1

22.15 Ajans ve borsa haberleri. ver ı...... bin"" bana fU ıorillerin bir içinde clalaa içedere çeLlılil._ 
F.W.. .--.a laüwwwd• dwcha.. ~..,.. büyüük bir hayret ite açıldı. 22.30 Plakla sololar, opera ve operet resmini daha alayan .. • 111n bu h...,..da o W.. ~ pri 
Bir m1•c1et dllaR •ii.. Soara bt'i, Vuil 1avaf yaYllf ay~ıyordu. Odada y:ılruz delildi.. parçaları.. 1 n• 1 dı ki .. Hatta ...... ,ola •Goril. 

..,.. Wr ..... a.. ellic Gös bpeldan hafifçe laptrcladL Yenle.. Karyol ~nm ucunda.. Kaim SENFONlLER.. Bu deli aaçmalaruu timdi okudukça lu• adı veftlmittir. Bu yoldan 1 
-Ve_....... • Ş. .._ K"'-da hili bir ....-.lik nnla. ve ipek balalar i. -inde bir bdua yar. 21.40 Prag kısal dalgası. Senfonik siileceiim .-,.. .. Maamafilt ...._..._ a. ,.... • ._ Oll on IMıt kilomehede 

a&•f!' ptqa ~·. • !" ı n a,..hmtb. F~ ıözl~ dL. konser (Çek eserlerinden) na .... taraltaa ela benim A&lm on = 1• IMr sode ffJ'• ıori aüırüsüne r 
CariJel• hamt içmde T••IPP .._. .... .......... KeDClilü Sen Da- Batmı, ççrastlad.ğı kollan üatiiıae HAFlF KONSERLER.. lannda ıol'il pefinde kopiw ....... lardL 

hakt.lar.. • • • . r--' --..dairi oclumda ft ken- koymUf uyuyan bir kadm.. . . delice laareketlerini de........._.._. Daha ı.-İp hir ter öireadim. S. ... 
AcMa , ...... - ifilmitlenli? di pıq.da r .,.d.. Kimdi bu kadın? 7.10 .Berlın kısa dalgası . Hal~sonun Al'tlk döllii,ordma. Ylllide ıorillenlen bcLnl. daha 
Teoep --. ... eli kol. balla ..._ cı-~ IOla ........ adı. Ned b'·yt --~ ord konien. 8.15 : devamı. 9.30 ParLS ~ısa ,,.__ __ 1.::...::-::..1 L::..1.::1-.1 L~ _ _. __ 

~ · en o e yaue yatıy u? k k . . ~_,,.....,.en ve.....,,~- •r· ~.,._-. • ~ ............., sorma- il'!-:.. • • di • dalgası: Pla onserı, 9.30 Berluı kısa • . • N • 
1__ _ , , ~ ~ ıenn .. Yataktan hrlayarak ayağa kalkb. d&l..O.ı.n • hafif ki 10 30 p · kısa nlcl.n.. Si,alıı derili uca t.eai Kamere- .,._ - ? -- ,,. Wc hir .Wl arat- ....._ Cödenm ....... ~ı. musı . . arıs , __ .... __ ~~-•- • T-L!• • • • rw -•-- lr dw L~ L- ' 4L1- • , -~--· Kadanm yüzünü gÖttmiyordu. dal~a..~: PlAk.11.30, Keı.a .. 13: Keza. 13. na ......- ı---.cati.. -• .....,etimi .,.._.. _. _a -•ra. _ .... w 
~ ...._. ocl•- · H...a Etrafma bakmclı.. Uzan Ye ipek uçlan. L-.-L~u eni --r.;r- . . . ltlfldl ed• ~• K.aınero.dM ....... p. .... n ı·1et .,.......... R Mt• 

Jataima ~ 'n'W esme' "Jf 0~ önl-v- •. d ~ t Berlın kısa dalgası: Hafif mu.sıkı (14.15 la r'e1' 1.:.• d L.-nıll & n!! lıllı'W L-...d 1 L-•-- ____ _._ • 
' ~· 1 .,..... saa L. inriacle IB'tma kadar 1a-1~- " ela D 13 10 en'-- K k l!l.L ,,__..w on --.• • --•- ..,... • _ _. w.. .=n ~ - e-. 

iki im, ,_.. J11tM Vuile Wlfl.... S. oda.. Keadi odaa n lMa yatak da • 7
--. • ev~ı. · . ..ret: arışı p~ nltte 1811ip eltiiiuaia ol, el •·ı· • ~ ~ ..._ '**'°'lılll' ._ ......._ _. 

•--- • z • -'· .J.__._._ · · pl""fb.. muaıkiai. 14.15 Paıu kısa dalgası: Konser • ' 1 • 
.....-- pıça 1 P"- ~-· kendi ptajt cleiiJdı. Beline kadar -Jnlnut nar çiçeji til nakli 15 P · lwa d 1 · 15 35 n- . 4- INıJlta hir yolda. S. yolda da ıor?· ~. 
Soy...p lr•ıladdr. Kaldacla.. li • uu a gası. . _,- a.. ......_,. ilıılimali --·- eö:rledi- y .. ...a. .-•11 .... lred 1 • 
v.....:ıı .,, 1. ---="L H _ .... L........f_!_ bir -L- kobsu var- ibutn knnmlann. uzun saçlann ~ ma kı.u. dalauı: Orkestra, tenor, ,1.6.30 ... ...A"'L. --a.:-..! L!... __ ...... _ ::--a - .,,._. ...1.---: L..!.... 
--. - aYmUa .. _. a!IUC% ok ib. d. p . k dal Go .. ·--•n ,_ _. .__,. - .... • -- ...,... _.ta... Km.. ... ..... delikanlı d· fUYOI' gı ıy ı.. araa ısa gası: idi orkesll'aa, fU'· • • 0 da • nk' b-ledilm • 

' J1 IOJU• ... Vasil '"'-1 • ...X.-..-11 kı 17 50 V it.al ilds' iprel eltiılll. ... W 7 u T ,. • 
lıen gözlerinde aletli n ihtirasla tufeler Yatak tamamen ipekler içinde idi.. gguen ""'"'"-.. a. · 

30 
' . arşova: Jan mua ı. COl'iller, aılapnaymc:a. kaçmak imü- Geçtiiimis kö,leria N...a.. ral 

~ord . . Ayaklannm ucuna basarak bir ad .. 18 Peşte. salon orkestrası. 19.15 Var- olma imanlara ..Sel.. oriM üstl • d oril .skeletl • ıoril luıfalan 
T u. Nerede iclı? kadar ilerledi şova: Rohert Stolzun plaklanndan. 20 m • ,.aca Y • ÖD- enn e 1 1 en, 

eoaya da bAJ uçlannda idi. Buraya nasd gelmişti? Nef • • • v • Varşova: Orkc lr k 20 Peşte· Ma- ı-de kaçmak, lautulmak imkana var- ıördüük •• 
Sonra fahİfenİn de yardunı ile Vuili Yoba hakikaten imparator mu ol- eur:•ını ::-" ~ğildı. car halk hava~ a, 2~; Bükreş· . Plik bn bücum etmiyorlar. Bunlar dimd~ durmaları için......._ 

..ıoac1 ... odaya götürduler Ye Teoqa· anqtw?.. . ber ;a ar bir koka.. Ten, ter we konseri 20 40 ~~ Florans· Karışık o.a.. eoara ıoril. tek ...... "F• iki la tutt.ulmuı, kaakl• ütüne tak~ 

._kendinden bafb. kimsenin Pmedili Vaail çıldıracak g1be oldu.. a~ olcularaım kanpnasmdan Üld radyo ~rk~t 21 ~O LA' ·~· Orkcs- üçii bir arada iken t•likeli olabiliyor. b. .. 
fll'lcek kokusu Iİnmemİf yataima l8't ildi Bizansa ayak baatıiı aadanberi ba- L~ kok~ .. Cıcddayıa bir kadm k-.... tra barito rMası. · ıpkzı · k- Fakat IÜriİ halinde, bele yanlannda di- Hatti mezatlannm batJannda bile ... 
._ bo burada her y\ikseldı Kad D • b" .....__._ "eli. ' n, czo sopran, eman, sa .:a-: YTUlan da ol 11 ı...ıı-11~• 

ylu boyunca yabnldL padan geçen ıeyler on~ • . te- • m.. enn ar u,,. ......... ı salon, piyano. 21.40. Bari: KarıJık mu- r-: n,. • _...--: hic.. r -.eri Yanla. -Sr•daM IOld-
kaJar çekilip ıittiler. yin mümkün olabileceii kawbm Yel'· Tatla tatlı nefes atıfları, siyah aaçı.r. sıki koOSeri. 22 25. Pr kısa dal : etmi,odar.. Bu 'Ylmyelte J91W dl- A .. e'b'v. Yol ilderiae _. ....... i.-
l'eoaya odada ve aevdiii delibnh ile mitti. Mubakemesini t~~ia çallfb. penleledaği beyaz autuım baf"d fakat eğlenceli şarkıl~ ~usi:l~ 22 45 B:ı:'eı: tün~~~: dit~ ve yavndanni ~ ol- ~etler,. ~iiler. ~ aldiiriillıp 

,.._ kalmıfb. Alqam Hipodroma gıtmq. ıeç ~-e ~~~ surette kalkıp inifleri b.- Musiki nakli (Lokantadan). 23 Pett.e : malc ıçm Ölllerme katmak, kwlileft ~ ~ ~ ıorillerm kemikleri imif. ...... 
FF.Qt canuz ıilri uyuyan.. Smmt bir kadar eğleNJÜ§tİ.. Sonra m~nastıra do- gö.tenyordu.. . Asked bando. arkada ye hemen uzaklapnak teıkil edı- il kö~~ ae kadar fula ı~ WEeleli,,.... 

"-.. nerken ıe'tiz baydu dun hucuma uğra- Va11l, ~afızaauu b1r daha yoldadL -OP )'Ol'. sa o. ko1 o bet. ceaaretli Ye a-.cıMda 
F'aJaiıe, onu bu bale ko aa uıaldanaa mlf, bunlardan biri!Ün çenesini patlalmlf C~ekı macerasuıı bir daha hatırla· ERALAR, OPERETLER.. •n mahir aayıLnmt •• 

"-et... Y fakat div erlet'İ üzerine çullanarak yaka- mak 11tedi.. 16.15 Roma kısa dalgası : Opera pl- Döaiit yolumuz biru deiifik dekor- Mezarlardaki lorİl kafalanaa gelince.. 
V..ua. •üzü ..• .J...ı.. il -!idi. Aa- lamlflardı.. Fakat kafasını zorladığı halde gece bir yesf (Sonra konser). 18.35 Roma kısa la olduia için can sdoa deiil-. Bunlar da ıonıter tarafmdan öldiirülen-Ler , nu ...,. .... su e ... d k d d 1 n___ 1 • • el • • • 

lroidatb. Vücud iil anber su- Sonra .. Onlarm elinden kurtul uğuna a ın macerau ceçirdiiini bir tüdü laa- a gası: "IJC.Ca pıyesl 20.15 Berlm kısa Çok defa nehir sahilini takip ediyo- enn lllfUl en lllllf.• Köylüler, içlerin-
.... ile oiufturdu. unu g ye ve tekrar yak:dandığuu babrladı.. tırlamıyordu. dalgası:. «!'ç küçük matmazel> isimli na.. Nehir kenarlannda rutladağınua d~ biri bir goril tarafmdan öldürül. 

Oı:erlne aban ... . . kapalı göz. Fakat 0 kadar.. Ş11 halde bu bdımn bu odada buhm- musıkilı pıyes. 22 Roma : Mascagninuı köylerin aiaç ıö..telerind• O)'UİmUf du, parçalan& ma, dert.al ıoril avına ça-
Jel'İae dİknıİf (: 10 7v a vennİf Bundan ötesini bilmiyordu. maaı ne demekti 7 dsabcaU> isimli operası. ka,.ldannclaa istifade ediFor, aaaderce karlar, bir tanesini öldüriirlene, etini yer-
•N-..._ ~~ :;"' so ugun Ne olmuttu? Daha doğrusu kendinin bu odada ae ODA MUSlKtSt.. • üwiade kayarak ıidelriliJonaz. ler, kemilderini köyiin 1tCoril müzesi •· 

S..,.. ~'·· u .. id. O.. bwaya kim setirmitti? İfİ vardı? 22.0.5 BUkreı oda musiki.sl kuarteti Si,ala derili aYa: ne koyarlar, kelleaiai de ölenin bat ucaaa 
b..-_, -- uzereel __ _. ... . • --'a Bmul kimin evi.. 8a ratak lômia r•· - Bitmedi - (Rossıni) - a...ı.da. eledi, çoll pril bala- dikerlennİf .. 

---............-----. pençe.-cnıea ıçenye ,... • Biraz • 
#' 

1 
' yelıru tehlikeli goruyordu. Onu kendi Otuz dokuz kafa kesti.. Kırkmcıyı da bır gill demeti temın etti. sallat .... .:.:.~orillena, kadmlara .._. 

MASALI 
gıdıp aramağa bızzat elıyle öldürmeğe kesmek üzere idl Bu gill demetinin Ustüne çok kuv- --:-:---. oalMla sadece ci....., B LJ YÜK HALK karal" verdı. Bu kırkıncı .• Ebu AU Sina idi. vetli bir zehir suyu ıerpti.. 1~ fakat .-.-ı ..... tecaria et• 

~;..;;.;;. • .;.'!!~!!!'~--~~~--· Remil kuvveti ile nerede bulunduğu- Ebu Ali Sina o ltl'llda bir rUya gör· Bu zehirli gülii bilkilmdan göture- meclilılerirli IÖ~l""İftW • 

Eb Al e s • nu öğrendi. ınek~e idi.. cek, koklatacak ve onun vücudunu bu • U~ bir kö,-de .._ lllui llir 

U 1 lna Ebu Ali Sına ile delıkanlıyı şehirden Ruyasıncfa, Mısudakl pkirdi helvacı suretle ortadan kaldıracakta. nnyet ifiltim. Her bideniıa hir-.. 
hariç bll' yerde, bir mağara öni.tnde bul- gilzelinin bir kuyuya dilftüjUnil ye çık- ••• ... olct.j. 1İ11İ ıonu. İçİDcle ele .... 
du. Her ikisi de yol yürümekten yo- mak için Çtrpındıimı, kendisini imdaa Ebu Ali Sinayı uzaldattudılrta son- •ıra~~ ...._da olch.iw slM •m 118 Nakleden: Orbay rulmuş, mağara önünde gölgelik bir ye- çagırdığuu IÖrmilftil. ra EbUlharia artık Mısır hükUmdarının lec:aYUa eden abl.iıkrntar da nrllllf. 
re ~rak uyuya kalmışlardı. Hemen t.erUt.e!At içinde uyanda. vanmda eaki itbannı bulmıqtu. • S.. kö,.de. iri,...,,...... dçlib.;elll 

- 1 J - Hukumdar genç aihirbazı da burada Uyanır uyanmaz da bq ucunda, elin- Ebu Ali Sınanın şerrinden kurtuldu- bir kadm b .. cece.. Secak bir imi-
. ~u Ali Sınan b 1 d g-u yeri ı,...,_ Kendim saran ateJler derhal güllük görünce : de havaya kalltmq kılmca bUldlmdan tuna fe9iaen Mısır biıkümdan bir ta- besinin önüae ot-•·:&-... ... ~.._ 
4ett m u un u __,...- V hab' . d '. ı-h-- DLnıL--!-- ti ,...__ - ,._ 1• gü!ustanlık oldu. - ay ıs va, .. Dedi.. Ben onu gor \1.. r:11u•u DUU111111:&.ı1C izze er, ikramlar ya- •• U1Wllaf-. 

Yanına gitti.. Ayni zamanda da genç sihirbaz ken- bu herifi Oldünneğe gönderdim. Halbu- Derhal, ilıni Simyadan bilcliii en kuv-,parbn diler taraftan da helncı güze- Derlu. .. Çtplak riiıicod..._ hir el 
~ !fayda bakalım gel dedı. Sen ma- disini büyük bir dea.wn octumda bul- ki o onunla birlik olmuş .. Evveli şu ha- vetlı efsunu okudu. line hacldial bildırmek, bir hükümdar rafından oiqaadtima, teaine ti,li : 
h kı çok marifetli bk kişi.sin .. Seni du.. ının kafasını keseyim. Sonra da ötekani Kanlı htikürndar, yddınm çarpmlf li· kızana gk koymanın cezasını ölüınle ciwia tema._ et.,...,.. Cölıla1iıııi 
Uku.ındaruı h .. ·u t"-.......ı:.un. Şu-f Bütün bildıkleci efsunlar, okudu ise baklanın.. bi derhal Ye ölil olarak yere yıkıldı. vermek i.stedl bit zwaa iae ü.ıı· L-~ _ ~ 

nu da -. runa go ur:~"'l!i Bö l .. 1 . Gönl" . . LL me -=-- _. bal ki eğer gaizellıkle gelmezsen de para etmedi.. . Y e soy endikten sonra kılıncuu uğil rüya, kendisinin bir in ev- Helvacı dUk~ına adamlar gönder- gcwilift abancl-iw .. _ Bap ·p 
1.ort. göturiıtursün Hatasını anladı ve feryada, yalvarma· çekti.. Hıç hır şeyden haberi olınıyan vel MI.Sıra dönmesini icap ettiriyordu. di.. tahta olmadan ~=- ıı..;, 
~u Ah Sina k~dı. (ta bqladı. . .. delıkanlının kafasını bir vuruşta vU- Yine llıni Simya say~de bir sabah Delikanlı, başına ge!ecek fellkeli an- Kachn -. ~-- wls'"'I , F .. ~ 

Beni zorla g .l k k' , Dedi. Ebu Ala Sına bu genem yurek para- cudundan ayırdı. erkenden, daha şafak sokerken Mısır lamlf, hocası Ebu Alı Sınadan oğren a)'11d·L ,.,_,_ -..:u ~ _ A 
le1t o urece un. ş· ka d . ılsunla • •• -- •~ F' !!!! ,.,....._ 

Ç sihırbn: layıcı feryadını duymuştu. ımdı sıra Ebu Ali Sinaya gelmişti. pasın an gırdi. diğı t r sayesınde kendıni gizle- i1ni SÖJlemeld iktifa • K ı1· ık 
- Ben . Haline acıdı. Onu ıçmde çırp~~ Onu da bir hamlede boğazlıyacaktı. Şakirdinin oturduğu helvacı düW- meğe muvaffak olmuştu. bir deiitildilc ~ ~:-.:. 
Cevabını Yerdı. derya içinden yine kendı yanına getırttı. Kanlı kılıncını tekrar havaya kal- nma koştu. Aradılar, taradılar, bulamadılar. sadece olqe=a'cla iktifa elliiiıııi ,.._ 
- Sende bu kuv et , ölümden kurtulan delıkanlı Ebu Ali dırdı. Onun, Mısır hükümdarı elınde oldu- Hükümdar ymc Ebülharisi sikıştı.rd. aa claa.a il . • tii~ . -~--..-:.. 
- b _l v var mı ld Af d 1 d' Ar T d. v• da d ğ "ld" 1 ııı.d . B ı . el'IJ'e ıit w MI07._. 

qe e hır tecrübe t t Wı Sınanlll ellerine sarı ı. ı e ı.. - am ıo ırecegı sıra pşll' ı. unu ve o uru mesi içın cel • a emır - u edepsiz delıkanlı nerede . Ben ~L ecl---.IL ... .__ .... __ 11 •• - ,...~- e e gorurs · kal ğ Ö ünd bi d ğ l k k Ebu ildiğ-' · öğ' ban ı.se --. -- - 1 a °YVlilel" bakalım nıarifetını.. tık hep onunla beraber aca mı va- . n . e r e ı , tam ır tane ver ını. .rendi. onu a mutlaka bulacaksın.. ~ -..... koautt-. 8 ..._ ....... 
oı!"'kilındarın genç m· b b efsun detti. Alı Sına "atıyordu. Ebu Alı Sına bu sefer artık adama- Emrini verdı.. nia a da ._ llrl ıli. 
~u.. s ır azı ır Dijer taraftaa bu şehrın ~~~: .. Acaba bu. ~irb~e benzer kır~ ~ kıllı. hid~~Uenmişti .. Ne yapıp yapıp p- Naçar vazlyette kalan Ebütharia hU- s::... .._ ....: •a!:ıdıftıiı&a. 

"'-ı. lnda. l:bu Ali Sinan trafmda yolladait .lihi.rbazuı gerı dönmeci.ilini IÇlllde bangısa hakıld Ebu Ali Sina ıcli? kirdıni ölUmden kurtaracak ye bu inat- kUmdarm bu emrini de i.stemlye istemi- A.W I• ...._. ..... 
.... ntbeldl Ye &lefler ı~io~ kalclı. perek kmD1flı. Her ne olursa olawa topunu da sın çc hilldlmdara haddini bildirecekti. ye yapta.. _ llir ee,.,n:. fw• 1,. • iE 

.\il S... .. bir e&ua okudu. Ebu Ali Sia••n ~ mevcucll· ile öldUnlaele bnr ftfCIL Y"uıe dınl Simya -._ilinde turfancla _ ~ _ 
1 Bi._:~. 
- UllCQ.1-
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ç cukla ı ız için · H. G. Vels diyor ki: 
Çocuğunuzun bir dünya 

olması için 2400 saat 
vatandaşı 

lizımdır 
Büyük mütefekkirin programınz dikkatle okuyalım 
cÇocuklnrın ız 2400 snat içinde hakiki birşey (bir şe) e muhalif) olmaktır. Art' 

ti-kml, nnti-kapitalist, anti-faşi t gibi .. 
Onl .. r ne k;dar cahil olurlarsa bir anti 
olmnlan, bir şey den, esaslı bir itirazları 

bir dünya vatnndaş1 olarak cehalet, i-.
tibd.ıt ve i ti .. mardnn ynknlarını kurtara
bilirler.> 11. C. Wels tarnfındnn Not
tingham ö ~,retmenleri önünde müdafaa 

I edilen ye ı:ıcele tatbiki elzem 1;österilen 
1 

olmadığı halde, nefret etmeleri o nisbet• 
te kolay. olur. Bu devrede tarihin hu· 

program budur: 
1 - Eğer mekteplerimizin, her sene, 

Kocaman adını taşıyan bir fil ::ravrusu ile Yılmaz adını 
~nşıyan bir a) ı yavrusu arkadaş olmuşlardır. Kocamana yıl 
donümünde güzel bir top hediye edilmiştir. Arkada~ı Yılma-
7a: cCel birlikte oynıyalım.> diyor. 

cahil, müvnzenesiz, tenkit hissinden mah· ' . . . ı rum, her~. i~s~nsı~, h~~ ~~r şeye inanır, 
Ne de olsa fil yavrusunun ayakları çok kuvvetlıdır. Arka- aptalca surucu, şımdıkı dunyanın mua7.· 

susi bir kısmı harpler hakkında bir ku~ 
olmalıdır. Bu tarih kurslarına müvnZI 

olarak gençlerimiz dünya coğrafyası, ıırt 

snkinleriııin muhtelif tipleri, aızın tefll• 
sil ettiği inkişaf etmiş veya etmemiş kaY' 
uaklar hakkında daha ileri malumat• daşını hayrette bırakmak için Kocaman topa öyle şiddetle I zam mesuliyet \'e tehlikeleri arasında k-:ı- f Vels 

vuruyor ki top bir ağacın gövdesindeki büyük deliğe sapla-1 layca aldntılır ve kolayca sürüklenir fi- l den elli sene geridedir. 
elektrik muhtaç olacaklardır. Ormanların tııb• nıp kalıyor. kirlerden mürekkep yeni sürüler çıkar- f Sonra makine, rasat aletleri. 

mağa devam etme~er'.ni istemiyorsak ıve tels~z bahisleri):l~ diğer. fen sahaları
L.aybedebilecek •aktımız yoktur. i na geçılecek. arı fızık ve kımya hakkın-

ribi, meraların yerine kum çöllerinin 
geçmesini mucip olan usulsüz ziraat, gÖ• .. 

... 

Kocaman topu almak isterken top içeri kaçıyor. O da başı
nı uzatıyor. Fakat delikten geçmeğe mu"YafEalı: olamayınca 
feryadı basıyor. Yılmaz p~ırmışhr. Koca vücutlu ıukadaşını 
lurtarmak için ne yapsın) 

Yılmazın Koc.amanı bacağından çekme!!İ fayda vermemiş
tir. Yılmaz. da endişededir. Arkadaşı Kocamanla balonu ne 
olacak) Bereket \'ersin ki ince bir ses, bir tavşan sesi"! <Bura
dan geliniz dostum.> diyor. 

Yılmaz mini mi~i taı.:şanı ~merakla takip edince öte taraf- ı Sevinci yerindedir. Zira dostunu içeri taraftan iterek k.ur· 
tan ağacın gövdesıne gırmege elverişli olan kapıyı görüyor. tarabilmi~tir. Kocamana gelince onun bir türlü akıl erdıre-
'Ve sevinerek içeri dalıyor. Bir hamle .• Bir hamle daha... 1 mediği şey Yılmazın delik içine nasıl girebildiğidir. 

11CZTJZZZ7..ZZ'~Z77J'SUZViOIPflf/C7/7r:rr7/7.ZLLLJfil!J'IQrLZ/:ZL/JJJ.Y.O-.ZT.Z7JZZ'LL7L"/L/.T7.7.z.:z:J' 

Çocuk ~M J JB 

,~;.!!:!:~J///.N/~!~~=7~~?~~~ 
Bır suru maymun, güzel bir havada, 

'kocaman ağaçlı büyük bir ormanın or
tasında, yeşil bir köşeye toplanmışlar, 
kahkaha üstüne kahkaha atarak « Kim 
vurdu > oyununu oynıyorlardı. • 

Bu oyunun şartı şu idi : 
Maymunlardan biri, gözi.i bağlı \ e 

nrkası dönük duracak, hır elini de ar
knsına koyacaktı. Diğer maymunlar, 
ebe olan bu maymunun eline vuracak
lar ve soracaklardı : 

- Kim vurdu? 
Eğer ebe maymun, eline vuranın kim 

olduğunu bilirse ebelikten kurtulacak, 
öteki ebe olacaktı .. 

İşte. maymunlar bu şart içinde oynı
yorlar, neşeli, eğlenceli vakit geçiriyor
lardı. 

Ebe, eline kimin vurduğunu bilmedi 
mi, hepsi de gülerek, sıçrıyarak hnykı
rıyorlar: 

- Bilemedin ya oh ya.. Bilemedin 
yn oh ya .• 

Diye alay ediyorfordı .. 
BÜ sırada ko::am::ın bir kaplan 

oldu ve oynıyan maymunlara 
ya klastı. 

peyda 
doğru 

Onun g ldıgini gören bütün maymun
lar korkudcttı sapsarı kesildiler. 

Oyunlarını bırak"mışlnr ve susmuşlar
dı .. 

Ağızlarını bıçak açmıyordu . 
Bunu gorcn anlıyan kaplan : 
- Ne o, dC'di, neden korktunuz ? 
Oyunlarınızı neden bıraktınız? Mut-

lakn .. ize fenalık yapacağımı sandınız .. 
Korkmayın .. Ben z::ınnettiğiniz kadar fe
na ve vahşi bir havan değılim. Oyun
larınıza devam edin.. Size hiç bir 7.a
rarım dokunmaz .. Böyle güzel ve tatlı 

>ynamanızı uzaktan gördüm, hoşuma 

' Jitti. Sizinle beraber ben de oynamak 
i<itiyorum. Yalnını?.a bunun için g~: .. 1:m. 

Maymunlar sevindıler. 
- Aman bay kaplan.. Dediler.. Bu 

ne tenezzül? .. 

Bizim için sizinle beraber oynamak elin:: kaplnnın vurduğunu anladığ;-haİ-
f de : ne şere .. 

l\faymunlnr bu sefer aralarına kap- - Kim vurdu ? 
lanı da nlarak oyunlarına devam etti- Sualine korkusundan kaplan vurdu 
ler.. diyememesi idi .. · 

Ebe, yine biraz evvelki maymundu. Kaplan, kahkahnlarla gülüyor, diğer 

Kaplan, koca pençesi ile arkası dö- maymunlar ise bu yırtıcı hayvanın hid

nük maymunun eline vurdu .• Fakat bu ı detini Üzerlerine ~ekmemek içln güler 

vuruş öyle şiddetli bir vuruştu ki za- gibi gözüküyorlardı. 
\'allı ebe maymunun eli kan' içinde kal- Fakat oyunun devamı bir çok may-
dı.. rnunların ellerini kan içinde bırakınca 
~in en kötU tarafı, ebe maymunun, hepsi de birer bahane ile birer ağaca 

·-~-

\Vells öy e soy uyor ve sağa so a vu- a ve cınsın evamıy e aş ıca asta ı -ı b 1 •· l'" 1 d · · d · 1 b 1 h ) k zümüzün önünde cerayan eden kömür • 

rarak her <1eyi yapıyor, öğretmenlere hü- lar !)akkmda malumat verilecektir. petrol, su gibi tabii kaynakların israfı .,,. 
t cum ediyor, programları perişan edi} or- Bu noktaya kadar şimdiki halde ilk tüketilmesi, balinalar, foklar, balıklşJ 
l du. Ve şöyle devam ediyor: mekteplerin işgal ettikleri öğretim de\'- gibi faydalı hayvanların imhası umuıtıİ 

- Siyasi ve sosyal hayatın en basit ıresinden istifade edilmiştir. Bütün bu bilgi ve kaygı mevzuları olmalıdır. 
hakikatlri~e k~rş·ı· say.~ı kazanmJıı! ~a~- ,söyle~.ilenler daha ~ok ve dah_a iyi, d~· ı . Paradan da bahsetmek lazım gelecek• 
fillerde bıle hukum suren umumı bılgı- ha mukemmel techızatlı rnuallımlere hı- tır. 
sizlik öyle sanırım ki zamanımızın rah;ıt. Jzum gösteriri. Ve bu öğrtmenler ·tabir ı O vakit dini öğretim yerine geçecek 
sız.lığına ve tehditlerine sebep olan başlı-: caizse- daima taze tutulmalıdırlar. Şiın- şahsi ıosyolojiye geçilir ki burada dinİ 
ca şeydir. 'diki halde öğretmenlerin üçte ikisi bil- "e felsefi başlıca tefsirler sade ve bitaraf 

<Tahsilsiz umumi zeka zaif ve hcrşe- gilerini düzeltmei!e muhtaçtırlar. T e- bir fekilde anlatılır. 2400 saat bitmir 
ye kapılmağa hazırdır. Burada istipdat I rakki halinde olan dünyamızda doktor- tir. Vatandaş bütün elzem unsurlar• 
yapar, ötede boyun eğer. ilk tahsil de-! luk ve muallimlik edenleri her yenilik- ve kendisine gelecek dereceye, delikııfl' 
nilen şey hakiki bir tahsil değildir, zirs 'ten haberdar tutmak müstacel bir me· lılık devresine sevkedeck öğrenmek ih• 
lüzumlu olan bilgileri vermemektedir. 1 sele olmuştur. Bütün eski sınıf kitapları-! tiyacını kazanmıştır v bu devre içirıd• 
Bunun önüne geçmek için mektep pro- nı yakmalıdır. ihtısas kcsbederek umumi bir siyasi ter 
gramlanna ayrılan amansız programlar· Belki bir gün bu kitaplar öyle bir biye alacaktır. 
dan biraz saatin ayrılması icap eder. maddeden yapılacaktır ki mesela beş se-I Bunun yanında delikanlılar için ço~ 

\Vels 2400 saat istiyor: ne geçince kendiliklrinden tutu:acaklar 
1 
zengin bir öğretim ve i:ılerinde usta 01: 

- öyle şartlar altında yaşıyoruz ki ve bu esnada hala onları tutmak isteyen mn.l: isteyenler için de tekamül kurslaı1 
gençlere verebildiğimiz şey kendilerini 
bol bol istismar ettirmek hürriyetiyle bn
zan en aşağı dereceden öğretmenler , .e 
14 - 1 5 yaşına kadar de\'am eden miip
hem hir tahsildir. Haftada otuz saat 
devnm edecek sınıf dersleri çocuklnra 
ona dilleriyle ecnebi dillerini, okuınn 

ynzmuyı, riyaziye, dişlerini, mu .. ihiyi öğ
retmeğe ve beden terbiyesine tah is dil
melidir. Bu b~lıcn iştır. Bundan soıı
ra gençleri haycta ve yaşayacakları diin
yaya hazırlamak için haftada altı saat 
kadı:ır bir eey l~alır. Mektep hayatı müd
detince yekCınu 2400 saatı tutan bu hnf
tnda altı ımc.t en faydalı şekilde kullan
mak gerektir. 

111: önce inaz:ye ve diğer memleket· 
!ere ait hakiki hikayeler anlatmağa ha!<· 
lıyacağız. Kanunlardan haydutlardan, 
krallardan ve· fiituhattan biraz bahset
mek icap edecektir, fakat bu devrede 
çocuğun dimağını tarihlerle ve hanedan 
listeleriyle doldurmakta bir fayda gör· 
miyorum. Öyle umarım ki yakın bir ta
rihte lnciliz çocukları tarihin 1066 tari
hinde Fatih Vilyamla başlıyan bir sihir 
masalından ibaret olduğu fikrinden kur
tulacaklardır. 

Ayni zamanda biraz da buzdan, buh
randan bahsedilecek ve oradan ipticlni 
fizik ve kimya malumatına geçilecektir. 
Kendi bu1undulkarı yeri tetkik ettirerek 
çocuklara coğrafyanın ne olduğu da an
latılacaktır. · 

Sonra biyoloji gelecektir. Çocukların 
ekserisi hayvanlar hakkında kendilerine 
öğretilenden fazlasını öğrenmeği candan 
i ... terlcr. Ayı, kurt, kaplan, maymun 
dehşet Baçan ktıbus unsurları olacak 
yerde sempatik mahluklar olabilirler. 
Çocuklara hayvanlarla nebatların nasıl 
yaşadıkları ve sıhhatin onlar için ne de
mek olduğu gösterilebilir. • 

Bu dünya vatnndaşlığı çıraklığının mii
teakip devresi 800 - 1 000 saat kaplıyıı.
caktır. Burada tarih o suretle gösteri
lecektir ki yeni nesil dünyanın artık tek 
hir cemiyet olduğunu anlasın. Tarilı, 
ilk medeniyetlerin tarihiyle başlamalıdır. 

\Vels planında yeni nesli yaratılış, tu
fan ve seçme millet masallariyle İşgal 
edecek yer bulmıyor. oriun fikrince 

'ancak iki yol vardır: Ya insanlık tarihi, 
ynhut ta lngilizlerin veya Yahudilerinki 

' gibi kendi kendine tapınan dar fikirli ta
rih .. 

Coğrnfyaya gelince onun teklifi şudur: 
Yeni nesil hurun ve nehir isimlerini pa· 

p:\ğan gibi czberliyecck yerde fotograf
hırla filimlerle muhtelif memleketleri, 
onların nebat ve hayvanlarını canlı bir 
şekilde görsün ... Coğrafya böylece da· 
ha ileri bir biyolojiye intikal devresi ola· 
caktır. Şimdiki mektepler muasır fen-
.......................................... 
tırmanıp ikaçtılar ve bir dahıt kendile
rinden büyüklerle oynamamağa karar 
verdiler. 

- Çünkü, diyorlardı, büyük hayvan
ların en iyisinin, en tatlısının ve yumu
şağının bile pençelerinde yırtıcı ve ka
natıcı tırnaklar vardır. 

•FLORY AN'DAN > 

ihtiyatsız elleri yakacaklardır. mevcut olacaktır. Nihayet \Velsin cOiİ~ 
Yarının ~Dünya vatandaşı> şimdi ikin- ya ansiklopedisi> hakkındaki teltıkk 

. d 'h il 1 . k' f b""t" b ld k .. w • ·ı t•' C• e'·rcye, tan in mi et erin ın ·ışn ın· u un u mevzuu ışı atara ogretım 

dnn ve ekonomik değişmelerin artan mamlıyacaktır. 

ehemmiyetinden bahsettiği devreye gir- öyle bir dünyada yaşıyoruz ki bir h1Jj 
mişlerdir. Bu, ferdi ... ·etçilik, sos ... •alizm, · · k" ·1 1 ·ı· 1' ıt1 J J gemısı se ız mı yon ngı ız ırasınn ~ 

koopera'tif devlet ve komiinİ7m nazariye- oluyor ve istifimizi bozmadan silahl11

00 
!erinin tetkikini lüzumlu kılar.. mn için <mütemmim bütçe> halinde 4 t' 

Biz çocuklarımm hiç hazırlamadan milyon isterlin toplıyoruz. Öyle bir "9~ 
maksatlı ve ihtiraslı tefsirlerle kar•ılaş• da ki, 1900 senesinden beri, hiçten ıe t 
tırıyoruz. Karışıklığın ta ortasına varın- pelinin, telsizin, bombardıman taYY"' 
caya kadar onları itixoruz. Küçük ap- !erinin doğurduğunu görmüştür. fıt~: 
talcıklnrın bu vaziyette takınabilecekleri mekteplerde öğretim 3 7 sne evvel ol 
en kolny tavır şiddetli bir surette nnti- ğu gibi kalmıştır. 

-------------------------------------------_,,A 
500 ev ihale edildi 

u yıl ~elen göçmenlere 
tevzi edilecek • 

arazı 
. İf~ 

BAŞT ARAFI BiRINCI SAHiFEDE yerleştirilenlere arazi tevzi edılıil .ı' 
sı için alakadar kazalara emirler veril- Bunların yüzde sekseni müstahsil ~ 
miştir. Kaza kaymakamları göçmen ev- gelmi,lr.rdir. 

1
-t• 

!erinin İnşası işiyle yakından alakadar Meydana getirilecek olan göçmefl ~ 
olacaklardır. Bu evlerin İnşasında kul- lcti çok kullanışlıdır ve ihtiyaca et~ 
lnnılacak olnn keresteler ve diğer mal- verecek vaziyettedir. Torbalı kaı;;; 
zcme derhal mahalline sevkedilmiştir. yerleştirilen göçmenler bu yıl iyi ıtl # 

Jzmir vilayeti içinde, Sıhhat Vekaleti- idrak ederek kazançlarını temin et 

nin hazırladığı proje3'·e göre kış mevsi- lerdir. ' .. ~~ 
mi bastırmadan bin küsur evin inşn edil- Bu yıl hariçten ana vntann goÇ "I 
miş olması mukarrerdir. Dün ihale edi- kardeşlerimiz de muvakkat yerle~ 
!enler üç ayda ikmal edilmiş olacak, ta- k;ın edilmişlerdir. Bunlara kıo; fll~. ~ 
mamlanan evlere derhal göçmenler ) er· gelmeden önce arazi tevzi ediJec:e~~>' 
le~tirilccektir. Yeni yapılan göçmen ev- yemeklik ve tohumluk ta tevzi eod~ t•~ 
!eriyle göçmen köylerine, geçen sene iz- tir. Tevzi edilecek nra7.inin yerler~ ~f,( 
mire gelen göçınenler yerleştirilecekler- edilmek üzeredir. Çandarlıdıı 16 

dir. Geç.en yıl gelerek muvakkat evlere men evi meydana getirilmektedir· 

Eşini kaza neticesiJ 
öl ,' ;jrmüştü 

Cüzelya: istikametinde, oturduğu ev
de bir işret gecesinde tabanca kurıuniy
le eşi Bn. Rebiayı öldürmekten suçlu 
gümrük komisyoncusu B. Sabri hakkın
da üçüncü sorgu hakimliğinde yapılmak-
ta olan tahkikat neticelenmiştir. 

tZ7../.7..7JJ..7..727LLZ77/JJ-7fi 

lzmir 
Erkek ve kıı 
kültür lisesi ~ Ji· 

Gündüzlü ve yatılı res011cJr 
selere muadildir. Kayıtla~7A 

am ediliyor. Telefon: 2 
'JWJJJ.ZX77.Z72Z 

diği sabit olduğundan mevkufeıt 
Suçlunun bu suçu bir kaza eseri işle- cuaya sevkedilmiştir. 
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EMLAK 
C:su No. Yeri No.w 

Eaki Yeni 
PAZARLIKLA 

2G7 /3 Kokaryah tramvay caddesi Parsel 3. 
20i'/4 Kokaryalı tramvay caddesi Panel 4. 
207 / .3 Kokaryah tramvay caddesi Panel 5. 

214 Turan - Menemen sokak. 17 218 
229 Basanhoca M. Osmaniye sokak T aj 43, ada 364, 

parsel 2. 47 49 
231 Hasanboca M. Osmaniye sokak Taj 33 ada 364, 

parsel 7. 37 
232 Hasanhoca M. Osmaniye sokak T aj. 62, ada 343 

parsel 116. 62 
233 Hasanhoca M. Osmaniye sokak Taj. 41 ada 364, 

pa.rael 3. · · .. · · 45 
234 Hasanhoca M. Osmaniye sokak T aj. 64, ada 343 

parsel 117. 
235 Has;nhoca M. Y olbedesteni Servili ban ada 342 

64 

parsel 16. 55/12 
236 Huanho. M. Osmaniye S. Mirikeli.m hanı ada 343 3~/12 
285 Hasanhoca M. Y olbedesteni Ada 342, parsel 26 47 TJ. 23 
286 Hasanhoca M. Yolbedesteni ada 342 parsel 28 41, 4J.:»19 
298 Buca - belediye caddesi. TJ. 52 
299 » » » » 54 
300 » J) • • 56 
301 » » » • S8 
302 » » • • 60 
303 Haaanhoca M. Y olbedesteni ada 342. 55/10 
304 Hasanhoca M. Yolbedesteni ada 342. 55/4 
305 Hasanhoca M. Y olbedesteni ada 342. 55/17 
306 Hasanhoca M. Y olbedesteni ada 342, parael 37 55/1 O 
309 Hasanhoca M. Osmaniye So. ada 343, parsel 89. 2~/12 
310 Haaanhoca M. Osmaniye So. ada 364, parael 16 25 TJ. 21 
311 Hasanhoca M. Bayındırlı Sokak ada 364, par- . 

sel 17. Ye. 4, Taı 3 
313 Hasanhoca M. Yolbedeateni ada 343, panel 36 83/~~ 
326 Burnava - Bayraklı Bumava C. 
329 Bayraklı Kanarya Sokak. : 
330 Bayraklı Kanarya sokak. 
341 Haaanhoca M. Yolbedeateni ada 342, panel ~~· 55/4 
348 Huanlıoca M. Mırabıt Ç. Kızlarağa11 hanı ıçın-

de, ada 337. w h 25/%0 
349 Huanhoca M. Mırabıt çartısı Kızlaragasr anı 

içinde ada 337, parsel 53. w S2/25 
350 Hasanhoca M. Mırabıt çarfııı Kızlaragası hanı 

içinde ada 337. 25/12 
352 Huanhoca M. Osmaniye sokak ada 364, par- . 

sel 12. 33 TJ. 29 
353 Huanhoca M. Osmaniye sokak ada 364, parsel 12. » 33 
377 Haaanhoca M. Oamaniye sokak ada 364, prsel 6. . • 35 
383 Rqadiye tramvay caddesi ada 872, parsel 15. TJ. 1121 
390 Mesudiye M. zade sokak. 13 
393 Hasanhoca M. Kuzuoğlu Şalvarlı han ada 343, 

parsel 121. 63/7-8 
394 Hasanhoca M. Mırabıt Çar. ada 337, parsel 81. 25/25 
401 Oçüncü Xarataf HaJil Rifatpafa C. 243 
403 Karat&f Mahmut Hayati sokak. 2/3 
417 Birinci Karataf Yddıztepe S. ada 922, parsel 1. 26, 26/2 
426 Kar.Jıyaka Alaybey Mirat So. ada 17, p,.rsel 6. 25/1 
427 Kartıyaka Alaybey Naldöken tramvay C. ada 13, 

pand~ l~/l 
428 Kal'fıyaka Alaybey Hayal çıkmazı ada 5, parsel S. 16 
430 K&l'fıyaka Alaybey Naldöken tramvay C. ada 14, 

panel 19. 109 
431 Krtıyaka Alaybey Yalı Cad. ada 13, parsel 19. 215 
434 Kar.ıyaka Alaybey Şadiye Sok. ada 26, parsel 7. 12,14,16 
437 Karfıyaka Alaybey Naldöken tramvay Cad. ada 

79 26, panel 11. l8 
441 Karaıyaka Alaybey Piliç Sokak da 20, parsel 1. 
443 Ka..jıyaka Alaybey Naldöken tramYay Cad. 116 

ada 13, parsel 11. 
44 7 Karfıyaka AJaybey Süzaıı sokak da 16, parsel 22. 9 
448 Karfıyaka Alaybey Fenerci Sokak ada 14, par-

2 
sel 2. 1 6. 14 

449 Karfıyaka Alaybey Han sokak ada 14, parse 18/1 
451 Kartıyaka AlaybeJ Çakıcı aok&k ada 9, panel 4. 
453 Karfıyaka Alaybey Süzan sokak ada 16, parsel 15. 23/1 
455 Karfıyaka Alaybey Han sokak ada 15, parsel S. 2/1 
459 Kartıyaka Alaybey Süreyya sokak ada 26, parsel 9. 

2
: 

460 Kartı yaka Alaybey Yalı caddesi ada 13, panel 23 
469 Kar,ıyaka Alaybey Mehtab sokak ada 35, par· 23 

sel 12. 5 1 38. 4 
472 Kartıyaka Alaybey SeTda sokak ada~ • Xd" 

44 
489 K&rfıyaka Alaybey Hamamcı soka • a Z 4, 6, 8 

parsel 16. . . _.___ Ad 44 
49() Kartıyaka Alaybey Alayemmı çuuuazı. a ' 

parsel 28. dd • 
491 Karfıyaka Alaybey Naldöken tram•ay ca eaı 

ada 44, parsel 33. 44 --• 8. 
493 Kal'fıyaka Alaybey Sütçü aokak ada ' par.a 
494 Karfıyaka Alaybey Sezai sokak ada 44, panel 6. 
509 K k "----macı M Aydoidu S. ada 6, par-

arfıya a uvuaaa • 

1 

17 
25 
12 

30 
sel 7. okak d 102 

512 Kartıyaka Osman zade Tankbey s • a 
15 

parsel 1. d 7 sel 20 9 
513 Kartıyaka Oamanzade Tarıkbey So. a a 9 , par 
514 Karfıyaka Osmanzade Tank.bey So. ada 97, prael 19 13 
515 Kartıyaka Osmanzade Tank 8. So. ada 97, parsel 23 5 
516 Kartıyaka Oımanzade Tankbey sokak ~8rı: S/2, 10 

parsel 17. da 03, sel 14 24 
519 Kartıyaka Oamanzacle Tank B.S. • l par 
520 Kartıyaka Osmanzade Tank B.S. ada 101, parsel 6. 22 
522 Kartıyaka O.manzade Retadiye sokak ada 110, 

41 parsel 16. 
523 Karfıyaka Osmanzade Repdiye S. ada 100, par-

25/2 
ael 23· sokak d 97 524 Kal'fı(aka O.manzade Retadiye a a • 

525 ~Y:~~ Osmımzade Tahirbey sokak ada 106, 
parsel 1. 

526 Karfıyaka Donanmacı M. Aydm sokak ada 105, 
parsel 8. 

531 Kar,ıyaka Osmanzade ikinci Aydın S. ada 100, 
parsel 16. 24/l 

532 Kartıyaka O.man:zade ikinci Aydm S. da 101, 
parsel 21. 

546 Kartıyaka Osmanzade Y &f&roilu sokak ada 117, 
parsel 14. 

552 K.rfıyaka Oımanzade Rahmibey sokak ada 108. 
Panel 1. 
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28 

30 

17 

9 

6 
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YENIA.slR = o .. 
VE EYTAM BANKASINDAN: 

l>epozito.u 
T.L. 

M2. 

217.- 260.-
225.- 260.-
230.- 260.-

360.-

60.- 260.-

30.25 280.-

28.75 120.-

44.- 420.-

11.50 

72.75 
15.-
19.50 
63.25 

36.-
40.25 
41.75 
13.-
7.-

lo.25 
80.25 
87.-

14.50 

21.25 

33.-

110.-
110.-

80.-

130.-

40.-, 
180.-
360.-
80.-
40.-
40.-
40.-
40.-
35.-
30.-
30.-

100.-
40.-
70.-

70.-
550.-
100.

S.80 
20.-
28.-

8.-

12.-

8.-

254.-
26.-

200.-
600.-
540.-

17.50 40.-
44.- 60.-

157.-Ar. 23.20 
48.-
18.20 
13.96 

197.- 23.64 
US.- 9.20 

352.50 35.25 
987.25 148.09 
270.50 32.46 

384.- 49.9Z 
696.- 55.68 

569.- 113.80 
518.- 36.26 

1347.50 
322.50 
154.25 
196.-
392.-
713.50 

1099.-

309.-
8.-

441.-

41.-

94.33 
23.76 
15.43 
11.76 
23.52 
71.35 

220.-

21.63 
-.80 

35.28 

2.46 

1113.- 166.95 
176.- 14.08 
910.- 72.80 

602.- 72.24 

740.- 59.20 
257.- 30.90 
1Jl6.- 16.17 
229.50 22.95 

1Z96.- 129.50 
ll44.- 114.40 
243.- 24.30 

533.- 42.64 

353.50 35.35 

895.- 128.85 

1693.- 101.58 

540.- 32.40 

80.- 6.40 

250.- 15.-

264.- 31.68 

ı.oe.- 41.60 

Eıas No. Yeri 

PAZARLIKLA 

No. su 
Eski Yeni 

554 Karfıyaka Osmanzade Şimendifer sokak ada 113 
parsel 31. ' 

555 Kartıyaka Osmanzade Ziyabey sokak ada 99, 
parsel 15. 

5S6 Kartı yaka Osman.zade Ziyabey sokak ada 100, 
parsel 9. 

551 Kartıyaka Oımanzade Rctadiyc Cad. ada 113, 
parsel 11. 

559 Kartıyaka Osmanzade Retadiye çıkmazı ada 113, 
parsel 13. 

561 Kartıyaka Osmanzade Retadiye çıkmazı ada 113, 
parsel 5. 

562 Karfıyaka Osmanzade Ruten sokak ada l 08, 
panel 8. · 

566 Kartıyaka Osmanzade Retadiyc caddesi ada 100 
parsel 10. 

572 Kartıyaka Osmanzade Mabet ıolrak ada 109, 
parsel 14. 

574 Kal'fıyaka Osmanzade ikinci Aydm sokak ada 99 
parsel 5. 

575 Kartıyaka Osmanzade Retadiyc aokak ada 109, 
parsel 10. 

576 Kartıyaka Osmanzade Retadiye ıokak ada 101, 
panel 12. 

97 -

1/3 

14 

82 

76 

64 

10 

31 

8 

6 

60 

36 
577 Kartıyaka Osmanzade Retadiye ıokak ada 100, 

parsel 17. 31/2 
S82 tJçüncü Karatat Islahhane arkası ada 667 panel 2. 8 
583 Oçüncü Karatat lılahhane caddesi. Y c. 111, T aj 91 
592 Kartıyaka Alaybey Mehtap sokak ada 16 parsel 35. 29 
608 Tepecik Sürmeli sokak. l /2 hi11esi. ' 89 
621 Ayavukla T opraktepe sokak. 45 
629 Karatat Dokuz eylul sokak. 157 13 
633 Birinci Aziziye M. Kırım sokak. ' 47 
642 Dördüncü Sultaniye EtrefpafA S. ada 10, par-

sel 10. • . Ye. 42, Tj. 48 
645 Dolapbkuyu M. Dolaphku. S. ada 479, parsel 6. 113 ,. 127 
647 Dolaphkuyu M. Dolaphlriı. Cad. ada 474, panel 10. » 62 
648 Mahmudiye M. Mumcu Zade sokak ada, 485, 

parsel 57. 126 ,. 128 
649 Dayıemir M. Y eldeğirmeni çıkmazı ada 87, par-

sel 15. 
650 Dayıem!r M. Dayıemir So. ada 86, panel 3. 

94 
12 

102 
6 

651 Dayıem~ M. Y eldeğinneni Çık. ada 87, panel 20. 
652 Dayıesnır M. Dayıemir sokak ada 86, panel 6. 
653 Oçüncü Karatat Asansör Sokak ada 655, par-

sel J9. - » 19/2 
658 Burna va Yaka M. ikinci Yaka ıokak. 50 _ 
667 Birinci Sultaniye Havai Geçidi ada 45, pars. 11. 22/l -
675 Kadiriye M. Mescit sokak. 30 Tj. 
676 Kadiriye M. Kireçli sokak. 3 
679 Fatih M. Mehmet ağa sokak. ada 493, parsel 12. 86 
681 lmariye M. ikinci Burç sokak. 7 
690 Karfıyaka Osmanzade Yafaroğlu Sok. ada 117, 

parsel 11. 23 
701 ikinci Karata, Dokuzeylul sokak. 114, 116, 118, 120 
702 Hatuniyc M. Dellalbatı S. ada 382, parsel 38. 2 

702/1 Hatuniye Delli.lbatı S. ada 382, parsel 38. 4 
702/2 Habıniye M. Dellalbatı sokak ada 382, parsel 38. 6 

706 Alsancak Mesudiye M. Zaze sokak. 18 
709 Kasaphızır M. Arayıcı sokak ada 300, parsel 10. 3 Tj. 
712 Kestelli M. Kahraman sokk ada 192, panel 78. 24 
713 Kestelli M. Kahraman sokak ada 192, parsel 82. 30 
720 Tepecik Sakızlar sokak. 38 
724 » Hilal sokak 12 
731 Birinci Karataf Mansur zade Yoku9u ada 706, 

parsel 11. 
7~5 lzmir Karataf irfan sokak . 
738 ikinci Süleymaniye Etrefpaf& l>efteban sokak 

ada 142, parsel 1 t . 
741 ikinci Süleymaniye Ki.milp&f& sokak ada 159, 

parsel l. 
E,refpaf& Kamilpafa sokak 742 ikinci Süleymaniye 

da l 64, parsel 8 . 
741 ikinci Süleymaniye E,ref pata Kamilpafa sokak 

ada 164, parsel 4. 
744 ikinci Süleymaniye Etrcfpafa Kimilpafa sokak 

ada 164, parsel l. 
745 ikinci Süleymaniye EtrefpafA KimilpafA sokak 

ada 195, parsel 2. 
146 ikinci Süleymaniye EtrefpafA Kimilpa•a sokak 

ada 155, parsel 11. 
747 ikinci Süleymaniye Etrefpafa KimilpafA sokak 

7/1 
24 

100 No. 

150 

ada 164, parsel 5. 120 Taj 
748 ikinci Süleymaniye M. Etrefpaf& Kiremitçi S. 

ada 1 73, parsel 1. 
749 ikinci Süleymaniye E9refpaf& Kiremitçi Sokak 

ada 173, panel 3. 
750 2 inci Süleymaniye f.trefpap Kiremitçi sokak 

ada 166, parsel 8. 128/256 hissesi Ye. 6, 8 Tj. 
751 2 inci Süleymaniye E,refpaf& Çorak S. ada 160 

parsel 1. 
752 2 inci Süleymaııiye E,refpaf& Çorak S. ada 150 

s>arael 12. 
753 2 inci Süleymaniye .E,refpap Çorak S. ada 164 

parsel 10. 
755 2 inci Süleymaniye Etrefpaf& Şeyh Ahmet S. ada 

166 parsel lZ. 
756 2 inci Süleymaniye f:trefpaf& 

154, panel 17. 
761 2 inci Siileymaniye Etrefı>ata 

kak ada 166. parsel 10. 

Mısırlı Cad. ada 
3/4 hiaaeai 

Şeyh Ahmet So-

766 Ahmetaia M. Limoncalar So. ada 221, parsel 45. 11 Taj 
768 Toraman Mahallesi. Cedid aolıak ada 411, par-

sel 19. 28/80 hi11esi 
774 Güzelyurt Şan çıkmazı sokak ada 199, parsel n 

16 

2/14 hissesi. 29 
777Ciizelyurt M. lkiçetınelik C. ada 203, panel 64. 4, 6, 8 

779 ikinci Süleymaniye Yüzbaft Haıanağa So. adn 
142, parsel 13. 55/57 

782 Oçüncü Karataf Yeni Duygu sokak. 15 
783 Salhane Duysu sokak ada 969, parsel 2. 65, 53 Tj. 63 
804 Güzelyurt M. Gebet sokak ada 201, parsel 6. _ 
807 Haaanhoca M. Osmaniye sokk. 24 T aj 
815 Birinci Süleymaniye Aru sokak da 596, para. 1 Ye. 23,37 
818 Karantina Mısırlı caddeıi. 318/320 
821 Güzelyurt M. Cebet So. ada 199, panel 90 Ye.14, Tj. 16 

msc 

Nevi 

• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 

• 

Depozitosu 
T.L. 

M2. 

204.- 30.60 

1185.- 94.80 

358.- 21.48 

140.- 11.20 

149.- 8.94 

690.- 41.40 

3116.- 124.64 

1443.- 86.58 

1854.- 111 .24 

546.- 32.76 

930.- 65.10 

sn.so 10.20 

• 1257.- 50.28 
ET 50.-
• 130.-
Ana 484.- 33.88 

• 185.- ar. 10.-
Ev 52.77 

J> 560.-
Evin 3/ 4 HİNeli. 12.-

• 3/8 » 84,40' 
Arsa 26.- M2. 2.60 
Evin 8/16 tlil ... i. rl.-

Ev 

Evin 1/2 Hiaaeel 
Ana 

» 

100.-

t • 

4.-
48.-M2. 1.-
16.- • 1.64 
61.- • 2.45 .. 

» 
EY 
Ana 62.50 
Em 3/ 4 Hiuesi 
. • 3/4 .. 

• 1/4 « 
Ev 

Ana 
Bet ev 
Evin 320/640 Huaesi 
Em 320/640 hiaesi 
Evin 320/640 
EY 
Dükkan 
Odanm 1 /2 Hieaesi 
Arsanm 1 /24 • 
Ana 
Ev 

E Tin 1 12 Hissesi 
Evin 9/80 • 

8.40 
20.-

1.74 
12.-
9.
ıs.~ 

8.-

70.20 
1750.-
300.-
300.-
300.-
450.-
100.-
10.
-.37 
19.26 
90.-

90.-
1.89 

10.14 

• 
3..24 

172.- M2. 6.88 

» 

• 

• 

116.- 4.64 

116.- 4.64 

1331.- 67.24 

107.- 3.21 

116.- 5.-

Ana 219.- 6.57 

• 
» 

• 

• 

» 
Dükkan 

Ev 

285.- 7.74 

406.- 1 6.0J 
( 

196.- ~ G.88 

160.- 4.80 

86.- 2.58 

66.- 2.64 

195.- 6.-

78.- 2.34 
15.- 140.-

42.- 2.93 

• 259.- 50.-
Kahvc, Y ahuthane ve 
fmnm 2/ 16 hissesi. f 37.50 

Evin 46080 1371460 hissesi 79.40 
Ev 30.-
Arsa 3.72 
Evin 2 8 Hissesi 10.-
Mağa7.anın f 4 ' 24 hisscai 116.80 
Ev 20.-
Arsa 4.20 
Evin 7/ 48- Hineai 27.80 

- L'OTllN CEVlR1NlZ -

' 



SAHlFE 8 YENJXSIR 25 E YLUL CUMARTESi l 

Esas No. Yeri No. su 
E.ki Yeni 

PAZARLIKLA 
837 Güzelyurt M. Hacı Süleyman sokak ada 198, 

parsel 7. 22 
839 Günet Mh. Gelincik sokak ada 196, parsel 8. 

Ye. 11, 23 Taj 4 
848 Karataş Şetaret aokak. 10, 10/1 
852 Güneş M. 2 inci Hacı Süleyman sokak ada 194, 

panel 2. 
853 Güneş M. 2 inci Hacı Süleyman S. ada 197, par

sel 13. 
858 Burnava Yıkık minare !okak. 
S65 Toraman Mah. Cedit sokak. Ada 411, parsel 13 

12/24 hissesi 

2/4 

26 

4 Taj. 
867 Güzelyurt M. Hacı Süleyman sokak ada 198, par

sel 6. 12, 16 
51 

96, 98, 100 
20 

871 Birinci Aziziye Debağ Ahmet sokak. 
873 Şehitler M. Mukaddes mezar ıokak. 

, 0 74 Güneş M. Azizler sokak ada, 197, parsel 80. 
f. ı 2 inci Süleymaniye Yüzhatı Haıanağa sokak ada 

132, parsel 15. 41 Tj. 
883 "': inci Süleymaniye Kiremitçi sokak ada 166, 

pa -sel 7. 
887 Kar.,1yaka Oımanzade Reşadiye sokak ada 112, 

parae! 13. 
888 Karfıyt:.ka Osmanzade Ziya sokak ada 99, par-

6 

51 

ael 10. 15 
889 Karfıyaka Alaybey Şadiye S. ada 27, parsel 2. 14/2 
890 Kartıyaka Alaybey Şadiye sokak ada 28, parsel 11. 27 
891 Kartıyaka Alaybey Şadiye sokak ada 28, Para. 16. 17 /17 
832 Kartıyaka Osmanzade Retadiye ada 100, para. 11 31/1 
893 Karfıyaka Osmanzade Retadiye ada 110, parsel 2. 37 
909 Kartıyaka Osmanzade Şimendifer so~ak ada 112, 

parsel 6. 157, 63, 73 
910 Kartıyaka Oamanzade Demiryolu çıkmazı ada 

112, panel 6. 
914 Karfıyaka Oımanzade Tahirbey aokak ada 106, 

parsel 3. 
915 Ka.rtıyaka Soğukkuyu Bostanlı çıkmazı ada 148, 

parsel 36. 
925 Köprü Mah. iskele çıkmazı ada 791, parsel 26. 
940 Güzelyurt M. Azizler sokak ada 199, panel 16. 
941 Birinci Kara.laf lcadiye sokak. 
972 Salhane Mangaltepe sokak ada 675, parsel 15. 
975 Kasap bızır M. Kuyumcular sokak ada 297, par-

sel 2. 
976 Kasap hız1r M. Kuyumcular S. ada 297, parsel 1. 
984 Köprü iskele tramvay caddesi ada 791, panel 39. 

1032 Uçüncü Karata, Duygu sokak. 
1046 Karataş Sayfiye sokalc. 
1059 ikinci Azizler Kemer caddesi ada 106. 
1060 ikinci Azizler Kemer caddesi ada 106. 
1070 ikinci Karataş Şehit Nüsret sokak ada 632, par

sel 17 - 6/24 hissesi. 

57 

24 

9 
600 

13,15,17 
16 

26 Taj 

41 Taj 
43 » 

600 

7 
15 
16 

71 Taj 
1073 2 inci Süleyrnaniye Kamilpaşa sokak ada 219, 

parsel 4. 132, 134 
1074 2 inci Süleymaniye Kiımilpaşa sokak ada 219, 

parsel J. 
1075 2 inci Süleymaniye Kamilpaşa sokak ada 158, 

parsel 3. 
1076 2 inci Süleymaniye Kamilpaşa sokak ada 158, 

parsel 1. 
1077 2 inci Süleymaniye 1 inci Kiremitçi S. da 160, 

parsel 9. 
1078 2 inci Süleymaniye 1 inci Kiremitçi S. ada 167, 

parsel 15. 
1079 2 inci Süleyman iye 1 inci Kremitçi Sokak ada 

164, parsel 11. 
1080 2 inci Süleymaniye 2 İnci Kremitçi sokak ada 160, 

parsel 2. • 
1081 2 inci Süleymaniye 3 Üncü Kiremitçi So. ada 160, 

parsel 10. 
ı 082 Çorak mahallesi. Ada 150, parsel 14. 
1083 Murat Reis sokak. Ada 150, parsel 5. 
1084 Mısırlı sokak ada 154, parsel 9. 
1086 Burnava Salhane Kumkahve. 

111 

1/10 

10 

42/2 

73 

19/1 

18/2 

42/1 
20/1 
1/22 

125 
28/30 

1127 Ahmetağa M. Kaymakam Nihatbey So. nda 207, 
parsel 14 - 13. 84/86 

Depozitosu 
Nevi 

M2. 

Odanin 3/ 5 Hissesi 

Evin 28/ 48 Hissesi 
Ev 

Evin 1 /2 Hissesi 
Yahuthanede odanİn 
4/ 11 Hissesi 
Evin 40/ 160 Hisses~ 

r.t. 

24.-

58.40 
260.-

70.-

3.-
18.48 

Arsa 29.- M2. 4.35 
Oda ve arsa 
8/24 hissesi 
Evin 3/ 8 Hissesi 
Mağaza 
Evin 3/ 48 Hissesi 

75.- > 10.-
7.50 

1640.-
7.20 

» 3/ 8 > 16.80 
Arsanın 128/256 hissesi 

Tarla 

« 
Arsa 

> 
,Tarla 

» 

Arsa 

> 

.. 

42.- M2. 1.26 

777.-)) 62.16 

1830.- > 91.50 
132.- > 19.80 
486.- » 48.60 
225.50 > 22.25 

5075.- »304.50 
2669.- ı 60.14 

3898.-

553.-

1520.-

155.92 

11.06 

91.20 

Tarla • 1939.- 10.-
292.-
48.80 

154.60 
31.18 

Arsa 172.50 
Evin 75/258 Hissesi 

» 5/11, » c, 11'1 

Arsa 

Dükkan 

219.50 
)) 

Arsa 
Evin 

» 
Arsa 

1 /3 HissC8i 
3/16 > 

M2. 127.17 
> 116.79 

211.-

» 278.-

» 72.-

)) 242.-

)) 153.-

» 342.-

» 1037.-

)> 1078.-

)) 3466.-

» 279.-
)) 1688.-
)) 774,.-
» 142.-
)) 5051.-

iki dükkan 

90.-
80.-

241.45 
12.-
40.-
63.60 
58.40 

31.60 

14.-

3.60 

12.-

7.60 
..... 

13.60 

41.40 

43.20 

138.60 

11.20 
67.60 
38.80 

8.60 
252.60 

300.-
1128 Abmetağa M. Kaymakam Nihatbcy So. ada 207, 

parsel 11. 80 » 
Izahatı yukarıda yazılı gayri menkullerin peşin veya taksitle satı§Jarı 11/10/937 

200.-

at on birde ihaleleri yapılmak üzere pazarlıkla arttırmaya konulmuştur. · 

1 istekli olanların yevmi mezkiırda hizalarında yazılı depozito nkçesİni veznemize 
girmeleri ve yanlannda birer fotograf getirmeleri. 25--5 

pazartesi günü ıa-

yatırarak arttırmaya 

3353 (1811) 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Emlak ve Eytam Bankasından: 

Esas No. Yeri No. su Nev'i 
Depozitosu 

T. L. 
205 lzmir Göztepe Köprü mahallesinde tramvay cad-

desi. Ada 791, parsel 2. 792 Taj Kargir aahilhane 2.213.-
lzahatı yukarıda yazılı gayrimenkul sekiz senelik taksitle ve faizsiz olarak satılmak üzere kapalı 

zarfla artırmaya konulmuştur. 
1 - ihale birdir ve kat'idir ve 7 /10/1937 tarihine müsadif perşembe günü saat on birde şubemiz 

Satış komisyonunda yapılacaktır. 
2 - istekli olanlar Bankamızdan bir lira mukabilinde alacakları mufassal fartnamemizi okuya

rak ihale günü fa.rtnamede tarif edildiği veçhile teklif zarflarını saat ona kadar fubemize vermeleri 

"~ .. ~.~?.~.!.~~.1!!.!!':~!!~~~ .. ~!~!':~ . .i.~~~r.~~1.~~!!1 .. ~~~ .. ~~~ .. ~~.~~.~~~~ .. ?!~~~~~!!~~~~!; ..... :~:.~ .... 32.99 (1808) • 
İzmir İkinci Hukuk Mahkemesin-ı "r7..7./.77Z//.77.7-7.7/.7277.Z/7//7.77//,/.7.Z:. *'KDi?'YZ?•yj,i"Mj9 ......... .. 

deTepccikte Yiğitler M. Çakır So. Şık AteJyeSİ 
36 Nu. Ahmet kl7.l Zekiye tarafın-
d~n Anka.rn~a Anafartalar C. 16 Beyler Sokagv ına nakledildi 
Nu. Benzıncı Mehmet yanında iz- :-..: , . . . 
mirli şoför l lılmi nleyhine açılan ~ ~ımar Ke~al:ttın cad.desınd_e ~ŞIK) dikit ve fapka atelyeıi 
ihtar davasından dolayı müddeialey- ~tevsı mecburıy:tı dola.yısıyle 1kıncı Beyler sokağı civarında Nu
he çıkarılan davetiyenin müddein- :\man zade sokagında 36 numaraya nakledilmİftİr. 
aleyhin ikametgahını terkle nerede ı-.; 1 • 26 (1803) 
b 1 d w b"l' d'W• d ~l:.ZZVZZZZZZZZZ7.ZZZ7!ZZZZZlrz7.7..7-7J-7..7.ZZZZZzzzz:rLZ7..7.L7.2T7..,,7.,,.Z-ı.,..z,,..,n··"~ 

u un ugu ı meme ıgın en ve za-
bıtacH yapılan tahkikat müddeinley- lzmir Sicilli 
hin ikametgahının mcçhuliyetini te
yit eylediğinden davacının isteğiyle d,... • 
bu baptaki tebligatın ilanen icrası- c:ı n. 

Ticaret memurluğun-

na ve arzuhal suretiyle davetiye va- Kerim Ba,aran ticaret ünvaniyle lzmirde Balcılarda Abaci-
rakasmm mahkeme divanhanesine oğlu hanı~da 154/20 numara.da ticaret ve komisyonculukla uğ-
talikine ve muhakemenin 14 1 O rafan Kerım Başaranın İfbu ticaret ünvanı Ticaret kanunu hü-

IZMIR BELEDiYESiNDEN: 
- Hava gazı fabrikası kimyevi 

tasfiye cihazlarından kullanılmak 
üzere beher tonu doksan beş liradan 

Yunan ~azetelerinin neşriyatı 

5 70 lira bedeli muhammenle altı 
ton oksit döfer alınacaktır. Açı~ ek
siltme ile ihalesi 1/10/ 937 cuma gü-
nü saat 16 dadır. Şartnamesini gör
mek üzere hava gazı müdürlüğüne 
iştirak için de kırk iki lira yetmiş beş 
kuruşluk muvakkat teminat makbu
zu ile söylenen gün ve saatte encü

T ırhaladaki Osmanşah 
camii için bir yazı 

mene gelinir. 

Etnos beşeriyetin en büyük 
Mimar Sinanın bu 

dahisi 

eserini kurtarmak zamanı gelmiştir, diyor 
2 - Belediye otobüsleri şoförleri 

için zabıta baş amirliğindeki nümu- Atina. 2 1 (M.H) - Foni tis Eklisias gün edilmiş olan Osrnnnşah yaptırmııtır 
ne ve şartname veçhile 24 takım el- yazıyor: Biiyük Sinanın büyük eserlerinden b. 

b·
8 

t } kt B d ı· Arnavut kilisesine verilen muhtariyet tiptir. Avrupa sanatkarlarınca, Mima 
ı e yap ırı aca ır. e e ı mu- .. 

ha · beh · be l' d 3
60 

munasr:betiyle Jskenderiye patrikhanesi Sinan blitün şarkın Mikel Anjıdır. 
mmenı en on ş ıra an 

li ad A k k 'it 'l 'h } . Fener patrikhanesine bir mektup yolla- Mimar Sinan Teotokopulosun nsrın· 

1 /
r I Oı/r.937 çı e sı .. m.~ 1 et 1ı6adesı yarak, büyük dini meselelerin nasıl hal· da yeti~miş ve bu suretle. bu iki EJkn 

cuma gunu saa a- . • 
d ı t

. k · · 27 ı· l k k lcdilmek lazım geldiğine dair mütalaa· o asın ıereflendirmiıılerdir. Ecnebiler. 
ır. ş ıra ıçın ıra ı muva -

kat t 
· t kb ·ı .. } aını bildirmektedir. Sinanın beşeriyetin yetiştirdiği mimarin• 

emına ma uzu ı e soy enen . 
gÜn ve saatte encümene gelinir. FENERiN CEVABI rın en büyüğü olduğunu iddia ederler. 

14-17-21-25 1725/3190 Fener patrikhanesi bu mektuba ver- SINANIN ESERi KURTARILMALIDIR 
·1 Se lilc k' .. ik' lir diği cevapta, bütün ortodoka kiliseleri-

- ne ırası yuz on ı a · b ı l b ı "kh · · bed r uh r D l ık d nın aşı o an stan u patrı anesının, 
Tırhalada işte böyle kıymettar bir 

eser mevcuttur. Bu cami ziyaretçilere 
rırzın fevkinde bir sükunet telkin etmek• d 

- ~ 1d mH a.mmenkarı a.mdaakic • d~' - miistacel ahvalde, yalnız baııına karar 
ellD e a&tane fllln Ort b"l w • • b"l"h b d d•v 

1 d"kk"' b' l'k kir . b l'ere ı ecegını ve ı a ara un an ıger k dd b" . b b k k 

kaa!t~ ıliktu kianarbtın ır sene ı bil as/ı 8.f 1 patrikhaneleri haberdar edebileceğini te ve mu a es ır ınti a ıra ma ta• 
a ip e • 1 10/ dır. Bu kıymettar e'erin kurtarılmak 

~ ame veç e b'ld" · · tsk d · 'kh · 
9
3

7 
.. .. 1 1 ırmıştır. en crıye patrı anesı, :.ramanı gelmiştir. Bu kadar cchnlet ·ye· 

cuma gunu saat on altıda açık bu cevaba karşı uzun bir itirazname ha-l tişir. 
arttırma ile. ihale edilecektir. lıtirak zırlamaktadır. YUNAN1STANDA DiL MCCADEl..ESI 
için sekiz buçuk liralık muvakkat te- OSMAN ŞAi 1 CAMllNıN 
minat makbuzu ile söylenen gün ve KIYMETl Katimerini yazıyor: 
••atte encum" ene gelm" · Yunan dilini Yunanla~tırmak ı"rı'n aç• - ır. cEtnou gazetesi ou satırları yazıyor: " " 

-2 - Senelik kirası otuz lira bede- Tırhaladaki Osmanşah cami5 inin kıy- tığını mücadele sui tefsir edilmemiş ol• 
li muhammenli n111ralı ko"pru""de 139 t" · b"l 1 · k d B - . b'. s11ydı, Türkçe kelimeleri bitirdikten eorı· r- me mı ı en er pe nz ır. u camı u-
aayılı barakanın bir •enelik lrir··ı' "k s· 'd' s· 11 • • Ta Frenk<;:elcre geçecektim. Fakat §irn· ..... yu ınanın esen ır. ınanın ırıııtıyan . .. . . w. 
batkatiplikteki f~~~me veçhile 1 /:ana babadan doğduğu rivayet edilirse dı mucadelcyı genışletecegım. 
10/937 cuma gunu saat on altıda de, Müslüman olarak dehasını göııtermioı- Maamafih Frnnsı:rlnr ile italyanlar 
açık artbrma ile ihale edilecektir. \tir: Biz de bu noktayı rivayet olarak Lizden binlerce kelime almış oldukların· 

- İ§tirak için iki yüz yirmi bet ku- · yazıyoruz.. dan, bizim efe onlardan birkaç yüz ke· 
nitluk muvakkat teminat makbuzu S1NANIN EŞS!Z DEHASI lime almamız ayıp değildir. 
ile söylenen gün ve saatte encüme- Bütün medeniy~t asırları. Sinanın em- Şimdi Türkler de Türkçe kelime bu· 
ne gelinir.. . tıalini pek az yetiştirebilmiştir. Türk lnmndıklnrından, Arnpça ve Acemce 

15-18-22-25 (1736) 3210 sanatkarının bıraktığı eserler pek mu• yerine A'·rupa dillerinden kelimeler al· 
1 - Beher tenekesi ilci yüz dok- a7.zam ve ehemmiyetlidir. Türkiyede maktadırlar. t Ekonomi• kelimesi bun· 

ıan kuru!tan bin dört yüz elli lira 1 ceman yekun 334 mimari eser yaratmış- !arın başında gelmektedir. Bizim dilimiz 
bedeli muhammenle beş yüz teneke 1 tır. Edirnedeki Selimiye camisiyle, ls- zengin olduğundan ödünç kelimelere 
benzin ve beher kilosu otuz ku- 1 tnnbuldaki Süleymaniye camisi, bunlar ihtiyacımız yoktur. 
ruştan yüz lira bedeli muhammenle I meyanındadır. Sclimiye camii için tuhaf Haşiye: Aldığım bir mektupta nalo· 

. 't k ... '-k 1 
yırmı ene e sogun ompresör yağı bir hıkayc anlatırlar: z.is> halinde dilimize geri dönen bu ke· 
ba§katiplikteki §artname veçhile alı- SiNANIN EŞSiZ DEHASI 1imenin aslı, Acemce olup, Hıristiyanlı· 
nacaktır. Açık eksiltme ile ihalesi Selimiyc hitam bulduğu zaman, padi- ğın ilk devrelerinde csalou halinde dili· 
8/10/937 cuma günü saat on al- ~ah pencerlerini saymış ve 999 fı.det bu- mize girmistir. 
tı~ad!r. İ§tirak icin yüz on altı lira: }unca, fena halde hiddetlenerek, Sina- N. Mashopulos 
Y1!'mı be§ kuru§luk muvakkat te- na, neden pençerleri ı 000 yapmadığını KAÇAKÇILIKLA MOCADELE ıçtN 
mınnt makbuzu veya banka mektu- I sormuş, Sinan. mimari icaba tından hah- Katimerini yazıyor: Türk kıyılan ya· 
b' ı .. 1 .. 1 JY e &oy enen gun ve saatte encü- sctmenin faydasız olduğunu anlayınca: kınında bulunan Yunan sulannda yapı!· 
mene gelinir.. . I cSultanım 1 Herkes bin pençercli bir makta olan kaçakçılığın önüne geçmek 

2 - Beher tonu altmış beş lıra-, cami yaptırdınız, deyip geçecekti. Hal- üzere, Türkiye ile Yunanistan arasmdıa 
dan dört bin be§ yüz elli lira bedeli I buki şimdi tDokuz yüz doksan dokun hususi bir anla§ma yapılmıştır. Yunan, 
muh~'!1~en!e. yetmiş ton motorin I diyerek; aciz fikrimce, bu rakamın ağız- Türk ve ltalyan makamahnın aldıkları 
~ııkatıphktekı f~rt~ame veçhile I dan Çlkması bile uzun hir zamım süren> tedbirlere rağmen doğu Ege adaları ıı.· 
~ 10/937 cuma gunu saat on altı- 1 demi.; ve bu söz ııultnnı tatmin ettiğin· valisinde kaçakçılık vak'alan eksik de· 
.a aç~ eksiltme ile ihale edilecek- den: ğildir. Bu anlaşma vasıtasiyle ileri doi· 

tı~. l~tırak için üc yüz kırk l>ir lira ŞAHKIN MIKE.L ANJI ru büyük bir adım atılmıf olduğundan, 
yırmı be$ kuruıluk muvftkkat temi- - Arerin! Diye büyük insanı taltif bir an evvel tasdik edilerek tatbik me\"• 
nat makbuzu veya banka teminat ctmi!>tir. Tırhnla camiini buraya sür- kiine konmasını temenni ederiz. 
mektubu ile söylenen gün ve saatte 1 ~ 
encümene gelinir. 

22 - 25 - 29 - 2 (1792)3298 
1 -24/ 8 937 tarih ve 7217/ 2 

sayılı kararname ile meriyele konu
lan fmdık ihrcı:cının murakabesine 
dair nizamname 

2 - 26; 8/ 937 tarih ve 7210/ 2 
sayılı kararname ile merivcte konu
lan i~k ve sun'i ipek kad~n çorapla
rının ıstandar nizamnamesi beledi
yedeki i_lan tahtasına nsılmıştır. 

DAHtLlYE MOT AHASSISI 

CelaiKYBr~m 
İzmir Memleket hastanesi Da
hili Hastalıklar Seririyatı Şefi 
Pazardan maa.da her gün hasta
larını muayene ve tedavi eder. 
Muayenehane: 2 inci Beyler 
sokağı No: 65. 
Telefon: 3956 
~vi: Götepe tramvay cadde
sı No: 1018. Telefon: 2545. 

Kulak, Boğaz, Burun hastalık:=' 
ları mütehassısı 

Doktor Operatör 

Sami Kulatçı 
Muayenehane: Birinci Beyler 

No: 36 Telefon 2310 

Evi: Göztepe tramvay cadde-
ai 992. r elefon: 3668 

1-26 (481) 
...... .,S~IB'MllZ!ll .. 9P&hL.iı-.W~ _, a. 
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Hakiki dostun tavsiyesi budur: 
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' Çünkü cRADYOLlN> in terkibi yük- mütemadiyen taze taze piynsaya çıkar· 
sek bir kimya şnhescridir. Çünkü cRADYOL1N> diğer nıncııfl' 

ÇUnkü bütün c-RADYOL1N~ kulla- Jara naznrnn çok ucuzdur. 
nanların dişleri temiz, s::ığlam \•e güzel- Artık bütün bunlardan sonra dtı\Ir 
dir. YOLİN> kullanan on binlerce ki§İlliA 

Çünkü cRADYOL1N> emsalsiz rağ- ne kadar haklı olduğunu anlamak J-0' 
beti dolayısiyle hiç stok yapmadığı için lnylaşır. 

GUNDE tKI DEFA FIRÇALAMAYI iHMAL ETMEYiNiZ .... 

1 ••• 
Her işte kullanılan 

ZON.GULDAK 
937 perşembe gtinüne bırakılması- kümlerine göre sicillin 2082 numarasına kayıt ve tescil edildiği 
na karar verildiğinden yazılı günde ilan olunur. 3339 (1813) 930 aenesi lzmir Amerikan Kol-
~t IOraddderindeheyetih"ime -~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~kjind~~mışoWu~um~~~Mm~ 

Maden kömürü 
h d '"dd J h · ) k d b 1 yi kaybettim. Yenisini alacagv ım

uzurun a mu ea ey .m as.a e.t.en .. ın a gıya en muame e yapılmak!':: tevfikan tebligv makamina kaim 
h b 1 b k 1 

dan. eskisinin hükmü yoktur. 
, azır u. u .. nmnsı veya_ ır v.e ı gon- uzere gıynp kararı ittihaz olunacagv ı olmak üzere ilan olunur. a 1 k kd d hak · Alsancak Bahçeler sokak 25 

- ennesı uzumu 8 sı ta ır e ·11-L U. M. K. kanunun ıebli@t fu- ,.,, ........ ~,...,.,,."o;a;;s..:os ... 3..r.3.1...2a8'--.... 1~181ı(..~ı.;:ıJ)'.......ı~'4.,..,~"ı:ı.:..:t ..... Nlllılu.t..' ..!!lı~ev~dilSCL-~t!!Selivpwt-'l.ııa1.:'~'YıilL 

Her cins kömür perakende surctilc rekabet kabul el· 
mez fiatler dahilinde satılmaktadır. 
Adreı: Kestane pazarı Bardakçılar sokak numara 12 

F. PERPINYAN 



! ~~~ı:.ooz Fratelli Sperco Olivier Ve Şü. ı Marcllııi~L98:_, tet-
ATHEN vapuru 25 eyhllde Rotts- v A LlMITET rine Ular r..ı .. poot ft OlulmY için 

~rn, Haınburg ve Bremen için hareket 8pUfU CDt8SJ yük aı.c.ktar. 
ecektır. Vapur acentası BRtSTOL, LEtTR w NBVGA8TLB 

he ~ALIA vapy.ru 6 ilk te§rinde ROY ALE NEERLANDAIS 
kleruYor. Haınburg ve Bremen li- KUMPANYASI BIRINcl KORDON REES HATTI 

lllanlarından mal çıkaracaktır. BiNASI TEL 2" JOHANNE vapuru 28 eyldle kadar 
AMERıcAN EXPORT LINF.S TRAJANUS vapuru 25/9/937 de ge- ..,43 doğru Brı.tol için yUk alacaktır. 

Tbe Exı>ort Stear ~ Corporation Up, Burgaa, Varna ve Kiistence Uman- Lllerman U.• Lhl. ARA8IAN PRINCJC vapuru 10 blrlD-
J ~OUTH vapuru 22 EylUlde be~- ları için yük alacaltbr. • POLO vapuna linwıuruada olup 28 el tepiDcle glllec:ek Leith ve N~ 
e~ Nevyork için yük alacaktır. ( TRtTON vapuru S/l0,1931 de Roüer- ey161e bdar LoDdra ve Hull için yilk için yük alacakbr. 

1 . IA vapuru 28 eylUlde bek- i nle- abıcakbr. 
W::'?~~ NeyYork için yUk alacaktır. ~· Amsterdam ve Rambura 1 ., - PIDLO~ vapuru 29 eylUlden 8 NOT : Vlrut tarihleri, Ya• 
~IA vapuru 3 1 cl teşrinde bek- nna hareket edecektir. Blrind tefrme kadar Londra için yük __ _.__ W.leri Ye naYln le• 
elliyor. Neyyork için yük alacaktır. SVENSKA OBtENT LtNmN alacaktır. ..--.-: • • 
~ vapuru 10 1 ci teşrinde RK.ALAND törü 

21101937 
d LISBlAN vapuru 12 birinci tqrinde retJenam deflfikllklermdeD me• 

::uıror. Neyyork için yük alacaktır. Bl mo Bal e Loncira ve Hull için yük atacaktır. ıuBret kaW edilmez. 
~CHANGI!! vapuru 18 Birincitepin- Rotterdam, Gdpia, Dami& tak ve 

~hekienıyor. Nevyork için yUlıc ala- Danimarka limanlarma hareket ede-
bi'. cektir U P k F b ·k t.. 1 • • be~AltLTON vapuru 22.bir~i teşrinde e.AİtoALAND motörü 16/10/931 de mum amU 8 r l 8 01 CrJDJD 

hr ~r. Nevyork içm yülıc alacalıc- Rotterdam. Hamburg. Danzig. Gdynia, N d • k k • 
~ . • Norveç, Baltık ve Danimarka limanlan- azarJ J atJDe 

rinde vapuru 28 birinci tef- na hareket edecektir 
alaca~kleniyor. Nevyork için yülıc vtKtNGLAND mc:törü 3/11/937 de 

Tbe l!xporı Steaımbip Corporation Rotterdam. Hamburg. Gdynia, Dani-
PlRE AKTARMASI SERi SEFERLER marka limanlarına hareket edecektir. 

EXCALmUR vapuru 24 eylMde Pi- SERVlCE MAR1TDI ROUMAIN 
:1en Boston ve Nevyork .tçin hareket ALBA JUIJA vapuru 10.10.931 de 

ecektir. · Malta ve Marsilyaya hareket edecektir. 
Ja·EXJ:rn:a vapuru 8 birinci teşrinde ZEGLUGA POLSKA S. A. 
~ &.ton ve Nevyork için hare- LECHISTAN motörü 10/10/931 de 

edecekur. · Gd . ı · t SftAHA.T lıl'ODDETI Anvers. Danzıg ve yıua ıman arma 

Pire - Do.ton 18 gün hareket edecektir. 
Pire - Nevyork 18 gün Yolcu ve yük kabt,ıl ederler. llAnlar-
SEftVICE MARITllılE ROUllAIN dalı:i hareket tarihleriyle navlunlardalı:i 

BUCAREST delifiklilı:lerden acenta mesuliyet ka-
l ~rruz vapuru 4 birinci teşrinde bek- bul l!tmez. 

0n;yor, Ayni gUn Köstence. Sulina, Daha fazla tafsilat için tkinci kordon-
rn a ~~~ Galatz aktarması Tuna 11- da Tahmil ve Tahliye binası arkasında 
~&QCIQA hareket edecektir. FRATELLl SPERCO vapur acentalıtı-

l . URosToa vapuru 27 eylMde bek- na müracaat edilmesi rica olunur .. 
Gnlıyor. Köstence, Sulina. Galatz ve Telefon : 4111/4142/266314221 a atz aktarmuı Tuna limanları için ____ , ______ _ 
)'ilk alacaktır. ...,. 

sn ROY ALI!! HONGROISE 
DANUBE lıfARlTDIE 

l ~UDAPEST motöril 28 eylQlde bek
B~uyor. Belgrad, Noviaad, Comamo. 
. udaJ>ette, Bratialava. Viyana ve Linz 
ltınanıarı için yUk kabul eder. 

JOHNSTON VARREN LINES LTD. 
LIVERPOOL 

Diş Hekimi 

A~~ulla~ Naci 
1 ~VIEMORE vapuru 26 eyhilde bek- HORTAÇSU 
enıyor .. Liverpool ve Anvers limanla-
rından yilk çıkanıeak ve Burps. Var- ffutalanna Birinci Be1ler 
~· Köstence, Sulina, G81atz ve lbrail __ ._L 

36 
____ _._ ı_L-ı ecler. 

ırnanlarına yOk aı..kbr. .,... ........- ...,.. 
ARMDIENT DEPPE - AHVERS C!-L-L 9 12 

l!SPAGMB VIPlftl eylQl ......... .,..,.uı -
beldem,.. Aaven için yli.1l alaakt.r. Oileclea..,.. 3,30 - 6 

KHEDIVIAL KAiL LINJ: Randevü lçiıa telefon ediniz. 
ABUKtR halen limanım•da olup ....,. rc-nN -..a 

Port Sait ve Isbncleri)'e lilnanlarma =----•'iıiiii~liiı--•:•~-m!. 
Yük kabul edecektir. . 

DEN NORSKE MIDELHA VSLINJE veç limanlarına hattket edecektir. 
'BllALEBEK vapuru 2T eyh\lde bek- ARlılEI02ft' B. SCBULDT 

leniJor. Dieppe, Dünkerk ve Neıwç llAllBURG 
ll.mum Urnan1an için yük alacaktır. MARrl'ZA vapuru 28 eylalde bekle-

BAY A1lD moUk<l 24 birincl teşrinde niyor. RoUerdam, Hamburg ve Bre
laeklenl,or. Dieppe, DUnlı:erlıc ve- Nor- men için yük alacaktır. 

DAIMON 
vantilatorlart 

L IOll icat edilea IMr wutilatorlar 1•• boiaca llCÜ• 
ı.....t..; brtaaw ...... natilatorlan ~ pU ile çalafar lark 
ili ... t elen• eder. S..tta aacak bir kwat urfiJab nrdar. 

CEP V ANTILA TORLARI : Klçlk bir pil ile pllflr 1111-
t...cli,_ Jedl .. ı cin- eder. Billaula lta1alana el 
laataJan.da ye ceplerde tapabilir. Ga1et •kbr tawllfe 
ederiz. 
~tom S• ... cman No. 9 - 28 H._I ÔS ~ 

.. . ....................................... . . ............................ : 
• • 

i Ta~ Temiz Ucuz lliç s 
• • • • • • 

i Hamdi Nüzhet Çançar i 
: : • • 

Sıhhat eczanesı i 
Bqdurak Büyük Salepçioğlu hanı 

Karı1sında 

• 
i • • • • • • • • ....................................................................... 

• 

PLATT 
Fabrikasının Namdar 

ÇIKRIKLARINI Ye bilcümle YEDEK AKSAMINI 
UMUM ACENT ASINDAN bu aene temin eclebilininiz 1 

ADRES: 

G. D. GIRAS 
Pe,temalcılar, EYren sobk No. 3/1 

Siqer dikit makinalan ~ kartaamcla 
Telefon: 2413 Posta kut81a : 234 IZMIR ,I ______ .._ ________________ _ 

Izmirde Nasırdan Şikayet ayıpdır? 

Eczacı Kemal Kamil Aktaş1n 

~'Nasırol Kemal,, 
NASIR iLACI VARDIR 
Hilal Eczanesi vardır 

• 

NEKADAR OOGRU ?-

Yazın insan. 
kolaylıkla 

Nezle 
Başağrısı 
Kırıklık 

Dikkat 
Ediniz 

kendini 
üşütür! 

dahr. 

-- ~ 

Bu ilk tehlike alametlerini görür görmez derhal 

NEVROZiN 
almak liumdır 

NEVROZtN loPlı .............. fena llnbetler do~a 
mini ol•aMa IMnlter Mitin ubraplan tla dindirir. 

1""1attllı .... ' ..... oluttı6ilir 

............. , .......... . 
,&ini ...... d ................... zlrede-, .................... 
8lnllik ve 11hhabnı11 - lllUMfau ......,. 
lllerHnlr Ilı de emsals.ı olan 

•PERLODENT" 
dt IUCUllUllU kullanenır. Bun4M elde 
.....,,...z mlke•mel neticeden çok .... ,.. 
... tMcMlllMI ' 

TURAN Fabrikalara -..llbclar. AJDI ••••da T .. 
taY•let 1Abanı.rma, lrq •baaa Ye kr.- ..... .,_ 
lerial llala.mn11. H• yerde 1&blmaktadar. Y .... tepi• 9' 

bflar lcln bmlrde Ga•i Balwanada 25 ....,.ela rn ...,. 
lelik Nef1 Akyaah ve J. C. Hemalye mtlncaat ....... 

Poete Kut. ••• Telefon S488 

KREM BALSAMIN 
i 

• t 
l 

Kumral, Arlflll, eamer her teae tevafuk eden yeılne .waı 
kremlerdir. Cilcll Maler, Pi. leke ve .mlceleri lrhilea lale 
edet. Y anm amcleaberi kibar malafelleria takclir ile k ............ 
llhlal glzellk kremlericlir. 

Krem •••• cllrt teldhle takdim eclilir: 
1 - Krem Balu•ia yatla ıece içia pealle realdi 
2 - Krem Balaamla J.P• ıttatll• içia beyaz renli 
3 - Krem balamia aa badem rece için penbe reakll 

- Kre• S.luwln acı t.clem gladliz için be1u renkli 
laıils Kanzuk eczaaeai Berotla lataabtd 

Devlet Demiryollarından: 
A ... ncalr Biriaci ICordoacla Celikel aobiıncla ·94 511 bpi 

40.~ harita·--~ depolu t/10.1937 cuma .W:..t 11 .. 
laur Al~~ 8 üad ltletme k-.iıJOnunda açık artaaa U. W. 
ra1a Yerilec:ektir. , 
Ba.~ muh•mmen üç aenelik kira becl~ 720 ....... ." 

·~~~_!erin.% ~.5 muvakkat teminat Jabrmalan "' arawb· "' 
ı......- Ye •te ıırme1e minii kanuni bir halleri ol d.-.~ 
be1annamelerle ak0 

--••--•• ... muayyen v ıtte komiıJona miracaat 
lazımclar. Şartnameler Komiı1ondan paruaz aluur. 

21, 25 3Z79 cı•> 

Nazilli Belediyesinden: 
Belediremizia 100 lira Gcretli b&f malrinlltliii mır•alcllr. aa: 

har !""lriaeai ile disel molol'llndan nafıa nWledn•• ....,.._. 
i:[' ~ ~ ..ald,te birlikte ••lllrı•lze ...__. 

....... 23 Z4 •• 3301 (1800) 




