
r ~_!!N!o.~95~99!!,.!K:IR~K~IKl~N~C~l~S~E~NE~~~~~!~~~~~~~~~~~~~~;;;;~~;:;;~~ 
44 • Oazl Bulvarı - IZMIR - 44 1 - s~~. 

lstanbulda yangın çıktı 
İmtiyaz sahibi : ŞEVKET BiLGİN 1 
Başaıuharrir ve umumi neşriyat müdürü: 1 

1 _ HAKKI OCAKOCLU 'ı 
1 

- A.BC>N":E ŞE::Fl..A.i:Tİ 
~:v am ~ddetl Türkiye için,Hariçjçinl 
-._ ne/ık . . . . . . . 1300 2800 

Altı~,_,ı;;;:-:-.-. -. -. 70~ ı-/300 
1 TELEFON : 2697 
~ ----

• 
, 1. 1stanbul, 10 (Telgraf) - :Y~ıi bir ytmgm •• ı 

ı Yangın bu deJa Kartalda ~ıknıı§tır. 1 
1 Sabahleyin itfaiyeye haber :rcr:ilme$i üzerine! 
acele yangın mahalline yetişilmişsc de dörı eı>-

I le samanlıklar ve ahırlar yanmıştır. ı 

~Fiati (5) kuruttur Cumhuriyetm Ve Cumhuriyet E&erininin Bekçisi, Sabahlan Çıkar Siyasi Gazetedir YENi ASIR Matbaasında baııİmlttD'. 

•• 

• 
1 ········ ....................... . .................. . 

tü·;E·iy~·····················eüyak·····ı.-a·v a hayrainı 

"ş~k !~!lletleri Eylülün beşinde şehrimizde büyük 
11\Z,\ı.ı' Dr. MUSTAFA KENTLi l l 

;~~~··\.n~~i~;,;;ı~. t::l~ hava gösterileri yapı ması karar aştı 
tarı ~ cıhan sulhu ve İngiliz impara
~~&unun istikbali için büyük bir Sivil 
l' tirk~t olduğunu takdir etmiş ve 

ı '~eye elini uzatmış bulunuyor. 
dc/1&ıltere dostluğu realite1erden 
kaid~r .• Çünkü Büyük Britanyada 
~e harekete takaddüm etmez •• 
htııu eler hadiselerle birlikte vücut 
tİ}tct'·· ':e inkişaf ederler .• Cümhu
hın İ ürkiyesi lngiliz imparatorlu
lu~uu teşkil eden milletlerin dost
'nu açık ve dürüst siyasetiyle, 
>'an l\ hakka ve adalet fikrine da
l'ııitt ~ Uzlaştıncı faaliyetle, elde et-

teskilattan , başka askeri 
i, tirak edeceği senlik/ere 

' 

tay yare/erimizin 
önem verili yor 

ır.. .. 
hı ·ı· " 15< :o . 

de 

dt\>~ 1~ zima~dar~ı on be~ sene Haı·a filola~~ızdan. bi~i. .. 
~tn 

8 
eden hır tetkık ve m~şahe- 30 Aııustos Zn!cr Vt' Toyyarc hayra- ların havacıl~k z~vk~ı ta~~. ıç~ ~u- dercce{,'ini bildirmiş olduğundan lz.mir 

l\ırJc: onra anlamışlardır kı artık mı ile bayramı müteakip 30 Ağustos- yük havn gi.>stcrışlerı tertıbını duşun- şubesi şimdiden hazırlığa başlamLJlır. 
~in 'Ye ne bir ittihadı islarn veh- tan 5 EylQI akşamına kadar devam ede- müş ve halkın bu husustaki aı-L.usundan Gnziemir tnyyarc meydanında as
lıir i ne de hududu gayri malum cek olan havacılık haftnsı fuar müna- bahisle genel merkezlerine teklUte bu- keri tnyyarelcrimizin dahi iştirakiyle 
~ '1rjncı?Jc iddiasına, ne ~r~ sebetiyle lzmirin en· kalobn1ık bir za- lunmuştu. yapılacak olan bu gösterişlere herk~~ 
)~ a eyhıne ayaklandırmak ıstı- manına tesadüf etmekte olduğundan Merkez; lı.mir şubesinin çok yerinde kolaylıkla gidip gelmesini ve orada ıyı 
İltifa~rı 'Veya siya~ emperyalizme Hava Kurumu lzmir şubesi İzmir hal- teklifini kabul ederek 5 EylUl Pazar gü- bir gtln geçjrmcsini temin için şube §jm-

lü k·etın:mek~edır: kının ve funr mümıscbedyle mcmle- nü yapılocok hava gösterişleri için lü- diden lauıngclcn tedbirleri almakta ve 
t~ta r ''~.nın hıç hır yabancı top- ketin dört köşesinden gelecek yurddaş- zumu kadar tayyare ve paraşütçü gön- - Sonu üçüncü ıahilede -
lltrhcs gozü yoktur.. Türkiyenin ••• •••••• •• ••• ••••••••••••••••• ••• •• ••• ......... ••• ••• •• • • •• • • • • • • • • .. •• • • • • • • • • • • •• •• • •• • • • ••• •• • •• • •• • •• ••• •• • • • • • • • • •• • • •••• • • •••• 

~~~titfukan1%:~:!:ıe~o~=~::;~ enı· beledı·ye saray 
i~;e:i e!:k~i~~drosu dahilinde 

1 
..................................................... , ........ . 

i"' ......... ! AMERİKA C. REİSİ r ........... I 
~ ............................................................ 1 

= ran in ııve 'in ı 
ı 

Şef Atatürk'e j 
Sam_im_i _b_ir_m_e_k_tubu 1 

( Nispeten kısa bir zamanda meydana i 
getirdiğiniz şayanı hayret hususatı İ 
görünce hissettiğim şevk ve heyecanı E 

size arzetmek istedim ) E . 
"Sizin ve bsnlm bir gUn birbirimize mUUiki 
olmal< fırsatmı bulacağımız UmldinE bende 

lr rıat daha talrviye etti " 

Amerika -reisi Franklcn RUZVELT Cumhur reisin iz ATATVRK 
- YAZISI VÇUNCO SAH1FEDE -

: ., 
• .. 
• 

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

lstanbulda Tifo vak'aları ~~Ye eaki dostlukları feda et
~ lıin Yeni dostluklar elde etme
~:!'1'ını kqfetmiı yegane mem-

L• tr •• 
'llldd' 'İttir 1 %alında bu (sır) gayet ba-

dit,i' Ve Türkiye devlet reısmın 
~~ <eDahildc ve hariçte sulh» 

Sen Y.~e ifade edilmi§tir •• 

Cümhuriyet meydanı arkasında 300 HastCılığın tevakkuf ha
bin lira sarfiyle meydana gelecek linde olduğu anlaşıldı 

)ahl\t d~rt sene evvel Şarkta se
'turkçeettım.. Arapça, Farsça ve 
~tÇctı 'k~onu§an milletler arasında 
idc)j ol~ 1 sene benim için çok fa
~lletl ~·· Şuna kani uldum ki şark 
it dinerı ~ semavi, ne de arzi hiç 

>'<>r]qt llgruna knn dökmek istemi
\>c dcıh:1~0ınşulariyle iyi geçinmek 
l<ı iaıc 1 

e adi) bir hükiimet •• Şark
~t t nen §ey budur .. lkinci dere
ltııı erncnnilcr seyahat kolaylıkla
tiı-• .' serbest L l ... · "<ltet .. anı.aşma ara mustenıt 
)i\tıtıd .hurriycti ve cihan iktısadi-

lhr a istikrar ve sairedir .. 
Qo~ •Yar Ş k b" ] be ı. ~ta ar , ın erce peygam r 
~ine n Şark, hiç bir akidenin cez
liUt.ı,tı tutularak uçurumlara sÜ· t ttıU~~ niyetinde değildir. Şark-

İst'k]~n olan yegf°dlle mücade
~~ltti~ <ti mücadeleleridir. Her 
,ı_ ~tıi endi kendini idare ede
~let) . Prensibi büyük Avrupa 
~~a:j tarafından fıkılane bir 
,,}rse Şa "e kademe kademe tatbik 
"ltle jk Vahim karışıklıklara 

o nıaksızın terakki ecrebi!ir. 

~Her *** \ı %Jeke~}nı1eketin politikasını o 
c bi!h la]kının ırk: kabiliyetleri B· assa c .. f • 

~·· 1~ Şa ki ogra yatı tayın eder. 
~ \i~İtrı t a . Garp arasındaki en 
J;-~1tlerd 8CÇıtler üzerindeyiz.. Bu 
tıf en 1 • 

~> tr de g Y:::ı nız madde geçmez. 
Q~ o~er .. Medeniyet te geçer. 
~l' t\t hare~nl~ imparatorluğunda 
bi dı bu~(' '"etı daha evvel başla-
r ekli un Şark tamamen başka • 
~ BtıtUn ~edenide manzur olurdu. ! 
~ 1Ydi B~rk bizimle beraber şap-' 
~ qtıı h. ı:ı hilafeti ilga ettik. Sa-
.ı\ tde hiı.-Y{ettir ki başka hiç hir 
l)~tı.ıpq tt teşekkül etmedi. Biz 
~ ~ t Şa kku~unu kabul ettik .... 
~ \ıt"t ]r rnıllctleri bunun bir 
flr odu'" 

ıı a Artık gunu anlamış bulunu-
rı '".<ladd ne Mısırda ne lranda 

)"i: v .. ~· a hırsızın eli kesilmi-"-tk •na ed 
t"rıi • 1~e r en recmedilıniyor •.•. 

~~t.. ehber olarak kabul cdil-

~'ttı ~ a.rninı · 
oldu'" ıyet]e Crabın bir par-

' 801'/tı gurnuza kani olmakla 
J),IJ{fNCl SAHiFEDE -

• MUSTAFA KENTU 

Fuar sahasında faaliyet devamdadır 

de bulunan vekiller gerek münferit, ge· 
rek toplu olarak mesailerine devnm 
etmektedirler.. Bu çalışmaların birleş· 
tiği nokta bilhassn hnynt pahalılığı mc· 
selesidir .. Hayatı ucuzlatmak için tcd· 

• birler nlınnıaktn, bu hususta nlükalı da
irelerle temaslarn devam edilmektedir. 

Vekiller Zirai kalkınma işlerini de 
rözden geçirmişlerdir. Köylüniın fen
ni vnsıtul:ırla çalıııarnk Türkiye zira
atini daha l.oln)' lıkln çalışır ve daha 
fazla rnndınan alır vaziyete getirmek 
başlıca gayedir. Köylünün nz masrafla 
fozla randmnn alınası, mahsulünü ucuz-
ca satması, ihtiyaçlarını ucuza temin 
etmesi şayanı arzu görülüyor .• 

lstanbu1, JO (Tclefon1a) - Vekil. 

- Sonu ~ncU ao.'llfada. -

sıcaklardan 
akın ediyor 

lstanbulda siddetli , 
halk plci jlara 

-----~,,,.... 

Dr.Aras 
Moskovaya gitti 
Saadabat misakını 
Dr. Tevfik Rüştü 

Aras tescil ettirecek 

Dr. Aras trende 
~ j Tahran, 10 (Hususi) - Bir müddet-i tenberi §Chrimizdc bulunmakta olan 

- - S{IP ücüncii aahilcd• -



Türkıye 
Ve 

Şark milletleri 
... -.. 

-Btlf taralı .birinci .ahi/eJe
berahcr Şarkla olduğumuzu da unut-
m Uf değiliz .. 

Şarkın da kendisine mahsus aai.l 
dütünceleri yok değildir .• 

Mesela insanlann rengine büyük 
bir ehemmiyet atfetmeyi:z.. lrldar 
arasında da tam bir müsavat dü
§Üncesinin daha makul ve daha in
sani olduğunu zannedeciz.. Bütün 
eclyan ve mezahibe ayni kanuni 
haklan bah,etmeğe Avrupalılardan 
daha milsteidiz .• 

Türkler asırlarca mulıtelif mil
letlere hükümdar ailelerı vermişler, 
muhtelif uklan büyük bir kolaylık
la idare etmişlerdir ki bu hnl yani 
idare kabiliyeti İngilizlerin lngiliz
lere has bir ıey zannetmeğe müte
mayil olduk.lan büyük bir meziyet-
tir ... 

lhtimıd ki bu asırdide tecrübe
siyle Türkiye Garpla Şarkın ya
kınlaşması hususunda istikbalde mü
him bir rol oynıyacaktır. 

Dr. MUSTAFA KEN1LI 

•• 
Olçüler 

Hariçten getirile
cek aletler nasıl 

olacak? 

ALTI AY ZARFINDA 

Sulhceza mahkemelerin-



~r Fratelli Sperco N. V. 
V W. F. ıt Van Der apuru Acntası 
ROYAL Zee & C.o. 

E NEERLANDAIS DEUTSCHE LEVANTE UNIE 

F KUMPANYASI HAMBURG 

Kulak, Boğaz, Burun basta· -r 
lıkları mDtabasıı.ıı 

Doktor Operator 

Olivier Ve Şü. 
LıMİTET 

ratelli 
TRtTON CHtOS vapuru 2 temmuzda bek-

1 ı:_ B vapuru 9 temmuzda ge- leniyor .. Hamburg ve Bremen li-
"P urgu V K·· t ı· _L_ _ _ ktır Sami Kula~çı 

Vapur acentası 
BİRiNCi KORDON REES 

BINASI TEL. 2443 
Lllerman Lines Ltd. 

ıııaı lan . . - arna - os ence ı- manlanndan yük ÇIKllraca • OPORTO vapuru on temm•ız.la. 
Sı ıçın yük alacaktır. AMERICAN EXPORT UNES 

8i;NSKA ORIENT UNtEN The Export Steamship corporation I 
111 K.\LAND nıotörü S tem- EXCHANGE vapuru 20 temmuz-

1 

Llverpool ve Svanseadan gelip yük 
Muayenehane: Birinci Berler çıl<aracaktır. 
No. 36 T defon 2310 POLO vapuru on temmuzda 

fi Uzda beklenmekte olup Rottenlam da belı:leniyor. Nevyork ve Baltimor 
linıaıtıburg - Gdynia ve akandinavya limanlan için yük bhul eder. 

llnları için yük alacaktır. EXECUTIVE vepuru 9. temmuz-
ZECLUCA POLSKA A.B. da bekleniyor .. Nevyork için yük 

Kumpanyaaı alacaktır. 
'-ECJitsTAN 21 t AMER!CAN EXPORT UNES .... ., _ _, vapuru em- Th E S h" . ... .....," beki ~ xport teams ıp corporalton 

Gcı . enmekte olup Anvers- Pire Aktannuı Seyri Seferler 
YiikYn~~ ve Dantzig limanları açın EXCAMB!ON vapuru 2 tem-
Sf:Rvıc~· muzda Pireden Boston ve Nevyork 

SU MARJTIME ROUMAIN için 1 areket P.decektir. 
cı. Ç[AyA vapuru 14 temmuz- EXC~ODR..\ vapu~ ~6 tem
ltı ~ita - Ccnova ve Manilya li- muzda Pıreden Nevyork açın hareket 
ln~ için yük alacaktır. edecektir. 

Yolcu kabul eder. SEYAHAT MODDETI 
._ 

1
1andaki hareket tarihleriyle ilin- Pire - Boston 16 Gün 

"'l"da.kj d "' iklikl d Pire - Nevyork 18 Gün 
ııUyet kahgıt er en acenta ~es- SERViCi MARITlM ROUMAJN 

l>aJıa ul etmez. Bucarest 
F"telli fazla malUınat almak i~ DUROSTOR vapuru 31 _ tem-
~t !rrco _va~ur acentaaına mu- muzda bekleniyor .• Köstence, Suli-

'll:ı.E ilnıesı nca olunur. na, Galatz ve Galatz aktarması Tuna 
.,., FON: 4142 / 4221 / 2663 limanlan için yiık alacaktır. 
!'I •- • JOHSTON V ARREN LINES Ltd. 

D• H k. . Livepool 
iŞ e imi DROMORE vapuru 18 temmuz-

a L~ulla~ Nacı· ~~~~r~:~i;.~:~~~~ıv~; RU tbrail limanlanna yuk alacaktır. 
SOC. ROY ALE Pf'\N~ROtSE 

HORTAÇSU 
Danube Maritim 

1 ~astalarını Birinci Beyler 
ed ak 36 numarada kabul 

er, 

Sabah 9 - 12 

DUNA vapuru l O temmuzda ~k-
1 .. nivor. BeJ,....,,d .No~••-1. Bucl,.neşte 
Brat;,ıava, Linz ve Viyana liman
lan icin yük alacaktır. 

Ôğleden sonra 3,30 - 6 
R.andevü için telefon ediniz 

DE~ NORSKE MIDDELHAVS-
LINGE OSLO 

TELEFON 2946 
BAALBE'< motnrü 23 temmuzda 

beklP-nivor. Pire, DünkrTk ve Nor
veç limıınlan i~in yük alacaktır. 

:····································································· • • • • • . 
• • . 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . 
• • • • • . 
• • 

Taze Temiz Ucuz ilaç 

Hamdi Nüzhet Çan çar 

Sıhhat • 
eczanesı 

Baş durak Büyük Salepçioğlu hanı 
Karştsında 

. . 
• 

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

y I<arada, havada yaşa· 
... ~nk Ve insanlara hastalık 
"'1 rob • ha u aşılıyan ne kadar 
tiı!abat varsa yumurtala
td eraber hepsini imha 

en· A 
gibi • b··nkara ve lstanbul 
hası Uyük şehirlerdeki 
ka ~ne, hapishane, fabri-

' l<ışJa k d diğ ve me tepler e 
k,b''

1 
markalara tercihan 

• ~~1edılen yegane ilaç 
Or;- Z ,, markalı Elittir. 
l, 4

1

~al ~mbalajlan: "' ~. 
de11 •trelık kutular, için-
litre~~§meli ve sifonlu (20) 
lerd hususi demir varil
l>era~ ve döküm halinde 

('IJl;r~nde ve toptan sata.fır. 
kıı,9 •• 

1~) Yüzde yüz imha 
ı utını h . d" H 1 k Jı......--•rd._ıı k aız ır. asta ı "( 7 M j ntN EN' '.TEMtZ' 
lerj r h orunmak ve gece- J3~HAl"lAı· 
~İtdea at uyumak için evi· . 
~e IWHIZ) bulundurunuz fiatler her keseye uygundur. Yerlı ••g· ı. fi ı· idi &eç,11 ııı tu !umbaların envaı vardır. Son posta na a ın ge • 

.,,,, •eneden daha ucuzdur Telefon: 3882 

S. Ferit Eczacıbaşı 

p ŞiF A ECZANESi 
eııııi gözlük 

Sıhhi korsa • 
Tuvalet çeşitleıi 

Tıbbi müstahzarlar 

l' ernı 1 
•ıhhı i~~ ar, Amerikan. 
'te d . !ıyaçların hepsi 

••ına mevcuttur. 

Veholid su 
lzmir 

Dereceler 
Duş lastikleri. Hulasa 
her yernen çok ucuz 

tasfiye cıhazlarJnın 
mümessilidir. 

Evi: Göztepe tramvay cad· Londra, Hull ve Aiıventaı gelip 
desi 992 Telefon 3668 yük çıkaracak ve ayni zamanda 

----.. -1~2111!6~(-48•1~)~ Londra ve Hull için yük alacaktır. 
lzmir Ahkamı Şahsiye Sulh THE GENERAL STEAM NAVl-

Hukuk mahkemesinden: GATION LTD • 
lzmirde ikinci Karalaş ma- ADJUTANT vapuru haziran ao-

hallesinde 2erafet sokavında nunda gelip Londra için yük alacak-
11 1&yılı evde 6 - 5 - 937 de tır .• 
ölen Numan kızı Zeki yeden DELOS vapuru 11 temmuula 
alacaklı veya verecekliler vars'l Hamburg, Bremen ve Anventen 
ilandan itibaren bir ay içinde gelip yük çıkaracaktır. 
makemeye gelerek kayt ve NOT : Vnrut tarihleri, va-
beyanda bulunmadıkları tak-
dirde sonradan rui.iracaatları purların isimleri ve navlun üc-
nazarı itibare ıılınm ı yaca~ı ilan retlerinin değişikliklerinden me-
olunur. 2321 (1284) ıuliyet kabul edilmez. 

Fenni Gözlük için 

HiLAL ECZANESi 

Şık güneş, p•aj, spor ve tayyare gözlükleri altın, nikel, bağa 
çerçevelerle kristal canılar, her yerden çok ucuzdur ... 

·":~ 
"~ ,~~'-,:<F'!S 

-

AIMO 
Mase1 "e cep vantilatorları 
~~ 

'~~ ~~ 

~~ 

En son icat edilen bu vantilatorla, yazın boğucu sıc•k
larıadan kurtanr. Masa vantilatorları üc pil ile çalışır kırk 
iki saat devam eder. Saatta ancak bir kuruş sarfiyatı vardır. 

CEP VANTILATORLARI : Küçük bir pil ile çalışır mü
temadiyen yedi saat devam eder. Bilhassa bayanların el 
çantalarında ve ceplerde taşınabilir, Gayet şıktır tavsiye 
ederiz. -

Deposu Sulu han cıvarı No. 9 - 28 Hüsnü Öz Ödemisli 
' . ' '. ' . : ...... ·.. • • ·.:-,<'~~-' ;s 

lzmir inhisarlar Baş müdürlüğün
den: 

Çamaltı tuzlasında yeniden yaptırılacak beton ha11uz ve oluk
ları inşaatı pazarlığa konulmuştur. Keşif bedeli 1852,11 teminatı 
277,82 liradır. Keşif, resim ve şartnameleri mubuebe şubemizde 
görülebifir. isteklilerin 12-7-937 günü saat 16 da başmüdürlüğü-
müzdeki komisvooa ıı:elmeleri. 2311 11286) 

Kulağınıza 

~N MÜOHlŞ 
\STiRAt>TAN 
~OKRA··· 

küpe olsun! 

Kullanmakla kabildir ! 

........ _ ............................................................................. . 
: Bıf" hamlede nezle ve gripi geçırir. Harareti sür'atle : 
~ dü ürür. Baş, diş, sinir, mafsal, adale ağrıları ancak ~ 
: NEVROZIN almak suretile çarçabuk defedilebilir. S • :....................... Kat'i Tesir ....................... : 

icabında günde 3 kaşe alınabilir. 

Doktor 

Cems'in 

• 

Nasr 
iLACI 

1fT • OZAO..: 

DOKTOR · JEMSiM 
En eski nasırları bile pek kııa bir zamanda tamamen vı 

kökündeıı çıkarır. 

Umumi deposu: lngiliıı: Kanzuk eczanesi her eczanede bulunur. 
Ciddi ve müessir birnasır ilacıdır. -----
Emlak ve Eytam 

Esas No. Yeri 
bankasından: 
No.su Nev'i Depozitosu 
Taj T.L. 

A.205 lzmir Göıtepe Köpril mah. 792 Kargir aahilhane 2.213 
Tramvay cad. ada 791 parsel 2 

izahatı yukarıda yazılı gayri menkul peşin para ile aatılmak 
üzere kapalı zarfla artırmaya konulmuştur. 

1 - ihale birdir ve kat'ıdir ve 22· 7.937 tarihine mlisadif 
Perşembe günü saat on birde şubeıniıı: satış komisyonunda ya· 
pılacaktır. 

2 - Bu mDlk pe,in para ile satılacaktır. Uhdesine ihal., edi· 
len zat bedeli ihaleyi hemen vererek teferruğ muamelesini yap
tıracaktır. 

3 - Alıcı olanlar Bankamızdan bir lira mukııbiliode alacak· 
ları mufassal şartnamemızi okuyarak ihale gününe tesadllf eden 
perşembe günü şartnamede tarif edildiği veçhile teklif zarflarını 
saat ona kadar burada şubemize verıreleri ve daha fazla tafsi
lat almak istiyenler:n her gün şubemize müracaatları. 

2-11-21 2158 (1214) 

EMLAKi MiLLiYE MÜDÜRiYETiNDEN: 
Dosya L. K. 
260 1. inci Kordonda 382 Es. 230 - 1 Taj No.lu DükkAo 80 

71 Bayraklı Burnava Cd. 55 No. lu Ev 36 
456 2 İnci Kordon 422 - 162 Numaralı Ev 300 
472 Darailaç Tramvay Cd. 23 No. lu Depo 50 
104 Göztepe ·Abdül'ezelpaşa So. 20 - 26 No. lu Ev 60 
Yukarıda yazıla Yunanlı emvalinin bir senelik icara verilmek 

üzere 10 gün müddetJe artırmaya konulmuştur. ihalesi 22 - 7 • 
937 Perşembe glinü saat 15 dedir. Alıcıların Milli Emlak Mü· 
dürivetine Müracaatları. 2296 (1287) 



Sahife 10 YENIASIR 11 TEMMUZ PAZAR 1937 

işleri çıkmazda 
' • • • \ ... - • - .... • .. - • • • • 1 ", . . . . .. ,, . . . . . . . . . - . . ,, ..... 

a sa dün ir tebliğ neşretti 
Fransa ayın · on üçünden 
hududundaki kontrolu 

itibaren lspanyol - Fransız 
ilgaya karar vermiştir 

............................... 1 ................................. . 

Bu tebliğ Londra gazeteleri tarafından mantıki, fakat • 
gayrı makul olarak kabul edildi 

lngiltere hükümeti Avrupa 
b l d l r hükümetler 

merkezlerindeki sefirlerine verdiği talimatta 
nezdinde ·bir anket yapmıya memur etti 

· .. .d,.....,,,,........,-.-~,,-.,., 

zuuba dala So yetlere aittir 
y ·k·· e ine · diril 

Tayyarecilik 
mektebi 

• 

Eğer 

ye 
bu ada.ardan Japonlar 

Ankara, 10 (A.A)- Ank•~ 
motörlü tayyrecilik mekte f' 
dün bava kurumu genel o:ıet• 
kezinde B. F eriduoun bir l1

11
,'1 

ku ile açılmıştır. Mekte~~· 
tedri mnddeti üç aydır. 24 ·tol 
lebeıi vardır. Ve turizm P1 C 
lisansı verecektir. MektebebJ 
brövesi almıı olanlar k8 

edilmektedir. 

Kızılordu bunları 

O' 
Tilrkkuşuoun Kiitabya ~ 

besi de .nerasimle açıtuutll ' 

Mülakatta 
Neler görüştüle~~~· 
Roma 10 (A.A) - Esl<ı o!' 

giliz işçi partisinin Lideri LB 
11
-t 

bury Duçe ile üç çeyrek 6 

konuşmuştur. 'f' 
B.Laosbury Duçe ile dO!b' 

konferansı tertip etmek teŞ ~· 
büsü hususundaki projesi J1Set' 
kında görüştüğünü beyan . 
miştir. . eıı1 

Pazartesi günü Düçe ıle r 
bir m6lakat yapılacakt!Y . ~ ··ıef 1, 

hudut geçme ve hudut "1'•"" 1 
den uçma hadiseleri bıştİ~ 
hükümetinin nazarı d 50<' 
celbetmeaini rica ebnİş ~e dO f 
yet hudut kıtalarının hud~eftef 
çerek Japon • Mançuri as ditıı'e' 

~ ni her türlü vesaitle tarde Jfll 
Bir Japon cukeri ateş başında leri hakkında kat'i emir aldı 

Bundan başka B. Litvinof son 1 zamanlarda ıık aık tekerrür eden nı ilave ..?tmiatir. 



Edirnede 
Kahvelerde kiiğıt 

oyunu yasak 
de~f İrne, (Huauai muhabirimiz-
•in :-. Vilayet umumi mecli- • • • • 

•ıne g · · Elen Prensi ..: ce ıttıhaz edilen bir karar üze- uy 
nıA azıno, kahvehane gibi umu-

~n:Yerlerde kağıt oyunlarının oy- Bir kıza as, ik 
T;aasakkeydilmaiştdir. a e . ka ev 1 e re. . i o " Evlenmesine müsaade 

f a 
a m edilmezse Atinaya 

Göçmen evleri ektubuna teşekk .. rle e e et ı· dönmiyecek 
de~firne, (Hususi muhabirimiz- te ı:~::u~u!~nt~T;ı:!:t:~) is-tihb!~~~~: 
tıe • - iskan komisyonu bu se- kt 1 t. i aynen k yor : 
ka Vıla~ctimizin Edirne merkez e up arın sure ın o uyunuz Yunan velinhtı prens Paul geçenlerde' 
lp::t ıle Uzunköprü, Meriç ve . . . .. . Bn. Komondorns adında bir kızla ta-
t!) a kazaları dahilinde göç- Anhlrn, 10 (A.A) - Ahiren Türki- ı nim bir gün birôırıınızc mulakı olmak de eder etmez birbirimize bir giin mü- nı§ınışb .. Bu kız bir tüccarın kızıdır .. Bir 
t,~nler İçin 390 adet ve 112 çift yede bir Amerikalı tarnfmdC'.n alınan J fırrntını bulacağım.ız ümi~ini bende lfıki olacnğunız ümidini de iıhar bu- d 

• Ya kv tt Romen kı~ı olan boyan Komon oras I 
1( Plırmağa karar vermiştir. 1 filmi se~ retmiş ohın Amerika Birleşik bir ko~ daha t? . ıye c ı. . yuruy~rs~nuz. ile evlenmek jstiycn prens bu arzusunu 

1lı eşan kazasında da 130 göç- devletkrı ha knnı Franl,Jın Ruzvclt 1 Nadır olnn ıstırahat zamanbrıındn Samı.ı:ru duygularınızdan ve modern saraya bildirmi§. bu yüzden Elen kra· 
l~n eyinin yeniden inşası karar· 

1 d.iınhur başkanımız Atati.ırke pek su- bana göndermek lütfunda hul~mduğu- Türkiycde elde edılen terakki hakkın- liyle arnlannda ihtilôf çıkmı§tır. 
tırılrnı tır. 1 mimı b r mektup yazaı-.ık m"ml k ti- nuz Türk pmin puHnrı kolleksiyonunu daki takdirk5r telakkilerinden dolayı Veliaht §imdi ~vgilisiyle birlikte 

Q l\ırklareli vilayetinin Vize,' mız hakkındaki iyi hislcr'ni bild·rm·ş- s:?yretm0kte)'illı Bunlor üzerinde ter- ~ize fevkalade ınütesekkir olduğuma Romanynda bulunmaktadır. Evlenme· 
h:;~az Ve ~er~ez kazalarından tir .. Atatürk ~uzvelt~ ~yni so~~i ifu.- s·m .cciil.~'ş .o'M ı~::mza1?11:rı. bir_ ~ün innnmonı~~ rica ede~im. sine müsande edilmediği takdirde Yu· 
t,..h a Denurkoy kaza ında ve de ıle t şekkur etm•stir. Bu ıkı mel.- J·enC1i s zforı 1

' gorm gı umıt edıyo- · Bay Cumhur Başlıanı, bu fırsattan · t el" • ~· · k ı bı.ldı'r· 
--o İt · -.. ' . nanıs ana onmıyc<:egını ra a Lir ed~len yerlerde 1 O tane şe- tubu tı~ nen re-ağı~ a yazıyoruz: rum. istifade ederek Amerıka B~leşik dev- miştit .. 
~' 79 köy tipi, Lüleburgaz ka- Ekselans Kcmnl AUıt"'rk, Snr"L"'li s.ygılnr ve halisane t~en- lctl<'ri hakl.ındaki h:ıyranlıgıını tekrar 
tip~Uıd~ da 27 ıehir, ve 79 köy Tiirkı~ <' Ct•nıhuriycti Buc? .. anı, nikrimfo.. bildirmek isterim Bılhassa ki, bitlm Bü11ük hava 
ltr

1 evın Y pılm sı için hazırlık- Ankara Vefakarınız iki memleketimiz umumi sulh ve insan- 'J l h~Janmıştır. Azı-zım Bay cumhur B kanı, J·'I?ANKLIN 'D. RUZVELT lığın saadetini istihdaf· eden ayni ide- bavram l 
tn re.kvada yapılacak olan göç-1 Ahiren Türk'~cdc B. Julian Bcyntı r1.J' ı:n.o; Fr.,nklin D. 'Ruzvelt nli gütmektedirler. 'J 
h~~ evleri İnşaatı 15 temmuzda tarafından alınmış olan filmi birknc c':- Am r l.a Bir! ık Devletleri Ba~knnı, -Sızq bir' tın evvel mülaki olmak be- -BAŞTARAFI 1 !NCI SAHIFEDE-
lllal ana_rak so!1bahara kadar ik- şanı evvel B. yaz <.'vdc s.yrettiın. Ni - .. Va_şıngton_ iıhn de samimi nrzum olduğun~an. ha- ayni zamand.a. halka !~i .~i~ gece ~ahi 

edılecektır. betcn kısa hır z::ımanda n l'ydana /' .i, i B · Cu n:hur Bn"kanı, rıkul:lde işler yapmış olan sevimlı ve yaşatılması ıçın aynı gunun gecesınde 

d tirdiP,iniz pek çok "ayanı lınyrct lıu .- /: ·ı n Ttiıl İ) dC' Bay '!ulian Bryan kudretli şahsiyetinizi Türkiyede se- gece eğlenceleri teı-Up etmekte oldu-re Salı Siırlİnce hi < ttiğim f"Vk VC hC} C- • 'ı d~n C Jınml'} olan fı)mi Sc:>yret- Jfunlıyacağım güne sabırsızlıkla inti- ğund~n havncılıgn Ve havacılarımıza 
canı ~ize ı rzetm k istedim. mektcn duyclurıunuz memnuniyeti bil- uır eôiyorum. karşı derin bir sevgisi olan halkıınu.la 

A tın kaçıran 1 Kı~ n l tli .. ınt·yl.fnizin cvinizdn \'e 1 dir n G NLan 1937 tb rihli ·lü~uflmr Samimi saygılar ve halisane temcn- fuar mUnasebetiyfo gelecek ziyaretçi-

() 
pli"ıJdo l.l.ıl'ük kı ınız ile oyn:ırkcn Ç"- mc'•tubunuzu hal.iki ir scvınç e al- ııilerimlc. lerim!.z funr eğlenceleri nrnsında çok 

Oktor k J d kılını ı n rc- · 11 ini •m Hl- dı Vcfakarmız heyecanlı bir gün geçirmis zevkli biı: ya 3 a 0 ) ha. l ht· '['r 0 m. B t i in, -1 . fa nhva1i ~ rait mu~aa- KEMAL ATATORK kır gecesi yaşamıs ol caklnrdır. 
~~~~~':.·i ~ 1r.~·.ıkii m~~:=~ .......................... ;~·:·: ....................... ;~,~~ .. ·~~kiii"""'~;~k;t"';tt~'"'""'''""""'""'a"""""" ........... ı ..... a .... r .... . 
Ilı knbuldan Avrupaya git- o rı. ~.:;> 
llie te o!an konvansiyonel trc-
llıitY?lcuları arasında Dr. Di- ftvli skava.ya ai.ı 2 

rı nam d b' . . . ~ 'c . . ın a ırının ızınsız S • b . '/!... 
k Rtıh olarak 200 Türk altını aaaa at mı aı'1'.lfil 
tUhıtrnakta olduğu Uzun köp- Dr. Tevfik Rüstü 
çık udut gümrüğünde meydana -> 

ft.ltar;Imıştır. Müsadere edilen Aı·as tescil ettirecel., 
lldl_ın ar maliyeye ve Doktor da Da 'arafı birinci !'"'lıiferit" -

ıyeye teslim edilmiştir. Türl..) h. ri · e ı;el;ili do tor T " ',: 

e 
Rüştü \r<ts M 
t"hri · 

1 " Jr ı. h rı , ,, 
1 fındnn ı· m 1 

komisyo. l Dr A s ~1 

-
man:v , lsvcç ve Holanda sefir
leri tarafındnn samımı surette 
uğurlanmıslardır. 

B. )\li Çetink yanın laveçten 
d'.n"şte Berlin ve Londraya da 
u·rama"ı muhtemeldir. 

vak'aları ~ınden <lol ) ı M mnuniyetinı ıfade 

toplanmasını mi ltr v evakkuf ha-ist d" ı Bur d 1 mın dört dtdet 'lfgı 
l e l sakın . r ın c. 

evine icindedir 
' ' 

İstanbul, 1 O (Yeni Asır • Tele. 
fonla) - Hatay maht.ulünün Tür
kiyeye gümrüksüz nakli, Hatay
lıların pasaportsuz Türkiyeye ka
bulleri hakkındaki haber Antak
yada büyük evinçle lmrşılan
mıştır. 

Hataylılar, Reisicümhur Ata
türk ve Türkiye lehinde _ tezahü
rat yapmaktadır. 

uh ş 

Atatürk 
Iran Şahinşa
hından telgraf 

aldı 
Samimiyetle muka

belede bulundu 
İstanbul, 10 (Yeni Asır-Tele

fonla) - Türkiye, İran, Irak 
ve Afganistan arasında şar 
pakhnın imzası münasebe-

tiyle Jran Şahinşnlıı Riza Han 
• Pehlevi cümhur rei imiz Bü- 1 

yük önder Kemal Atatürke 
bir telgraf çekerek ıamimi 
tebriklerini bildirmişlerdir. 

Atatürk Şahinşahın bu te1-
grnfına ayni samimiyet ve 
muhabbetle mukabele buyur
muslardır. 
fT.L.Z;•~~~l:%2~1113!11Ct::'.;::::i:;&::~::i 

r r a 
imar hareke leri 
Fenni mezbahanın 

temeli atıldı 
Erzurum, 10 (A.A) - Umu

mi miifettiş B. Tahsin Uzer, 
valimiz Haşim lşcan tetkikat 
için Hasankale kazasına git
mişler ve kaza merkezinde hil· 
kümet binasile !enni mezbaha
nın temeliitma merasimini yap
mışlardır. 

Umumi rnüfettiş:miz halkla 
temas etmiş ve bnr·n işlerle 
yakından alakadar olmuşlar 
ve yapılacak işler hnkkında · 
canlı bir hitabe söylem'şlerdir. 

Hasankaledeki ı?ıcalara bu 
sene büı ük rağbet vardır. 

Erzurum, 10 (A.A) - Erzu· 
rum - Aşkale arasındaki dar 
hattın Erzurumdan itibaren 
Karabıyık mevkiine kadar olan 
46 kilometrelik kısmı lt.kviye 
edilerek bugün yeniden mera
simle işletmeye açılmıştır. 

Bu münasebetle ynpılan me
rasime iştirak eden zevat hu
susi bir henle Erzurumdan 
Karabıyıka kadar gitmi,. 'er ve 
tekrar burnyn dönmüşlerdir. 

Müstemlekeler tilteondra, 10 (Hususi} in-

da ~h ~iikümeti Filisfn hakkın- ye cd 
1 

iq[;r. v laşıldı Müdafaası görüşüldü 
(adı" kık komisyonunun hazır- dan Cen vre} kt ·· g Viyana, 1HO b(Öb.R) - A.rfidük Paris, lO (A.A) _ Dnımi mit-
eel\:ı raporu neşretme en ön=e 1 ----....:;ıa:ı----~~------- Anton Von a s urgun .eşı pren- ı li müdafaa komisyonu harbiye 

Bir doğum 

lir. IVre.Ye bir nota tevdi etmis- ı oma o a - Bas. taralı birinci sahifede -ı f !·a .. t .v. nziyet tevakkuf halindedir ki, bu ses tlena'nın Viyana cıvarında D l d. ' . . . 1 
n l ı k -· k ' nazırı a a ıer nın rıyasetı a • ltı&.ttd 11 tere Milletler Cemiyeti 1 Roma, 10 tA.A) - Buraya di m: [ır .. Ancak hastalık salgın olma . ,gorunuş Yn ında bir salah hasıl olacağını Sonnberg'de bir erkek çocuğu tında toplanmıştır. Bu toplan-

haı to jr komisyonunun der- gelen esl~i lngiliz icçi partisi 1 tan~ l u:tarılm: .' 
1 

•. •• .. ümit ettirmektedir. Sıhhat vekaleti me- dünyaya gelmiştir. tıda hariciye nazırı Delbos ile 
'e F'il~rı.~ntıyha davet edilmesini l lideri L:ıııshury al<~a111!ey·n . .t m~ ~ı detıı sı kl:ıhr 1~ kl~~ de ile çok yakından nlakndar olmak- Prenses tlenanın ilk cocuğu m::st4mlekat nazırı d hazır bu-
l>t-n1·...... ın akkında hazırlanan 1 l b 1 sı.r " n °' {'n sonrn a K P aJ· tn ve Vnz.i"et'ı "u"nu·· gu''nu''ne tftkı·p et· 1922 l d d" 1 · · 

"'".Ti t tk'k Mussolırıi tarnfından rn u lar .1 ° ... yı ın a unyaya gem ştı. 1 lunmu tur. 
llliuir e 

1 
etmesini talep et-, t. ,.. h' d 1 k . _ b. b' mektedir., Evvelce kararlaştırılan ted- Bir sene sonra ikinci kızına kavu- Komisyon müstemlekelcrin 

k• • edilmiştir. ı · "' ır do a ma ımLın ız 1 ı ır b' ı · b' . . A d' 
''land l d. ır erın tat ıkıne vıluyet ve bele ıyece şan prenses, şimdi üçüncG oğlu- müdalaası ve petrol tevdiatı me-~~ln a ar komisyonunun bu v 1 • • • ı" n "CY ır.. h • t} d k k l 

h. &on h f e () e f 1m1 Z l t ı ı I o (AA) ş h · · d c emmıye e devam olunuyor.. Bilhas· nun doğumun an meserret için- selesini müzakere ve tet i ey e-··~a,1 a tası içinde toplnn- an m . . - e rımız e 
~uhtemeldi~ '-) ı_ bulunm Ltn olan ~ilihat vekructi teftiş ~am tnt~ikatı büyük bir itina ile ile~ ~d~e~d~ir~·~~~~~~~~~~~~~m~i~s-ti~r~·~~~~~~~~~~~ 8 ç a ş ı Mı ar l o K ta. 1 he 1 r . i An dolu ajnnsmn şu be- ~emektedu. Her gün vasati olarak on bin D . ı 

h., ay Şevki Şeren . . . :fedc _ )ar. t ı bulunmu tur: ıle on beş bin ki~i a"ılnnmaktadır .. Her OS ane lf' maç 0 dU 
\' ''l\i}k· - Rastarfffı b rıncı rah1 w d t) ı ı 1 b ld hnlde şurası muhnkknktır ki tifo has-
'llt"ki ŞlYe müfettişlerinden Bay ler H ) etı Ba Hkilin ba ·anı ın n 1 ılr . rlr. u h on len tifo vak"ab.rıdnın talıb bu .. k'' ki' ·1 h' .. d "d 
~ eren t · 'lA · .. toplnntı unpn'ı tır.. Ded tin bir a\ ı: _e.yrın n4z hat'i ve mahsus bir e· . . cun ·u ııe ı ı e şe ır ıçın e cı • tıı i kA zmır vı ayelı sıoç- " • _ b 
fllQl\k& tan~ İçin iskan müfettişi , , ridatında rnsıJnnan bir milyon fazl~-

1 
t,;ııııklık } oktLır .. Vnk' nlar nrtn ı) or .. Ve dı ır tehlike olmaktnn uuıktır. 

~ltıird ayın edilmiştir. Merkezi lık in "rah sebep olınu~tur .. Bu ha

Rlıtı lal~ olrnak üzere iskfın işleri- disc, mnli 'c ıkbsndi durumumuzun 

s ya - -
• ına çalışacaktır. dü7.gunL..ığ\;ne delıl sayılıyor .. 

ÇEŞME PLA LARC DA 

l< ao Haziran 937 pazar gUnU açıldı 
Ve y:rtıple sabah kahvaltısı, öğle yemeği, akşam yemeği, 
olduğ rn~k kahveleri, yatak, sıcak banyo, souk banyo dahil 
O~ alde 350 kuruştur. 

NBE
1
s GÜNDEN FAZLA KALAN AiLELER 
ÇIN AYRICA TENZİL.\ T YAPILIR. ·----· 

y anlaşma oldu u a c 
' 

• ru r 
• 
l 
' 

z- Yaralanan/ar va d r. Halk ltalyan 
protesto e ti e ş a aktı -™ a mumm• 

Edirne, 10 (Hususi Muhnbi- nın aşağıya yazdığım mektubu 
rİmizden) ..:.. Edirneyi çevre- Trakyalıları çok sevindirmiştir. 
leyen Tunca, Arda, ve Meriç Ali Çetin Kayanın mektubu: 
nehirlerinin bilhassa son sene· Meriçnchri hakkında Yunan-
ferde mecralarının dolması yü- lılarJa yapı 1an itilaf neticesinde 
zünden gerek Türkiy~, gerekse Mericin Edirneden başlıyarak 
Yunanistan halkının görmekte tathirine ve Edirncdel<i sedlerin 

Jd inşasına başlanmak üzere tet-o uğu büyük zarar ve ziyanın k 
ld atın yapılmakta oldug-unu önüne geçilmek üzere Mer;ç 

nehri mecrasının Edirneden ve ışe başlandığını bildirdi-
{! mden ben de· muhterem baş'ıyilrak temız.lenmesi için Ed 

irnc vilayeti hemşehrilerime 
Türk ve Yunan hükümetlcri tebşir ederim. 
arasında bir müddetten beri 
devam etmclde o'an müzake
ratın tam bir mütabnkat ile 
sonuç bulduğu haber alın
mıştır. 

Tü1·k heyetine 
ziyafet 

oyuncularını --Viyana, IO ( ö.R) -- Viyanada 1 Bunu bir ltalyan oyuncusunun, 
ltalya - Avusturya fut~ol timleri I bir ~şkn . Av~stury?lı ~u~acimc 
arasında yapılan Arnıkal maç es- 1 favulu takıp edınce yırmı ıkı oyun
nasında müessif bir arbede olmuş-ıcu birbirine girmiş, futbol sahası 
tur.. daha ziyade boks 'meydanını andır-

Bu oyunda Jtalyan takımının lrnıştır. Bu ikinci oyun eklinde 
fevkinde bir maç çıkarmağa mu· Avusturyalılar İtalyan oyuncuların
vaffak olan Avusturya oyuncuları dan geri kalmıyacaklarmı ispat et
ltalya kalesi için tehlike olmağa baş- mişlerdir .. 
layınca ltalyanl ... r sertli[.e başlamış- Zabıta, daha mües if bır hadi-
lardır.. senin onunu almak için hadiseye 

Altmış bin seyirci ltalyan oyun- vazıyet etmiş ve her oyuncunun ya-
cularım protesto ctmi tir.. nına bir polis terfik etmicıtir. 

Maç esnasında yapılan protesto- Bir buçuk santlik Lir teahhür• 
lar bir aralık siyasi bir mahiyete den . '\ e yaralılar hastaneye kaldırıl· 
bürünere!~ faşizm nlcyhinde tecelli dıktan sonra maça devam imkanı 
t · t. hasıl olmuı:ıtur .. Oyunun son yir· c mı .. ır.. :ı: 

Zabıta stadın etrafında bir kor- mi dakikası cereyan ed rken fut· 
don tesis etmiş, zabıta takviye kuv· bol sahasının içinde yirmi iki zabJta 
vetleri daha yolda iken, maçın tek- memuru ) er nlmıstı .. 

Bu hususu müjdeliyen Parti 
genel sekreteri ve iç işler 
bakanı Şükrü Kayadan, saylav
larımızdan Şeref Aykuta gelen 
bir mektupta Ali Çetin Kaya-

meli, yumruklu ve hatta kanlı bir Bu maçı seyredenler arasında 
Berlin, 10 (A.A) - Harici- mahiyet aldığı görülmekte idi. İtalyan, M caristan ve lngiliz elçi· 

ye müsteşarı Fon Mackenzin Al- Oyunun ikinci hnftayımında bir leri de hazır bulunmu tur. 
man • Türk ticaret müzakereleri İtalyan futbolcusu bir Avusturyalı 1 Avusturya federasyonunun m!l.Ç• 

münasebetiyle dün Türk heyeti oyuncuyu basından tekme ile ya- tan sonra verdiği ziyafette ltalyan 
murahhasası şerefine bir öğle I ralamış ve oyuncu kanlar içinde yer-

1
1 takımının yalnız kaptanı ve bir 

ziyafeti vermiştir. lere yuvarlanmış, bayılmıştır. idareci hazır bulunmuştur .• 



Adliye Vekaletinin mühim bir kararı ispanya ve lspanyollar 
- Yazan: 
4-

H. Aı\.SAN -Katipler Hukuk mezu
u avJ anlardan olacak Bilmenin cinayet bilmemenin fazilet 

MlLLl ROMAN SA Yl : 25 Yazan : V • KEMAL .. • ld .., ) k • k ·• t f tU 
tki giindilr birbirlerini yakından gö-ITürk ..• Onunla ne konuşabilir ••• Gü- f) J t · r at Ve tamİmİ geldi :;ayı Jgt me~ e et lll traza yuz U 

. ko D' Ce-al Z"l bir genı- te! Dım' itri onlan yalnız azır anan a IID< name . , remıyen, nuşamıynn ıyana, .. · I " .. .. .. .. .,oı. 
Turan bu Paznr gezintisini tertip etmlş- bırakıyor. Ş~klinde dedikodu yapıyol'- 1 Adliye i~lerinin en küçüğünden lerinde uzun yıl~ann bekl"nen te:- .. lsp~ny.a, 16 ıncı asnn ~on? an~~~ b~- ci .. ~~libi~ he~en ba~~ekili işini u .. 

0~üoe' 
lerdl lnrdı. Akşama kadar aş!<larının sarhoş- en büyiiğüne varıncaya kadar hu- rübe~i~le. husulu ~~mul ol~n netı- yuk hır ımparatorlulc. h~ı.ndc .. butun. c~· bu~un dıre~tıfler P;\n.~ten On dorbüyıik 

Cemnl Turan Gölcllkte görünmiyen luğu içinde bahtiyar yaşıyan Diyana kuk tahsili görmüş elemanlar tarafı.n celerını bır kaç yıl ıçmde dogurmu2 hana haşmet ve azametını gostermı"?tı Luıden gehyordu. Dunyaruh en 
bir yerde iki atlıyı bekliyordu. ödemiş ve Cemal Turan Gölcilğe dönditler.Bu dan idaresi iÇin, adliye vekaleti mü- bulunmaktadır.. 1 Fııknt bu görülen inkişaf tamamen za- hükümetlerinden birisi olan l~paı;; 
ovasına htık1m bir tepenin eteğine iliş- dedikodu Petronun kulağına gitti. Göl- him bir adım atmış bulunmaktadır.! Adliye vekaleti son attığı bir biri idi. (Ferdinand-lzabella), Beşinci oimdi Fr !ızlnnn bir eyaleti halıne 
miş olan Cemal Turan sabahın tatlı cUkteki çobanla Bozdağa gezmeğe git- Adliye bakanlığı, edli inkılabı ı adımla adliye çerçivt-si içinde bütiin Şnrl, ikinci Filip gibi büyük ve muktr-dir mi,ti. 'ti" 
rütgArlarma gönlUnU dayamış esir yur- mek ..• Bu çok fena kalp1i adam Diya- Gnrbın en mütekamil kanunlarını 1 e1eman1arın ilim sahibi, mesl~k ı hükümdnrlann §ahsi iktidar ve meziyet-! Bundan sonra yapılan ıslahatta d~S) 
dunun bu eşsiz yeşil ova.c:ını seyrediyor- nanın hiçbir hareketini gözünden ka- cümhuriyct Türkiyesi rle tatbika sahibi olmasını istihdaf etmi' ve tJU lerine istinat ediyordu. lspanyol miUe- 1 ecnebi müt.ııh~ıslar kullanıldı .. <.

17 ~ıii
du. Yurt acısiyle 0 kadar dalgın ve çırmamağa başladı. ba::ıladıktnn sonra. yalnız bu tat- suretL tcc-!:.ilatın bilgi içinde pÜ- 1 tinde, hükümetin fevket ve azametile tarihine yani On dördüncü Luınıu ~ lı' 
mustarip idi k1 aşkını bile unutmuştu. Petronun tecessüslerini gören Dimit- bikahn _Türk . h:yeti. içti~ni~~si rüzsüz yürümesini temin edecek müt~nasip hi~ bi~ terakk_~ ~am~ti .. görü- müne ka~a~ d~va~ eden lspanyad~iit' 

o çok erken gelmişti. GUneşin renk, rl Diyanaya: . . üzerindekı feyızlı neticderıyle ık- bir tedbir olmak üzere hukuk me- l lemıyordu. Nıtekım b~ b~ıy~~ hukumda- Frans~ h~unıye.ti, ondan ı~n~a da 
renk ışıklan Bcndağuım yeşil tepelerini - Kızım d~. Bu adam hep senın tifa etmemi' ve bu kanunları~ tat- zunu bayanların adliye kadrosunda I ~~- aonuncusu olan. l~ıncı Fıl~p _ı 5Q8 .de ecne~ıle~n ellenne ~eçm?u. ı JJ
aUsllyor. Gecenin serinliği zUmrüt yilz- izini takip ediyor. Dar kafalı, bu cahil bikine batlandığı günden ben hu- k.. . b 1_.. • l _1_ • tihd ıolunce lı:panyada tlru ve aen hır genle- (Albıronı). Felemenkla (Ripercla).' L), 

, . atıp ve afKatıp o arcur. ıs amını b 1 d B ..:ı 1 k ı ı M ..:ı • fi · t (K nite~ .ıu çayırlara inciler serpmiş, her yeşilli- a'~:ımın şerrınden aakınmak lhımdır. sule gelen neticeler üzerinde ne-• l H l me aşa L unaan aonra ııe en ra - man ann aant ae n o an o ·-~ 
Bah k 1 • 'd ufak b' " ld•v. .. d 1 karar altına a mıstır. azır an:m 1 b J h'I f . d ı· ·d·ı F ı·tik .. . Jerıı--. tin üstünde elmas zerreleri parhyor. anın u agına gı ecek en ır fer yapılması lazım ge ıaı goz en . h.;k_ l . . . d" ar ten e • ca ı ve zayı ıra e ı ı ı er. ranıız po ı ası murevvıc _L 

. d d'l· , C 
1
. l 0 

.. d. btt tahmatrarne u um erının şım ı- Ad" vl l l _ı_. • • l d. H 1 (G · ald ) ıuP ,,,-Cemal Turan bu sessiz sabahın. derinli- e ı .oou ema ın hayatına ma olur. uzak tutulmamış hem ha 1,:ıtın . I . A k I t b l h ı eg er.ce er e va..ıt geçıru er ı. u- nm o zaman, zaman men 
. .. B p tro d herif (h • ' T·· k fk" 1 Iık zmır n ara, s an u ve ma - l l k • d b 1 b vı 1 . •. - . .. b rııtll' ği içme gomUlmUştU. en e nun ağzını ara ım , ay- ıcaplarına, hem de ur e anu- • . k.1.. d . • raıe ere pe zıya e e ag ıyan arı, cın, dukları hukumetlerın nufuzunu u 

Uzaktan atlaf"m kişnemesi onu oldu-ıret ediyorum, bizim Matmazel çok de- mumiyesinin adliyeye itimadını i:a-jkel'"ei t'!...,yız teş 1 atın a tatbıkıne ve peri korkusundan yatak odasına ka· 
1

lekette hakim kıldılar. Bu ıuretle l~ 
ğu Aleminden ayırdı. Aman yarabbi ne ğişti. Bizden teveccühiinU büsbütiln mania daha fazla kuvvetlendirt"n haq1"'nncn1·tır.. dar gÜnah çıkanc1lu ve papazlar ebik. 

1 
ya. ecnebi ihtirasının §iddetle çarP....,. 

kadar ~ Her halde onlardır, I es~iy~r~ . kendisini sıkıştırdım. Petro esaslı tedbirler ittihazından geri 1 •• ~~n::ı.cak .. i~ neti~eler Üz~r!ne etmiyenleri vardı. Yalnız çok eefilı ve ce- bir ülke old ı. Bütün bu neticeler, ~ 
kalbim beni aldatmaz diyerek ayağa scnın dilinin altında bir bakla var. Ben kalmamıştır.. hulrnml~r buton _adlıye te~kılatı- hin olmnlnnna rağmen İspanyollar tara- biler tarafından kuvvet ile elde edıP"'" 
kalkarak gözlerini yolun kıvrımlarına Diyananın babasıyım. lhtiyarlık haliyle Garp kanunlarının Türkiyede na tc.cınıil edilecektır.. fından çok aeviliyorlardı. veya bir tesadüf eseri değildi. tspanyJ' 
dikti. Biraz sonra. Dlmltri ve Diyana... bir hatasını görmemiş olurum. Söyle tatbikine geçildiği zaman bazı en· Bakanlığın bu talimat üzerine Bu ıon krallar devrinde ispanya bir- milli fikir ve ruh ölmüştü. )1. 

- Bonjur Cemal Çok beklediniz bana bakayım. Bir taraftan da tehdit di~eler ileri sürülüyordu.. yaptığı tamim, lzmire d.e .. gelmiş ve denbire çökmüştür. Dünyanın bu en kuv- Aaı1 baYTet edilecek cihet ıud~ 
mi? Biraz geciktik değil mi! ederek • sonrn kumandanın elinden 

1 
Hadiseler, bu endişelerin yersiz mahkemeler kalem teşkılatının kad- vetli ve büyük hükümeti, bu krallar dev- ispanya işleri, lspanyollann idar~ 

- Evet aziz Matmazel, ben tanyerl kurtulamazsın. deyince, ı:ıçıldı, anlattı olduğunu teşkilattaki esaslı noksan-ıroları ist,.nmi,tir.. rinde zayıf ve zilletin en aıaiı mertebe- ecnebiler eline intikal ettikten eo~ 
ağarmadan buralara geldim. Sabahın t kızım. . 1 lara rağmen sistematik bir mesai Pek ya ·ında başkatip ve katiplik-ı sine düşmüştür. t raz düzeldi. Bu tebeddül pek aiıt iti' 
gihelliği ve gönl~Un ha}-allyle ~~! Evvelki gUn a~ ~eri karşıki ko- ile Türk hakin:ılerin;n tatbikat ki ler .ir·n._ hul.:u~ mezu~u baya~ların ::ı.~ güz~l .müst~mlekeler_i ~ybettiler. liyor ve bu memlekette tam ~~ 
p kalmak için. Dımağımda da Mosyol rulukta çobanla gormuşler. Sıkı, fıkı azami kudretı, Garp memJel:et- ta,, TJ'"' ın~ mtızar cdılmektedır. Hukumet ıflaa ettı .• Ecnebılenn ha.kare· ıslahat ve yeniliğin gerçekleşmesıne P"' 
Dlmltrlnin felsefi fikirleri olduğu hnl- k~n~uyorm~şsun, biT sürU laflar. Be- z::::: • tine u(İradL Ecnebiler müstemlekeleri gelmiyordu.Buna engel olan bir takıft' fi 
de, zamanın nasıl geçtiğini hissetme-. nı dınlemedinlz. Bütün gözler sende Mahkemelerde: Hayvan ıh raca ti 1 tak.sim ettikleri zaman bu hususta arala- bebler ortadan kaldırılamıyordU·t'f" 
elim bile. İçimde kaç gilndür derin bir kızım. .............................. randa yaptıldan müzakerelere ispanyayı d .. ·w h ki az "'e dl' 
sızı vnr. SaaUerdenberi şuracıkta acı-1 Dlyann - Babacığım çaresi, Cema- H"af\d tatı•ıı· Ala"'kadarfarla birlı.kte iştirak ettirmek lüzumunu duymıyacak ıeyb eln ~n~e m11

1 1

• da annl pap bıı.JI' . I b · UzU d . .. .. re ey erının e enn en a ınması, _.tJ 

larırnın içme eğildim. Öylece kalmışım. i e enım Y m en gelecek en ufak { kadar hakir ve zelil gorduler. ı l"h 1 h. d k. ncla1.,. 
. . .. b . k"·ru·t"l ha v h , ., h b. t l ntı ·uapı a k . . nn ısa at a ey ın e 1 propaga Dımıtri soze karıştı: ır o ut l'atıma mal olur. ı~atıUna mu a l O· lT op a .T CQ ispanya mhıtotmın muhtelif safhaları- .. .. .1 . 1• d 

- Oğlum bu bedbin felsefeye o ka- - Yine titizlcnmeğe başladın. Dur h Şehrimi~deki hayvan ihracat~ı- nı takip etmek hemen hemen kabil de-jnınF 01nune ~;~1 m~sı azım ı. ·stiklJ~ 
dar dalmııyınız. Adeta size Şopenhav- 'I bakalım. Bu müzevir forifle ben bir reket[er meş ut CÜ- ları ihracatta yapılan mükerr. r ğ ldir. Jspnrıyollar bile bunlan kayt et- F e ~men ~er, ~panya~ın· . 

1 

yard,_ 
rin hakik! bir talebesi diyeceğim gell-ı d3hn görüşeyim. Simclilik Cemal ile Tümler kanununa }·on.trol zorluklannın salim ve ' memişlerdir. 1 rkal~;ı ar~ 1 adr!ı F okrumla açını riihb" · 1 k · · ,., ~ 1 te ı. etınış er ı. a nt spanyo Lııt' 
yor. Ebed.ayetler ruhlan (ferdiyetleri) 1 buluşma arı esını:ı: evw.dım. Bu kıy- .. k • d "{ kolay bir ~ekle konmasını ve ihra- *** h ı · (f J V• b t k)ifirÜ ..-.. .. .. il . . t" 1 l . aore ta ıp e l emez 'l: • e.}et en, e emengın u e ..ol' 
içine gomulmuş olan bedbahtlardır. met gencın vazıye ı an aşı ınca divanı F< · ,..,.tın <Yeri kalmasına mani olaa\k Bu memieketın sukutu yalnız toprak b 1 d . p b. k ...... in 1-

. h-'·k k k d 300c. 1 h t cürüm """ v u ,. emeyız. rotestan ır aY••· 
Nikbinler ise vicdanları (şahsiyetleri)-ıharp mu ID"" a rurşuna izer. Baban .J numara 1 ~e~ u - tedbirlerin alınmasını Türkoiis ıe kaybetmekle l-alınam1ştır. Bu devirlerde . . . bir 1"'° 
nin inşan içinde taşmış olan bahtiyat'- bile lc;tese onu bu elim akıbetten kur- ler ka!1u.nunu.n neşrınden .:u'~ra, tic~ret odasından rica etmislerdı . .. lspanynda sefalet o dereceyi bulmuştu ki dı~ıl~.kurt~lmaktanaa hmsu:an kel , 
lardır. taramaz Diyana. 1 ~ had~s~lcrı1? bu ~~~un hukum- Haber aldığımız& r:öre oda ;.e ofis bütün lspnnyollar bu yüzden pek çok ıs· mı~ hucurr.ıl.e esaret altına gırrne teklifııı' 
İnan aziz genç, cinsan hayatı (his)' Diyana büyük bir ıstırap ve heyecan lerıne .. gırıp gırmedıgı h;-ısusunda mezktır ihr~catc1l"lrl "l ~;-Jil·t~ l-ir 1 tıraplar çekmişlerdir. 1 evladır!) dı~erek bu yardım 

ile başlar. Zihni Ue inkişaf eder. İrade içinde gözleri yaşlı mırıldandı: l t:reddutlcr .. h':1sule g.e!mı~ ve ve· toplantı yaparak clilekleı ini dahn 1 Arapların kovulması üzerine memle· ret etmıııle:dı. . , t edileC 
ile tamam olur. Fakat asıl insan hayat-1 - Aınnn yarabbi, sen bizi himaye et. İ kaletle mud~eıumur~nl~kler arasın- e~aslı ııekilde tespit edecek ve icap kette pirinç, pamuk, buğday gibi mühim 1 lspan:olların cehal.~tı hape f bilııİ~ 
ta hissini zihin ile irade arasında tuta- 1 Hemen lzıniı-e dönelim babacığım. Şim- da bu ter~ddutle.r mu~ım muhl;lbe- ~en k~lavlıl<ların yapılmasını tc- zirantler. ipek ve k:iğıt imaline flit s n· dereceyı bulmuştu. Yuksek smı 1 . 
bilen azım sahibidir. diden tezi yok. relere vesıle teş~ıl etmıc; bulunmal~- . 1. ' ı.t· ntlar birdenbire durmuştur. Hıristiyanlar tnmamile mahrum idi. Memleket eJ1 

d B 
.• 1 d la k dl. b mm ey ıyecet .. ır •• b.l b·lrniyor 

Cemal Turan - Teşekkür ederim. - Ym.TUm biraz iradene haklın ol; ta ır u cum e en o ra • a ıye a- nnzarında yalnız askerlik ve papazlık cereyan eden vakalan ı e ı 
Yol~uz.a devam edelim. konuşa konu- teltişa, nceleye hiç lilzum yok .. Ben bu kn:?~ğını~. so~w ~ir - ~imi~~ ~iz de ı Hayat oerdli meslekler addediliyor; ziraat ve dı. Evlerini 3 apan. bağ, bahçe ~:, . 
şa gıderiz. Cidden nıhlanmızı tasfiye, herifi bir mUnasebetle çağırır konuşu- muhım S_?.rdugumuz ıc;ın hulasatnn n'atn müteallik işler utanılacak meşga- nirhanclerini iıleten hep ecnebil,, 
fikirlerimizi nurlandınyorsunuz. Ne ya- rum. dercetmegı .. muva~k ~uluyoruz ~ b 3ha1J1 a Ş ~ 0 r l ler halinde görülüyordu. Zenginler oğullarını tehsil ettirtn~g: 
payım kıymetli ilstad, Şopen.l:ıa~Tin Diyana yalnız kalıncn; kendisini kar- Hafta tatılınde .. dukknnlarmı ru~- ~ 1 J!lte bu sebebten tarlalar. bağ ve bah· zum görmezlerdi. Esasen bu devırd 
bedbin felsefesinde çok doğru hakikat- yolasının üstüne ntnrak için, için ağla- sa.tname harcı odemek ve beledı- t 1937 senesinin birinci altı ay~ çeler, -bir çok yerlerde- harap oldu. panyada mektep ve muallimden . 
ler v~:· ~imdi beı,qcr hııyabnın panorn- ! mağa ba.<tlndı. DüşünUyordu. Cemale yeden bir sene _müddetle wruhsatna- içinde lzmirde geçinme endeksı Memleketin her bucağında açlık tehli- yol-tu.. Din kitnplnnndan başka 
m~ o~ilndc bnşka tilrlil düşünmeğe 

1 
bir hal olduğu tnkdirde ya~amasına im- me almak_ ~artıyle açmaga mezun 936 senesinin ikinci altı ayı geçin- keleri baş gösterdi. Şekavet ve haydut- okumak, ellerinde. evlerinde bulul1~ 

de ımklln yok gibi.. Saaılet, ne ksıdar 1 kt.n yoktu. Cemnli alıp kaçabilse .• Fa- olan e~n~f ıle esase,:ı ~hsatmı.m:- me endeksine göre yeyecek, içe- luk her tarafta görülmiye Laşladı. ınak günah idi .. En eski darülfünuıı 
ça~uk geçiyor. Bilmem luıngi miltefek- ; knt nereye? 1zmire; orada tehlike var. ye tub~ ?ulunmadıgı cıhe~e ~·~: cek grubunda yüzde J 6,31. yakma. Bir çok şehirle:-in nüfusu yan veya olan (Salnmank) ta riyazi ve fel77l 
kirın (s.1adet geçen ve geçtiktt!n sonra 1 Atinnya; bu mUmkUn def,11. Acnha ekssescle:ını behemehal tatıl gunu aydınlatma ve temizleme grubunda dörtte bir nisbetinde azalmıştı. Evvel- ilimler tedris edilmezdi .. (Burado. 1 tf 
bizde bir göz y::ı~ı bırakan bir tcbcs- Tü'rkl"rın· nrasınn kaçmanın imk"-· var apamaga mecbur olan esnafı 394 yüzde 8,34, giyecek ve ev eşyası 1 k d . t ik k ·ner·ı de 1 ~ ı " < ~ l k b d k leri geniş ve zengin cenup vilayetlerinin yı ınn n ar n yo on eşı 
sUmdUr.) Cümlesi şimdi cana 0 kadar 

1 
mıdır' Dunu C ald nnlayncak· sayı ı an un, muhtelif maddelerin- grubunda yüzde eş nisbetin ~ yü - d . 

1 

d·ı . . ) )'ii · em en • d .. k d" kl'k "l •· .. her tarnfındn umren ve refah görülur- men te nsten mene ı mıştır.. J~' 
uygundur ki: 1 mtimkilnse hı'ç dilı::iinmeden onunla e gosterme te ır.. sc ı göru muştur.. 1 k 1 d d 1 r ..iro · · · . . . .. . -,..-· B ld ahk · h f • ken, 1640 yı ınn doğru buralarda ya- me tep ere evnm e en e ıı>- _.k• 

Dunıtrı - A hissıylc söz soylıyen gideceldi Babnsı Uteessir olacak Ne u an m emesınce a ta tatı- cı•fte kah•'efer . 1 k" .. k b 0 

• k l r "'" . m .. I° ka kı l ak t . " şıyan ınsan ar uçu ı vergı verme . !eri zamnn ne kadar cahil ise e • Ju 

genç, saadet, fclaket,sürur, ıstırap, bun- "apabilirdi' Dimitri bu fikri kabul ede- ı nununn ay n o ar cumar e~n , k d .: d bil .. m h k l l d ı . kal rı~rP" 
lar 

,J ... •• • • • • h 1 lenmeye açıl d ı u reun en - a. rum a mış ar 1• tıklarında da o kadar cahıl · 1 
1,. 

hepsi itibari kelimelerdir. Her insan cek mi' 0 b t ebbüsleri arkalnmnk gunu saat on uçten sonra ru satna- . . . ı.i'l'o 
kendi dUşUnüşUnc göre daha doğrusu 1 • • nn u ~ . harek mesiz evlerindeki tczr.fıhlarda c.o.- Devlet demiryollan sekizinci iş- 17 nci asnıı son rubunda vaziyet da- Tedrı~tta ılım ve felsefeden ıJ• 

1 
çok insnfsızca znlımane hır et l ak T f'k ·· f l tak d N ·11· ·1 A hn berbat bir şekil nlmı.,tır. Madrlt civa- k 1 f' t" •t t t lk

0 olurııı ihtirasına göre bahtiyar ve yahut bed- ' b ışm ·tan maznun ev ı ve ru e- etme mın asın a azı ı ı e y- " n P sa ıye 1 ve 1 na e m ~ 
baht olur 1 olur. Ne kendisi, ne Cemal ~:1. yap:ı- ı 1 kl d •. .. h - dm arasında bulunan Çifte kahve- rındald köyler nhalisi açlıktan ölüyorlar- ( 1772) de Madriddeki Fransı:ı: . .l 

· mazlnr Cemnl ile bir daha gorilşmek Kası ıa ann a curmu meş u ya d H .. F. et v. · . 1 ld bilrııv 
Bedenin isteklerini tatmin kolaydır. b d d.'k d 

1 
d bu nasıl mü pılmıs ve maznunlar hakkında lcr istasyonu işletmeye açılmış 1

• u .um crı:;ıyı top nynmnz 0 u. (Diik de 5imon) (tspıınyada . rJ" 
Bunun yegane vasıtası servettir NU- ' u e 0 u ar arasın ~· kım m- mahkeme beraet karan vermistir 

1 
ve buradan da yük ve yolcu alın- Ahalinin mallan hnczolunuyor: mal bu- cinayet. bilmemek fazilettir) dı~ d" 

fuz ve iktidardır kuvvettir. Ruh. d'- kün olncak? .. Diyana ır ta acı B k h ıı· ··dd •. •· _ mağa bnşlanmışbr.. lunamadığı takdirde evlcr:ni yıkıp enka· ı Bu memleket ahalisi, kendiliğııt -~ 
• un ı d.. .. 1 . . d kıvrnnıyordu. u arar ma a ı mu eıumu _......._ d t?'. 

leklcrini tatnıin ise güçtür. Onun yol-ı uşunce er ıçın e ••• milikçe temyiz edilmiş ve had•se Bucada 7.ını sutıyor u. 1 her hangi bir §eyi ke§if ve icat eJe~ 
lnrı da :feragattır. lrfandır. Her ihtiras . . . .. •. . .. • temyiz baş müddeiumumiliği il .. , • • • • tspnnyoll~r bunlardan pek bizar olu- töyle dursun, hatta bıı,ka roille ,eı' 
korkak vesveseli mantıkçı ve he..ap- Dımıtrı duşunccli gol kenarmdn gc- temyiz mahkemesini ehemmiyetle Bır gardenpartı verıldt yorlnrdı. Bır çoklan mal ve mülklerini ke§if ve ihtıralnrıru da hakaret ve 

Çıdır Er k becl . h af 1 tlnirkcn Petroyn rastladı. Ona seslen- l"k d d k l . 1 o·· k bırakıp kaçıyorlardı. ı d . . • · me enı ru un sı: ve ha- .. a a a ar e ere yapı an ternyız tP.t- un a şam Buca Belediye hah- tık e .. .. .. . lya §nyan ad ederlerdı.. t f. 
kiki mahfaznsı haline getirmekle b:ış-1 eli. p vl . radan şezl kikatında, hafta tatili kanununa çesinde Buca Parti başkanlığınca 1 Hasta p k çok olumu mucıp olu-, Memleket dahilinde yapılan hC• :.~ 
lar Haz ihf kmas il · - etro og um, şu ong ge- k h k · 3005 1 · d.l yordu. ı~ııP' · ırasın ncı ı, s rur ıse . 

0 
.. 
1
.. k ında oturayım ay ırı are ·etın numara ı tertıp e ı en garden parti çok ne- I P 1 b- .. b nilik lspanyollnr tarafındnn a - JI' 

ruhun doyması d ckf H . . b. tir. o un cnnr - h l ka h··k·· .h 1 B l bah ka apnz. nr, utun u acıklı aahneler ki 1'•,,.-cm ır. epımız ı- p •t b na anlattığın dedik d meş ut suç ar nununun u um• zı o muş ve uca ılar sa a - .. d 1 k . h . .. . veya aykırı bir tavır alınnllı a I 
rer muhteris olarak kilçi.ik bal•ğı kovn-1 - c ro .a.. .. . 0 u- lerine kat'iyyen giremiyeceğine ve dar eğlenmişlerdir. ıçın e meme etin angı bucngında hı- l nı ordu 1760 dn bazı hükümet file~,.ı 
Iıyan, bilyilk balıktan b<>c:ka bı ....... y de- }arı senden ışıtince pek !nuteessır ol- b ·h t d · .. d ka- T rnz refah '"e servet duyarlarsa oralara >' •• • . I fi'' 

-.t ~'l" 1 n1 d H u cı c e aır serı uruşma ve • h d' lan Madrıd sokaHarının temız: en ..d 
ğiliz. Bir bnlık için ise hayat, tegaddi, duın .. Tahkik ettim, a a ım. epsl ya- nuni merasim yerinde görülmemfo avzı hücum e ıyorlar: oralarını da kurutu • . . . •. . .. k "/.D'' 
tahaff te ··1d ·b tt• 'lnn .. Bu sözler çok ağırdır.. Fena kalpli . . .. - yorlardı. ı ıstemı§lerdı.. Bu fıkır. yukse 

uz ve nn3u en ı are ır. ıse de, esasen ıkamet,..,a.l.ılannda tn- f] d dah'I ld .. h Jde _ .J. 
Bir insan içi!l mevut olan hnynt ise insanların uydurmasıdır. Matmazel işit- g~L k k t• 1 l ların 1680 yılında Madrit ameleleri ve bir sını ar a 

1 0 
ugu ~ il" 

. h b l h' d an urma sure ıy e ça ışan • V ·ı ,. t k 1 il , d ~e . . ti bunun fevkindedir Dünya telakkisinin mcsın, ele a >ası ıç uymasın. Ada- b · • h f ·ı· ·· Z aye ma amtn• çok esnaf fırka. fırka olarak kapalı ev- spanyo ar tara.ın an gazap v:· 
• • eli h b Urü""kl sU .. d" .. u mesaısı a ta tah ınc murnana· •. . . d 1 dd d'l . . B b 0ate ır mantığının annnasının pek çok üstün- mı vanı ar a s er, run urur t t k'l ed . w. beL - el el k • k lere hucum ettiler. Bır c;oklannın sahip- et e re e ı mıştır.. u e eri. 

•• l h ,__ . a eş ı emıyecegı ve ,us<.: 'JC an aşağı a 1 me fU• . . .. .. .. .. ' ki dl H"k.. esele~ 
dedir AlelLde bir adam için hayat bir Ba ıusus arp zamanı asar.wr adnmı' .. ·ı be kara d v lerını oldurduler En-alarmı yagma etti aya an ı ar.. u umet m 

· . . . ·· gore verı en raet nmn ogru b ld k . .. . .. . f 11 d ·· kk 5 hhi h JJ ~ 
acıkmadan ve dünya da bu nçlığı do- - Ama ~{:.ı~a D.ırn.ıtrı:. Ben bakınız olduğuna ittifakla karar vcrilmi, u a ı . Aynen neş- ler. Madrıtte hukumet kuvveti ve V..ayiı· panyo ar .an mure e~ c. 

1
• bildiıtP"' 

yuracak :~yadan ibnrettir. İşte o~lum 1 size :-r:tım ~~ıttikl:rımı;. s~ylemez olay- bulunduğu bütün alakalı maknma- ten eser kalmamıştı. Her teY tehlikede 1 havale. ettı .•. Bu heyet .. fı~.rın~. ri / 
bu gibi duşUnceler ve ihtiraslar içinde dım. Ben gorme~. lşıttirn yalnız, ka- ta ehemmiv,..tle tamim edilmiştir.. rediyoruz: herkea isyan halinde idi. Hatta Madrif-1 te gecikmedı .. Ve. cs~pruntul~tıı'"~ 
insan mu~ak.kak bedbaht. bedbin olur. bahatim yok.. . . Yeni Asır gazetesi Neıriyat in •abıta kuvvetleri bile hıraızlık. çapul· dan kaldır~ağa hıç luzum yo ı~eli ~ 

Hülfisa ihtirasın mcnhaı olan beden.. - Petro; ben emınım sen JlUltma- Makbuz pu)Jarı Müdürlüğüne culuk ediyorlardı. ilan ycrlennden oynatmak tch ""1' 
Faragatin, hakikatin ve tckamiilün zcle sadık, vefalı bir adams~. Sıkı tut • • • Gazetenizin 9 temmuz 1937 ta- lngilter sefiri 1699 da hükümetine yaz- tqebhüse ııirişmek demektir.: 

13~ 
mesnedı otan ruha doğru yaklaştıkça aszını; bundan sonra kes dilınt. Ben Halktan ıstenılmıyecek ırihli nüshasının, dördüncü sahife dağı bir mektupta (ekmek için her gÜn başka ecdadımız pek aıa pistık " 
arzu ve isteyişlerini kaybeder ve bu ta- seni severim. Yakl!lŞ bana; matmazelin Belediye veya idarei hususiye üçüncü sütununda : Seferihisar 

1 
bir, iki ki§i öldüğünü, Htibi, bir ekmek· yqayıp gitmişlerdir. O akıllı ;dl 

lepler yerine ruhun yüksek ve ermek çobanla konuşması lazım. ler tarafından itletilmekte olt..n kamyonlannda şoför muavinliği çi önündeki izdihamda bir gün bet ka· yaptıldannı bilen ecdadırnıı: ·,;ıı' I 
iradesi kaim olur. Ve insan kendisini Pe•ro gözlerini nçarak nfaı:amış bir elektrik müesseselerinin halk-

1

1 
yapan Arap Hasan adındaki şahsın ' dının çiğnenip hayata gözlerini kapadı- ki huna tetebbüa etmemişler •• b~ 

insaniyet dairesinin bir halkası bilerek hale geldi. Dimitri devam cttı: tan yaptıkları tahıilat mukabi· zabıta tarafından dövülüp kendi- ğını ıehrin aefaleti yetişmiyormuı ıibi bir tcY yapmağa halt ve salah 
ömrilnil huzur ve sUktln içinde geçi- - Snkın benim bu söyliyeceklerimi linde verdikleri akbuza yapı - 1 sine iftira edildiğinden bahisle C.1 civardan da yirmi bin dilencinin payıtah· yoktur .. > cevabını verdi.. ~ 
rir. Ne bcdbini, ne nikbini ..• Mütema- kimseye açma; memleket i§i bu; Türk- tırdıkları pul bedelini halktan al- M. U.liğinc şikayet vaki olduğu ya- J ta hücum ettiğini) yazıyordu. Hükümet te bu teşebbüsten ,1 
dl bir sai ve iman.... lerin kulağına giderse bütün çalışmamız makta devam ettikleri nafıa ve- zılmıştır.. *** ti .• Süprüntüler yerlerinde kttlclı·, ••' 

- lki atlı, bir yaya dağların arasın- beyhude olur. Sana bir dostum . gibi kilet!nin nazarı dikkatini cel- Bu adam, üzerinde esrar bulun- Umumi vaziyetin çok fenalaıtığı 1 700 .................. : ........... ••'[;/: 
clıın aşarak Bozdagı köyünün içine gir- itimat ediyorum. Diyana; saf, cahıl ÇO- betmış ve vekalet alakadarlara duğundan gümrük muhafaza me- tarihinde kral ikinci Şarl oldu. 111panya 130 kılometre 
mlşlerdi. hanı~ ağzından l~ alı~or. ~uras_ı cf~- yaptığı bir tamimde bu gibi pul morları tarafından yakalanarak tahtı, Fransa kralı 14 ncü Luinin hafidi e· "( l t ko~usurııl 

Menner olukta Yunan neferlerinin ter diyarıdır. Glzlıce kim gelır, kim gı- paralarının abonelerden alınma· resen C. M. U.liğine sevkedilmi~ ve Beşinci Filibe intikal etti. Kral hanedanı ISJ { e 'I 

hazırladıkları muntazam bir sofrada der ondan öğreniyor. maıı ve bu pullann tirket tara· esrarın muayene ettirilmesiyle ev- arasındaki bu tebeddül. dahili idarede kazananlar fı~ 
yemek yiyorlar. Ve konuşuyorlardı. lcabında yüzünü okşuyor. Para ve- fı_n~an !aJ?ıftınlmuının temini rakta görülen noksan1arın ikmali de bir çok değiıildiklere eebebiyet ver- Ankarada federasyon ta.r\~ııı' 
Bu his ve fıkir kaynaşmaları içinde üç riyor. Anladın mı şimdi işi sen!. r.1 .. '.".t~~~:.t.1.r...... • için c. M. Umumisinden polise ve- di. ı 700-1746 yıllan arasında hüküm tertip edı'len 130 kilornettt:ı· . d h • .............. •••••• . ." ... 

ost, crşeyi unutmuşlardı. Bir çobanı - Ya! .. Allah kahretsin söyleyenle- sin olur biter. rilmittir.. süren yeni kral, ispanya işlerini yoluna siklet koşusuna İzmirli bısı 
sofrasıruı almak, onunla konuşmak, rl.. Bir daha açarlarsa tıkarım ağızla- Bahusus Diyana; senin velinimetin Kendisi zabıtaca yakalanmadığı koymak için İspanyollar arasında işe ya· de iştirak etmişlerdir. . (~ 
çamlar arasında gezmek .• Şarkı söyle- nna taşı; bizim Diyanamız melektir. sayılır. Onun hakkında söyleyeceğin gibi zabıta tarafından da dövülme- rar kabiliyette kimseler bulamadı. Bütün Bunlardan Orhanla E~'fet Jdf. 
mek ... BiltUn. bu ~~reketler neferlerin, - Öyle kabadayılıkla olmaz; iyilik- sözler seni derhal cepheye Türk sUn- mİ§ ve bunun için de bir id- müpvir ve iı adamlannı FranNdan ve kara) ikisi de birinci gelrn1

' ~ 
hatıl TUrklerm ~ozUnden kaçmıyordu. le anlatmalısın .. Karışmayınız böyle il- gUsUne kavuşturur. Rahatını bozarsın. dia geçmemittir.. ecnebi memleketlerinden ııetirttL lapan- lzmirli Bayram bir tekc~l~:..ci~ 

Yunanlılar, blzım lcumend•nın kızı, lere; Diyananm göril§mesinde, iltlfa- Az.iz canından ol~. Hadisenin oluıu ıeltlinde hemen yolları ihmal ve tavaiycleıini hakaretle le üçüncü, İzmirli Kazım l>W'. 
bir çobanla, ne münasebet, di.lfman bir tında milletimiz için fa.vdalar var. Der-- - BiTMEDi - tuhihini rica ederim.. kartılad1. Maclriueki Fran.ea sefiri Betin- mitlerdir •• 



YENIASIR ......... --
Zonguldak ve Kütahyada iki 

büyük santral kuruluyor 

Kütahya santralilelstan-

ŞARK ' p AKTININ METNi bula kilovah 1,22 kuruşa 
elektrik verilecektir 

Akitler, müşterek menfaati erini alakadar eden mi~::::~·~~.bol..;~1 ~::=±7:ı::::s~. s:1::::~:..~:::. ~ 
heynelmilel her türlü ihtilaflarda birbirlerile ;;,::'~,~-:~·b~~~·~;..·1:::.~'.:.:t~ltr~u~:~~01~:y~ ::ub:~=::hat-

zırlanmııtır.. !arına 3.248.000, Karaköy - Bursa hava • • d b ı k h d t b kt l Etüdleri en ufak noktalanna kadar hattına 477.000; JZmit. Gölcük hava ıstışare e u unma ususun a mu a ı ır ar bitirilmiıt olan bu iki enerji kaynağı. hattına 82.000; KUtahyada kurulacak 
Zonguldak ve Kütahya santrallandır. fabrikalara \'e ocaklara cereyan verile-

ı,J, ahran, 1 O (A.A) - Türkiye, 1 4 - Mütearrıza d:;:= doğ:"' 2:niy;ti as k~:s:yine ~~~e~t~r. c?il;k =llere baş vuracaklarin'ı ti:.n~~d=lyo:~:~: ~~;ı;ın:m~~ ~~~ ~=~:r;ıa!:ı~~OOEo~~~: - ~::: 
~ ectiran, Afganistan arasında im- ruya veya bilvasıta yarclım veya Bu hüküm .. mezkfü yu.~sek !,lc:ıdın bıldırırler.. . . 

0

Zonguldaktaki santralın yalnız kömür Uzerc ho\'a hatlarına da mecmuan 4 
"iıt n ademi tecavüz muahedesi- müzaheret.. bu halde luzumlu gorecegı ted- Madde 9 - Bu muahedenın hıç havzamıza beı ıene ıonra 104 milyon milyon 397.000 lira harcanacaktır. 
'1~tni ~§ağıdadır : Aşağıdaki haller taarruz hareketi birieri it~ihaz e~mesi hakkına za- b~r. maddesi yükse~ akitlerclen. he~ kilovat saat satabileceği hesap edil- Transfomınlörler \'e kontrol Aletleri-
~ ~dırne, Majeste lran Şahin- olarak sayılamaz. : rar vermıyecekt.t.r. .. , . bın tara~ı~clan Mılletler cem.ıye~ı miştir .. Santral takati lmk bet bin ki- ne 

600 
bin liradan biraz fazla masraf 

~~Jeste Afganis~an kralı ,Ma- 1 - Müdaf~ai nefis hakkı.nan ~ul- . ~adde. 6 - '! uksek akttlerden bı: j paktı .mu~ıbınce .der.uhte edılmış lovat olacaktır .. Bu büyü~ santralın ku- yapılacağı hesaplanmıştır. Arsa, me-
~ralt kralı ve Türkıye cümhur )anılması, yanı yukarıda tarıf edı!en rı dıger bır s?lı~ devlete ~arru~ :eter olan vecıbc:lere hıç .bır s~retle zarar ruluı masrafı 5.100.000 lıra olarak he-
t.L,._;- ellerinde olan bütün vası- taarruz hareketine mukavemet.. se yüksek .ık.ı.tlerden dıger bırı bu verecek tckılde tefsır edılem .. cz.. .. 1 saplanmııtır.. Santralın işletme aerma- mur evleri \•e saire de hesaplanmak pr-
-~ la pak devlete kar M dd 1 O f d t 1 tiyle bütün tesis masraflannm yeldllıu---..L_- ara rındaki dostluk ve iyi 2 - Milletler cemiyeti ttnın muahedeyi •. 1utearrız şı a e - ransız~ or .. nus-

1
yesi, 55 - 116 bin lira arasında olacağı 

..... ~ k k l k h la k ) b h nun on buçuk milyon liraya yaklaşa-~ · .. rnünasebetlerinin muhafa- on -alh~ı maddesi mucibince vu u- ihbar vuku una lüzum a ma sızın .. a. o ra yazı mt§ ve ır~r. nus ası tahmin edilmektedir. Santralın Ça-

~ h:L.ı k d ) 1 d h b fı cağı tahmin edilmektedir. 
c!oi QQim olmak arzusuyle ya- bulacak hardtet.. feshedebilecektir. . . a ıt ev et er en er ırı tara n- talağEtnda Direk harmanı mevkünde ku-

da k ~ 1 1 rd d 1 la b hed be Santralın biri linyit havzasına ya-~ u barışı ve emniyeti bu 3 - Milletler cemiyeti konseyi Madde 7 - Yükse . ~ut e .. ~n an 8: ı~mış o ~ .u. mua ~ Ş rulmaaı en muvafık yer olarak görül-
~ . de umumi barışı Milletlerce- tarafından ittihaz edilen bir karar her biri kendi hudutları ıçınde yuk- ~~e ıçın .. akdedıl!11:ştır .• Bu ~uddet müştür .. Kömür süprüntüsü yakılacak km ve Porsuk çayı kıyısındadır. Kü
~ Paktı çerçivesi daire.sinde mü- mu~ibince veyahut. M.illetler CC:~i- sek akitlerden diğer bi~i.nin müesses hıtınce yuksek akıtler~e~ bırı tara- ve yüz hdJ'r işçi ~l~caktır:. Beş sen~ tahya santralı senede 640.000 ton linyit 
~ zırnanlarla temın maksa- yeh paktının on beşıncı maddesınm müesse.cıatmı devirmegı veyahut bu ~ından. altı a!w evvel. bır ı~bama~e eonra hava hattı uzennde kılovat aaatı nrfcdecektir. Elektrik kilovatının sa-
1928 ~a.reket ederek 27 ağustos tatbiki icabından olarak yapılacak diw er devletin topraklarında nı- ıle f~~nh teblıg edılmemış ~ldugu 50 • 60 paraya utmak imkanı görü- tış fiatinin sautralda 0.75; Kütahya sıt-
al.. ~~ihınde Pariste imza edilmiş I bir hareket .. Ancak on beşjnci mad- g . te zarar vermegw i is- takdırde muahede be! senelık ye- lccektir.. Santralın aathğa enerji çoğal- nayiinde 0.61; Kütahya - İstanbul bat-
~ 1 zam ve emnıye · b' d · · d h · "d · ini ı ~ ten vaz geçme muahedesi denin tatbiki icabından olarak ya- .hd f d ·rhlı çetelerin birlik ve- n_ı ır ev~ ıçı? a a ~ızamı. aıre- dıkça ve santralın yıllık işleme zamanı tında 1.22; Eskişl!h e .75; Karaköy 
~ .ce kaffesi gerek Milletler lpılacak müracaatin taarruzu ilk ola- tın :e e:~ü~:e;in kurulmasına mani sınde .yenılenmıs .a.ddedılecektır.... . fazlala,tılcça bu Eiatlerin de dü,eceği Bursa hattında 2.42; lmik - Göldlkte 
Nı~ l>aktiyle hemahenk olarak rak yapmış olan devlete karşı olma- Yl ş · hh .. ed Akıtlerclen bm tarafından feshı tabii görülmektedir. 1.55 kuruş olacağı teshil edilmiştir. 
'-a; :i~rinin vaziülimza bulunduk- sı meşruttur. 0 ~:ddt;88 ::_t 27 C:i'ustos 1928 ta- takdirin~e muahede muahedeyi fes- Kiitah,-a Santrala.. Projeleri hazırlanmış olan bu ıer.. 
-..__..,er rnuahedeler mucibince 4 - Yüksek akitlerden birinin h kk dak' hetmemıt olan devletler arasında Kütahya santrala lıtanbula kadar mik santrallardan başka, Sakarya neb-
.._-:YC\at: w • . 'hl' h ten vaz geçme a ın ı ... 1--L d ed 
._ILL;;"' vecibelerini tamamiyle 27 agustos 1928 de Parıste ımza rı 1 arp ed .b. 1 rner ı o ~ta evam er.. cereyan verecektir.. ri _ tmik gölü; Adana _ Kayseri; Fce 
-rıt la • uah e mucı mce ara a- B ahed "k k "k'tl rd ~ o rak bu muahedeyi im- edilmiş olan harpten vaz geçme umumı m . · 1 u mu e yu se 8 • 1 e en tlcinci beş senelik sanayi programına sulan; Fırat ve kollarında kurulacak 

1- ""-~ Vcnniıler ve bu maksat- muahedesine muhalif olarak teca-ı rında mahıyeedt veb.ml enkşebı .~t~. 0 ~hrsat. her biri tarafından kendı kanun- girecek fabrikalann mühim bir ltıamı- olan santrallann kuvvet ve faaliyetle-
-ocaı-•- ~-'- ·· · ·ı- l n zuhur c 1 ece u un 1 ı- la .. ~--..ıik edı'lecek ve L ~ -~ "'fC'llinşah, İran hariciye vuz veya ıstı asına vey.t.hut harbe 0 su . . , . . nna gore U1BU • ge- nın bu santraldan cereyan alabilece11. yer ri sahalarına kunılmUJ olan rasad D-

~(._ ~lana B. Samyi, majeste müracaatine hedef olan devlete yar-1 lafların ha! ve tesvıyesının hıç hır n~l sekreter vas~tasi~le Mı!letler ce- lerde kurulması dU,ünülmektedir. tasyonları tarafından son tetk.ilder ya-
~ •hatan kralı Afgan hariciye na- ı dım hareketi.. zaman muslıhane vas!talardan baş- mıyetinde tescıl edılecektır .. Genel Santralın takatının 57.500; senelik pılmaktadır. 
~~~B.~~M~~med M~e5-Y~~ ~~~enb ~rt~~~mmı~~~m~~re~~~~~·~~~ce-~-~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~ 
~ ~llJeate Irk kralı, Irak hariciye 1 biri. ~u m.ua~ede~in.~.ördüncü JlUl~- ması Jü.~mun .. ·· ~sen tes~.ım ~~mış rnı~etın .dı?er a~sına .da malumat y ugoslavyada Kadın yüzünden 
~ .. Ekselans Naci Elasil ve Tür- desının ıhlal edıldıgme veya edıl- olan yuksek a ... ~ler bu huk~.u te- verılmesı rıca edılecektır.. d k l 
tİciı-:'1rnh~~ başkanı da Türkiye ha- 'mek üzere clduğunn kani oldu~u yit ederler •. Ve bu ~usu~ta !uksek Saada~a~ sarayında 8 temmuz Yeni kanunlar kan O Ü dü 
FtiiM.. .. "ekılı Ekaelans Dr. Tevfik takdirde mes~leyi derl-.al Milletler akitler arasında tesıs edılmış veya 1937 tarıhınde yapılmıştır. Bel ad lO (A.A) _ Parla- Babribaba sabilpark gazino-

~~} ~·?~ka:rt~~~~~.ıı.. . ........ A;~·;ik;,""h~~~· ··ı;;,-;;;~;·;,~~ .......... İ .............. I .. s .... V .... e .... Ç ................ :::::d~~.~;'i.":!eketl:"ın!: :':1d:ğı~;~:ı!~::. t0t!~; 
!'itlG rı~n dahili işlerine, her suçlar hakkındaki kanun layıha-
~frn~dahaleden mutlak surette B 

1 
• .,.1 .ll l C • • ıını ilk kıraatinde 83 reye kartı meselesinden Mebmed oğla 

'İt ederk;aacti takip etmeği taah- ay an Ame ı· ayı yetmış 1~1ı. et .er emıyetı '149 rey ile kabul etmi,tir. Cevadı çakı ile yü:zünden ve 
._~adde i' Y"k k "k' fL CeTÇIVesınae calışacak BelS(l'ad, 10 (A.A) - Ayan ellerinden yara1amışbr. 

"tt.ereıt - u se a ıt tara aar ' ' meclisi bugün iki mukavele ka- •••nu•• •• 
~\ini . hudutların tecavüzden • k • t v kt J\?~skova, 10 (A.A) -. tav~ bul etmittir. Bunlardan bir ta- Y • Ad 
~~t ed Yetıne riayet etmeği taah- } } ayyare aramaga ÇJ ) barıcıı:e na~ırı Sandlerın tcre!ı-)nesi 9 Sonte,rin tarihinde hudut eni am 

lı . -_erler.. ne venlen zıyafet esnasında Lıt-J I ••t d. t . b hak 
~··~de 3- Yüksek akitler m·· - vinof bir nutuk ıöyliyerek ez-ıtat arının mu ema 1

• amıra • - 184 üncü sayısı çıktı. içinde 
~ l'rlcnfaatl . . l"k d eduş- Los Anjelos, 1 O ( ö.R) - Mcş-,riyor ve bu defa vaziyetin çok kö- cümle demittir ki: 1 kında Yugosl~vya ıle . Bulgarıs- İsmail Hakkının Dağ ve insan, 
ilır ~'lrnilel erı~ı a a har .. ~~ hur Pasifik kahramanı Lady Lindy tü olduğunu söyliyordu .. Onun ce- _ Sulh için mücadele eden ı ~an araaı~_da. ımza ~dılen m"!-
~l~flarda ~ab'ıylet~el e~ . turdu ive Frcd Moonanın kayl::.olması Ame- sareitini kaybettiği şimdiye kadar kuvvetler harp için çalışan kuv- : k~vele, dıgerı 3 eylul 1936 ta~ı- Dostlarıma başlıklı yazıları, 
L lllllh~L h ır ır erıy e ıstısare e rikada derin bir teess:.ir uynndınnıs- ·ş·t·ı · .. "im . ı· vctler ka..1 · k" • d 1. hınde Belgradda Yugoslavya ıle H. Avninin, lstanbul'a dair bir 
'llt ··~ ususunda mutabıktır- . . ı ı ı memış, goru emış ı.. uar azım ar, ıra e ı ve Al d k' h f 

~·. ıtır.. Pazar gününden be~ı Amerı- Kolvardo harp gemisi de genç müttehit deiildirler. Bunun İçin 
1 

?1any~ a1raaın uka ı lavd~ se er- kaç satır. Safer Aytekinin köy 
k ~'IA..J.ı k d b l , A eh Earhar- . lh• t I d. -· . k"l d "'"'ne aıt o an m ave e ır. k' D ~d~c 4-Y"k k Ak'tl d h a a aş ıca me'\ZU m kızı aramağa çıkmıştır. lngiliz Aşı} ,su :.ın eme ıregını tes ı e en R .J •• •• postası, H. Bozo un ubrovs-
.1 iieri rn u hse. adı h~rb:nh elr tın ı~aybolmasıdır.. kruv .... d k . k . . Milletler Cemiyeti ve Kelloi oakt- uyaaa gormUŞ k·ı, Dr. lzzeddı·n Şadanın Ya-~ t uvace esın e ıç ır a - . azoru c genç ızı arama ıçm I . I 
)' bierelc münferiden erek bir ve- .s.e~i~gton ismindekı ha-\·a ge- bahriye nezaretinden emir almıştır. arıy e ~ıntakavi ~ütekabil yar: Londra, 10 (ö.R) - Gazete- şar Sabı''ye cevabı ve Akd 
~ d,rden fazla d'- dg l ti b' J'k mısı hala genç hava kartalının pe- _ _ dım, mu,tcrek emmyet ve gayrı1 1 • bir hadise kayded. or 
~.~~er akitle d ıgerb' ~v eke ır hl • -ı şinde ümitle dolaşmaktadır. s 'l A • kabili taksim ıulh paktlannı tak- 1 

,er gBarımp emt'de Albert caıdyde-- hastalıkları tefrikası, lsmail ~ r en ırıne ·arşı ıç · b'I l Q l.I E:9abrıka- . e et k I" ı· 1 ar. u ' f .k 
h ~~~hareketinde bulunmama- Tayyare gemisi gecelen 1.e yo- Tı r 1 vıy me azımge ır. • ,sinde oturan Mi11 Ethel isminde Hakkının Hayatım le rı asa 
. Ata .. hut eder.. )una devam ederek Ye taharrıyatını sında ı·nrı'la"'k Sandler ... ıon ıenel~rde~ hüı· bir 1-adın. iki çocuğunun öleceii- var. Ayrıca politika, iç ve dıı 
~ oı: -~~daki haller taarruz hareke- geni!Jleterek genç kadını aramakta- Ti rCanl~ra ~agmen l~v.~ın Mılletler ni rüyada aömıüf, filvaki o Riin l k·t Kıı.ttü t tkik-

1~11: &.dd . . d G · · d' S D' · em\yetı cerçeveıı ıçınde beynel- • • .. d b. k ku soıye e, ı ap, u r e 
_ ı__, edılır : ır.. emı şım ı an ıcgo cıvarın- Paris, 10 (Huswi) _ Hellingı- .1 1 t "k· . • . d ıkı çocup a ır azanın r- . I . hu-

ı .,arp ila"nı dadır .. Ve vetmiı:a iki tayyare hava- ford c· dak" b" d d b. mı e etrı ı meıaı sıyasetme e- hanı olmuftur. Bu hadise gazc- • lerı haftanın düşllnce erı 
C)L - - 1-1 ·• " ~ ıvarın ı ır a a a ır vam edec -· • b·ıd· · f ı . · •· N il t..~ bir arp ilan edilmeksi~in dahi lanar~~ her saha üzerinde bir iz.bul- si!ah fabrikasında müthia bir it- egını 1 ırmıt ır. telerde mü~k~f!l.edilmektedir. lisalar~ H. ttl~ ~~ız ın . a 
~fttıd de~lf'tin silahlı kuvvetleri mak ıçm çabalamakta devam. edıyor. tial olmuştur. Facia hakkında alı- Betbahtlığı kal i A kız geline Zoıula dan çevırdıgı Merdıven 
'ıtı11l it:~. dığer bir devlet arazi- Genç kadın hakikaten bır kaza- n.a~ ilk rakkamlara göre 820 ki- d nail l adh Rus bikiyeıi. kısa tetkik-
), 3 ...... ~:·· . . nın kur~nı ~ld~ı mu: .. 'ı. ~ır surette yaralanmıf, on bir eğil miydi? ÇU anmış ar .. ler, Fikret Mualli'nın resim 
ilı ~\'a ku:evletı? kara, d~nız ve- Bu ~Ilı degıldır:. Bır radro ~u- kıtı yanm14tır. Facia mahalline Sür~eli sokakta Yusuf oğlu Karşıyakada Ordu s~\c:agı.n• ve karikatürleri, Epikür'ün 
~ tdi'- vetlerı tarafından harp 1 esı;esesı, Bn. Amelumın tehlıke t~a- hareket eden vapurlar adaya Hamdı Fatmanın umumi evin- da lbrabim karısı Emıne ıle b h • ·ıı · · ı4 ü - f 
"it .ı llllck8 • • d h' 1 d·- · rc1·w · · · · k ' d b 1 k a çesı ı vesının ucu or• )\ ~\'ler ızın a ı o sa ıger retı ve ıgı zaman onun sesım ~v- yanafamamı,lardır. Hadise hak- e . u unan sermayelerden kızı Hatice, bir yeme mese- B F.k. 
• ~fya ı~ a~azisine, gemilerine ve- ı vetle ve.. heyecanla işittiklerini ıf:ı- kında mütemmim maliımat alı- Rasımeyi çakı ile sağ kalça- lesinden gelinleri Huriyeyi fena ması. u ı ır mecmuasını 

re erıne taarruz edilmesi .. 
1 
de eylemİ§tİr .• Tayyareci kadın tıt- namamıstır. sından varalamıstır. halde d6vmüşlerdir.· okumanızı tavsiye ediyoruz. ----

üzere ben. bu davayı halletmeğe ıne- - M~ftü hazretleri bu umura müda- sinin yaptı.iiiabahaU bir takım eli l -. D~mek dllşmana uhire sa~ 
murum. Sız ne deyU düşman sefinclc- hale edılmese daha iyi olur! eteği tutmaz halka yükletip bir sürü geıru kiralamakta, mahkem.el,ere. ~ 
rine hilafı ahit uhirc gönderip halkın Demiş. ŞeyhülislAmın da inadında ıs- olur olmaz şayialarla hem İstanbulu lara hakaret etmekte devam edecebl
~üne ~~kletmeği biliyorsanız, bl.z dahi rar ettiğini görünce bir takım bahane- ayağa kaldırdı, hem de bunca kan dö- niz öyle mi? 
muştekının haklı davasın velev ahit- lerle başından savmıştı. 1 kUlmesine, can telef olmasına sebep - Biz orasını bilmeyiz. Gemi kira
name hilafına olsun göreceğiz. ! Şeyhülisl~m. sarayın İngilizlerden oldu. Bu seCer de kendisinden alacaklı larnağa, zahire satmağa gelince, i.steJ'.. 

~ ·~ · Cevabını verdi. Kadının, sedirinden korktuğunu bilmiyor değildi, lakin mol- bir tebaalının lzmirdekl kadunıza seniz size de satalım. size de kiralıya-
~n: Tok Dil Yefrlka No: 78 yarı kalka, kalka, yüz.il kızarıp, sakalı Ialık damarı tutmuş konağına girdikten dava açması üzerine, mahkemede söy- lım. Kendi menfantimiz için hepsini 

'-- titriye titriye, el kol sallıyarak kendi- sonra da Galataya adam gönderip: t lemediği sözU. yapmadığı hakareti bı- yaparız. Biz yalnız Ven.edik. korsanlan-
~~ \'e 1 sine söylediği sözlerin manasını da ter-' - . Şu İngiliz konsolosu denilen ita- rakmayıp, (Devleti aliyeyi Osmaniye)- na değil her kim bizden kalyon ve ge-'"1ilQ ~ ~lre. halkın sükUııe da- nın burnuna sokarcasına uzatmış ve cümandan anlamadan evvel hareketle- fir bı dini filluıl huzuruma getirin! 1 nin şeref ve haysiyetini payim81 ile sil- mi isterse satarız kiralarız. 
~ '-dra:k takdirli bir mektup yaz- davanın görUldüğünden beri her iki rinden hisseden Balyos, sunturlu bir 1 Emrini vermişti. ŞehülislAmın adam- kinip, çıkıp gitti. _ Ya aram~ ahitname! 
~ ~ rn da valiye hemen buna tarafa tercUmanlık eden de: küfürle, omuz silkerek geri döndil. ları İngil~z konsolusuna varıp ta: 1 - Peki ne olacak? Beni buraya da- _ Bu kabil . lerle ahitnamenin bozul. 
l.ı. '1 ~~\'erip, işin tahkikine kadar - Bu efendi bu davayı dinlemeğe Hızla mahkemeden çıktı, gitti. f - Se~ı Şeyhülis!Aın hazretleri isti- vette.n maksat nedir! mıyacağını bil~ için yapıyo~ 

~et. ~A~n (feUıini) yazmıştı. Ama, salahiyettar değildir. Devletle yapılan Kadı buna 0 kadar kızmış, 0 kadar yor deyınce, konsolos bu davete şaştL t ŞeyhUllslAmla komolos aradaki ter- lzm' B 
1 

b 1 ....... haklıd -na L- ha • b h"d k · · l Ş hüt:-ı.a __ l ır a yosu u ~.... ır. uer t siyası ir a ise ahitnameyi o usunlar!. sınır enmişti ki hiç durmadı, birin üs-- ey ~ a ne alakosı olabilirdi.Pat- cüman vasıtasiyle görilşmeğe koyuldu- Mahk . hakare . b 
~~ Za ah . ı· l t" b' ka 'kh ed 1 ·ı· 1 d . . - emeyı tine ne uyu-.. ~ buı Demişti. ten itnameyı e me a an une ır tarak vakayı bu sefer daha rı an e ngı ız erin adamların an lar. ŞeyhUlıslAm: 
~ ~ lngi;:an İngilizlerden birisi Semizli bu yarısı İngilizce, yarısı Os- tamtaraklı olarak Şeyhülislama yazdı. bulunsa belki i(ın ruhnniyeti cihetin-! - Ne olacak? Bu adamınızı buradan rursunuz! 
~.~ak da Balyoswıdan dört yük maıılıca yazıları okudu. Hakikaten ora- ŞeyhlilisLlm bu mektubu aldıktan den Şeyhülislam bu yolda birşey gö- 1 alın! kaldırın! dedi. - Kendisinden soralım. Lakin bu 
~~e mu vası için Haşimi (zade) da, Osmanlı imparatorluğu memalik.in- sonra geçcnki hadisede ayak direyen rüşmek için Jtendisini isliyebilirdi. o 1 Bu söz konsolosa dokunmuş olacak kad.ar cüzi bir iş uğruna bir Balyoısu 
~ ~1:'~tle alacağının m:ıh- de bulunan İngiliz tebaalarının birbir- ağalara kabahatin kimde olduğunu an- da yoktu. Bu düşüncelerle kalktı, Şey- ki, kızarak: yerındcn kaldıramayız. 
~,~i bltnu ı ısternişti. lcrinden iki 'yüke kadar alacak dava- latmak için Melek Ahmet (paşa) um hülistamın yanına gitti. f - Onu oraya kralımız tayin etti. Biz ~e dedin, ne dedin! Demek Bal
~ ~e fırsa~ sayıp, derhal Bal- ları olıgsa Osmanlı imparatorluğu mah- yaııına gitti. Paşadan 1stanbuldaki In- l Şeyhillislfun konsolosu evvclıi neza-' nasıl kaldırırız. yosun yaptığı işlerde sizin parmağınıs ' ı~;. tnilb~~ini gön~7rdi, kemelerinde hal ve fasledileceğt, fakat giliz konsolosu mnriictiyle İzmirdeki ketle karşılayıp, beraberinde gelen tcr-1 - Bre! bir melunun devlete düşman varmış öyle mi? 
~. >"tlJı: ak e ı. lngılızın kendısınde bundan ziyade olursa bu davaya baka- Balyosun tedip ettirilmesini ve daha cUmanla hususi bir odaya aldı. Şerbet- olup memleketimizde kalmasına nasıl - Olsa ne çıkar. 
~ 1'e d.i~~lacağı olduğunu söyle- mıyacaklan yazılı idi. Bunu iki taraf iyisi onun oradan alınmasını istedi. E- ler getirtti, içtiler. Bir müddet sonra 1 cevaz verilir. Elbet te kaldırın? Şeyhülislam Behalnin kan beynine 
\ ~ ~ll'ıldığ 1 

sordu. Balyos, müba- devlet kabul etmitşi. ğer alınmazsa halkın rahat etmediği Şeyhülislam ağzını açtı başladı şikd- _ Ona siz kanJamazsınız, 0 bizim sıçradı ve ayağa kalkıp oda uşaklarım 
~~~•na kızıp dururken, bir Kadı bunu dinlemiyerek sorguya de- şöyle dursun?! Devletin düşmanlarına yete: bileceğimiz iştir. çağırdı: 
~ ~rislnin Osmanlı im- vam edince, İngiliz Balyos hakarete ve zahire satmak, gemi kiralamak gibi ha-j - Sizin dedi, 1zimirde bir Balyosu- - Nasıl sizin bileceğiniz işmiş? Biz - Götürün şu melunu paşaya; Yedi

\;.__ ~ '-ne alacak davası aç- alır' IÖ)'Jemele bef1acb. ıc.lı bundan inliltlerin devam edeceiin! uzun uza- nuz var! Bu adam ne devletimizi taw- burada tq mıyız? Bostan korkuluğu kuleye hapsetsin! 
~ ........ ~ IC.oJDun- dllha ı.la lmarak: dıya saydı, döktil. Fakat Melek Ahmet yor, ne vicdan, ne insaf tanıyor, geçen- mu? Elbette kalkacak. Fakat konsolos hiddetle: 

-ııııı--11111111••• pbnp W.. - .. meltmf Şer'I ... mukteusı (Pap): ' 1erde dHfD'•nlara ı.ahire aatmq, kendi- - Kallanıyacak!. · - BiTMEDi -
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Meşhur sinem::ı yıldızı Loretta Young 
1 Holivuddn .Da~yl Zanuck _müessesesiyle 
yedi scndık hır kontrat ıınza dmıştır. 
Bugün kıymette o1an bir sinema yıl
dıziylc yedi yıllık bir kontrat yapmak 
cesareti ilk defo gösterilm~ştir. Amc
ıikada en uzun vadeler, kontrat için 
üç senedır. Ekseri yıldızlar filim veya 
bir sene üzerine angaje edilirler. 

Bu kontratı imzal::ıyan müessese mı
mına bc,ı. anatta bulunan Mister Dar· 
ı·yl, gazctcc.ılerın bir sualine şu «:va
hı vermiştir: 

- d..oretta Young ölmiyen bir yıl
dızdır. O sanat kabiliyetiyle h:er devir
de değişen, her zevk önünde kıymetini 

1 dünyc~ a tamtacnk kabiliyettedir. Onun 
1 sihirli güzdliği ve sanat kabiliyeti mü
essesemizin uz.erinde te' akkuf ettiği hu-
sıısiyetlerdir. Biz seks sanatı değil, sa
natın kcnclisini istiyoruz. Sinemalar hal
kın kültürel sedyesini ölçen müesse
selerdir. Biz bu davada halkla berabe
riz.> 

Loretta Young bu mukaveleyi iınzn
ladıktan sonrn gazetecileri kabul edc
ı·ek düşünccleı·ini izah etmiştir. Genç 
kız bu mülaknt esnasında gazetecilerin 

Sehhar 
Paris sergisini ziyarete gelen Bn. Germame 1 her sualine cevap vereceğini ve hiçbıri-

kaybctmiş, bnbası da bir kaza netict'- çevirdikleri :filimlerı umumi sincmn- sini geri çcvirmiyeccğini vaadettiği için 
sinde ölmüştür. )arda f;Cyre gider. Haftanın pazartesi ı gnzcteciler bundan azami surette isti- M~s Loretta Younğ 

On bir yaşında, hayatta yalnız ka- geceleri kabul gecesidir. Arkadn.~l:ı- 1 
iade etmeğe hazırlanmışlardı. Gururla söyliyebilirim ki fazlaca Şimdi seviyor musunuz? Bir yıldız lan bu schhar kız için Amerika geniş riylc •pocker play> yapar. Gayet nz Ona ilk suali Motion Picture mu- güzelim .• Vücuduma ihtimnm gösteri- Sevmeden yaşanır mı? 

bir mcvzudu. Orada, Amerikalılann miktarda içki kullanır. hnrrirlcrinden Mister Lev;s ~oruyor- yorum. Sağlığım yerindedir. Eğer Kimi beğenirsiniz? et11': -··11•1 
Bn. Germain lngiliz 
sahnesi için angaje 

edilmek üzeredir 

çok sevdikleri şarkılariyle para ka- Buna mukabil sigaraya alakası faz- du: ne kadar genç olduğumu görmek is- _ Garboyu ftdeta taklit ed 
zanmağn başlıyan Bn. Gennaine şinı- tadır. Onun nnzarında sigara, düşünen - Kaç yaşındasınız? terseniz, okuyucularnıza haber ver- blr sanat harikasıdır. Erkel<lerde1' 
dl büyük bir servet sahibidir. Holi- ve çalışan bir insan için bir ihtiyaçtır. Sinema yıldızı ilk sualin fertliği memek şartiyle stüdyoya gelini7~ Beni Bankroftu evvelce beğenirdim. 
vudda orta halli bir evde müstakilen Sigarayı süs olsun diye kullanmnz..Meş- önünde düşündü, gülümsedi. Cidden çalışırken görünüz, anlarsınız. bir erkek tipi ... Sanat kabiliyeti dl 
oturmaktadır. gul olduğu zamanlarda bir, iki tane j müşkUl bir sualdi. Bu sııal onu yalnız. lkinci sual: sekli... il 

Maruf sinema yıldızlarından Bn. Ger- Genç kız spordan hoşlandığı için yaz kulJanır. Tatil günlerinde ise kullan- birkaç kişinin karşısında değil, bütün _ Seviyor musunuz? _ Ditrich hakkında ne dUşün 
ri'uıine Aussey, diğer yıldız arkadaşla- ve kış mevsimlerinde daimi surette dığı miktar onu geçmez. bir okuyucu kütlesinin karşısında bu- _ Evet.. nuz? 
rlyle birlikte Paris sergisini 2.iyarete mevsim sporlan yapar. Tenisten hoş- Paris gazetelerinin haber verclik- lunduruyordu. Cevap vermese suitef- _ Aşk hakkında ne düşünüyorsu- D.itrich seyredenleri gayet 
gitmiştir. Holivudda son çevirdiği fi- )anmaz. Yaz günlerini denizde geçirir. lerine göre bu şirin yıldız İngiliz sah- sir edileceğinden korkardı. Şunları nuz? rane dolamasını bilen bir kadın 
limlerle büyUk bir şöhret kaz.anan bu Ve ekseriya Voter bol oynar. nesinde vazife almak üzere alakadar söyledi: _ Aşk epiyce cazip bir iştir. Hatta - Sanat kabiliyeti? rd 
.ehhar kız Amerikalıların bir numaralı Kriket onun sevdiği sporlar nrnsın- miiesseselerle temaı-a girmiştir. Ma- - Yaşımı sormakla gençliğimin de- ihtiyaçtır. Ben vazifem icabı birçok er- - Faknt buna ne lüzum vs. •· 
ıevgilisidir. dadır. Hususi hayatında fazla çehre- lüm olduğu üzere 1ngilterede bu kış recesini anlamak istiyorsunuz. lcap keklerk temas halindeyim. Ama i~ ar- cevabımı verdim... . f 

Gennnine Ausseyin hayatı ve bil- 1er1e knrşıl:ışmasından kat'iyyen hoş- mevsiminde ~Altın Dünyaı isimli bir ettiği kadar gencim. Vücudum çok kadaşlarımdan hiçbirini sevmek ve on- - Yeni filim çevirecek ınisiniJ· 
hnssa çocukluğu bili.ünlü vak'nlarla geç- lanmaz. Tanıdıkları mahduttur. Haf- filim çevrilecektir. Bn. Germaine bu sağlaındır ve genç kızlık hususiyetleri- ]arla aşk yapmak hatırımdan geçmez. - 'Omit ederim. 
m~r. O sekiz ynşmda iken nnnesini tanın bir gecesinde. yakın dostl~rının filim için angaje edileceği söyleniyor. ne uzun milddet veda etmeğe niyetim _ Sevdiniz mi? Gazeteciler bu cevap1ardan 

····ş .. ···1rı·e·y····· .. ····remp······ıe·····ı~onaraaa···· ~~~~~; ............ si;····~;·~·;;t··;-~;;1~~;~;················· ····~:~f ;~~f :f ~~~~ 
mek üzere olduğunu haber 

11
ttl 

S 1 L d d Sinema perdesini istiyli lar. Bu yıldızın ismi Miss oea~, evim i yddız on ra a prenses ra~;.h;:.~ı:;;".:u~~n;!ı~:!~~ 
Margaret Rosa i e mülikat yapacak etmiye hazırlanıyor ~:;;;~:~:;:~~:,~E~~ 

Bu biı· hadisedir, diyor 
ŞiTJey :femplc'ı siz de tanıyacaktıı- dir ammıı, onun tahsil ve terbiyesine ih-ışeye eriyo1 .. O mektepte muallimine v~-

Kendisi: 
nız .. :> timam gösterenler §ımarmaması, bu remediği bir cevabı, bir filimde mua1lı· 

Hani son yıllarda bir çok fılimlerde knzanç zevkinin kendisini ve şahsiye- mini karikntürize ederek vermiş, mual
l<üçük boyuna rağmen en gülünç yer- tini yıkmaması için ona paranın yüzü- !imi bu filmi seyredince, küçük Şirleyi 
)erde hüngiır hüngür ağlıyarak sizi mü- nü bile cösterrniyorlar. O da kendi ta- takdir etmiştir. 
teessir C'den, facia sahnelerinde sevimli birince, her çocuk gibi mahrumiyet için- Şirleyin en büyük zevki )azın c'liİn· 
kahkohalariyle teessürünüzü iznlc eden de yaşar .. Arkadaşlanna haftada bir de- de soğuk duş ynpmnk ve kuklalariylc oy-
b" d ş· 1 y Temple j te namaktı1 .. Kuklalanna canlı· insanlar ır yaramaz var ır.. 11 e fa verdiği çaydn gevezelik eder '\"e 
b d gibi adlar vermiştir .. Onları adlariyle yn· u ur.. onları eğlendirir .. 

Küçuk boyuna rağmen senede bir nınn davet eder, kuklalar elektrik tesi-
Bazan arkadnşlarına evde filimlerde 

milyon dolar kazanan küçük yarama7., te:msil ettiği rolleri tekrarlnr. Onun 
·maddece dünyanın en zengin çocuğu 
ımyılabılir .. Ne kadar tuhaf ki o öteden hayatta en çok hürmet gösterdiği İn· 
beri herkese fakirliğinden bahseder, ar- sanlar dilenciler '\'C muallimlerdir .. Di· 

knda lımnıı hir dondurma ısmarlıya- lencilere hürmet onlara acıdığı içindir. 
mndığı için uzüUir.. Muallimlere hürmeti ıse, onların öğre-

Filvakı onun kazancı bankaları :bile ticilik vasfına hayranlığından ileri gelir. 
. kıskandıracak bir durumdadır.. Böyle- Şirley büyümeğe başladı.. Aklı her 

• o 

ı 

NIF SAATT R 

Devlet 

idaresinin 

. c. 
Demiryolları 

kul:andığ1 sant 

satiyle yanına gider, ses çıkarır ve saire .. 
Şirley Amcrikada, kendisini ziyaret 

eden gazetecilere mühim bir haber '\er
di.. Haber mühimdir.. Kendisi bunu 
mühimsemektedir .. Onun sır diye verdi
ği haber şudur : 

- Londrn) ı annemle bitlikte ziyn-
rete gideceğiz .. 

Bu haber küçük Şirley gibi Londra 
halkını aliıknlandırmıştır.. Şimdi gaze
teler uzun uzadıya neşriyat yapı:rorlar. 
Şirleyin gelme i münasebetiyle f ngıliz 
cazcte idarehanelerinde bile hazırlık 

'li ardır.. Onun rad.} o ile fotoğraflarını 
temin ediyorlar .. Televizyonlar i liyor .. 
Şirley Templc'm hususi ha) atını bılen-

1 ıcr ve bu hueu ta mnlum:ıt 'er nl r bü
) iıkı;t> p rnlnr elde ediyorlar. 

Şirlcy Londrada ne ) apacak ) 
lngiliz çoc:uklarını me gul eden sual 

budur .. Tahmin edildiğine göre Şirley 
f ngiliz kralı majc tc altıncı Corcun kızı 
prenses Margaret?e bir görüşme yapa· 

caktır. Bu muhteşem mi.ılakatın bittabi 
si) n etle, iktısntla alakası ~ oktUT m· 

fZZZZZ!L~__.AlZZI ma, yine mühimdir .. 

J • M k J ki •• k lki Çinli nrkndaşı kendisine . eSSJe atyUS afŞI 1 ) muna aşa• öğretmişlerdir. Genç kızın sesı f' 
&ıit oldul,ru için bir müddet ko~ 

lara girmekten vazgeçti varda kalmış ve ses kabiliyetiJll ti 
mıştır. Şimdi kendisi bir ses Jc 
olmuştur. 

Onun yegtıne talisiz.liğı bir ırı 
dızı olmamasıdır. Kendi şunlııtı 
lüyor: 

- ~Annem lngilteredc cliın~' 
miştir. Annem Bn. Ada, çcste t" 
cukluğunu geçirdikten son~~ ııoı 
M:ınçcsterli Jancs Durbin ışı 

ğu için Amerikaya gelmiştir. 03 
Daham bir müddet Kanadıı. 

mış, para k.azarunış, bizi geçitl
11 

tir. Şimdi ben on beş ynşınd:ı~11 P 
yaşımda hiçbir hile yoktur. 
ederim. Yakında İngiltere;·~, 
orada yerleşmek arzusundaY 

• •• 
VlY ANADA GRıJ1' 

••• 
CAZJP HUY • 

Jcss.ie Matyus'u tanır mısın~ 
v.<>1, şirin, hoppa bilhassa sııecll 
!!.!nema yıldızıdır. Onun Jll 

sözü vardır: 11 
_._ Beni ve Iilimlerimi be!: 

k 1l' ]erle karşı karşıya g(-çerc 
etmek ısterim, der. P9 

Fakat onun bu cazip bu)"tl sC 
b:ıı.ı f ırtınnların geçmesine c:tfl ~ 
vermiştir. Sırf onunla . tan~eJl 
konuşmak için kcndisını b ıce 
ni iddia edenler, on dakıkıt ~ 

urlJll 
münnkaşa ettikten sonra • 
yorlar. 

İzmfrde satış yeri : MORENO O. GABA Y Yolbedesten 59 Şirley de bu miılukatn bu)uk ehemmi- • 
Genç yıldız şimdi tahriren 

Jta.<ıa ctmeği ve muhataplarını --------=--.. ----_..~ •-.ı•••aı•ır::ı••ll•• yet at!edi,>or .• Bette Davia,ln aon pozlarından biri meği 1ercih ediyor. 
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Davacı ile suçlu ara
larında bafışmışlar 

Lakin hakim amme davasından 
liaydarı 24 gün hapise mahkum etti 

13 - • • •• ·-
illi U~dan bir müddet evvel, umu-,kim de : 
l\u cv.:rin birinde sermaye olduğu- - Sen ban~tın amma, henüz biz 
bi L

80Yliyen Emine Perihan adında barı"madık .. Ortada tmme davası 
r uaya,, 'dd' d 1' k d ' ·· 1 D tQ ~., ı ıa makamına müracaat var ır ..... or ma an açı.: soy.e. :l• 

da erek, 1 Iakk1 ve Haydar tarafın- vad:m vcız gcr irmek için bu suçlular 
lı~ her valcit tehdide maruz kaldı- seni tehdit mi ettiler .. 

tliııd "~ hatta bunlardan Haydann - Hayır 1 •• 
l ckı jilet b ..... x.: I Fakat bu hayır pek samimi çık-
'-tiğini ·~·Y e ıurabnı rnadı .• 

())du" ve kendilerinden davacı _ Ne için davadan vaz geçiyor-
gunu bı' · 'ela ·ı b'td' · · Şika r ıstı ı ~ ı ımu~tı. sun} 

ta ı,._Yct Üzerine derhal tahkika- - Onları'!'\ hapis yatmasından ne 
'"Cl§lanrnıı ve bu iki adam sulh faide c::ıkar ki.. 
At11c1 tnahkcrnesinc verilmi!lerdi...... Hal~im, amme neı""'ınn muhake
ltanı~n .. bir müddet geçti .. Suçlular meye devam etti.. Evrak o!rnndu .. 
"'}'et~ halde bulunamadı. Ni- Suçluların sorgusu yapıldı.. Kağıt
~ Gte . lannda verilen tevkif ka· Iar okununca mesele ayna gibi mey
~ rınc, bu iki maznun ubı- dana cıktı : 
~akalanarak mahkemeye gön- . ~~kı il~ . l~a~cl·ır b11 ~~d!n için 
, .• Ve dün de durupnalarına bırbırıne ra ~ıp ım1 .. fer .. tkm ae ayn 
~ edildi.. ayrı bu kadını dost tutmo.1:: istiyor-

~~. bidayette, lekeli humma muş.. Fakat kadın ikisini de oyalı
' bır CYdc, halk hastadan ne yorrnu§.. Nasılsa bu rak;oler birbi
Öd\i korkarsa, bu adamlardan da riyle uyuşmuşlar, ve çift olarak 
hit l>atlıyan Emine Perihan, hiç bu kadına gelip gitmcğe başlamıslar. 

}'erde d' · B' ·· P 'h u d d'I' ~ . " ikı§ tutturamamışken, .ır R'Un erı an ·~~ .ann men . ı ı· 
hi, rl~ı tıkayctçi kendisi değilmi§ gi- nı alm~ş .. fnde teklıfını1 r ddetmı'I ... 
ı.:. ~ ntahk __ , da . . O vakıt Haydar parml" · "'rının arn-wcr • eme 1Sa.1onun n ıçcrı 

~~1,_!ırın~ hakimin sorgusunu skına sıkış:: .. d~.0-.diiletb P
1
erih .. nı 9ağ 

-.,ı .. .ıc asının usti•n en varcı :ırnı~. 
~ n : . 

ı.' Ben· d Bunlan ilk t .. hJ-;: i .-... tt~ büJl ... ül f'Tİ-
'4"1 bırak ıtn avam yok! Bu adam- hi söyliycn taraflar mahkcmed'! bu 

" tnız.. .. l · d w 1 d w b·ıd· . ucl'llesi h" • • . • soz erın ogru o ma ıgını ı ır· 
ili tclbe . akıının de nazarı dikkati· mi~lerdir .. 

... Nedtını~ ve sormu~tur ! Htıkim Naci Erel şahitleri din-
l>ctifıa en) l~di .. Evrakı tetkik etti. Haydarın 
... ~n d~ ? yirmi dört gün hapsine ve Hakkının 

§tık 1 ccvabmı verince hl· beraetine karar verdi.. 

• t r, 

n··h 0 rek, karaciğer ıahats zlıkları-
tıa, hazımsızlığa karşı en iyi ve 
u . şifalı maden suyudur 

'ler yemekte bir iki 
Bardak içiniz 

bmir· eczanesi TELEFON : 2067 

1 •.• 
~~· d~ ·•tir Esnaf ve Alıali Bankasın-

"'l'l. 
l•iıtıı • 

~,ı erue b' 
6 

1 <>lan •ıse senetlerinin c;nsleri ve numaraları aıaR'ıda ya· 
~ dt"tlct hi~ıedarlarımız hisseden mütevellıt borç bakiye' erini 

1 tlerı~ ... tn lltıtina ettiklerinden ellerindeki hisseler e!BJ muka· 
1( ""'tQı' • 

1 \ıtıbiy0 b ııın on sekizinci maddesi hükmüne göre lstanbul 

bt- Ytnj b~rıasında ıattırılmıı ve iptal olunmuıtur. Satan alan· 
·S·N0 P.')~1•se ıeneUeri verilecektir. 

3as · A~tssiı Hiase M.Hisse ismi ve adresi 
et adet No. 

1 50 395 

1 

l 

l 
1 
l 
l 

50 

50 

bmir: Murabıt çarşısında Tüccar 
Bay Koheo ve türekisı 

399 lzmir: Kömütciloğlu Salih ve Sü· 
leyman Nazif 

401 lzmir: Yemiş çarşıs1nda ıanayii 
zeytiye Türk Limitet şirketi Bay 
Bar ki ve Yahya 

50 404 lzmir: Ahmet Fahri ve tlirekiıı 
50 675 Çeşme: Hacı bey Z. Bay Ali 

50 754 Ku,adası. Kirli Z. Bay Ahmet 
100 903, 1549: 1553 Salibti: Biabqa Z. Bay Ali 

(]284) 

Tilkilikte Telefon 3206 

Banyo 

Bo1 .. ava 

Ucuz fiat 
lzmirin en hauadar yainde oe denüe Wf' leolıalaae latil man

zaralı cok temi~ oa emniyetli Ye .e<ine oteldir. r BRONZ 
Elyafı ve y< prlmt-sı hususi ma
hiyette sert, saglam ve sıhhi 
Doktorların lavslyelerlne maz· 
har, temiz ve beyaz dişler t:>· 

mln ede.,, bUtUn dUnran111 
TANIDIGI 

DiŞ •'IRÇALARI 

BUYUK ECZANE VE 
TUHAFIYEClLERDE BULUNUR 

~!%11W\--SiQJ~W~•191i .. i .................... llSllllllJ11İ11 ............ 11 
GA YRl MENKUL AÇ tK 

ARTIRMA lLANI 
Do 1: ya No. 937 • 3849 
lzmir B:rinci icra Memur'u· 

ğundan: 
Türkiye b Ba"kası lzruir 

~ubesine 5248 )ira 84 lmruş 

iç Hasta 'ıkları mütehassısı 
DOKTOR 

Celal Yar~m 
\lermeğe borç'u Halit ve ibra· Memleket hastanesi dahili 
bimin uhde!eriode kayıt'ı o up h3stalı1dan seririyat şefi ikin .. 
bu ho • ç için mahcui lm'unan ci Beyler sokağında inhisar· 
\'e fcr aen a~ık a.rturoa rn ıetiy!e · far tütiin sah~ <Jeposu karşı· 
~ah'marma kınar verilen lzll)ir sında 65 numaı;alı ıpuayenc• 
Tapu kütü~üniin 337 Ada 165 hanes inde hastalarını ıkabule 
parse1 ve 99 - ·250 kütük ı baş'amışbr~ Telefon 3956 
iıayısmCJa irnyıth Ha~an Hoca· Evi: Göıtepe' apart:ıi:ıaıif 
mahalles:n in ikinci be'ecrye . karşısında No, l018 . ' 
"~e Yo;ğancı ar · sokağın·d n 11, Tr,lefon: 2545 . 
1 3 kapu ve taj numar~ ı ve ı:w 1 • 

' · ' ~11ı•m•m:ıa ~zuı~!=ıı:•ııiııı!!lmll!~~-miiiiiil·a·ı belediye ve yor g.aucı 'ar çar~ı- DIŞ TAHIBI 
sına açılır iki kapı s ı ve üst · o , . 
kısmında mPrdivenle çıkı ' ır il i evat a· ~"' ı ' 
tarafa nazır pençereleri bu!u· 
r an 2000 li ra lrıymeti muham•, 
ment.li cH.lkkanın °borç 'u 1~r a ait 

1 

n o; ı f h'scıesi ile ve yine ~o ı ç- ikinci Beyler sokağı 
mara 65 

nu~ 

.u arın tıhdei tasuruf ~rınc' a 
Te'e fon: 3055 

bu!unup bu borç için mahcı z Cmllmaı1iii;;:;er.mİmiDıE~~r~' 
olan lzm:r Tapu kütüğünün 30 

defter 3 18 sahift s314 ada 8 
pa rsel numnrasmda kayıtlı 
750 me tre murabbaı rnıl dn rın· 
ela ve lrnsap Hızıı· m ah:ıll e si· 
11 in 3 üncü s ipah; sol< ağmda 
6 kapı ve taj numara !ı ve üze· 
rinde merd vcnsiz bir odası 
bulunan ve ha'en kahvehane 

olarak kullanı!maHa oJan 1200 
lira kıymeti muhammeneli dük· 
itanın borç'u!ara ait 40 h 'sse 
it.barile sekizerden on a h his• 

sesi tarihi i'iindan itibaren otuz 
gün müddetle artırmaya çıka· 
t1'mışhr. Talip oianların mu• 

hammen kıymetlerinin yiizde 
yedi buçuğu nisbftinde pey 
akçesi veya mi: i bankanan 
teminat mektubunu vermeleri 
lazımdır. 

Birinci artsrma 12 .. 8 • 937 
tarihine rastlıyan Perşembe 
günil ıaat 11 de dairede ya· 
pılacaktır. Müşterilere a it bu 

hususun daireye talik olunan 
açık artırma ıartoameaini 12 • 
7 • 1937 tarbinden itibaren 
okuyabilirler. Hakları tapu si· 

cilli ile sabit olmıyan alacaklı· 
Jar ile diğer alacakhJann ve 
irtifak bak 1abip!erinin bu hak· 
larının ve bu husustaki faiz ve 
masrafa dair oJaa iddialannı 
enaln mnıbiteleri ile 20 gOn 
içinde icra daireıiae bildirmeleri 
aksi halde baklan tapu ıici.Ji 
ile aabit olmadıkça aabf bede· 
linia paJlaflDUDdan hariç 
kalacaklara ve taYia edilen 

zamanda artırma bedeli gayri 
men!<ullerin muhammen kıy· 
metlerinin yüzde yetmiş beşini 
bulmadıldnrı takdirde en son 
artıranın taahhüdü baki kal-

mak üzere artırma on be~ 
gün daha temdit edilmek su
retiyle ikinci artırma 27 • 8 • 
937 tarihine rastlayan Cuma 
günü saat on birde gayri men· 
kul!er en çok artaraoa ihale 

edilecektir. Satış peşin para 
iledir. rv al bedeli alınmadan 
teslim edilemez. Mal bedeli 
verilmez iıe ihale kararı fes• 
hedilir ~e kendisinden evvel 
en yüksek teklifte bu'unan 
kimse arı.etmiş olduğu bedel 
ile almağa razı olmaz veya 
bu:unmaısa icra dairesince 
hemen on beı gün 
miiddetf e artırmaya çıkarılır. 
Bu artırmayı a!akadarlara teb· 
liğe hacet olmayıp yalnız ilinla 
iktifa o!tınarak en çok artırana 
iha!e edi!ecek ve her iki halde 
birinci ihale edilen kimse iki 
ihale arasındaki farktan ve 
diğer :ıararlardan mesul olduğu 
ve tapu harcıDJn belediye vakıf 
icarımn ve ylizde iki buçuk 
telli iyt:nin ve 2762 numaralı 
vakıflar kanunu mucibince ta
Yiz bedelinin milıteriye ait ol
~uğu ve daha fazla ma'ômat 
almak iıtiyenlerin icra müaa
diaine Ye 37 - 3849 dosya 
numarası ile dairemize mllra· 
caatlan ilin O:aaar. 

2325 (~285) 

SACUK•SOCIJKl.UK·ElDnotd 

KELVİNATOR iki defa daha az lfledlit 
DtnllTİJl 

halde a1nı randöman •ide edilen recine soluk ha'fa dolap1arr 

18 Ay Veresiye Satış 

SAHiBiNiN SESi 
ARTHUR VETTER 

IZ\!IR - Saman iskelesi ( Bnynk Kardiçıh Hın ) 
AYDINDA : Mehmet Gürer - ÖDEMiŞTE : H. A•ai Gnler 

MUGLADA : Ahmet Sabri Acarsov 

T h ık ... d ' aşra a ına muı e •••• 
Memleket hastanesi yanında gayet havadar bir mevkide 

tekmil asri konforu havi 

Yeni 
9 Eylül 

Park · Oteli 
Beynelmilel Fuarı 

münasebetile şimdiden yapbğı büyük değişikliklerle 
1 temmuz 937 tarihinden itibaıen açılmıştır. 

Fiatler çok m·utedil, servis gayet mllkemmeldir. Aylık 
kalacak misafirle• e aynca tenzilat yapılır. Otelimize bir de
fa misafir olanlar bu hakikatleri tasdik ederler. 

MOdirivet 
. ~ . . . . , 

Salih:i Kurşunlu Banyoları 
ı E ..... 

Şifa hassaları muhilipıizdfl tecrübe ile sabit olan 

·Salihlinin 
• 1 

M ·E Ş HU R 

KURŞUN~U Ilıcaları 
. FaaHyetledlr 

Her türlü istirbat mevcuttur. Mükemmel otel, lokanta ga· 
zino bülasa her türlü ihtiyaç, v~ konfor vardır. Banyo'arrla 
bol bahçecik suyu bulunur . • Banyo dairesinin hususi otomo
bili Sal bli istasyonunda emre amadedir. Her aileye müsta-
kil oda verilir. 

Fiatler: Banyo dahil olmak lizere insan baırna otelde kar· 
yo'a 100-75 diğer lcl!lmlarda gene insan başına yataksız 
1 inci 50, ikinci 40, üçüncü 30 kuruşh.ır. 

M'"steciri: KEMAHLI AHMET HAMDI VE ALI BALCı 
.. ... . .. ,,. ........ :1.,. . ~:.. ' ~. ·.. . • 

Her işte kullanılan 

ZONGULDAK. 
Maden kömürü 

Her cins toptan ve perakende surelile rekabet kabul et· 
meı fiatler dahilinde satılmaktadır. 

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

Tabiatın Şifa Membaları 
Seferibisann ıenelerdenbui herkes tarafından tanınmış 

etrafının yeıilliği ile güzel manzarası ve daimi surette akan 
berrak ıularile şöhret alan ( Karakoç ) ılıcaları on baıiran-

dan itibaren ıçılmııtır. M6ımin romatizma ve kum hasta
bklarına fİfa11 tecrübe edilmit bu ıifa yurduna gitmek iıti

yenler Birinci Kordonda eski ( Ford garajlnda ) Seferihisar 
otob&aleriae mDncaat etsialer. Telefon 2361 



G yri menkul abş ilanı: 
b:mir ikinci icra mem11rlu· 

ğundan: 

Merkeı.i 1 tanbulda bulunan 
emvali gayri menkule ve ikra· 
zat b nk sı Türk anonim şir

ketine olan 46500 lira ipotek 
borcund n dolayı borçlu Kons· 
tantin, Nikola, Atanaş ve Alek
aandr'ın 96 sehim itibarile 56 
sehmine ahip ve mutasarrıfı 
bulundukları Mersinli Bornova 
cadde inde 9-11 numaralı sa
bun ve taban fabrikasının 56 
ehmi işbu borçtan dolayı sa

tışa çıkarılmıştır. Vaziyet mua· 
melesine göre budutlan tapu 
kaydına uygun olan bu fabri
knmn methal kapısından giril· 
dikte zemini kısmen paket taş 
ve kısmen toprakla döşeli ve 
fabrikaya girildikte sağdan iti
baren bir demir kapıdan içeri 
tekrar girildikte zemini paket 
taş döşeli harç sabun mahalli 
ve buradan 21 merdiven basa
makla yukan çıkı ldıkta zemini 
beton ahun kazan mahalli ve 
bur2dan tnhta bir kapıdan tek
rar girildikte zemini beton üze
rine plaka taş döşeli sabun 
kesme mahnlJi ve tekrar bura
dan yine t bta iki kanath ka
pıdan girildikte geniş ve ze
mini tahta döşeli sabun sergi 
mahalli ve yine buradan üçün· 
cü k ta 21 tahta merdivenle 
çıkıldıktn zemini beton sabun 
karıştırma mahalli ve tekrar 
ayni mahalden ileri doğru iki 
kanatlı tahta kapıdan içeri gi
rildiktc zemini tahta döşeli ta
raça mahalline çıkılar bir oda 
ve buradan ileri gidildikte ha
len kapısı mevcut olmıyan ve 
zemini tahta döşeli büyük sa· 
bun ergi mahalli ve bu iti
barla sokak lrnpısmdan sağı 
takiben ikinci kapıdan giril
dıkte zemini çimento ile döşeli 
s levator mahalli ve burada 
küçük bir bekçi odası ve av
luysı çıkar bir kapısı ve bu iti
b rla llçUncü demir kapıdan 

girildikte zemini beton ile dö
şeli pomba makinesi dairesi, 
buradan 15 tahta merdivenle 
yukarı çıkıldıkta zemini beton 
üzerine plaka taş döşeli prina 
yağ kazan mahalli ve duvar
dan 15 merdivenle yukarı çı
kıldıkta beton üzerinde plaka 
taşile döşeli kazan taksimat 
mahalli ve burada dört ciheti 
tahtadan mamul bir nöbetçi 
odası ve buradan yine 13 mer
divenle yukarı çıkıldıkta ze· 
mini beton üzerine taş plal·a 
ile döşeli prina depo mahalli 
ve yine sokak kapısından iti· 
haren dördüncü demir kapı
dan girildikte bir makine dai
resi ve buranın bir az ilerisin
de makina kazan dairesi ve 
yine sokak kapısından so u ta
kiben birinci kapıdan içeri giril
dikte zemini 'e üst kısımları 
tahta döşeli olup burası sabun 
deposu ve yine buradan diğer 
bir odaya girilir buzlu camlı 
iki kanatlı kapısı oJan yazıha
nesi, ve yine sokak kapısından 
itib ren ikinci demir kapıdan 
İçeriye girildikte zemini çimen
to ve üst kısmı tahta olan yağ 
deposu mahalli ve burada bir 
demir knpısı ve buradan av
luya halen kapı ı mevcut ol
mayan denize do ·,ru bir du
var:a mahdut bo demir varil
ler koymağa mahsus a~ık depo 
ve yine sokak kapısından iti
baren solda üçimcü demir ka
pısı burası makine aksamı de
posu ve bir torna tezgahı ve 
buradan dahi denizle mahdut 
bo vmil'cr depo u ıraha J:nc 
çı kılı r b"r kapıs ı ve yine sokak 
kapı andan itibaren ve so'a ta
kiben dördüncü demir kapısı 
buradan git i dikte zemini çi
mento ile döse i ameleye mah
sus b O) o odası 'e sokak ka
pısından girildikte tamamen 
karşıda büyük iki kanatlı tah· 
ta kapı n fabrilrnnın hududu 
dahihndc ve üç dönüm mikta· 

Emlak ve Eytam I\ ankasınclan : 
Esas No. Yeri 

557 Karşıyaka Osman zade Reş diy c c!de i 
da l 13 parsel 11 

559 Knrşıyakada Osman zade Reşadiye çıkma:ıı 
oda 113 parsel 13 

561 Karşıyada Osman zade Reşadiye 
oda 113 parsel 5 

562 Karşıyaka Oımanzade Ruşen sokak 
ada 108 parsel 8 

n 

566 Karşıyaka Osmanzade Reşadiye caddesi 
ada 100 parsel 10 

572 Karşıyaka Osmanzade Mabet ok k 
ada 109 parsel 14 

573 Karşıyaka Osmanzade 2 inci Aydın sokak 
ada 100 par el 12 

574 KnrşıyRka Osmanzade 2 inci ,, 
ada 99 parsel 5 

575 Karşıyaka Osmanzade Reşadiye 
ad 109 parc;el 10 

576 Karşıyaka Osmanzade Reşadiye 
ada 101 parsel 12 

577 Karşıyaka Osmanzade Reşadiye 
ada 100 par el 17 

592 Knrşıyakn Alnybey Mehtap 
nda 16 pn r~eı 35 

608 Tepecik Snrmeli sokak 

1-2 Hissesi 
633 Birinci Aziziye M. Kırım sokalr 

" 
,, 

ti 

,, 

3-4 His esi 
642 Dördüncü Sultaniye E ref paşa Taj 

ada 10 parser 10' 3·8 Hisse i 
647 Dolap'ıkuvu M. Do'aplıkuvn okak. Es. 

nda 474 Parsel 10 8-16 Hissesi 
649 Dayıemir M. Ye1de~irmeni çıkmazı 

ada 87 par el 15 1-2 Hi eci 
667 Birinci Sultaniye Havai geçidi. 

ad 45 parsel 11-112 hi sesi 
653 Üçüncü karataş asansör sokak. Taj 

nda 655 plrsel 19 
658 Bornova Yaka mevk'i 2 ci yaka S. 
731 Birinci karataş Mangur zade yokuşu. Taj 

ada 706 parsel 1], 1/2 hissesi. 
675 K adiriye M. Me cit sokak. 

3-4 hissesi 
6_76 Kadiriye M. kireçli solcak 

3.4 hissesi 
679 Fatih M. Mahmut a~n sokak 

adn 493 par~el 12, 1-4 hi e i. 

,, 

690 Knrsıvaka Osmanzade Yaşnroğlu sokak 
nda 117 p rsel 11 

No.su 
Yeni e ld 

82 

76 

64 

14 10 

35 31 

8 8 

19 18 

29 6 

58 60 

36 .36 

39 31-1 

27,29 29 

89 89 

47 

48 42 

54 62 

94 

22-1 

19-2 -
50 

1, 

30-36 ye, 

3 

84,98 86 

13 

702 Hntunive . deWI ba•a ır;okak Taj 2 
ad 382 parsel 38 320/6 O hi e i 

702/lHatuniye 7. deHalba~ı sokok. 
ada 382 parsel 38 320/640 bi sesi. 

702/2Hntuniye M. de11albaşı akak 
oda 382 par el 38, 320/640 hi sesi 

712 Kestelli Mal. K:ıhraman sokak 
ada 192 pa rse 1 78, 112 hissesi 

713 Kestelli Mnh. Kahraman sokak. 
ada 192 parsel 82, 1-24 hissesi 

715 Kestelli M. lkiçeşmelik caddesi 
ada 190 parsel 8, 32-72 hissesi 

720 Tepecik sakızlar sokak 
728 Birinci ve ikinci kordon 

1·3 hissesi 
735 Karalaş irfan sokak 

9 - 80 

" 
4 

,, 6 

Es. 22/2 24 

28/3 30 

168,170. 182,184 

38 
484,501 - 332,273 

24 24 

Nev'i Depozitosu T.L 
M2. 

Ar a 140 11.20 

149 

690 

5116 

1443 

" 
1854 

" 
843 

.. 546 

" 
930 

il 877.50 

it 1257 

,. 484 

" Arş: 185 

Ev 
" 

136 

" 
162 

,. 36 

" 
80 

Ara 62.5!t 

" 
Ev 
,, 

" 
Arş: 360 

" " 
153 

" 
Arsa 702 

Ev 290 

" 290 

" 290 

Oda 20 

Ar sn 22 

Ev ve dükkan 81.50 

Arsa 
Ev ve dükkan 

Ev 

8.94 

41.40 

124.64 

86.58 

111.24 

50.58 

32.76 

65.10 

70.50 

50.28 

33.88 

10.-

12.-

8.40 

27.-

4.-

1.74 

8.40 

20.-
90.-

12.-

9.-

15.-

70.20 

300.-

300.-

300.-

10.-

0.37 

170.-

19.26 
966.80 

1.80 

750 )kinci Süleymnniye kiremitçi sokak. 6 taj 8 Arsa 406 6.09 
nda 166 Parsel 8 128 - 256 Hissesi. 

Mevki ve numaraları yukarıda yazılı emlakin bedelleri peşin veya to.ksitle ödenmek üzere 
pazar!ıkln satışları 13.7.1937 Salı günü aat ONDA yapılmak kaydiyle artırmaya konulmuştur. 

istekli olanlar!n h"zalarında yazılı Depozito akçe ini veznemize yatırarak artırmaya girmeleri 
ve yanlarında bırer fotograf getirmeleri ilnn olunur. 

rında büyük prina koymağa 
mahsus avlu ve bu avluya bo 
variJler l onmaktadır. Ve bu 
avlu dahilinde 20 metre uzun
Ju<Yunda bir kaç mahallinden 

çat.ak tuğladan bir parça mev· 
cuttur, vn bacanın üzeri kıs· 
men çini o ile örtülil ve kıs-

men açık bulunan burada iki 
demir tornn ve bir ocak mev
cuttur. Buranın sağ tarafında 
üç mf'tre yüksek ve beş melre 
tulünde tuğln ile yapılmış bir 
duvnr Jl" e \ cut ve duvarın üst 
ve yan lusım ları demir lcolona 

petrol demirlerile bağlıd r ve 
prinn 1 utulma maba li ve nçık 

bir lrnpı ı '"ardır \'e prina ku
rutma mahnJJinden geçildiktc 

büyiik hır nteş knzanı mahalli 
ve itl" ~a linde üstü açık ve ze
mini ri toprak boş ve dolu va· 

riller J o ma mahalli ve bura
dan c ddeye çıkar iki kanatlı 
ve demir parmaklıklı kapı var· 
dır ve bu kapıya yakın iki bü
yük su soğutmağa mahsus de
mir lrn.7.anlar vardır ve caddeye 

24-11 2044 (1144) 

çıkacak kapının sağını takiben 
içeri.ve doğru girildikte 15 
metre uzunluğunda üstü çinko 
ile örtülü varil koymak mahalli 
ve bunun ittisalinde denize çı
kar ve iki kanatlı ufak bir de· 

mir kapı vardır, ve yine bu ka· 
pının duvarmı takiben büyük 

ve liç dönüm miktarındaki avh
mn şimalen deniz duvarile mut· 
tasıl dört tarafı çevrilmiş üst kı-

sımları demirlerle mahdut ve 

flstü açık, bu demirlerin alt 
kısmı zemininden itibaren dört 

metre kadar olan kısmı taşhr 
ve üstü arzedılen demirlerle 

mahdultur. Ve burası na te
~nm sabun mahalJidir ve av· 

lıda bir de hain mevcuttur ve 
bu büyük avlınm üç kısmı dı
varla muhat olup fabrika bina• 
Jarının üst kısımları tavanları 
tahta ve Üzerleri frenk kire
mitlerile kapalı ve tamamı otuz 
bin lira kıymeti muhammeneli 
zemini bezmi alem vakfından 
ebniye i mülk işbu abun ve 
taban fabrikasının '96 ehim 

itibarile 56 sehmi 2280 numa-

1 

rah kanuna göre ve açık ar• 

hrm.a. il~ s~tılığa çıkanfmışhr. 
Bmncı muzayede 16 - 8 - 937 

pazartesi günü saat 14 de bu 
müzayede kıymetin yDzde yet-
miş beşini bulmadığı takdirde 
31 • 8 - 937 sah günll ıaat 14 
de ikinci müzayedesi yapıla· 
caktır. Bu ikinci müzayedede 
dahi muhammen kıymetin yüz· 
de yetmiş beşini bulmadığı 
takdirde satış 2280 numaralı 
kanun mucibince geri bırakıla
caktır. Bu gayri menkul üze
rinde her ne suretle bak ta1e
binde bulunanlar yirmi gün 
zarfmda icraya müracaatları 
lazımdır. Aksi takdirde hakları 
tapu sicilince malum olmadık" 
çn paylnşmadan haraç kalacak
lardır. Şartname 2 - 8 - 937 ta· 
rihinden itibaren herkese açık 
bulundurulacaktır. Yüzde iki 
buçuk dellaliye ve 2762 No.lı 
vakıflar kanunu mucibince ta· 
viz bedeli ve tapu harçları 
müşteriye aittir. Satış peşin 
p r iledir, bu retle istekli 

Bir Gripin a :madan evvel 

1 brqbın ve ağrının e~ 
şiddetlisini en kolay, en 
çabuk ve en ucuz geçir· 
menin çaresi bir kaşe 
GR1P1N almakhr, mideyi 

bozm87', böbrt!kleri kalbi 
yormaz. 

,, .. ~s· . ·- ... - . ~ 
1 • • • • .<.._ tıi ·.!1.~kı~a 1Sonr.a-.. : ~· .... " ·' ' . . ' 

Aldıktan beş dakika JOO~ ----· ·-··--------·· ... 

Ucuz - Tesirli - Zararsız 

BEYOGLUNDA 

·s ol Oteli 
••••••••••••••• 

SiRKECIDE 

e 
OTEL 1 ................ 

Bu her iki otelin müsteciri 
TOrkiyenin en eski otelcisi 

AY O FR LUTFIDIR 
••••••••••••••• 

Kırk iki enelik tecrübeli idil" 
re ile bütltn Eğe halkına ket1· 
di 

0

ni evdirmiştir. 
Otellerinde misafir kalonlatı 

k ndi evlerindeki r hah bıJ' 
lurla•. 

Birçok h uıı ~ıiyetJ~rine il veteD 
fi tlar mnthi ucu~dur. 

Suetztn kendi kabahetınızdır ;lıre dlşıerlnizt 
,ihmal eldiniz, bunlara iyi bakmadınız, halbuki 
bundan daha kolay bir şey voktur, ııra bu 
<lhtiyecı temin edecek bir . PERLOOENT ın 
.lyı diş mecı,ınu vardır . ., 

------·.A,•c.t. ve ~~.?.utn'&.t-~"";:~ ,~ ,~ 
yuc "1~ w: ~~ of.ı.c. ~t.i~ot k:4!ı ... c:ı~.:ı,. , 

fursıı 
TURAN Fabrik )arı mamulfıtıdır.. Aynı znmandn ııı· 
tuvalet sııbuolnrını, traş sabunu ve kremi ile gllıellik kre ıı· 
lerini kullnmmz. Her yerde atılmaktadır. Yalmı toptoll !'1' 

tı lıır için lr.mirde Gar.i Bul\'arında 25 numor da umuat ııcc 
telik Nef'i Al<yazıh ve J. C. H m iye müraca t diniı· 

Posta J(ut. 4 Tele on g4e;G 

~~~~~~~~~~~ii!.Dlt!~~~31' 
1 . "k" • . d . esine 9 ıı· olonlnr yüzde yedi buçuk ni -

betinde pey akçesi veya milli 

bir bankanın teminat mektubu 
ile birliktr. mllzavede yeri ohm 

zmır ı ıncı ıcra aır ıı>ıı 

9 ve .ıf 72 numaralı do yayıı ııııJI' 
nadiye müracaatları iUi~;;) 

'2320 (1.-


