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lıntiyaz ıahibi: ŞEVKET BiLGiN 

&§muharrir ve umuınt neşriyat mUdüril: 
HAKKI OCAKOt;LU 

_ ABONE ŞERAiTi 

l 
l>EV AM MüDDETf Türkiye için Hariç tçın 

1 

Senelik • • • • • • • 1300 2800 ı 
Altı aylık • • • • • • 700 1300 

TELEFO N: 2697 

o. 9610 Ki 24 

• Sen<,~, 

_, 

Yuğoslav 
Maden ocaklarında 1 
Belgrad, 23 (Hususi) - Maden ocaklan nda 

müthiş bir t7lfilcik oldu. Bir Yugoslav amelesi 

, ~~ kişi de ağır su~ette varalanml§tır._ J 

Fiati _ ( 5) kuruıtur Cum1ıuriJletin V e Cumhuriyet Eaeriftinin Bekçüi, Sabah.lan Çıkar Siya.at Gazetedl1" YENi ASIR Matbaasında budnuttır. 

IKtısat Vekili Karabüke Gidiyor 
•••••• 
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Lozan 
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.................. ~~ ŞAMDA HADİSELER OLDU J .................. i - .... .. -
l'lı Yalnız bu kelim e tarihimizin en 
~ 'b~~, en sevinçli günlerinden bir i
lc;j ~tün heybet ve azametiyle göz-

: ........................................................................................... : : 

rnız önünde yaşatmağa kafidir. 
~~ltanat rejiminin suikastlarine, 
!et· 1Yane ihmallerine uğrayan mil
tC\ 

1rrıizin asıl uyanışı hundan aon
Çc.,. • !>aşlar.. Gözlerimizi maziye 
tdcıtınce lozanda zaferimizi teyit 
~ tı Vesikanın imzalandığı güne ka
ta ne kadar büyük ıstıraplara, acıla
) ' rrıatemlere katlandığımızı görü-

Suriye Hariciye r~azırının 
önünde bir bomba 

patladı, insanca zayiat . yoktur 

o 

evı 

• • 

Otllz. Şam polis müdür muavini derhal tevkif edildi 

ltr~8tnanlı imparatorluğu müttefik
i~ 1Yle birlikte büyük harpten mağ
,1~ ~ıkrnıştı. Devletin mukadder.ıtını 
~.~de tutanlar yeis ve fütur için
aj 11dıler. O gün Mondros mütareke
f~ c tnemleketin anahtarları, müda
"ct"Jrn Vasıtaları düşmanların eline 
~~ . işti.. imparatorluk yaşamak 
~ ~ıni galiplerin lütfü merha
'a~tıne bekleyordu. O galipler ki in
lıı ~merhamet ve hatta insanlık düs-
1) th tını çoktanberi unutmuşlardı. 
~~ k elimi de saltanat makamında Evvelki haf ta 8amcla yapıları nümayi:lerdcn bir intiba 
~ ~ ~Üşman bir padişahın bulu- İstanbul, 23 (Hususi) - Pnristen ge- haberlere göre bugiin hariciye nazırı-

• 
dan §Uphc edilen bnzı kimseleri tevkif 
et.mi~tir. 

ŞAM POLlS MODOR MUAV1Nt 

Kahire, 23 (ö.R) - Şanıda bazı şüp

heli eşhasın evlerinde araştırmalar ya
pılmış, birçok silah bulunmuştur. Vuku
bulan biJ- ihbar üzerine Şam polis mü-

dür muavininin evinde de bir silah ve 
mühimmat deposu bulunduğundan mu
maileyh derbal tevkif · edilmiş, hadise 
etrafında tahkikatın 1amikine başlan-
ınıştır. 

~· 1 ıdı. Saray galiplere yaranmak len haberlere göre Şarnda bnzı hadise- nın ikametgAhı önünde bir bomba pat
~~~ mutlak bir teslimiyet iste- lcr olmuş, bombalnr patlamıştır. Ha- lamıştır. Nazıra karşı bir suikast ya
llırı u.. Anafartalar kahramanı- disenin hükümetin krantından mem- pıldığı muhakkaktır. Bomba baz.ı 
tii) · §aheser zaferiyle denize dö- nun olmıyanlar tarafından yapıldığı tah- hasarat yapmış ise de insanca zayiat 
lıq en düşmanlar en korkunç min ediliyor. Fazla tafsilat yoktur. I yoktur. Zabıta derhal hadiseye vaz'ı 
dit1l>lavasıtalariyle zorlamağa mukte- Paris, 23 (Ö.R) - Suriyeden gelen yed ederl'k bu işte alakadar oldukların· 
da o rnadıkları Çanakkale boğazın- ····································•••-w••··························································································· 
tf~ Mondros mütarekesi sayesinde p k k 1 · d 

İstanbul, 23 (Telefonln) - Hatayda 
Türk halkı aleyhine yapılan tahrikat 
ve tccav"uzlerin "ele başısı olan Sancak 
mtıhruızı Seyyit Berazi azledilmlştir. 
Buna rağmen Vatanilerln Türklere te
cavilz plfuıları tatbik ediliyor. Sistemli 
bir şekilde yapılan tahrik~tın en yakın 
günlerde durmasına intizar ediliyor. 

btııı h ~e. fehur» geçmişlerdi. lstan-' e ı-n . a· pı· l ' arııı· . a·. 
d~ bır!ık!:_ memleketin dört yanı .. 
~ an ıstılasına uğramıştı. Bu ka- ~ h; fet:i şartlar içinde Türk milletinin . . 

~lnındanümidinikesmiyentekbir Yenı· anlaşma tatbı·k edı.lecek mı·? 'tu~rn vardı. O da Mustafa Kemaldi. 
~Ün hiç sönmiyen hu tali yıldızı 
~tıa o günden bu mesut günlerin N k • b t kt 
l)ıı \'asını dahi kafasında hazırla- an ın unu anımıyaca ır 
tij~1• ?nun J\nadoluya ayak bastığı 
t~c du?Yanm mukadderatını değiş-
tııu~ bır gün olmuştur. Gözlerimiz çı·n hu''kıı"meti General 
o ll'ı e :Yepyeni bir ümit alemi açan 

~İtı kut günden sonra Anadolu için Tokyo, 24 (Ö.R)- Japonya ile şimali 
~Cttı a~namağa başlamıştır. Mustafa Çin arasında imzalanan mukavele ga
llı(f alın yaratıcı dehasına, toplayıcı liba muntazaman tatbık edilecektir. 37 
bti/eti İnzimam edince Türk milleti inci fırkanın bir parçası §imdi cenuba 
~e\ıt~ ~Ünyaya karşı istiklalini, hür- d y • kt d" 700 1 . il"k bir Çin 

ırıı ·· d f . . .. d l ogru gıtme c ır.. tış ı 
ttılttıakt mu a aa ıçın mu~ e eye kuvveti ıimendiferle Pekine gitmiş ve 

Çan Kay Şek ile mutabıktır 
se bile nisbi olarak kaybolmuştur .. Fa
kat tamamen nikbin olmak doğru değil

dir .. Her an için sürprizler beklenen bir 
memlekette vaziyetin yeniden kan§ma
aı ihtimallerini daima göz önünde tut

mak lazımdır .. J apon kuvvetleri baıku
mandanlığı ıimdi1ik mukavelenin ta

ilk yaş üzüm partisi 

Bugün Balebek vapu
ruyla lngiliz pazarları

na sevkedilecektir ·-·-·-Bu yıl yaş H H uzum 
baliğ 

sevkiyatı 2000 
olacaktır 

Kuru iL."'Ümlerimiz hazırlanırken 

Uzilm kUnımunun cTariş> uzun za- ma)ar yaş üzüm sevkiyatına teşebbüs et• 
ınandanberi yaş üzüm ihracatını orgnni- nıişlerse de, bu güzel teşebbüsleri ser
ze etmek ili.ere sarfettiği mesai hüsnü maycsizlikten ve teşkilatsızlıktan akim 
suretle neticelenmiş, lıığilterede ve di- kalmıştı. 
ğer merkezlerde yaş üzüm satışını taah- Üzüm kurumu bu işe ciddi surette sa
hüt edecek merkezler kurulmuştur. Yaş rılarnk ecnebi firmalarla temns'lar yap
üzüm sevkiyatı üzüm mahsulümüzün mış, sntış şartları gözden geçirilmiş, am• 
istikbali bakımından muvaffakıyetli ve balaj ve mahsulün soğuk hava tertibat-
sevindirici bir merhaledir. Jı yerlerde muhafa7.ası jmkfuı dahiline 

Her ne kadar bundan öne~ bazı fir- - SONU 1KtNCI SAHiFEDE 

Kara sevdanın sonu 

Delikanlı nişanlısını ve 
kişiyi yaraladı ••• 

iKi 

avuttuğu kızın evinden 
dışarı edilmesidir 

Sebep, 
kapı '\\!\ l"rıilJ~a~ korkmar~uştır.Y~~ı kuru- oradan cenuba yollanmıştır. Otuz ye

lfııtL ~ evlet «mısakı mıllı» hu- dinci fırkaya mensup askerlerin çoğu Ja-
h_ "ltı 1 • d . "k1 ~ı .. d 1 . 
-..:: at ı Çın e ıstı ıa muca e esı- ponlara karşı kin ve adavet besliyorlar-
)~ l ırken saray bu mukaddes he- dı .. Bu fırka askerlerinin Jnpon kıt' ala
~~ı,~ bu ölüm ve hayatkavgasmı 11 yanından geçmeleri bir sulh nişanesi 

mamen ta tbikini beklemektedir .. En kü- İstanbul 23 (Telefonla) - Bu sabah 
çük bir teallül vukubulduğu takdirde ce- Ayvansarayda bir aşk faciası olmuş, 

bir ve şiddet istimalinden çekinmiyecek- Mehmet isminde bir delikanlı nişanlı-
t . sı Halideyi, nişanlısının annesini ve Hü-

miye gayri müsait olan Halide ile ev
lenmemesi, belki de evlenme mevzu
undan kaçınması üzerine kwn annesi 
Mehmedi eve kabul etmemiştir. 

~il}/?a çalışıyor, hüriyet ve istik- gibi telakki ediliyor .. 
tıqtÇq~ı :Yok eden, ana yurdumuzu Markolo köprüsü civarındaki Çinli 
tııijı _1Yan «Sevr paçavrası» nı Türk 

askerlerPckinin garbındnkiCin askerleri 
ilk önce kendi mevzilerini t;hliyeden is-

tinkaf ettikleri halde şimdi mukavele~i 
tatbike hn7.lr olduklarını bildirdiler .. Ui
til~fın baş göstcrdiğı gü'nden beri kesilen 
telgraf ve telefon hatları işleme~e baş
ladıkları gibi şimendifer münakalatı da 
iade edilmiştir.. Çinle Japonya arasın

daki gerginlik, tansiyon tamamen değil- Mareşal Ça"-Kay-.Şek 

ır. 

NANKlN ANLAŞMAYI TA NI- · 
MAKTA ISRAR EDiYOR 

Paris, 2 3 ( ö .R) - Nankinden gelen 
haberlere göre Çin hükümeti ıimali Çin
deki vaziyet meselesinde ve takip edile
cek siyasi ve askeri harekette general 
Çankaytekle tamamen mutabıktır. Şi
mali Çin kuvvetleri kumandanı general 
Sunı Cheg Yuanın hükümetin mütala
asını ve nıuvafakatini almadan Japon 

- SONU IK1NC1 SAHiFEDE -

sameddin .adında bir genci tabanca kur-
şunlariyle ağır surette yaralamıştır. 

Mehmet on yedi yaşında bir gençtir. 
Uç yıl önce Halide ile nişanlanmış, bu 
müddet zarf~da nŞmlısınm evinde ya· 
tıp kalkmıştır. Yaşı küçük ve evlen-

Bundan fena halde müte$İr olan ve 
Halidcyi ciddi bir aşkla sevdiğini söy
liyen Mehmet için eve kabul edilme
yiş l?lr buhran vesilesi olmuştur. Bir 
müddet bu ayrılığa tahammül gösteren 

- Sonu üçüncü sahifede -

Bn. Saadetin ölümü 

~~.D~~ne kabul ettirmeğe çalışıyor
~ l'tı~ll:Yaya medeniyet veren en asil 
~) ~!!et esareti kabul edebilir miy
~~ k llcadele düşmanların kat kat 
~t A lVvetlerine karşı yapıldı. Fa
·ıit C\} A TORK,ün şanlı başkuman
~1 h~da Türkün zafer kazanma
fttj ~rnkansızdı.. Kurtuluş za
LSc rtıılletimize Lozan yolunu aç
~t \'r Paçavrasını çiğniyen f nö nü 
~~i ~ı dünün galipler ine zaferi
~:qrılıt ~en şartları dikte e ttirdi. 
~tıd k bız böyle harikalı bir zafer 
·~l'qr 1 

•• Millet imizin ebedi olan 
~~q,.1Yc~ıni, kudret ve kuvvetinin 

.................................................................................................................................... Suçlu kız yarın Çanak
kal~ye· sevked_iliyor 

<!laiz!iğini dünyaya tanıttık. 

ltı~i\n sulhu bize neler temin et

'toli\ı su ı 
~J\ -f .. e cevap vermek için ATA-

~ı ile .. urkiyesini azamet ve ihtişa
~İtıc~0~den geçirmek kifayet eder. 
~tt ~trıız~ sevinç, saadetimize sa
~llid· lan ne varsa hep Lozanın ne-y it 

-~ 
Jran .Şahinşahı Riza Pehlevi 

Saadabat tltı Ctıi lürk' b"" ""k . k ~ J v<\~ ıye en uyu m 11ap a· 

~ b?1 0ırnu~tur. iktısadi varlığı- Paktı hakkında 
~l'~kı: hiçken bugün milli 
tıı f tlti";· tırnız.ın her sahada inki-

'.Uct) .. g~ne şahit oluyoruz. Dünya 
~h"'. ~rı a~a d k"" . 
1 :·ı~ • sın a mev · umız, pres-
L ~~i~ eıı. Yül~sektir. Bütün milletler 
~tıd~tııb ~ostluğuna taliptirler. 
~ lrtıi '"''fi .erı takip edilen dürüst 
~~iır ~ı~nset sayesinde kanaat 

th~te~~d~ı "fürkiye sulhun sağlam 
Q\l Rı ır. 

~ )::cfli günün yıldönümünde 
• ~AT A TORK,e lozanın 

Yugoslav matbuatının 
dostane neşriyatı - ·· ... ·--Bu def a s ulh ' 'ığı Balldan 
Doğuya gelmlştlr •• 

- YAZISI 5 tNCl SAHlFEDE ....... .............................. 
kahraman orduya minnet ve §Ükran 
larımızı aunanz. 

. Amerika cümhurreisi 
A . 

Ayanda bir muvaff akı 
yet sizliğe \J . 

ugramış .. 
Ruzveltin ·müdafaa ettiği kanun yirmi 
reye karşı yetmiş reyle reddedilmiş 

Vaşington, 23 (ö .R) - Cümhur baş
kanı B. Roosevelt .iklıici defaki muzaf- ' 
fcrane intihabındanberl ilk defa ola-
rak Ayin meclisinde ağır bir muvaffa
kıyetsizliğe uğramıştır. Temyiz mah-

kemesinde ıslahat icrasına ait kanun 
layıhası 20 reye karşı 70 reyle redde

dilmiştir. B. Roosevet beş aydanberi 

bu reforınayı siyasetinin ön umdeleri 
arasına ithal ederek onun muvaffa
kıyetine çalışıyordu. Senatonun mu-

halefeti muhakkaktır ki B. Rooseveltin 
prestijine çok dokanmıştır. Çiftçi borç-

ları meselesinde de senato ile B. Roose
velt arasında ba§gösteren ihtilif mıu· 

Niyazinin · 1zmirden firar ettiği 
meydana çıktı 

&bık Çanakkale komutanlarından 

ölü General Yusuf un refikaları Bn. Sa
adetin esrarengiz ölümU hakkındaki tah
kikata Çanakkale zabıtasında devam 

· edilmektedir. Bu cinayetin tahkikatında 
zaman zaman rastlanan müphem şafiıa
lar son zamanlarda ciddi deliller elde • 
edilmesine rağmen işin içindeki karnnlık 

' noktaların aydınlanmasına nltıni oluyor. 
Şimdilik bu Mdiscnin faillerinden ikl 

kişi zan altında bulunduruluyor. Bun
. : lar halen 1zmir hapishanesinde bir sirkat 
· fiilinden mevkuf bulunan Bn. Ccmilo 
. ile genç ve güzel bir kız ol~ Cemilenin 

. l yakın tanıdıklarından Niyazidir. 
· 1 Çanakkale zabıtasının ve Ezine korni

serının yaptığı tahkikata göre Cemile, 
gilya B. Niyazinin metresi imiş.. lki 
Aşık birleşerek Bn. Saadeti boğmuşlar, 
paralarını almışlar ve Çanakkalede'ki ev
lerinin avlusuna gömmüşler imiş~ 



,. Sahife 2 
~ .... m!'J--~~~~--- -

Nazilli 
Pamuk 'stasyonu 
Direktörü lstanbulda 

oefst etti 

Yt;Nl ASlR 
• -- a as as 

lzmir - lstanbu! telefonu lektrik 
Muran Porter makineleri Kilovat Ücret eri 

ç 
Fiatler· hakkında Y k d 1 • A k ı t b l ğinde ve Ankaradan bu iş için şeh-a ın a zmır - n ara - s an u rimize gelmiş olan imtiyazlı şirket-
,, k '"l [d• } k leı ve müesseseler umum miidür 
t' e a etten cevap ge 1 telef ODU iki devreli 0 aca tır muavini bay Muhittinin riyasetin-

Çimento fiatlerinde tenzilat ya- da lecek Türk de ilk toplantısını yapmıştır .• 
pıldığmı yazmış ve masraf için ila- §chirlC1" arası telefonunun İzmir- :ts- Haftaya Ankara n gc .. ~e Bu komisyonun ikinci altı aylık 

ento 
Bu senenin ikinci altı aylık elek-

şehrı•mı• ze gel 1• trik kilovat ücretini tetkik eden ta-
rife komisyonu dün öğleden ev\·el 
nafıa ı:ıirket müesseseleri komiserli-

• - • - • • :ır 

24 TEMMUZ CUMARTESl 1_!. 

'ZYZ/T~LZJ !J'f//Jf .. 

( Kİ0)ŞE UEN ! 
1 -~' 1 7A~77.ZT~.JJ.N-

Bu ne korku? 
kUÇ ~ Amavudun biri.si, kendinden 
diSIC ve zayıflar.u1 toplandığı bir ınc !"d:ı 

tesbihihi şakırdatıp, sigarasını fo.sU· 
tarak~ 

- Mori' n:;.. bizim C\•de bır hırsıı . ~· ~ 

girmiş, farkına \'ardım, 1.ıyandıın. eda 
deki gürültüden nerede olduğunu 
k--&'-~' l\I ·ı h b ' 1 'Rir çıktııı1> t.-ı>uıv..ım. on., a ıre. .., bıf" 

boy! dedim .. Bizimki lfunbayı tutt.ı, ·ııı 

sızı gördüm, nah! mnri! Pehlivan &' 
bir herif! Hem<>n kolumu sıvadıtn·· 

vit:" derken o meclise; Arna\·udun e 
hırsız girdiği vakit, Arna\'udun pençe' 
releri kırarak: 

- Aman! İmdad! Hırsız var! 
dıye bağırıp mahnile kom.şutarınl t~ 

ladığı sırada hazır bulımanlardan p· 
adam girince, rengi bo;,:ı.ılmuş \'C 

nü şöyle bitimüş: 
vesi lwm gelen mikdar gelen tel- tanbul ve Ankara arasındaki tesisatı- ecnebi mütahassıslardan murekkep bı.r tarifeyi azami bir haftaya kadar _ Kolumu sıvadım, pepçerelcri ~ 

Merhum B. Celal lyriboz grafta yanlış bir rakkamln gösteril-, nın ihtiyaca gayri kafi olduğu nuıh1m- heyet makinelerin tecrübelerini yapa· tespit edeceği anlaşılmıştır •. • T ah mi- rıp, imdad! diye hağırdun. 
İstanbul, 23 (Hususi) - Nazilli d.iği için keyfiyetin tavzihi istenmiş- dur. - . . . . . caktır. ne göre geçen komisyonun tespit ................. . 

k ı~L • •-Ayonu müdürü B. I tı .. iktısat vekAletinden gelen cevap- Nafıa Vekaleti İzmır tıcari muhıtinın Tesisatın ıslahı ameliyesi liz.amt üç ettig~ i on yedi kuruş ücret, on b:?Ş p,11" 
pamu ıs an 

15
"""' b akka '-kla 1 ih ö · d t tarak eikür Dün bir mahalleden ge-çi.rordUJU• ...... Celal lyriboz, uzun zamandan beri ta ~ r mm yanlısu yazı mış tiyacını göz nün c u nı haftaya kn<lar ikmnl edilecek bir dc7rc kuruşa indirilebilecektir.. ı:U""' 

akala d .. h l ~ ··ksetme- oldugunu ve bunu ifade etmek açın tesisatı ıslLh etmek, ihtiyaca cevap hallenin dar ve ıssız bir sokağı bt' 
Y n ıgı asta ıgının nu k k ı'klyn 1"bla-ır. edilecektir. Bu suretle ilr Jlk k IJ d sokak· '-"azın o::.u cehennem sıcaıc.ııe, . 1 . •:_.ı fat tmiştir ticaret maksadiyle çimento alanlar verebilecek : ıle getirme ararı- "' ""' ıs o u ar an , J ~ ~µ iı'1 
sıy e şehrımızae '\'e e •••• d fı _.ı·ı k k·ı f ... -..k.+:. B maksadın teminl lçm' mükfilemenin birden ~·apılması ve ses- ni en gölgelik, en tenha yerlerden b·" 
T .. k d k lık du""''trisine ilk epo mnsra , caı ece na ı masra - m v--~·~""!'· u v-

ur 0 umacı en " lan k" lmnk ·· beh 16- -•-- kur --k· ı ~ len·n ..ı-dikinc naznnın çok daha net J J arık, kolumda caket geçmeğe ınec 
ba C ve ar o uzere er tona wz.ımgı:.ı.cu an porter ..... ıne er,. ~.... ,. 

seçme pamuğu hazırlıyan . y ~- elli kuruş zam ve fabrikadan tica- şehrimize getirilmiştir. olarak duyulması mUmkiln olacaktır. mezun o an ar ettiği sokaklardan birisi idi. ~ 
lal lyribozun ölümü zıraatçı r ret satış yerine kadar olan masraflar -~ -d·-- Bu seneki lzmir ilk okullarından Sokağın ilerisinde; evinden dışarı çı.s· 
arasında derin bir teessür uyandır- da tevsik edilmek şartiyle ilave edi- Ankara ticaret od~sı n a çıkan taıebe hakkında aıakadarıar- mış. baldırlan, bacakla" açık i~. ır 
mıotır.. lecektir.. ca bir istatistik ytıpılmıştır.. dında,n birisinin hemen şu sözlerini 

Merhumun cenaze töreninde lk- Ticaret ocl.a.sınca bu hesaplara b • Bütün vilayette beş sınıflı okul- tebildim. J.-ifle-

tısat vekaleti siyıui müstepn bay göre yapılan satı, listesi §U suret- Dahı·ııA ı·sıı·hıaA k ı·çı·n ır lnrdan 191lerkek.1005 kız, vila- - Ne var korkacak, ne \•ar çe 
Ali Riza (Konya), Ziraat vekaleti le tespit olunmuştur : yetin üç sınıflı okullarından t 438 cek, o da insan, erkekten korkall}Brll' 
adına müs~"8? bay Naki Berkmen, Yerli çimentolardan Portland çi- erkek, 644 kız, yalnız lzmirin beş kendinden korkusu, şüphesi vardır· . 
orman fakültesi, ziraat ve meyva- ment09un~n beher tonu yirmi li- servı· s kuruldu sınıflı ilk okullanndan 1147 erkek, Fakat beni gören çocuklarından biJt 
cılık mektepleri öğre!men ve öğren- raya, S':'per çimentosunun beher 690 kız talebe mezun olmuştur.Me- si herhalde. 
cileri hazır bulunmuşlardır- tonu 24 lıraya satılacakbr- zunlar bu yıl orta okullara yerle~ti- _ Erkek geliyor! 

Bay CclAl lyriboz Bumava ziraat Keyfiyet alAkadarlara da tebliğ iç p•ıyasalarda 1·st1•hta"' kı• artırmak rileceği için şimdiden tertibat alın- dediği içindir ki, ikisi üçü ,.e h~ 
··ca<I 1 • ta d" ektö .. bay olunmuştur.. ması icap etmektedir.. ıv mu e e ıs syonu ır ru _ birden, - hatt4 erkekten korkJnılll' ~ 

Nihat lyribozun ağabeyi, Adana ve B N.h 1 .b . . t dbir alınacaktır G:~· ..... ·ı yen de dahil - benim kim ve nasıl 
Ege bölgeleri pamuk ıslah istasyon- · • 1 at Vll OZ IÇID e -· .. OÇmen er yafette olduğuma bakmadan "derhal. 
ları kurucusu idi •. Son vazifesi Na- Bab Anadolu ha,erat ve Em- Bir çok mahsullerimizin iç piya-ı ve hurma gibi ambalaJ A yapıl.maga A • _ Ay! ay! ay! 
zillide, Türk endüstrisinin muhtaç raz mücadele İstasyonu müdürü B. salarda sürümünü temin için pra- müsait maddeler, l~~gları ZS ~~l~~uk d Naı:İ~ t" v~purukyle l Bul~arı.s~~- fery:ıtlarile evlerine kaçtılar. 

uk t ·boz ,. · · l ' ik ll b"k k .. A muntazam amba aı ı yaş uzum, an vı aye ımız aza arın a ıs an olduğu en iyi cins pam lan ha- Nihat yn umumı zıraat 1J eri f usu er tat ı etme uzere n- k ·r m"mul"'t edilmek u''zere gelen bin nufus ka- Söylcnecektlın. ., 
1 ak kan ··cac1 le • leri ·ıe lk · od d T" k ı pastırma sucu vesaı ...... a ne) zır am tı.. ve mınta m mu e lf ı , 1 ara ticaret a w· a « ur ma ı» "b" 'ddel .. t"h l mıntakala dar göçmenler Urla tahaffuzhanew - Madem ki çekiruniyorsunuı:. ·• 

:IA-- lnkıli • · ) • · • An . k" A k 1 gı ı ma en ıs ı sa - ııe) 
Bay lyriboz pamukçuluk ihtısa- BeşlA~ • P SC:rgı 1§ erı ı~ - 1

1 
servisi adiyle bır teş ılat uru muş- nda larclaki piyasa satıalanna 1 sinde fenni tathirat icra edildikten kaçtınız, mademki çekini~orsunu~ lıJ" 

smı Amerikada yapmı~tı •. Ameri- karaya gidcı:ek b1! _aydan .. ben An-
1
tur .. Bu servis hakkında şehrimiz- rıöre ~~:ik etmeği kararlaştırmış- sonra dünden itibaren mahalli mü- böyle nçık, çıplak uluorta sokaga 

kada elde ettiği teknik bilgi ile mah- karada bu l§ler ıçm vekiletle. te- deki alakadarlara gelen maluma- ~ . retteplerine sevkedilmeğe başlan· cak uzattınız.. . ır 
riıul olarak memleketimize döndü- n_ıasla bul~m~ v_~ bugün vazife-il ta göre servis şu işlerle İftigal eyli- ırAncnk bu servisin iyi bir şekilde lmışbr •• Dün bir kafile lzmire gel- Ne fayda ki, bu bozuk nkid~ 
ğü ?.aman Türkiyenin pamuk da- 81 btlfına donmuıtur.. yecektir.. çalışabilmesi ve alakadarların men- miş ve kazalara gönderilmiştir.. şayan bazı kadınlarımız, ne k 

vasını ele almıştı .. Bizzat yaptt~ı ~e- Dr. Ali Halim Bayer Fıstık, fı~d~~· badem, .ku~u ~a: faati~e uygu.n şe~ai.t .dahilin~e. m~l • ''' • '" • d 01~!a~;;;e d:0;~~ozuk lıallcrile "' 
leksiyonlarla yurdumuzun ıklım tk· d be • A da yası. kuru uzum ve kuru ıncır gıbı tedank eclebılmesı ıçın şehnmız tıw B zdag"" 

1 ay an rı vrupa seya- da rdı . . o a sadık olurlar, ne de hain! ve toprak şartlarına en uygun olan h b l d " d k ba Al' kuru meyvalar, elma, armut, por- carct odasının ya mı ıstenmış- TOKDIL atte u unan ış o toru y ı . . . 
pamuklan bulduktan sonra hasta- H ı· Ba d"" h . . d'' k takal, mandalın, lımon, nar, ayva, tır .. 

a ım yer un şe rımıze onere J K• d h Jd 
lanmıştı.. hastalarını kabule başlamıştır.. Orta okul .. --1 . .,. ın er ayın açı ı 

B. lyriboz Trakya ve lstanbul çev- og" ret men tg~. 
Vil.Ayelin elli zayıf ve bakımsız ço-rimler pamuk işleri tetkikatını da Bay Rauf Yunanist il 

cuk için tcs!Jine karar verdiği iki kin- • 
üzerine almıştı. ı ~ t. u·"' .. k 1 1 Şehrimiz müddeiumumi muavini az ı ım ı an aza dcrhaymdan biri olan Bozdağ kinder- ZUffi re 0 teS 

Genç yaşında eşini ve üç çocu- iken, tahvili memuriyet eden ve bi- • haymı dün açılmıştır. 
ğunu bırakarak ölümü büyük bir lahare istifa ederek elyevm Anka- • Elli kadnr .çoc.uk dün otobüslerle öde- .. Y unanistanı~ • bu seneki . k~~ 
kayıptır.. rada avukatlık yapan bay Rauf • } mişe gönderılmışlerdir. Çocuklar ora- uzum rekolt:esmın 30 - 31 bın. üt· <(-...... bir hafta için şehrimize gelmiştir.. a ı ıs es dan Bozdağa götürülecekler ve kinder- arasında olacağı tahmin edilm•Ş j§' 

Belediye encümeni Torbalıda, lzmirde halkın sem- haymdn bol gıda, güzel hava almak SUw Son on beş gün zarfında Yunafl ıı 
Belediye Daimi encümeni dün patisini kazanmış olan kıymetli ar- 1 An arada so·· zl. u·· retiyle iki ay istirahat ettirilecekler ve tanda üzüm piyasası çok durgtl 

öğleden sonra belediye reisi dok- kadaşımıza ho geldin deriz.. azana n ar iktisabı kuvvet eylemeleri temin olu- bir vaziyet arzetmektedir .• . re 
tor bay Behçet Uzun başkanlığın- • • h 1 • ki d • nacaktır. Y unanistanın bu seneki ine•~ 
da toplanmıştır.. B. Sala""' bettin ımtı an ara gırece er ır Elli çocuk için bir kinderhaym daha kottesi ise on be§ milyon okk~ .,. 

- • - - . da birkaç gilne kadar Aliağa çiftliğin- 1 7 - 18 bin ton tahmin ediJ111ıştı r Kutuluk kereste/er Tarım sabş kooperatifleri birli- Orta okul öğretmenliği için açılan ya-ı ~ındcn ~~~ca ~~cu ..:;:1~~ 1 de açılacaktır. Yunanistanda yaş üzümler ~r 
gw i muamelatını ikmal ve ~u birli- zılı imtihanda knzanan ve s.o.·~u imtihana. ı en Dcrvış ' Y9uıe ça yasaya gelmegw e ve satılmağa I"' Ozu"m kurumunun bu senekı" ı"h- ı-kad ka ı 1nn - nl M t Bnrg" ..... " Pou.-n ktan Nuri, tz- T 
gwe aı"t bazı ı'sler hakkında a a ar- bulleri karar A«tırı ogretme erın ura , "' <&&&&U JA~cı K b 1 l t y .. .. .. kkaSI 

. k lamak .. ba . ..,, kı Mill'd teped umar az anmış ır.. aş uzumun o tıyacmı arşı uzere mü yaa larla go··ru·· «mek üzere Ankaraya listesi Izmir kültür direktörlüğüne bU- mir Misa ı en Şerif, Dua en 3 f 20 k d d 
:r A • uruş arasın a ır.. 'h• ettiği elli bin metre mikabı kutuluk gitrni« olan iç ticaret işleri umum dirilmiştir. Hakkı, Sarı Kamıştan Sıtkı, Haklmıyeti hk d y · t d k' taze üzÜf11 1 

kerestelerin muamelesi bitmiştir.ilk :r S l Izmır' Vali Kl\zımpasa mektebinden Milliyeden İhsan, Buca birinci mekte- ffi3 eme e tun~nkıst~nAaJ 1 1500 t011 
müdür muavini bay a ahettin • ls .

1 
N . . .. mh . .. raca şır e ı manyaya . p!I' 

parti keresteyi getirecek olan va- akşam sehrimize dönmüştür.. Meziyet, Halim, Italyan mektebinden binden ma.ı eJat, lzmır Cu urıye- E fpa hasta . . ka taze üzüm ihracı için ekonof111 
pur yarın limanımıza gelecektir.. lktısa~ vekili Celal Bayarla bir- Zinet, Tire ikinci okulundan Hanife, ı~ tinden Ismet, ödemiş Mursalı köyUndenjd kh ı: ar cbhınkn ~r .~ın- kanlığından müsaade almıştır~ 

• • ~ 1 • likte lstanbula gitmiş olan üzüm 1 mir Nccaübcy okulundan Kemal, tsmet, Avni, Dumava Hilalden irfan, Emld- ı ~ w ~e • asın er esın ~ore- ._ __ l!!ICl:m:ı_.~ .. -_..--~ 
İlk yaş u"zu"m kurumu müdürü bay İsmail Hakkı'Senjorj Fransız mektebinden Hayri, Ti- lemden Muammer, Karaburun Mordo-ımıyeceg.~ b~~ yerde Ahm~t. özbı- Bn. Saadetin 
ı ı Veral da yarın lstanbuldan şehri-1 re onuncu okulundan Akı le, tzmir Fev- ğandan Zeki, ödemiş Adagided«!n Bahrt ı çakla. Şukru Konak adında ıkı adam 

• • mize dönecektir.. zip:ışndnn Meliha, inkılaptan Neşet. Yu- Söilil imtihanlara 17 Ağustosta Ankn-ıaşıkla kumar oynarlarken, aralann-
0
•• ıu•• mu•• • 

parflSl - , .. , , suf Rizadnn Turgut, Tire ikinci mekte- rada başlanacaktır. da kavga . çıkmış-ve o sırada oradan 1) 

BA.ş'TARAFI BtRJNCl SAYFADA Tü Ün İşçileri ~ geçen polıs memuru tarafından ya- .BAŞTARAFI BtRlNCt SAYfftfJ•'Ol~ 
girmiştir. Mahsul lzmire gelince mcz- Borsa seçimi Fuar beyannamesi kalanmı~~dır.. Filhakika bu evin avlusunda lJ:lıl .k Tu .. tu" n isleme mevsimi sona er- Be• yuz be• kuru k Arter 
bahada muhafaza edilmektedir. ~ B led' F .. be . l :.- ~ f umar para- kemiklerine tesadüf edilmiştir. ~ ,,.d 

. . . diğinden bir çok mağazalar ka- Nizami müddetini ikmal etmi~ bu- e ıye uar rnunase tty e şe- siyle mahkemeye verilen, iki suç- . ıştır· ~ 
Bu sabah saat onda Tnrl§ın ilk yaş panmağa ve İKİierine izin vermeğe lunan ticaret ve zahire borsası idare hir halkına bir beyanname neşrine lu hiç inkara lüzum görmiyerek bı.rk::ru; ~na ~la~ in ıııeUV 

üzu.·m maıısu.. lU lngiliz pazar. lnnna sev_ k baslamıştır.. heyetı· yenı'den S"""ı'lecekt"ır. Bunun k · · B b d ki kum d ki · · · f no n. cm enın ıyazuı 
-ır !!:_ar vermıştır.. u eyann~e e aşı . a . ar oyna ı arını ıtıra olduğunu inkar etmesidir. ..dl' cdılmek uzerc vapura yilklenecektır. Dün iki mağaza kapanmış ve bun- için icap eden bütün hazırlıklar ik- -'-. h P·· L f d etmışlerdır.. B C -

1 
.. N' a.zl un "11'~., 

Van Der Zee acentesinin Norveç ban- ların amele.si sabahtan akşama ka- mal edilmiş, se~eceklerle seçilecek- lır;;uır. alıunın ve esnaun, uar o- Mahkeme Ahmedi iki, Şükrüyü b' ~· .e?'1ı.eye g~reÇanıy ~~deki~ 
dırnlı Bnlebek vapuru 2000 sepet üzil- dar magaza" da çalgı çaldırarak egw - lerin defterleri tamamlanmıştır .. Pa- ayısıy!e zrnire gelecek ziyaretçilerej.. r h f f mahk A ıra crı ımış.. , a 1" 

.. ükl k I ·ııere T" "' · k 1 lık dı .. uç ~ra 8 1k para cezasına um ci Emin!, onun evinde bulunduğ\l .1)f' mu Y eyece ve ngı ye go ure- lenmişler, küçük kızlar süslenerek zartesi günü intihabata başlanacak- azamı o ay ve yar m gosterme- etmış ve umar parasının da müsa- . . 
1 

sc,•ı)J· 
cektir. . Bu ınünasebcUe saat on birde gelin haline koyulmuşlardır.. 1 tır.. si istenmektedir.. deresint: karar vermiştir. manlarBbı.r·ı~baocal dmuhki~bbkaeti~ e l>iflld tı 
üzUınlerın vapura tahmlllcri esnasında mu~- u ı ı r a ır y Jltı)" 
tören yapılncaktır. Bir çok kimseler ne yüz vermesi, onunla karı koca 
bu törene davet edilmişlerdir. yaşaması imkansızmış.. 1'ilc

9
ttl 

Yaş üzUm ihracatının faydalı bir tc- Birinci Kordon.. TA YARE iNE ASI TELEFON Yine Çannkkalcde yapılan tah p:ı ıı,1~· 
şebbUs olması itibariyle muvaffakıyelini -'a ka .. ı·n 3151 Bn. Cemilenin Niyazi ile bir n~ıerÖ~ 
dilc.riz. Uı kasından faz.la bir yakınlık go ccıı1r 

NOT- Öğrendiğimize göre üz.Um ku- 22 temmuz 937 cumadan itibaren muhteı em ha11umıza görülmemiş iki fiJim takdim ediyo: mcydaruı çıkmıştır. Şu halde 130k oldı.t' 
rumu bu yıl 2000 ton yaş üzüm sevket- lenin B. Niyazi ile yakın tanıdı 

mck üzere tertibat almıştır. OGR BIRIGITTE HELM tarafından ğu meydana çıkmış o\uyor. "U ıııc''' 
temsil edilmiş Fransızça sözlü lımir hapishanesinde sirknt f•;ııJl J3~ 

Pekin kapılarında ~ mue~sir aşk hil<ayesi kufiyclini bu akşam bitirecek ~diıcecl'-
tt r7.Z7..7.7ZZ7.77ZZZZ7.7..Z7.ZQ..ZZ77LZZZZZr7.ZZ7.ZZZZ7.7.7..7.7.7..7.7.ZXZ7-7.ZZZZ7.z7.Z7.Zl Cemile yarın Çanak kaleye sevk npıt:ıcl'Jc, 

-BAŞTARAFI BtRINCl SAH1FEDE-- . sorgusu ağırccza kaleminde 'l ı.ırıJP' 
askeri makamntı .ile akdettiği anla~mn· z MARTHA EGHER'f'in gençliğe ondan sonra mahkeme heyeti ı-ıuı 
dan general Çanknyşek haberdur edil- - ' liye ettiği şarkılı çıkarılacaktır. 0Jııı' 

_ muzi kalı operet nktD ·"' memiştir.. Nakin hükümeti önce ken
disi haberdar edilerek muvafakati alın-
madan yapılan hiç bir nnla§mayı tasvip 
etmiyecekt.ir .. Bundan anlaşılıyor ki ge· 
nernl Sung Oıeg Yuan tarafından İm· 

r:alanan mukaveleyi Nnnkin asla tanı

mıyncnk ve ıimali Çinin tahliyesine mu-
kavemet edecektir.. 1 

'ZZ7..272Z7.J...ZZZZZZ7..7..7-Z.ZZT'...Lm"..L7..LC7..7.7....7.7..7T.LZZZ7..7.7..ZLZLZ7../.Z/7-7..7..7.7..zz7../.7;;iı,.r7.ZLZZT.LXTL7...'ZZZZ;rzzz7T..L7...7..J!7_zz:r.L7-ZZ7..z:?.2L/'.ZXZ.LLZZL Uzun zamandanberi aranın o)'lv 

SEANS S 'ATLARI 1 Niyazinin lzınirde bulunduğU .:1' )11' 

Hergün : 
'"' =~ Filimlerin zmirde ilk defa "Österilme- -''ey- ı. 

_ h mekt.c idi. Bilhassa Bn. Cernu.. ·· ııU ıv 

Uçuruma Doğru 3 - 6,5 - 9,15 de 
Gençlik arzuları 4,45 - 7,50 de 
Cumartesi. paz.ar 1.40 da Gençlik arzuları 

• ~ .... ~*" . ... , . ? : 

E sine rağmen fiatlerde değişiklik yoktur. l kında Niyazi ile tzmirde görüşt~r,~ 
:E Duhuliye 20 elin ediyordu. Izmir zabıtası ı~~1c eıt· § Küçük ve talebe 10 kuruştur. tzmiı·de bulunmıyarak <;an_akk~nı:ıııd1t: 
- tiğini teshil etmiştir. Niyaı::' Y~cec~ 

tan sonra htıdise tekemmül 



~~~'JEM~~M~U~Z~C~U~M~A=k~TES~t~1~93~7-·~~~~~~~~~==-...,"-'!!!~~~~~~~~~rEN~l~AS~·ı~R:::s-~~~~~~--M!!ll~~~~~~~~~~~~::-=::=~Sahife9 
Fratelli Sperco l 
Vapuru Acntası 

N. V. Olivier Ve Şii. 
,., .,. 

Kulağınıza küpe olsun! 
~'. F. I~. \ 7an i)er 

Zee & (:o. 
RQy ALE NEERLANDAIS DElITSCHE LEVANTE UNlE 

KUMPANYASI HAMBURG 

Fratelli <>CHIOS» vapuru 16 temmuzd,, 

1. iRtTON vapuru 9 temm.uzda ge- bekleniyor. Rotterdam, Hamburg 
ıp Burgaı - Vama - Köstence li- ve Bremen limanlarına yük alacak

lnanlan . . yük' al kt 

LıMITET 

Vapur acentası 
BlRlNCİ KORDON REES 

BiNASI TEL. 24 43 
Lllerman Lioes Ltd. 

ELLERMAN LtNES L TD. 

J Kulak, Boğaz, Burun hasta· 

lıklan miltahasaııı 

Doktor Operator 

Sami Kof atçı 
ıçın aca ır. tır. DRAGO vapuru 1 O ağustosta u b s· B J 

SVENSKA ORIENT LtNIEN «KONYA» vapuru 7 ağustosta Li 
1 

S ad r .. k muayene ane: ırinci ey er 
BlRKALAND motörü S tem- bekleniyor. Anvers ve Hamburg li- verpoo ve vanse an ge ıp yu No. 36 Telefon 2310 

ln~a beklenmekte olu Rotterdam manlarından yük çıkaracaktır. çikaracaktır. v Evi: Göztepe tramvay cad· 
~-.ıtburg - Gdynia ve ~kantJinavya AMERtCAN EXPORT LtNES LESBf AN vapuru ıo agustosta deıi 992 Telefon 3668 
limanları için yük alacaktır. The Export Steamship corporation Londra, Hull ve Anversten ge1ip 1_

26 
(
4
Sl) 

ZEGLUGA POLSKA A.B. ~<EXT AVI~» vapuru 7 ağustoM yük çıkaracak ve ayni zamanda Li- ~-------lllİl-i:Z:lı• 
Kumpanyuı dogru beklenıyor. Newyork ve Bal- verpool ve Glasgov için yük alaca.le- caktır .• 

l.ECHJSTAN 21 t 
timor limanları için yük alacaktır. t r NOT : Vllrut tarihleri, va-

vapuru em- 1 
•• J • • ı · ı tn~ beklenmekt ol An Pire Aktarması Seyri Seferler l 

15 
_ pur arın ııım erı ve nav un üc-

Ccl • • e . up v~~- «E.XCALIBUR» vapuru 30 tem- ALGER AN vapuru agustosta retlerinin değiıikliklerinden me· 
~a ~antzig lımanlan ıçın muzda Pireden Bôston ve Newyork gelip Londra ve Hull için yük ala- &uliyet kabul edilmez. 

~ a · ~~ha~~ ed~ekt~. ~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~• 
RVtCE MARlTIME ROUMAlN «EXETE.R» vapuru 13 ağustosta 
SUÇEA VA vapuru 14 temmuz- Pireden Boston ve Ncwyork için ha

d, Malta - Cenova ve Marailya li- reket edecektir. 
ltıanlan için yük alacaktır. SEYAHAT MODDETt 

Yolcu kabul eder. Pire - Boston 16 gün 
ilandaki hareket tarihleriyle ilan- Pire - Newyork 18 gün 

~ değişikliklerden acenta mes- «GEORGES MABRO» vapuru 
'411Jet kabul etmez. 23 temmuzda lskendcriye ve Port Sa 

Daha fazla malfunat abnak için id Jımanlanndan mal çıkaracak ve 
F"-telli Sperco vapur acentasma mü- ayni gün Köstence Galatz ve lbrail 
l'leaat edilmesi rica ohmur. limanlanna hareket edecektir. 

"ll:LEFON: 4142 / 4221/2663 SERViCi MARITIM ROUMAtN 
111 - • Bucarest 

«DUROSTOR~ vapuru 31 tem-

Diş Hekimi 

l~~ulla~ Naci 
HORTAÇSU 

Haatalannı Birinci Beyler 
aokak 36 numarada kabul 
eder. 

Sabah 9 - 12 
Ôğleden sonra 3,30 - 6 
Randevil için telefon ediniz 

TELEFON 2946 

muzda bekleniyor. Köstencc, Suiiu;ı, 
Gal tz ve Galatz aktarması Tuna li
manları için yük alacaktır. 
JOHSTON V ARREN LtNF.S Ltd. 

Livepool 
«JESSMORE» vapuru 1 ağustos

ta bekleniyor. Liverpol ve Anvers 
limanlanndan yijk çıkaracak ve Bur-
gu, Varna, Köstencc, Sulina G.aJatz 
ve lbrail limanlan için yük alacaktır. 
DEN NORSKE MIDDELHAVS-
UNGE OSLO 
« BAALBEK» motörü 24 tem

muzda bekleniyor. lskenderi} c, 
Dunkerk ve Norvcc limanları için 
yük alacakbr . 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • . 
Taze Temiz Ucuz ilaç 

• • • . . 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat • 
eczanesı 

Başdurak Büyük Salepçioğlu hanı 
Karş1sında 

• . . . . 

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

Tahta 
•inek, sivrisinek, 

Pire, örümcek, ka· 
l'ınca, güve ,yakar

cılc, akreb ve yılan 
ıibi akciğeri bu

lunrnıyan hayvan· 

takları öldürmek i . 
tın fennin son bul-
duğu kat'i formül 
tlı . 

erıne hazırlan· 

y'~ Amerikan 
lıız marka ilacın 

b 
1 
tr bo da amba-

a ·ı 
1
. J l ve dökme ba-
1lld t e ash en ucuz 
'•llerle depomuz-

da 1 •atı ır. Toptan-
tıl,, b. 
~ a mü ım is-

0nto yapılar. Sor· 

~'-lara hemen ce
lp Verilir. 

...., 'T eJefon 3882 
t::::: w 

Parl• lc 

l9 EYLÜL BAHARAT DEPOSU IZMIA 

Kudreti 

~~İrnkon Elektrik pilleri dünyada tanınmış pillerdir. Daimon 
lJ 1 

ullanan hiç başka pil kullanmaz. 
A ınd uaı deposu : Sulu ban civarmda 28 - 9 Hilsnli Uz 
v eaı·-·! ı.u. 

TURAN Fabrikaları mamulAtıdır. Aynı zamanda Turan 

tuvalet sabunJarım, traş !tabunu ve kremi ile gilzellik krem

lerini lrnllanınız. Her yerde !'atılmaktadır. Yalnız toptan sa

tıılar için lımirde Gazi Bulvarında 25 numarada umum acen

tehk Nef'i Akyazıh ve J. C. Hemsiye milracaat edinis. 

Posta Kut. 224 Telefon E415& 

-4 ffWj r+e ..... + 

ZAFiYET 

KANSlZUK 

IŞT AHASIZLIK 

VEREM 

ISTJDADI 

ROMATiZMA 

VE 
ADEMi 

iktidara 

FEVKALADE 

EYi TESiRi 

VARDIR 

M.Depo S.Ferit Şifa eczanesi 

lzmir inhisarlar baş müdürlü
ğünden: 

Alsancaktnki depolarımızda mevcut 10855 kilo kullanılmış 
kalın çul ve 4206 kilo iskarta çul ve kanaviçe parçalan pazar
lıkla satılacaktır. 

Muhammen fiatleri 15 ve 7 kuruştur. l5leklilerin 144.20 lira 
teminatlariyle 28 .. 7 • 937 günü saat IS de Başmüdürlüğümüz
deki komisyona gelmeleri. 

22-24 12496 1363\ 

+ 

~N MÜOHi$ 
\sTi~APTAN 
cr,ON~A .. • · 

Kullaıımakla kabildir ! 

NEYROZiN 
9Wl81eReıe•••"918e•••••eaı••··························••••••aıaı•aeaaee•eaaeea•t•••• 
E Bir hamlede nezle ve gripi geçirir. Hararetı sür'atle : 
E düşürDr. Baş, diş, sinir, mafsal, adale ağrılan ancak · ~ 
: NEVROZIN almak suretile çarçabuk defeditebilir. : . . :....................... Kat'i Tesir ....................... : 

icabında gfinde 3 kaşe alınabilir. 

KREM BALSAMIN 

Kumral, sarııın, esmer her tene tevafuk eden yegane sıhbt 
kremlerdir. Cildi besler, çiJ, leke ve sivilceleri kamilen izale 
eder. Yanm aıırdanberi kibar mabfellerin takdir ile kullandıktan 
sıhhi güzellik kremleridir. 

Krem Balsamin dört şekilde ta"dim edilir: 
1 - Krem Balsaıiıiu yağlı gece için penbe renkli 
2 - Krem Balsamin yağsız gündüz için beyaz renkli 
3 - Krem balsamin acı badem gece için penbe renkli 

- Krem Balsamin acı badem gündüz için beyaz renkli 
ln2iliz Kan:ıuk eczanesi Beyo~lu lstanbul 

e!!!!e!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!~~ .. ._.~ 

lzmirde Nasırdan Şikayet ayıpdır? 

Eczacı Kemal Kamil Aktaşın 

"Nasırol Kemal,, 
NASIR iLACI VARDIR 
Hilal Eczanesi vardır 

Nh&AOAR llOGRU ?-.. 



lngiliz planı kabili tatbik değil mi? CEJl __ lma ______________ lrM ___________________ __ 

lngiltere adımı_nı geri alamıyacak 
ltalyanın Londra sefiri B. Eden~le yaptığı mülakatta Romanın uzlaşma 
planına n1uarız olmadığını, münakaşa mevzuu yapacağını bildirdi 

F ansız gazeteleri: Bitler ve Mussolini galip geldi, 
diyorlar. Fransa bu plinı tasvip etmiyor 

Londra, 23 {A.A) - Röyter 
ajansının İngiliz Ademi müdahale 
planı etrafında verdiği mütemmim 
izahata göre bu yeni plan müzake
relerde son günlerde vukua gelen 
inkitaın kolayca izale olunamıya
cak prenıip ihtilaflarından doğup 
doğmadığını tespit edebilecektir. 

Diğer taraf tan Londradaki İtal
yan mahafili İtalyanın gönüllüle
rin geri çekilmesi meselesini müza
kereden imtina niyetinde bulunma
dığını bildirmektedir .. 

Bay Grandi dün bay Eden ile yap
tığı görüşme esnasında İtalyanın 
takmdığı hattı hareketin bu mese
leyi bir tarafa bıralmıak arzusun
dan doğma olmadığını ileri sümıÜ§· 

Barselonanın bombardımanı 
. 

Asi kruvazörlerin bu şe-
bi.re karşı taai-ruzu 25 
d~kika devam etmiştir 

ispanyaya Fransız lejyonları 
gönderilmiş midir? 

tür... F 
1talynnların fikrine göre evvela l •, · ~:..__-~1,1..ı;.........,_~.....:G~~--.:::~~.:....~ 

İngiliz tekliflerinin her noktası hak- Ademi müdahale komitesinin dört nafiz rüknü: Ribbentrop (Almanya), Grandi (ltalya), Korbin (Fransa) Play-
landa ne dereceye kadar uyuıula- mouth ( lngiltcre) komite toplantısından çıkarlark~n 
bileceğinin tesbiti lazımdır .. Bundan nın vazifelerine ıalı gününden be- 'ldaki resmi beyanatını iıitmemi§ gi- olacak bir ıiste~i~ timd~y~ kadar 
evvel ispanyada muharebe etmek- ri nihayet vermiJ olan Fransanın bi görünüyor.. Fransız hükümetinin tasvibıne ar
te olan iki tarafa yapılacak bütün bu kontrolü yeniden ihya etmesi 1 Bu aziz Eden Frankonun böy- zedildiği görülmemiıtir .• 
müracantler netice_s~z kalacaktır·.. teklifinde bulunuyor.. le bir· tedbiri kabul etmiyeceği hak- FRANSA KABUL EDEMEZ 

İtalyan tnahafılınde aynca SOY.- Hitler ve Muısolini galip geli- kında Röyter a1'ansma beyanatta ı il h-"--·- kah' '----· 1 d·- · ·· ik' f d uh · ng tere llllUIUJI ır eıuerıye-~n ıgme gore ı ı tara a a m a- yorlar.. bulunmUJ olduğunu bilmiyormu§ • • .. • w bil 
rıp . hakları~ın tan~nması kontrolü Almanya ve Jta]ya Frankonun gibi görünüyor .. Nazınn plim §U- tinin aoyle~ıı .. bul':"'.dugu v~ e 
~~!ye eyhyecektır.. . Bu ?1~ele muhariplik sıfatının tanılmasmı is- dur : Bir tetkik heyeti ispanyaya gi- Fı:anıız hukü.me~m ~ ~u ıı.ste
uzerınde esasen prensıp ıttif ala tiyorlar ve Eden itaat ediyor.. decek, tspanyol olmıyan muharip- mın kabul edılmeame ımkan mev
mevcuttur .. Fakat bu meselenin tel- İngilizlere kalırsa Franko muha- lerin tahtiyeaine baılanıLmı olup cut olmadığım, bu planın yazıl
kiki mantıkan gönüllülerin geri ça- rip olarak tanılacaktır .. Bu tedbirin olmadığını görecek, eğer böyle bir ma.aı için sarfedilniif bulunan kiğıt 
ğınlması meselesinin müzal:eresin- sarih bir manası olacaktır.. lapan- tahliye hareketi bqlamıı ise hü- kadar bile değeri bulunmadığını 
den evvel gelmelidir.. yada çarpl§Bn taraflar arasında de- kümetler muhariplik sıfatını tanı- söylemesi icap eder .• Esasen lngil-

Röyter halyan mahafilinin fi- niz kuvvetlerine malik bulunan ta- yacal:lar, Franko da bu tarihten iti- terenin liberal ve iJçi matbuatı da 
kirleri hakkında bu tafsilih verdik- , raf yalnız Frankodur .. Onun em- haren İspanyayı abloka etmeğe bq- bu fikirdedir •• 

GEÇ KALMAMALI 
F b h ek · d bal Bombardımand4 harcıp olan Madridden bir görünüş 

ransa u ar eti er yap- . • . B .. S'tinİ11 
malıdır •• Zira eğer bu mesele üze- Paris, 23 (ö.R) - Madridden mıftır. u gazeteye gore 1 ;. 

· ' : rinde bir müzakere ba§larsa asi ta- bildiriliyor: Hükümetçilerin son bankerleri kızıl lıpan!adan :&" 
· f h ·· bir parça daha yar- tebliğinde eu malumat vardır: yade Franko lıpanyuıyle an 
1 dıınra a kuer gun im • d Madrid etrafında kuvvetlerimiz fabilirlermif.. Gazete Katalolıı· 
rilm~ı l vvetHgt~~ Fesme meyban v~ bazı mevzii muvaffakıyetler ka- yanın Sovyetlettirilmeıinde 11

1
' 

ıt o ur.. a ua ransanın umu- ·ı· f ı · · h ı ldar o• - . . . . . zanmıelardır. Tumel cephe- gı ız men aat erının a e , 
zakerenın neücesuu beklemeden Pı- • d T • ehrinin b d duğunu Biskayada lngilizler t& 

h d l tam • 1 ıın e aı n cenu un a ' dr 
rene u ut anm amıy e açması t ubarebesı' 1 tur rafından ifletilen madenler 

k . d b' tedb' 1 opçu m o mut . I • 
ço yerın e ır ır 0 ur •• > Asilerin yine Madrid cephe.in- rektörlerinin tevkif edildik ef1" 

BiR MOT ALAA de Verka D~!I~. Reny8:ya k~rfı ni birer miıal olarak zikrediy~~ 
L'Oeuvre gazetesine göre Fran- taarruzları buyük zayıatlenyle BARSELON ~I 

tj ko için muhariplik ııfabnın tanıl- püskürtülmüttür. BOMBARDJMA 
' , ması aon derece nazik bir mesele ASll..ERlN TEBU~t Roma, 23 ( ö.R) - Aai fi1°Y12 

teıkil etmektedir.. Roma, 23 (Ö.R) _ Öğleden mensup kruvazö~ler ~~n ak~ 
fngiliz pli.nı bu vaziyeti derpİf ıonra milli kuvetler Madrid cep- Katalonya ıahıllennı ve b 

11 
eyliyor v4: muhariplik sıfatının ta- heıinde Brüneltayı zaptetmitler· bas~a Baı:ıelonayı bombardıııı:., 
nılmasını bır çok tartlara bağh ola- dir. Bu kasabaya milli lspanyol etmışlerdır. Saat 23 de başhY,., 
rak kabul ediyor •• lapanyadaki aö- kuvvetlerinin bayrağı uılmıthr. bombardıman 2S dakika ~~t 

D k b •• tij' z • t 'kt bılıfl" nüllülerin geri çekiline itini tetkik et- Kızıllar asa anın mezarlıiına m!1f r. ayıa ın mı an 
mek üzere komisyonlar teıkil edil- çekildikten sonr~ kas.abayı is- mıyor. eJD' 
meai, ispanya limanlannda bitaraf tirdat için çok kuvvetli müteka- Roma, 23 ( ö.R) - B~1~ iab"tl bul chmı'--_ .. .. .. bil taarruzlar yapmıtlarsa da ta- nanın bombardımanında ~ 

1 .1 er • ....:~1- • ~~· go!1~: arruzları reddedilmittir. Yine lerin ıayısı 25 kitidir. Madd• 1' 
erm gerı ~esı qınm l'WCIDI h d k' . • t k "h' d" "'dahal . . • • • . bu cep e e ı tazyikimizi hafif- yıa pe mu ım ır. biı 

mu • e • komiteauu tatmin ede- letmek için Azueye taarruz eden Baraelon, 23 (A.A) - Şe JJ1' 
cek bır tekilde cereyan eylemesi gi- '--ıl kuvvetler de p·· l-!!..c!Im·· asilerin bir harp gemisi tarJ. • Jann tb" • ıuı; Ulauruı Uf- "( • tJ(• 

+~ ~ . ~ bı prl ta ikinden ~~ Te !erdir.. dan. bombardım~. edı ıoıt fil 
~'-~~~.ı'~·~' ancak o zaman muli~lik ııfab HAVA MUHAREBESiNDE Hasarahn çok~ m~ım .ve te!dit• 

. . tanılacaktır.. . hn fazla oldugu soylenmekt vet 
Ademi müdahale komitesinin müsmir faaliyetine rağmen mıluler h~ cısilerin karşuında ftlak 1culUinı1101' MOLAYlM BiR USANLA Ro~a·:~ö.R) !tab~n g~- Rahat, 23 (A.A) - Radyo 

len sonra §U neticeye varmaktadır : rinde İtalyanın ve Almanyan'? de- byacak, ltalyan ve Alman lruvvet-1 . • • : zetelen d ~heıındeki bır dad bildiriyor. 
Bu suretle ltalyan noktai nazan niz kuvvetlerinden müteıekkil bir lerinin büyük bir kısmını rahat ra-ı . ~ T ~~ - Parıa gazeteaı ıae in- hava muharebeaınde giiya ye- Brunete mmtakasmda ııeı: 

da bir uzlaşma ihti~alini nazarı dik- filo mevcut bulunmaktadır.. h~t alıkoymağa muvaffak olacağı giliz _teki~ kart.ısında tamamiy~ d~. Ruı tayyaresinin düıürüldüiü- taraftan Naayonalistlerin ~ret 
kate alıyor, demektır.. w • • MUHAR1BIN V AZIFF.Sl gıbi bqka yardımlara yol açabilecek., muarız bır ~yet ~ uzak nu yazıyorlar. ruzuna uğrayan bükünJelÇ •• 

Londra, 23 (A.A) - ögrenıldı- . . • .. . HnLER MUSS UNt !bulunuyor ve diyor ki : FRANSA tSPANY AYA gitgide mütkülleten bir ~~ 
gıne göre Bilbaodan tngiltereye . Edenm !ak~ırıne g~re ~b~anp- . •• O.. . cBurada mevzuubahis olan teY GöNOLLO YOLLUYOR MU? yette bulunmaktadırlar. ,.. 
maden ihracatı nakliyat bahsıncla lık sıfatı hıç bır tahdı e ta 1 ~lmı-ı Arbk bır denız kontrolu mevcut kontrolün kuvvetlendirilmesi ec- B r 23 ( ö R) Alnı h .. Aragon cephesinde Alba~. 
maydana çıkan bazı güçlüklerden yan haklar bahfetmekte oldugun- olmıyacağına göre Hitler ve Mua- nebi gönüllülerin tahliye edıhele- kü e~.ın, tt'W·. b' - tad aF u- cian mmtakasında hareket 
dolayı durmuştur •• General Fnml:o dan Franko bu vaziyet kari §kısında aolini ıalip geliyorlar .. demektir.. rinin t • • ı ad ki uh • mh .. •.;.etr~. ı.gı ır do ~I ra?.- ratle inkitaf etmektedir ·r 
tngiltereye doğru ihracatın pek ispanyayı dilediği gibi ab o a al- Kuvvet darbeler karlı oluyorlar. eınını, '~! a m anp ıı.~ .. u ume ının ~ar ımı ı e go- No era ve TranacaıtiUanıO •. 
akı d 'd b 1 - hakkı tına alabilir ve Akdenizde de polis Hakikati söylemek lizun gelirse tarafların muharıplik ııfatmm ver- nullu Fransız leJYonlannın Is-

1
. g r t1et•" 

Yd tn ~ yetnı en . B!t. ıyacagı n- vazifesini görebilir.. tütün bu hadiselerin rezaletten melde olduğu haklan lrullanmala- panyaya çıkarıldıklarını bil- ~a ı.nhden so~rda Nasyonda •:111 el· 
a emına vennış ır. d' · B F b ılerı areketı urmayıp e"I 

FRANSIZ GAZETELER! Franko için muhariplik sıfatının aşka bir §ey olmadığı meydanda• rtndaki teldin tespitidir •• Bütün ırıydor. u nota ransız matb~· mek•edir 
lmak im h h • b' dır bunl k üh' • I • b atın a tamamen uydurma ır · • a 

P · 23 (ÖR) F t tanı ta 0 aaı er angı ır ··•• ar ço m mı fey erdır ve un-ıh b " t 'd t lAkk' d'l BiR GEMi BATIRDILJ\"' J arıs, . - ranınz ma - arta b w) b 1 1 • • .. • · a ere muı enı e a ı e ı e- ıt .. 1ıe buatı bP.y Edenin teklif etm~ ol- ! M ~~ 1 
Edu unuyı°r mu d bulu- PLANIN MANASI larm hıç bır surpnz~ m~. b~- rek tiddetli tenkitlere uğramıt- l..ondra, 23 (A.A) - • .;btl' 

duğu uzlaşma projesinin kabul ese İ en, 1 :nya :ıı · lngiliz plinı on aydan beri asi mıyacak surette teapıt edılmelen li- tır. Ajans Havas da bir tebliğ ajansı Cebelüttanktan ııtı 
edilmesine imkan olmadığını teba- nl 

3 ? ve ,5Pank.Yl 0 

1° . ırban· mf t antp· generallere kartı yapılmıt bulunan zımdır.. neırederek Alman kaynağından ediyor: ,,z;. 
.. . . l H . . erm gerı çe ı me ermı u ıı a ın a- "k I b' h' . B r___ I d I l • dikka. .1 h b • k . . . R d l b. h bere 11 ruz ettiriyor ar.. umanıte gazelesı L.:. • • • .... k 1 en mu emme ır ızmettir.. azı MNaen meıu . ev et erm ti- verı en a erı te zıp etmııtır. oma an ge en ır a d bit' 

'-- ta f d im-''-" la nıunaıı ıçın Y-' oıuyor mu • F 1 h h k · • · · V Ik' h Z · b k 'b' t 1 '1 · • )in e ıuua ra ın an yapı ilKıa o n H ranıız nazır arının er are etımızı ni çekmesi icap eden nokta, böyle oe ıı er eıtung u te zı ı re spanyo ası erının e .. .. IJ"• 
kontrolün devam etmesi lehinde Al- ayır.. GRANDlNIN NUTKU l..ondra - Paria mihverine uydurma-lbir uzlqma teıebbüsü muvaffakı- mevzuu bahsederek Fransız tek- lunan Canarias kruva:t~':-·yetİ 
manya ve İtalyanın ısrarına i§aret mız lizım geldiğini söylediklerini ti ti l ecı··· takd' d t zibinin usulen yapılan tekzipler- gur limanı açıklarında ta ~ı rdı• 
etmektedir .• Bu gazete diyor ki : Eden, l:omitenin son aeanıın- ekseriya iıitmit bulunuyoruz.. Y_e li e b~e ;e e?'° "d~al ırli ~ den olduğunu iddia ediyor. meçhul bir gemiyi boJ1\ ş 

cBu ısrar karşısında Eden mu- da Grandi tarafından söylenmiı Bunlaniı bugün karıılapnakta sır ıra e~ ~u A e po t - Roma 23 (ö.R) - Morning man ederek batırmıftır. ,ııı11 
kav~met ede~~~o: ve pihayet bu olan nutku un':':~°!. aiJ?i gö~ü- old~lan acı vaziy~t her halde çok ~ devamına . ımkan b~un~y~-1 Post ~azeteıi l~panyada lngil- Pal~aoı sahil .. ~a-~ary~ı:r ,.t~ 
ıeklı kabul ettigını meydana ko- yor •. 1talyanın gonüllulenn gerı çe- tesırlı olsa gerektir .. Fransa em- cagı ve Avrupanın tehlikeli bırlterenın mali ve ikhsadi menfaat-,Canarıas kruvazoru uzel'lktedif• 
yuyor •• Beynelmilel kontrol erkanı- kilmeıine taraftar olmadıiı hakkın- niyeti için bundan daha tehlikeli kriz kanısında blac:aiıdır..> leri hakkında bir makale neıret- acmıı t>ldukları bildiriloıe 



Fransada 
))a • 

' tı.s, 23 (A.A) --- Rantların hi-
~:ksı için bir sermaye ihdasını 
~it olan kararname neşroluna
~ hndan bu organizmin önmüzde
~aftanın başlangıcından itibaren 
~Yete geçeceği tahmin olunmak-

r •• 

·Belçika kralı 
~Brüksel 23 (A.A) - Krai ile 
ti:ııt Dö Ffandre yaran Parise 
t • tceklerdir. Kral ve Kont 
)tıaicumburun nezdinde öğle 
dtlbtğini yec::!ıkten sonra sergi
t tki Belçika pavyonunu ziya

~: edecekler ve gece Brük-
t döneceklerdir. 

'ZT..7..Z7.ZY777770TZZT/Z73 

Bir bankaya 
Memur aranıyor 

')" ıi it 
~d r Çcden F rnnsu:caya, Fransız-
~~rı. Türkçe tercemeye muktedir ~ 
b,~na ile yazı yn):nn bir gence bir 
f> adıı. ihtiyaç vardır.. ~ 
oaıa it 

tııu utusu so~ adresine tahriren ' 
racaat edilmelidir .. 

~ (S.3) 1 - 2 ( 1368) 
/M'7z77..z7z7.zzzz7LT/.X7.J'L//,,~ 

uhasebeci 
~ aranıyor 

ı,~ler muamelat ve hesabatma 

~~ Ve noterliklerde istihdam 
ı._.\)} ~§ bir muhasip arayorum .. 
~ 1f~~Y etmi§ liradır) Talip olan
~'ir Usnü hal §ehadetnameleri 
~ tL· e~akı müsbite!eriyle bir
~~ 'lllncı Noter dairesine müraca
~ ili n olunur .. 

lznıir ikinci noteri 
M.EMtNE~ 

Belgrad, 23 (Radyo) --- is tan- • - • - • 
buldan bildirili or : 1stanbul1 24 (Yeni Asır muhabirinden) Şehrimizde bulunmakta olan 

Karadenizdey zuhur eden müthiş 1ktısat Vekili B. Celfll Bayar1 önümüzdeki salı günU yerli mallar sergisini 

fırtınalardan dolayı bir çok gemi 1 açacaktır. 
Boğazda bekliyorlar .. Hareketlerini B. Ce~fil Bayar serginin açılına mcrasimind.en sonra Zonguldağa gidecek 
tehir etmişlerdir.. ve oradan da demir fabrikası inşaatını teftiş ıçin Karabüke gidecektir. 

- -

ltalyan alimi 
Roma, 23 (A.A) -- Markoninin 

cenaze merasimi bugün alimin 
doğduğu Bolognada San Petro
nio kilisesinde yapılmış ve bila
hare cenaze hususi makbereye def-

Çin - Japon anlaşmasının 
metni neşredildi 

i Tokyo, 23 (A.A) -- Harbiye ne- ile Japonya aleyhine müteveccih nedi miştir.. . . k 
M · b" "k b" k 1 b Ik I zaretının bir tebligv ine göre Japon me tep programlan üzerine sıkı bir 
erasıme uyu ır a a a ı k I l 

· t" k t · t' ma am arı ile mahalli Çin makam- kontro konacaktır .• 
ıs ıra e mış ır.. 1 A 
~ arı arasında akdedilen anlaşma üç yrıca otuz yedinci Çin fırka-
/ sp an yalı geneler maddeyi .ihtiva eylemektedir: Si Pekinden uzaklaştırılacakhr .• 

. ' 1 -- Çın - Japon münasebetleri- Çin tnahalli makamlan mücrim-
Sevıl, 23 (A.A) - İspanyol Fa- ni ihlal eden bütün kimseler nefye- leri cezalandırmağı, komünistleri 

lanji gençliği t~kilatına mensup ldilecektir.. takip etıneyi ve Mavi gömlek milli 
625 çocuk bugün B. Mussolini tara- 2 -- Komünizm lağvedilecektir. Çin te§kilatını fesheylemeği vadet-
fından emirlerine tahsis edilen bir 3 - Japon aleyhtarı teşekküller miştir .• 
İtalyan gemisi ile Genovaya hare- T •• k d . 
ket etmiştir .• Bu çocuklar yazı ltal- Ur İye • )ran araSJD 3 yeni bir 
yada Astiada ve Pisa civarında ge- f 
çireceklerdir.. mukavele para e ediidi 
Yugoslav anakralicesi TAHRAN 23 (AA) p . bild' · . ' . , • - ars aıansı ırıyor : 
Çetıne, 23 (Hususi) -- Yugosla- Bir kaç zamandan beri lran hükümeti ile Türkiye heyeti arasındaki 

ya ana kraliçesi Mari bugün Çetine- bazı meselelerin halli için başlamış olan müzakereler yakın bir istik
ye gelmiş ve halk tarafından hara- halde imzalanacak olan bir mukavelename projesinin parafe edilmesi 
l'etle karşılanmışbr.. ile neticelenmiştir .• 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Kara sevdanın Markoni hatırası -
sonu Radyo ve telefonlar 

BA.ŞTARAFI BlRlNCl SAYFADA sustu 
delikanlı, dün gece tekrar nişanlısının Viyana, 23 (A.A) -- Dün Avus
cvine gitmiş, iç~ri kabul etmelerini yal- turyanın bütün telefon ve telgraf
varmıştır. . lan ile telsiz istasyonları Gugliemo 

Son teşebbüsü de barid karşılanınca Markoninin hatırasını tebcil için 
kafasında bir siirü istifhamlar dolaşma- iki dakika servislerini tatil etmis-
ğa başlamış, sabaha kadar kapıda bek- lerdir.. • 
}emiştir. Hadise çıkarmak onun ka-
fasında bir fikri sabit haline gelmiş ola- y ugoslav elçisi 
cak ki, sabahleyin sokağa çılfan ana ile 
kızını ve akrabalarından Hüsamettini Londra, 23 (Radyo) -- Yugos-

lavyanın yeni Londra efrisi dün 
yaralamıştır. :ı: 

Hadiseyi müteakip kaçmağa teşeb- İngiltere kralı samajeste altıncı 
büs eden suçlu yere yuvarlanmış, bu Corca itimatnamesini takdim et
sırada tabacasından kurtulan bir kur- miştir .• Elçi bugün Bukingham sara
şun kazaen kendisini yaralamıştır. Dört ymda kraliçe Elizabct ve ana krali
yaralı ayni hastanenin koğUflarında te- çe Marinin huzuruna kabul edilmiı-. 

T anzif atcılar .. 
U cretlerinin artırıl-
masını istediler 

Belgrad, 23 (A.A) - Payıtahtın tan
zifat amelesi grev yapmışlnrdır. 'Ocret
lcrinin arttınlmnsmı istemektedirler. 

Fransız sosyalist 
partisi 

Paris 23 (Ö.R) - Sosyalist partisi 
mısyonal komitesi bugün toplandı halk 
cephesine sadakat \'e merbutiyette de
vama karar verdi. 

B. Markoninin cesedi 
Roma, 23 (ö.R) - Markoninin ce

sedi dün doğduğu şehir olan Polonya
da gömüldü. Burada büyük 81ime 

üacak.tır. 

.. . -

·SON 'HA·BER . ·-. - - . ' . -:/-" 

" 

Büyük tarih kongresi 
On sekiz Milletin alimleri 
konferansa davet edildi 

Belgrad 23 (Hususi) - Bu sene <:ylülün yirminci günü 1stanbulda Dol
rnabahçe sarayında Türldycnin büyük lide,ıi Atatürkün himayeleri altın· 
da :oplanacak olan tarih kongresine Yugoslav tnrihmhrisleri de davet edil
miştir. 

1stanbulda l>u münasebetle şimdiye kadar misli görülmemiş bir tarih ser
gisi di.1 açılacaktır. Dünyanın bu en büyük tarih konferansına Amerika, İn
giltere, Yugosla\'ya, Fransa, İtalya, Çekoslovakya, Belçika. Fenlandiya, Sov· 
yetler, İsveç, Norveç, Yunanistan, Romanya tarih Uleması davet edilmişler
dir. Yukarıda adları geçen ecnebi milletlere mensup alimler konferansa 
geleccl<lerini bildirmişlerdir. Türkiyenin Büyük Şefi bu münasebetle ci
han tarih kaynaklarının tetkik edilmesine büyük bir fırsat h:ızırlnmıstır. - . 

Yunan matbuatı 
Dr. Arasın dünya hayırına faaliyet 

gösterdiğini yazıyorlar 
AUnn, 23 (Hususi) - Kateınerini gazetesi hariciye vekilimizin Moskova

ya yaptıj'{ı :ziyaret münasebetiyle neşrettiği bir makalede Türkiyenin, bü
tün A\'rupanın hayrına olarak geniş diplomatik faaliyet' gösterdiğini mcın· 
nuniyetle kayd~tmektedir. 

Bu gazete diyor ki: 
- cEsasen Moskova seyahati, B. Arasın yakın şarkta yaptığı son se~·ahaı 

ile ~rıt misakının bir mabadı olup, bütün dünyaca takdir edilmekte olan, 
Türkiycnin siyasal istikameti için karakteristiktir.> 

Almanyanın Viyana sefirinin 

Temmuz anlaşmaları 
hakkındaki beyanatı 

V1ynı.a, 23 (ö.R) - Almanyanın Viyana sefiri Von l'apcnin, gazeteler· 

de intişar ed<'n biı· mektubunda deniliyor ki: 
- 1\ ınmuz anlaşması iki siyasi ııctice husule getirmiştir. Bunlardan biri 

Alınan - İtalyan iş birliği, diğeri de Almanyanın Roma prokolollarını tanh
hlit etmiş olan üç devlete yaklaşmasıdır. Fakat buna karşı inkar edilemez kJ 
bu nnl~ma iç politika durumunda ayni neticeleri vermemiştir. Bu yeni du
rum kabili izaledir. Almanya hüsnü niyet gösteriyor. 

Nahlinyatını Romanya kralı aldı 
Vjyaııa, 23 (ö.R)- Vindsor dükası ağustosun ilk günü Polonyaya gidecek 

ve Varşova civarında Kont Protofky'nin ailesi nezdinde iki gün misafir ka
lacaktır. Geçen sene Vindsor dükasının emrinde bulunan Nahlin yatına 
Bo~a Kralı Karol aatm alauitır. 
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Ben ebediyen seninim.. Haydi karagöz
l il Cemalim! .•• Söyle ve yemin et: 

- Ben de senin •..•.• 

YENIASIR 

~ ......... A············································::······b······1······:·······L···············1···············5 ······: r ............................. a vrupanın son goce e erı : apon ar r ...................... . 
: :e•••••••••••••••••••••••••••••••D•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••ıı: • • • • 

'-lap o 
' :y ya n sıldır? -M ·· tekaid er eoı 

a siyoner _ bulmıyor? Bek Are ir efsane! 
mi? Kaynana gef n geç ·msizliği ! 

kadın kimdir ? Bu aşk ~ 
bir dedikodu ! 

• 
ır evlenen güzel Amerikalı 

başlamıştır? Aylarca 
Lapon la 

nasıl 
•• suren 

Bir teşebbüs~ 
Bu yıl memleketimizin IO _, 

telif yerlerinde Kinderh•~;. 
Ier kurulacakbr. Ôğreod•fı' 
mize göre valimiz, bütil0 

0
• 

mektep ıralannda yorula~·Çff 
cukların yaz istirahatleri; 
sağlıklarile alakadar ol• f 
lzmir vilayetindeki köyiii il 
cuklan için Kinde~ha_Y'ılt ,
açmağa karar vermıştit· tİ 

güzel teıebbüsü çocuklar• ,t 
dirirkeo, valimizin küçük .. . ot ,Jf 
leplilere kartı gösterdig• 
ka)'I da takdirle aoarıı. / 

....................... --~ 
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Bu itilaflar 
Tokyo, 22 (A.A) - Şimali Çinclc va

ziyet Çin lotnntmm geccliyin Loukou

chiao ve Pnpnochandnn çckilnıelcrile :ı-

laha yüz tutmuştur. 

Nankindcn gelen bir telgrafa göre 

General Sung_ Cheuyan 19 Temmuz ta
rihli mukavelename metnini hemiz N:ın

kin hükümetıne tebliğ etmemiştir. Bu 

ınukavel namenin gayesinin 11 Tem

muz tai llili ınalınlli itilafa ta münderiç 

üç noktanın daha zıyadc kola:> lıl.ln ı~

rasını temin olduğu tahmin cdilın"'kte
dir. 

Japon ıhiiktlıneti ile yakınd:ın t '111 sı 

olan m:ıhnfil şimdiye kadar Hop~i \ '(' 

henüz Nankine bildirilmemistir 
' 

Üç Çin generali b:r arada 

Mumaileyh Hopcidc vnziyct.in gergin-ıtaatı her ihtimale karşı hazır bulundu?' 

liginin zail olmuş olduğunu beyan ve makt..'\dır. Mevzuu bahis metinler he. 

mühim miktarda Japon takviye kıtaatı nüz ,·ürud etmemiştir. Fakat buıllnnn 

beklenilmekte olduğunu knbul etmiştir. knbule şayan şeyler olmadığı tahmin 

- Bre mel'un! Bu işi senden başka 
kbn yapar, sen yapmadıysan Benli Ha· 
san mı yaptı? 

- Hayır paşam, kerem et anlatayım. 
Bu vak'a sırasında ben Benli Hasanla 
beraberdim, gece yansına kadar bera-

ber kaldık, halbuki vak'a bizden iki 
saat uzakta Baba mevkiinde olmuş 
asla haberim yok! 

- Bre! hfila söylersin, seni durdurmak 
en büyük günahtır.Katırcıoğluna yetişe-

cek fermanlar, mektuplar kayboldu 
hep sebep sensin! Bre cellat! 

diye kalkıp adamlarının üzerine de 

yürüyerek bağırdı: 
- Ne duruyorsunuz, alın bu kilfiri! 
- Hacı Osmanda renk ve takat ka:. 

mamıştı, bu son deminde yalvarması 

yanık ve ağır olmuştu, kollarından tu· 
tulup götürülen Hncı Osman: 

- Kırk yaşındayım, insaf et! kusu· 
rum yokken beni cellada veriyorsun, 
iki elim mahşerde yakanda olur, nahak 
yere kanıma girme!. Beni hapset! Ka· 
bahat kunindir, bı.r defa soruştur, ka· 
bahat benimse aman verme .. öldür!.. 

Bu sözler de sadriizamı merhamete 
getiremedi, o hala: 

- Tiz katledin! 
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Bir seyyah, kendisine yoldaşlık 
eden arkadaşının bu garip· ağacın 
taarruzuna uğradığını anlatıyor 

Küçük Kaya 
Miss Fişle birlikte 

seyahate çıktı 
Bahk kızı Kayaya acıkh 
macerasını anlatıyor 

Kaya Miss Fiş'in gözlerinden y~ 
damlalarının yuvarlanmakta olduğunu 
görerek müteessir oldu. Yelkenleri 
kısmıştı. Şimdi ona daha yakındı. Tit
rek sesiyle konuştu . 

- Haklısın Miss Fiş, dedi. Siz, cidden 
tali.sizsiniz. Balık olarak dünyaya gel
diniz. Ben sizden olsaydım yaşıyamaz
dım. 

Bir saat keşfetti. Dütl' 
• \1 

yanın en zengın çocug 
kimdir ve ne kazanıyo 

Afrikada Liberya hükumeti dahilin
de Nomina isminde garip bir göl var
dır. Bu gölün suları bizim yazı yazar
ken kullandığımız mürekkep renginde
dir. Jşin asıl tuhafı bu suya batırılan 
bir kalemle milkemmd yazı yazılabil
mektedir. Bilginlerin tetkiklerine gö
re bizim hali hazırda kullandığımız 

' 
mürekkepll = uzun bir müddet sonra 
uçarak kağ:ttan silinmektedir. 

Halbuki bu g(;lün s:ılariyle yazılan 

yazı katiyen çıkmamaktadır. Ne yazık 
ki Liberyalılar mürekkep manasına ge
len Nomina adını verdikleri bu gölün 
sulardan istifade etmesini bilmiyor
lar. Çünkü bu göl onlaroa mukaddes 
bir ilah gibi tanılmakta ve sularına 
katiyen dokunulmamakta:lır. Halbuk\ 
şişelere doldurup ta bu tabii mürekke
bi bütün dünyaya ihraç etseler çok zen
gin olurlar. Ne yazık ki milyonlarca 
U:ın ağırlığındaki bu mürekkep suları 

Miss Fiş, yaşlı gözlerini henüz kuru
lamakta olmasına rağmen uzun bir kah
kaha savurdu. 

- İşte bunda yanılıyorsun Kaya, de
di. Bizim betbaht olduğumuz muhak
kak ama ben sizin hayatınızı da beğen-
mi yorum. 

- Ne gibi .. 
- Kiminiz çöllerde yaşıyorsunu:ı., ay-

larca yıllarca suyun rengini göremiyor
sunuz. Sonra, daha fenası birbirinizi 
öldürüyorsunuz. İnsanlardan iki kardeş 
bile kavga C'CÜyor ve birbirini öldürüyor. 
Bize gelince böyle şeylerle alakamız 
yok.. Gül gibi geçiniyor, gidiyoruz. 

- Sizin eğlenceniz yok ki ... Biz ara
da sırada ablamla sinemaya gidiyoruz. 

- Çok güzel, fakat bizim de kendimi
ze göre eğlencelerimiz var. 

' 
1 
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lnsan yiyen ağaçların bir çok hustısiyetleri vardır. 
"--u boşuna akıp gitmektedir. b b"' "k b """ er, uyu ir ormanın içinden geçi- kumaşları iade etmişti. . .> 

- Kışın biz denizin üzerinde dol~- -
maya cesaret edemeyiz. Havalar don 
yaptığı için denizin dibinde kendi ken
dimize oyunlar oynarız. Benim samiml 
olduğum arkadaşlarım var. Hele bir ta
nesini çok severim. İyi çocuktur doğ-

iNSAN YiYEN AôAÇLAR yorduk. Bu ormanın içindeki ağaçlar AVCI AôAÇLAR 
~lığı görünce hepiniz hayrete dü- şimdiye kadar gördüklerimizden pek Gezgin yazmış olduğu kitapta bu ga-

şecek ve chiç insan yiyen ağaç olur farklı idi ve şekilleri oldukça garipti. rip ağaçlar hakkında uzun uzadıya ma
mu?> diyeceksinız .. Fakat bu tamamile İşte bu garip ağaçlardan birinin tam eli- !Umat vermektedir. rusu ... 

- Erkek mi? 
Miss Fiş'in yüzü kızarmıştı. Utanarak 

bir hakikattir. Afrikada insan yiyen binden geçerken birdenbire 5:ni bir sar- Şimdi siz belki buna inanmak iste
ağaçlar vardır. Belki öğretmenleriniz sıntı oldu ve ağacın kolları çok şiddet- miyerek cağacın gözleri yok ki altın-

k b h k tl cevap verdi. ll";nı"hlı" k b · · da · k l size kelebe ve saire gibi bir çok bö- li ir are e e aşağı doğru sarkarak dan geçen kimseleri kapsın> diyecek- • ~ ÇOC1< azan ıaatını mey na getırme ıçın ça ı~ır 
ki 1 karn d k k b kad aklar . b - Evet, erkek... da la · z '-- .1. d' ce er e ını oyuran üçü ne at- ar ~uru yapr ı ve dalları arası- siniz. Lakin insan ve hayvan yıyen u ş rıy e ıaç saça ıcavga euer ı. 

d krar _ Sizin eğlenceniz neymiş bakalım? v • "ITIAN SAAT y AN d ı ~••i ]ardan bahsetmiştir. Bu nebatlar top- na al ı ve te yukarı kalktı. Ben ağaçlar avlarını nasıl elde ederler bilir ~~ AP müca e eye ııiri§mişlerdir. ..,_..' 
...ı.ıan aldıkları gıdalarla değil, bu gi- hayretler çinde kalmıştım. Zavallı dos- misiniz? Toprak üzerinde uzanan çok - lşte bu mühim .. Denizin dibinde ÇOCUKLAR çocuğun ellerinde taş, sapan "." ' 
bl canlı hayvanlarla teayyüş ederler. tum da acı acı çığlıklar kopararak ha- hassas kökleri vasıtasiyle bu köklerin y~ıyan cins .c~s hay~~":' _var~ır: O~- Bundan on sene evvel Almanyanın !arla üzerlerine hücum ettiğin1 
Mese!A bir kelebek bu güzel nebatların ğırıyor ve ebeni kurtar!. Beni kurtar!.> üzerine ağır bir cisim düştüğü zaman, !ar kış mevs~de hızım ~ç~ tür!~ eı.:· Münih şehrinde bir oaatçının kUçilk çı- hırsızlar neye uğradıklarını 
ihtişamına aldanarak üzerine konacak diye imdad istiyordu. Biraz sonra za- kök bundan müteessir olarak derhal, lenceler tertip ederler. İçimizde yı.nnı, · rağı kAğıttan bir saat yapmış ve herkesi firar etmek mecburiyetinde }~' 
1 b d h 1 k ik ğ . d otuz sene yA<ıyanlarımız vardır. Onlar h t dil ·· ·· t'" B t" ·· en] .. o ursa, ne at er a apanarak zavallı vallının ağacın gövdesine doğru çekil- otomat bir surette a aca tesır e er, . . ...., .. • . .. ayre e şurmuş u. u saa ı gor er ve bu suretle polisin kurtarın&b-

hayvanı içine nlır ve kendine güzel bir mekte olduğunu gördüm. Vücudunu ağaç da faaliyete geçerek dört tarafa hızım 0Ylll'.1arımı~ oyle egle~~er, ~y- kAğıdın çabuk aşınacağını ileri sürerek vaffak olamadığı küçük Robert 
siyafet çeker .. İşte insan yiyen ağaç- yılan gibi saran dallarla mücadele et- kollarını sarkıtır ve avını güzelce elde le zevklenırler ki.. Kış mevsınu bizim saate pek ehemmiyet vermemişlerdi. "··! ta af dan zaff ane Jıit 

· · b 1ı ba b" ·ı · · ...,. arı r ın mu er lar da bunlar gibidir. Afrikada uzun mesine rağmen kendini bir türlü kur- eder 1 ıçın ~ şına ır eg ence mevsıını- Halbuki şimdiye kadar aradan on yıl 
· eli y t darik tti.. · · ki kilde kurtarılmıştır. ı 

milddet dolaşan bir gezgin hatıralarını taramıyordu. Ben ~deta donmuş kal- 1nsan ve hayvan etilc gıdasını temin . r.. . azın e e gımız yıyece e- geçmiş olmasına rağmen saat hiç aşın- B ak btitün Amerikaya dBt' 
yazarken, seyahat esnasında kendisine mıştım. eden bu ağaçların altından uzun mild- · rımızı kışın meydana çıkarırız. madığı gibi şimdiye kadar bjr dakika u vh ak h tler içın" de 

ı.> •• 1.ı. lnsanlardan korkmaz mısınız? b zaman er es ayre 
yo .......,. eden arka~ını nasıl kaybet- üç gün sonra ağaç dışarıya zavallı det kimse geçmiyecek olursa zavallı - . . · ile şaşmamıştır. Ağırlığı 150 gram .. .. ara 
tiğinl şöyle anlatıyor: arkadaşımın kemiklerini ve elbiselerini ağaç gıdasızlık yüzünden kurur, gider- - Nasıl korkmıyalını ki msanlar koş- olan bu saatin kullanışlı ve pek ucuza Her taraftan küçük yara.mazi ı~ 

SEYYAH ANLATIYOR fırlatmasın mı, eh demek ki etlerini · .. Dün ada bizim bilmediğimiz ne kocaman kılinata sığmıyarak talilerini mal olmasını nazarı dikkate alan bir telgrafları yağıyordu .. Şıkago pO · 
cBir akşam üzeri arkadaşımla bera- güzelce yemiş, işe yaramıyan kemik ve :ip şeyl:r var!... \denizlerin dibinde aramaya teşebbüs e- çok fabrikalar şimdi 24 yaşına gelmiş rektörlüğil de bu ktiçük. dete~ 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• diyorlar. Evvelce bizi avlamak için kul- olan bu zek.J çocuğa bir çok büyük tek- bilyilk bir ziyafet verrnış ve 

Japon çocukları için 1 ·ıt d !andıkları voltaları tanırdık. Şimdi ye- liflerde bulunmuşlardır. oyuncaklarla taltif etntlştir. 
ngı ere e nileri çıkmış .. Bunları pe~ farkedem!- HIRSIZLARLA MOCADELE DONYANIN EN ZENG.I~ 

J 
v yoruz. ..~nlar çok, çok ~sız.. EDEN ÇOCUKLAR ÇOCUöU 

aponyada Yazlık Sag A 1 b - Mubalağa yapıyorsun Miss Fış. Geçenlerde Amerikanın Şikago şeb- Sinema yıldızı küçük ShirleY,,t • nne er ayraml - Nesi mUbal!ğa kuzum Kayacığım, rinde, hırsızlar ~engin bir ailenin Ro- ple'yi hepiniz tanırsınız. Siz I<il':'; 
seni ne kadar sevdiğimi bilirsin .. lkl ge-1 bert ismindeki ÇOcuğunu çalarak dağa kuyucular gibi çok zeki ve sevjıııl• ı/ 

ilk kampları açıldı ce evvel ya~tı~ımız toplantıda bulun- ,kaldırmışlar ve çocuğu iade etmek için bu çocuk yıldız dünya üzerinde eP..1 
saydın da buyukl · · · ·· 1 diki · · .,,, fr'ı . . erımızın soy e erını babasından on bin dolar istemişlerdi. para kazanan insanlardan birı<>" ;ıııf' 
dinlese~din. ı Bu hadiseyi haber alan polis hırsızları rikada sinema diyarında büyük Y~ 

Bir Italyan çocuğu yüzme müsa
bakasında şampiyon oldu 

De11izde kürek çekme antrenmanı 
bir Japon çocuğu 

Bu yaz Japonyada, mektep· 

ler kapandıktan sonra küçük 

mekteplilerin sokaklarda başı 
boş gezerek yaramazlık yap

mamaları için çocuk kamplaıı 

tertip edilmiştir. Bütün Japon 

çocukları başlarında öğretmen· 

leri olduıu halde, gruplar ha· 

tinde memleketin en güzel yer· 

!erine götürülerek kamp kur· 

muşlardır. 

ŞIRLEY TEMIPL HASTA 

Küçük sinema yıldızı Şirley 
T emple son defa çevirmekte 
olduğu " Mektep Kaçakları ,, 

filminde rol icabı, yüksek bir 

duvara tırmanması icap edi

yordu. s~vimli vıldız rolünü va-

parken biraz acele davranmış 
olacak ki, duvardan aşağı dü· 

şerek başı yaralanmıştır. Ken· 

disini çok seven sinema kum• 

panyası Şirleyi derhal hasta

neye kaldırtmıştır. Şimdi gün

den güne eyileşmeğe başlıyan 

yaramaz kız, kendi gibi küçük 

arkadaşları tarafından büket 

büket çiçeklerle ziyaret edil
mektedir. 

ALTIN MADALYA 

Her yaz ltıılyanın merkezi 

Roma ıehrinde büyük yüzme 

yarışları yııpılır. Bu •eneki 

yüzme yarışlıırına 58 meşhur 
yüzücüden bıışka, 12 yaşların
da Roberto isminde küçük bir 

mektep talebesi de iştirak 
etmek arzusunu göstermiştir. 
12 yaşmda olan bu çocuğa 
evvela kimse ehemmiyet ver

mek istemem:ş ve batta mü· 

sabaka'ara bile zorla sokmuş
lardır. Fakat neticede ne oldu 

ğunu biliyor musunuz? Roberto 

58 büyük insan içerisirde iki 

defa birincilik almış ve altın 

madalya kaıanmıştır. Bu va

ziyet karşısında seyirciler bll· 

yük bir hayrete düşmüş ve 

müsabakayı tertip edenler de, 

küçük bir çocuk olduğu ıçin 

Roberto ehemmiyet vermedik· 

!erinden utanmıslardır. 

- Sız toplantı .• da yapar mısınız? elde etmek için faaliyete geçmiş fakat dan bile fazla para kazanan . f_ 
- Yayar~ tabu .. O gece evvel! Lev- 1 bir tUrlU lyl bir netice elde edememiş- Temple'y hentlz on yaşında b~' ~ 

rek kongresı toplandı. Yer ylizündekl ti. Robertin arka~ları bu hAdiseden tur ve bir ayda aldığı paranıJJ ı" ı; 
yilz mil:.ona .'.rut:n Levrek balığı diln- pek fazla müteessir olmuşlar ve elbir- bizim paramızla yirmi bin JiradPl' (. 
yanın do': koşesınden gelerek kongre- liği yaparak hırsızların elinde bulunan Iadır. Kilçük Şirley Templey bU '/ 
d~ reylerini ~andılar._. Toplantıya, zavallı Robertl kurtarmak için çareler nın bir kısmını bankaya ya~/. 
dünyanın en ihtiyar levregı olan 36 ya· düşlinmeğe başlamışlardır. Nihayet bir diğer kısmiyle de bütün ailesifll ı 
şındaki Okyanuslu bir balık riyaset et- gün nasılsa çocuğun saklı bulunduğu içinde y~tınaktadır. lşte baZol' İ 
~- Açılış söylevi bir şaheserdir. Dedi- yeri öğreninc_e, hep birden oraya koş- kUçük çocuklardan da büyük 58~ 

· muşlar ve hiç korkmadan hırsızlarla !ar çıkar. A. 
cPek aziz kardeşlerim, arkadaşlarım. jjll' 1 
Sizler dünyanın dört tarafından ihti- lı&CV/'D?T.&<V../.A:T~J~r:LLL/./'.//(Lk 

yan zahmet ederek buraya kadar gel
diğiniz için hepinize teşekkürlerimi arz· 
ederim. Kongrenizin beni riyasete seç
mek suretiyle gösterdiği saygıya ayn-

Şen fıkralar 
ca teşekkür eder, hepinizin yamuk, yu- Sabunla yıkamış 
muk gözlerinizden öperim. Küçük Ayselin babası elindeki bo-

Rumamemizde üç önemli iş vardtr. 
zuk saati, Ayselin annesine göstererek: 

L Bunların en mühimmi, son senelerde 
Bn. oretta insanların Levrek cinsi balıklara gös- - Saatim iyi işlemiyor, dedi .. Temiz-

lngilterede her aene anneler terdikleri halnane dilşmanlık ve rağ- ]etmek lazım .. 
arumda cEn gürbüz ve en iyi bettir. Blr köşede oynamakta olan Aysel bu 

çocuk yetittiren anne» ınüsa- Bizler, ne kadar betbaht balıklarız sözleri duyunca ileri atılarak: 
bakaaı yapılmaktadır. ki, kardeşlerim, insanlar muhtelif za- Korunma kağıdı 

Bu ııene yapılan müsabakalar- manlarda bizim etimiz.! yemeğe cesaret Müşteri - Odamın duvarlarına kap-
da birinciliği resmini koyduğu· edemedikleri halde şimdi bundan çok lamak için kAğıt istemiyorum. Yalnız, 
muz Loretta İsmindeki anne ka· hoşlanıyorlar. Kabahat tamamen kendi- oda pek rutubetli. KAğıdı ona göre 
zanmıtbr. Bu kadının dört ço- mizde .• Ben böyle konuşurken hakikata veriniz., 
cuğu, müsabakaya ittirak eden temas ettiğimJ tahmin ederim. Dükkancı - Öyle ise size kurutma 
yüzlerce çocuktan daha gürbüz Ne kadar acı bir neticedir ki, bizim ldlğıdı vereyim.. 
daha zeki ve daha sevimli idi· etimiz, insanlar için çok zevkli, oluyor. - !? ... 
ler. Bir zamanlar bizi yalnız tavada kızar- •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

«Anneler bayramı» çocukla- tıp yerlerdi, son zamanlarda bazı mil- daima hakir gördüler. Daima kupkuru 

l 
bir tavanın Uzerine koyarak, hazan sa-

rına çok yakından bağlı o an an- nasebetsizler gemi azıya alarak bizi ıs-
k cayak Uzerine idamlık insanlar gibi ya-

neleri güzel çocuk, gürbüz ço- arada kızartmaya teşebbüs ettiler. Ne 
be tırarak kızgın ateşin üzerinde kızarttı-

cuk yetittirmeğe tetvik için ya· tbahtlıktır kl, bu işi yaparlarken hay-

pılmakta ve bu gibi annelere, ço- siyetimizi hiç hesaba katmadılar. Bizi larOnl. ar, ba•larının yu""kseldig"ı" bır" anda .......................................... ~ 

cuklarının sağlık itlerine sarfe- de tutulmut ve inceden inceye he- bizi yemekten çekinmediler. Biz bu ha-
dilmek üzere büyük mükafat- sap edilmittir. le gelecek balıklar mıydık, Balık nesli-
lar verilmektedir. Böyle zorlu bir müsabakada nin en bahtsızları biz mi olacaktık.> 

Bn. Lorettanın en küçük ço- bir memleket en güzel ve en gür- Kayacığım, bu tesirli nutku milyon
cuğu iki, en büyüğü yedi yatın· büz çocuğu olmak ne kadar de- !arca balığın çığlıkları ve. ağlaşmaları !a

dadır. Güzel ve gürbüz çocuk ğİtilmez bir saadetle, böyle ço- kip etti. Bunun sonunda ayin yapıldı 
müaabakuında çocukların sağ. cuklar yetittiren bir anne olmak ve Levrek neslinin bekası için dualar 
lık durumları, bakım itleri, boy. ta o kadar sonsuz bir bahtiY&J'· edildi. 
lan, vücut tenuüpleri cöz önün• lıktır. 

Gramer dersirıJ~I 
Or~:,,ıı:e~r~:~de öğretmell• / 

- Söyle bakalım. cşe~yeıııl, 
gramerde hangi zamanı gösteri_",;. I 
Orhan biraz dilşilndükten soıır 

metle cevap verdi: ,.,/ 
- Havanın fena olduğunu S" /.. 

Müşteri - Taktığınız taJal'' ıl 
rin kendi dişlerimden far!<• 

0 

cağını söylemiştiniz! .. 
Dişçi - Tabit değil mi ya!- / 

Müşteri - Halbuki fena hııl0" , 
yor.. ;pli 

Dişçi - Pek fila .. kendi cllşlet 
ağrımıyor muydu? • Je 
Coğrafya dersıtı ,I 
Coğrafya dersinden ımtihal' t&~: JI 

Öğretmen Orhanı kaldırarak. sD 
11

er"" 
- Söyle bakalım. AJman> 8 

<lir? ,el" 
Orhan hlç düşünmeden ceııaP fi'/ 
- Bunu bilmiyecek ne var·· 

dadır, .,,,., 

Dişçide .aı. ~ 
- Merak etme babacığun'. d si'~ 

onu iyi işlesin diye sabahleyi11 µtı~ 
su ile güzelce yıkamıştım .. 
atciye hiç lilzum kalmadı.-
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FAVSTA 
.............................. 

Yazan: Mlşel Zevako 
!iri -·· ti'WP*·"H 

Gençlerle.r ihtiyarlar 
arasında bir mücadele 

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

Yazan: Albert Einst·ezn 
HARP MECLiSi iden gitmiyor. Ya Manlvel! ne kadar da Son intihapta faşist unsurlar Mevcudiyetimizin m~ınası 'hedir>-parıının büyük bir kısmını hasretletm& 

- ,;4 -

l>ariste bilyük bir kaynaşma ve he-il bağırıyordu. Hatırladıkça gülmekten f f k • ı• } d Umumiyetle yaşıyım canlı varlıkların 1 Ieri hakiknten talihin bir cilvesidir. Bu· 
ftcan hilküm sürüyordu. Birkaç gün- katılıyorum. mUV3 3 1yetSJZ 1ğe Uğramış ar 1r mevcudiyetlerinin miı~nlan .nelerdir '? lna hak knzanmı.ı olayım veya olmıya-
denb. eri gizliden gizliye devam eden de-1 - Mutlaka o zamanld hallın pek zi- • Bu suale cevap verebilmeyı başarmak, 1 B h l blrçokl · • k _ __, 
d...ı:'- mecmuasında 1_6 _ ktu. D 1 • 'ela iha 1 d" • • . nk . yım. u a arı ıçın uvvt."UeD 
'""11tOdular alevlenmeğc, ihtilal şeklini yade hoşunuza gitmiş olacak ki... cVoix Europeenn~ KaD yo ev ebn ı re c n var •

1 

mı hıslere mnlık olm demckur.... fiil ti il "b" •. .. Ut 
'1ınağa yüz tutmuştu. Dük daha fazla gülerek: Romnnyalı muharrirlerden cVasile Jor- datın ehemmiyetlice bir kısmını yutu- Bnna o halde o suali vazetmenin miina- e ge r emez gı 1 

gorunen m ema· 
~ilzadeler DUk dö Gizin çok yavaş - Canım ne kızıyorsun? Hail elle- dache> Ronuınya avukatları hakkında yordu. Buhran işlerin hacmini felaket- 1 aı var mıdır} Diye so'ruyorum.. Cevap di ~ir çal~ma ve. n~çiz kudretimle bul· 

da\'raıunasından korkmağa başlamış- rln başın aşağıda, ayakların yukancla 1 atideki şayanı dikkat etUdU neşretmiş- fıver bir şekilde azaltmıştı. Mahkeme 
1 
veriyorum .• Her kim kendi hayatının ve dugum bırkaç fikrın anlamak arzula· 

4rdı. Ağızlarda korkunç haberler oo- gözlerin evinden oynamış, fırıldak gibi tir. masraflarının ağırlaşmış ol.ması mahke- I hemcinslerinin hayatlarının bir miınadan nmdan ileri gelmiş olsa gerektir • Ben 
~ıyordu. Bazılan Likörlerin reisi- dönüyorsun zannediyorum-. Haydi diş-1 <Avukatlık diploması, Romanyada, melere mUracaat itiyadını sarsıyordu. mahrum olduğunu iddia ederae, o yal- çok kuvvetli biliyorum, her hangi bit 
ilin .ihanetinden bile bahseyliyorlardL lerini gıcırdatma!.. Seni benim kurtar- her vakit kapışılan bir parşömen halin- Bir avukata müracaat mecburiyeti du-Jnız bir betbaht değil. fakat y~ıyabil- teazziyl tnhakkuk ettirmek için bUyUk 

l>arisin kral aleyhine kurduğu bari- dığımı da unutma!.. d- idi Bugün de böyledir. Bu diplo- yulduğu zaman da tecrübesizine git- mesi de az mümkün olnn bir varlık olur. bir ınesuliyct taşıyarak bir kişinin onu 
~ kralı korkutmuş. Dilk dö Gizi hi- Çok iyi bilirsin ki, daha bir kaç da- manın hAmllleri önlerinde bUtUn ufuk- mektense iktidarı ve münasebetleriyle Biz fanilerin bu dünyadaki durumlan ne idare ve tahtı tasarnıfunda bulundur· 
dl. rnevkiine çıkarmış nUfw: sahibi kika yetişmemiş olsaydım, işiniz bite- larm açıldığını görürlerdL Rumen si- tanınmış olan eskl avukatları tercih kadnr gariptir.. ması icap etmez. 
~-Pın~tı. Bunu herkes anlamıştL Hat- cektL Herkesten fazla cesur olduğunuz yast ricalinin bUyük kısmı dUn olduğu ediyorlardı. BUYük avUkatlardan mah- Her birimiz arzda ancak kısa bir zi- Fakat tazyik altında idare edilenlerlr 
tl l>Uk dö Gizin en ateşli taraftarları halde kollarınm. arasında bayıldın. gibi bugün de avukatlardır. İçlerinden dut bir kısım büyük avukatlar kütle- yarct için bulunuyoruz .. Adamoğlun bu- şeflerini seçebllrnelerlnln lUzum ve mi· · 
bu. bunu açıkça söylUyorlard.L Eğer - Eh Mons. cnyo.·r. Sizi l:encll. yerim. - bir. kısmı .muhtelif işlerin idare ıneclis- sinin zararına o.tarak en çok verimli da-lnun ıeb .. ebini bil.miyo.r, fak·a·t b. ir çok de. n., crd nası yoktur. Kanaat getirdim ki zecri 
"" lianrt anlaşırlarsa, bu anlaşma bil- de görmek ıstcrdim. Yani değınnenm lerınden sıyasete geçmlşl ir. Bu idare vaların Adeta ınhisarını Uzerlerlne al-, falar §Oylece hısscdıverdığlnı aanıyor ... 
tliıı Fransa asilzadelerinin znranna ola- kanadına bağlı ...... atem dönUyor. Yer meclislerinde bir kere avukat olarak ınış bulunuyorlar. O kadar derin düşünceye varmağa lü- mutlak bir idare rejimi az zamanda de
taktı_ gök birbirine giriyor ... Yemin ederlın yerleştikten sonra mUşkUlAtsız büyük Böylece binlerce genç avukat ansızın zum yok, ~rnsı malumdur ki günlük ha- jenere olmıyabillr. Fılhakika zecir da· 
>Jıaıı siWıl~ sokaklarda dolaşı- ki, dayanılmaz bir işkence... servet kazananlar az değildir. Roman- bir muhafaza! mevcudiyet meselesi ileJYatta bir balcıından herkes başkalan için, ima ahlAkiliğl nzalunış insanlan ccz. 

tor, bUtiln bu şayiaları işitiyordu. Sen - O halde Pardayana karşı intika- yanın iktısacU kudreti, bUyUk barba te- karşılaşmışlardır. Hukuk fakültesine fert insanlık için olarak tezahür eder.Biz beder ve ayni şekilde fiilen şuna dJ 
~t değirmenine yapılan hilcumun ne- mın çok kuvvetli olacak. 1 kaddUm eden on sene ile harbin ilk devam eden binlerce talebe ayni endi-1 kendi hakiki saadetimizin ıartlan olnn kanaat getirdim ki dAhi tiranların na-
ticeaiz kalması vaziyeti bUsbUtün fena- - Evet.. Lakin ynlnız onun için de- devresinde işlerin inkişafı ve ayni za- şeyi izhar ederek üniversitede grevler 

1
henmcinslerimizin saadet ve refahla-

'-ttırdı. Ahali değirmende protestanla- ğil... manda davaların çoğalmasını intaç et- birbirini takip etmiştir. Hukuk fakUlte- riyle birlikte bizim için meçhul olan mussuz alçak halefleri de olduğu görUl-
l'IQ toplandığına. Parise hUcuma hazır- O Pardayanla yaptığı dilelloyu dUşil- mişti. Avukatlık diploması idart ınes- sinde tahsil mkddeU iki misline çıkanl- tanımadıiımaz bir yığın kümelerin de mu,tUr. Benim için insanlığın bütllıt 
~klarına kanidi. • nilyordu. tık defa mağlup olmuş, kılıcı !eklere de yolu açıyordu. Toprakları ve dı. Universite harçları fevkallde arttı- baht ve talihlerine kendiliğinden bağlı mekanlzmalan içinde en değerlisi dev• 

liavar kralının Parise doğru yüril- elinden düşmüştU. Dişlerini gıcırdata- nU.fusu eski Romanyanınklnden üç kat 1 nldL Bu şartlar dahilinde zengin olını- bulunuy~~· _ . . • • let değil, ferttir. Yaratıcı ve hassal 
dGtu söyleniyordu. Değinnen cebren rak sözünü tamamladı: fazla olan harp sonrası Romanyasında yanlir hukuk tahsilinde devamlan hn- işte but~n cun zıhnım~ k~rcalıyan bu şahsiyettir. Kitleler kalın kafalılık vt 
"htedlldi. tçinde kimse bulunmadı. - Onun müdafaa oyunlarını öğren- memura fevkalade ihtiyaç vardı. kftnsızlaştı. Romanyada memur olmak neden sualı .. Neden benım ıç ve dış ha· mnhdut hislerle çevrelendiklerl halde 
~ll\'ar ordusunun öncUleri sayılan şu dim. Trun ileri doğru atılırken, kılıcı- Biltün bunlar sosyal bir prestijin de i~in üniversiteden çıkmak icap ettiğine yatımı atalarımın ve munsırlanmuı emek- fert ulvt ve asil olan yegane yaratan 
lıtotestan alayı acaba ne olmuştu? ma kılıcını dolamış, şöyle bir çekmiş- inzimamile avukatlığa hususi bir cazi- g3re bu vaziyetin tehlikeye girdiğini lerinc, em:llerine tabidir:: Neden} Ne- varlıktır. 
lcaçrnışlardı •. Fakat nnsıl.. tL Elimden kılıç fırladL On gündenbe:- be brıhşetmiştl. Bahusus ki, avukatlık hissedinc~ },akikl mesuliyeU ekalliyet den yaptıgım ve ynpacagım her fCyde Hayatın en güzel yönil esrarengizll.. 

Ahali ve nsilıadeler daha çok mUte- ri mütemadiyen bu oyuna çalıştım. E- yapmak için kolny imtibnnlarla geçen avukaili\rına ve bilhassa yahudi avu- onlann yaptıklarının muadilini vücuda ğidir. Bu, sanatın ve hakiki ilmin befi
'-ıp olduklarından şUphe ediyorlardL ğer Pardayan bir kere daha elline ge- kısa bir tahsil devresi geçirmek yetişi· katlarına yüklemişlerdir. Bundan sonra getirmeğc mecburum, neden} Benim ba- ğinde olan şeydir. Bu daha ziyade faz. 
lfte hu şüpheler Paristeki hey~ı 

1 

çcrse görecektir. yordu. Avukatlık mesleğine olan teha- Faşistlerin bütün propaganda. arsenall ait bir hayatı ıürüklemeğe ihtiyacım var. la bir hayret ve taaccUbdn hfssedil. 
~Uternadiyen arttırıyordu. - Şimdi onu mağlup edeceğine cUm bUyUk bir buhranın tohumlarını faaliyete gcçmiı:tir.> Ve hemcinslerimden bana zaruri olarak mediği bir şe:ı;, sanki gözlerinin feri. 

AYuI gilnde DUk dö Giz ö~leden son- emin misin? ihtiva edi~-ordu. &ld siyasiler yeni ye- Mamafih "vukatlar federasyon mecli- bah•edecekleri •evlerden daha fazlasını b l' b .. ,... ,.. J ışığı sönmüş ir ölUmdilr. 
a dairesine kapanmış Morover ile b~ - Sizi karşımda gördüğüm kadar tişen neslin gUrültulllU nümayişlerine sinin 19 haziranda yapılan intihabı fa- istediğimi ekseriya güçlükle anlanm .. 
~ görüşü~·orlardı. cmlniın. Bunu dedim de hatırıma gel- rağmen mevkilerini terketmekten istin- şistler için bir .sukutu hayal olmu_:itu. içtimai 11nıf farklarının hakli, adila-

t>Uk Parislilerin heyecanına pek eli. Size verecek çok milhlın haberle- kM ediyorlardı. Az zamanda bUtün ıne- Zira bu intihapta demokratik unsurlar ne bir fCY olmadığını ve nihayet böyle 
elıenuniyct vermiyordu. Onların heye- rim var. Pariste çok Icna bir heyecan muriyetler doldu, yenilerini ihdasa im- kazanmışlardır. bir farkın ıiddete dayanır olduğunu an-
tanıru bastırmak için bir kaç sözün ye- hüküm sUrUyor. lıyorum .• Faknt bununla beraber sade, 
~ğini, hatıl kendisini hararetle al- - Ala .. Bu Parlsliler ne istiyorlar! ·Gar"p bir cürmü meşhut yani sınıfsız bir hayatın da herkes için, 
--qlatınanın yollannı biliyordu. - Kral istiyorlar Monsenyör. gerek maddiyat ve gerek maneviyat için 

Giz çok mahzundu. :Ukin bunun se- - Bir kral ha!. Evvelce bir kralları B • b k ı b daha iyi olduğu inancındayım .. Fi!ozofik 
~~i Viyolet.ta'nm, Dangol~m için ..ol- vardı, onu kovdular. Evet: Senin. iıc ır sa 1 a ı dı•gv er· ı• r mannsiyle insanın hürriyetine inaıunıyo-
b Uğu kadar kendisi için mahvolmuş demek .istediğini anlııybrum. Beni kral • rum.. Hareket eden her ıey yalnız ha-

~lunına.sıydı. ~1$ı Katerin Dö Kile olsun diyorlar, değil mi?. Biraz bekle- b k ı d d d• rici bir tazyikin altında değil, fa,ltat on-
ç·· ona ıstırap. vcnnekten uzakta idi. sutler. Neteklm ben de ~lfüyorum. sa 1 a ı an ava e ıyo ... dnn daha evvel deruni bir zaruretin te-

~:.~c aı~ı~~ç~:;· hya~kp::y:!~~2 - Onlar sizin Luvr ~aray~a yerleş- , ' • ,_;_, • A ' ıriri altındadır .. 
"'~ "\' r m~nizi is:te;nıyorlar. Dllediğiniz gibi H ~ 1;;. • u. H d Sdıopenhauer'in cşüphesiz insan is-
te memleketine gitmişti. Uzaklarda 3K)ffi soruyor.• '' ayatJO a Sen tediği ıeyi yapabileceğini zannedCT, fa-

hit
t b=ıc:ına. kalıhı~tı. ç~1 •• ~ ına odasında onları zararlı yapmak için biraz oyala- k h ~ ~ ~ at er istediği §eyi arzu edemcu aözü 

tin :e bklır 'yu'k:~nk do1a§ıyor, Morove- mağa N~:~~;ç, vardır. • kaç gün gün.eş gördiin •.• ,, çocukluğumdan beri çok caıilı bir ıekit-
ttı ·arını ayıtsız dinliyordu. de benliğime nüfu.z etmiştir .. öyle ki ha-

ı._~orover Parıs. te olup bitenlerden ha- - Onlara Forkotlan astıracağımı Du-n tuhaf bı·r cürmD me•· '"d dö t b k ö li Ü "'er y an r Sa 1 an g f D yor. yatımda rastladığım her türlü tezahürlere 

l~ bu korku ile karışık csrarengiı 
şeyin intibaı beni de halketti. Bizlrc 
için gayri kabili niltız olan şeylerin W. 
linmesi mUdrikenin bu çok -derin ve 

güzelliğin bu çok aydınlatıC'l tezahilr
lerinin anlnşılnvısı ancak iptidai çekil· 

lcri içinde mfunkündilr. 1şte lınkild 
ibadeti tebliğ eden şey de budur. 

Ben insanlann en dindar olanlannı 
bu bakımdan, anlarım. Ben 'bilhassa ira· 

desini bizzat ken(iimiz üzerinde tntblk 
ettiğimiz bir Allahın mevcudiyetini ima 

etmek istemiyorum. Ben arzu etmiyo
rum ve bunda'n daha çok fatla tasavvuı 

edemiyorum kl btr fert maddi varlığı· 
nın, enkazından daha fazla yaşasın. Ne 

kadar zayıf zekfilar korku ile yahut gil· 
lünç bir egoizm ile buna benzer fikir· 

iti hveriyor, DUk dö Gizin aleyhinde söyledim. d ' 1 but hidiıeıi te.1bit edilmiş ve Hayatında kaç gün güneş gör• ve felaketlere kar1ı bu fikir bana t· .. ·l-
P eler izh ı asilzad 1 in Forkotlar, iki ku kar eş o up ınüd- ....... ler ile gıdalanıyorlar. Hayatı ezell 

ı.:. · ar . ey eycn e er F k ' k··t-- alakadarları nöbetçi sulbccza dün? linin ve müsamahanın tükenmez bir ky-;::nıerini birer birer sayıyordu. Buna deiunıumi protestan or ot un u..uu-ı • oluşunun esrarlı hissini duymak ve 
&inen Giz anlatılanları mUhimscmi- idi, 1ki ay evvel üçilncU Hanri Parb. mahkemesine tevdi olunmuş· Suçlu cevap Vf'rdi: nağı olmu§tur .. Mcauliyet hissini faydalı tabiatın böylece şayanı hayret yapılı-

~i~~~· . Zira bu haberler ruban. ke~d.i- ten kaçmadan Forkot dinsizlikle itti- lard11. lıin tuhaf Ye entressan - Benim adım çıkmıştır. bir ~kilde tatlılaıtıran ve onu 0 kadar şını sezmek ve böyle bir bünyedeki ta-
~ ilgil d -il h 1 n--t"l h · han · 1 b B • kuvvetli bir hale sokan ve ne bizi ne de ~. endiren Viyolettaya dair eg - am o unmuş, Da.:> ı apıs esıne o an ci eti meşhur bir yanke· u ışleri yapmadım değil.. Fa- biatin ne kadar kUçük l:ı.smı ile olursa 
"'- '?.o' disi , __ , k b ük lm K z1a da k dilerinin -... k başkalarını kendimize faz.11\ ciddi yap-
lloL 4'en · · de .lQUbinl ya an üy"" atı ıştı. 1 n en p .. ..,.. sicinin, yine kend\ıi gibi met· at bunun yüz paralık karpu· olsun her hangi bir parça iyle .t.ı...1.~-.... 
-y.:ından b hs ı ğ t ed mi testan olduklnrını baıı:.ırarak ilan ettik-- brmıyan böyle bir fikre inanmakla in- '~ 
to a ey eme e cesare e - 6 bur olan dig" er bir yankesiciye zuna teneıztıl edecek kadar da didine uğraşmak bana kafi gelir. ,,~tdu. Bununla beraber Moroverin ağ- lerinden onlar da Bastile sürüklenmiş- aan hayatın öyle bir mefhumuna vasıl 
~~ dökillcn ismi duyunca kulak lerdi. muziplik yapmıı olmasındadır. bayağı bir adam değilim! Müş• olur ki orada ayrıca mizaha da yer ve- Çeviren: '.'i'uğrul Halil 

~ ~tı. Bu isim Şövalye dö Parda- Babalan pek az zaman ya§Smış. Bir Hadise ıudur: teki ayağa kalktı: rilir.. IWJ•A•.•K•L•l•N••IZ•-DA-•O•L••SU•N••Kll•ı• 
'dı. rivayete göre korkudan, diğer bir ri- Yankesici Yu!ef Gabay bir - Benim karpuzum OP kilo Kendisine has mevcudiyetinin ve baw-

t>erhal sordu: vayete göre dayaktan hapishanede öl- Karpuz almış. Diğer yankesici kadar vardı. Elli kuruı ederdi. kalarının kendilerine hns mevcudiyetleri-

"e- E: bakalım; onu gördün mü .. Ne- mUştU. Çöldevesi Cemal tuafından Bu adam, elli paraya bile te• nin mana ve gayelerini anlam11 olmak 
.Ve saklandığından haberin var mı!.. aşırılmış.. Bu iddia Dzerio& neızül eder! zehabına kapılmak objektif Lir görüşle 
- Maalesef hayır. Zayi ı s daima her manadan mahrum olmak gi-
- 'Ya piç Dangolemden? mcse e mahkemeye akıetmiıtir. oyadınıa kulaksız olduğunu H SÖ 1 bi gözüktü .. Maamafih diğer taraftan her 

~-: Eğer Pardayanı bulursak mutla- Geçenlerde çalııtığmı ?'~~ ikim, iki tarafı da karşısı• Yiyen bir tahid: insanın hükümlerini ve cehitlerini onunla 
nu da ele geçirmiş oluruz. çalınan bavulumla ve ıçindeki zatı na dikti. Fakat her vakıt suçla - Çöldeveai denilen bu idare ettikleri bazı ideallere sahip ol-

ıa;;- :wakın Paristen knçmış olmasın- qyalarım, ilk, sanayi, zirai ve maki- ve yaJnıJ. bu işte müşteki o!a· adamla timdiye kadar müşer• duldan inkar edilemez..' Böyle bi nni-

' ger şu sefil Pardayandan benim niıt okulları ıehadetnameleriın Is- ıak mahkemeye gelen Yusef ref olmadım ve müşerref olu· na ile bu bakımdan telakki edilen :refah KJNAK QL Eski ~e 
~ sen de nefret etmiş olsan ..•. On- tanbul ·N · k tinin dikit Gabay, bir tu .. rlu .. m-uşte'-ı' mev• na k d d d .1d. F ve saadet bana asla mutlak bir gaye imiş I yenı 
~özdn .. kaç

1
..,..,..,,

7 
Parlsten kaçma- aumann fil e a ca a am a egv u ır. a- b k d (Ahl~'- b 1 b sıtmalı ara, ittihaıızlara, z.a• '""' ... __, talı- k" •-- gi i gözü me i &Kın öy e ir saf-

rneydan bırakmazdın!. ve yazı makinalan tamirat UI une oturamadı. O, yine suç'u .. t Karpuzu çalma~ diye işit· hasında ben domuzlar ideal safhası di- yıflara, kuvvelıiılere iıtihı, 
~ "': Monsenyör, eminim ki Pardayan iundan ve Ankara jandarma genel sandalyasına geçti oturdu. Hi· tim 11ma eöıüm)e görmüşlüğüm yorum.) Yolumu aydınlatan ve bana kuvvet, neı'e verir. 

lrısten çıkınnınl§tır. komutanlık buımevinden aldıjim kim: roktur. çokça cesaret veren idealler iyilik. gÜze)- Hazım hapları : 
:: lluna nereden hUkmediyorsun.. bonservialerimi zayi ettiÔı •• Yeni- Senin yerin orasıdır ama, Hileam evrakı tetkik ettLDe• lik ve hakikat olmu§tur .. Kanaatlerimin 

t\ığ Moroverin tilyleri ür,perdL Korkw lerini çıkaracağımdan eskilerinin bugOn nasılsa •u taraf oldu fiil g6remedimnden ıuçluoun iştirak ettiği bu ıeylerle ahenktar olma- ilnlubaz bayatın dOımesidir 
u adamı b"rd b' k d ·· .. •· h Liynet ve amel İ"İD nebati l'~ L ı en ıre arşısın a go- h'"km"• lmad ... ilin" lerim dedi .. e Gabayı davacı me .. • b . k d' yı issetmescydim ve gayeyi objektif ,. 
C!tt irni• 'b· n d'· u u o ıguu ey ·· ,, ... eıwaetane arar ver ı ve suç· jl& .. ı-rıa yapılan bu hapları 

_ "" ""t gı ı 1 re 1• • • • • k"' · 1 olanı musırrane talep etmeSl'ydiınebedi- ~ 
._,, ~en Pan·ste oldukça, onun Par: .. _ Yem A.ır oazewı Unotıp ma- nne geçirtti.. KAJrıtlar okun• uya hitaben: aiz de kullanınız. ~.. ..,... o 5 yen yakalanamıye.n san'at ve ilmi araş- İ;:::;;;;:;;;;==== 

c·çı~..ınasına imkan yoktur. kinalan makinisti GALiP du ve hikim Çöldevesine ıor· - Bu defa yakayı ucuz kur- tırmalar sahaaınc:la hayat bana mutlak 
_ ıı alay ederek cevap verdi: du: tardın. Bir daha gelec~k o!ur- bir tekilde bo§ göz.ükürdü .. insan cehri- iŞ ABIBI 

t.ıl'lı:v Anlamıyorum .. Yalnız bir §ey ha- - Senin hınızlıktan on iki, ıan eski aabıkalarını da nazara nin muıUTane talep ettiği bayığı gaye- 1 c t o 1 
t.ıtırnorunı. Sen Rok'u zapt ile uğraş- ÇEŞME yankesicilikten OD dart, kumar· alacaiJz dedi. ler, mallara temellük, harici ve zehiri eva· ag"' 1 
~o~q~n~~~n~y~b~~ -~-----~--~------~~~~~--~-----m~iliakı~~~ lübpn~ik~ncl~-ı 
~ı:un ölümünü görmeğe mukabil flıcalarında lmıir Birinci Hukuk Mahkeme- den beri bana dalına şayanı takdir ola-· 
Ciıb.~cyi kabul eyliyordun.. ıinden : 37 /311 iç Haıtalıkları mütehaıuıı rak gözüktüler.. 1 

~~t\d . Unları .söylerken şövalyenin iki kat ve tek katla evler, Hu.inci maliye .. Şerif.. DOKTOR Karakteristik muhalefetinden dola- 1 

lau1• ~ıne de yaptığı hakaretlerj hatırw banyo sulariyle birlikte sall· lzmirde Kahramanlar maballesi-1 yı adalet ve içtimat mecburiyetlere dair 
llu ehresi sertleşti. nin Aydın demiryolu yeni Aziziye 1 c 1 A 1 y t' hararetli fikirlerimle kendimde dniına 

llıarıd sırada bir hizmetçi Bastil ku- taktır. Talip!erin ılıcalarda aokağında 93 eski ve 11 tajh ba- ı t a ar 1 n insanlar gibi olmak ve onlorın cemiyet-' 
hn>c anı Bussi Le Klerk'in geldiğini bay Hüsameddine mür11caaı· nede mukim Şerif, hazine tarafın· Jerine t.·aklasmok ihtiyncının "·oklugwl(-
t. r 'Vc•rd. B d "' - "' "'<1~1 s. 1• u adamın da şövalyeye ları. .....1-15 (1302) an aleyhine açılan davanın duruf· nu hissettim. Ben hakiki bir beygirim 
\'at-d1 ~nrnck bllmiycn bir diişmanlığı W' \M masında tebligat icra edilemediğin- ki yalnız basıma ~ekmek istiyorum. 
~'illa· l<l <laya girince mevzuun Parda- den ilanen tebligat yapı~a da Memleket hastanesi dahili Esefe düşmeksizin lıemcinsl~rimizle 
h~ :ı.lluk eylcd·ğ· · · ·ıt· Sö' k z • b · / / tarih h t 1 ki • ' f" lk' · -nı: 1 mı ışı ı. ze a- ayı unun ijzeJ'IQe 12 7 937 . in- as a. ara 11erınyat ıe 1 ın- olan uzlaşmanın sınırı ancak gelecekte 

..... ~ . de mahkemeye gelmediği gibi ka- ci Beyler ıokağında inhisar- cı:.nh bir şekilde hissedilir. Şüphesiz 
tlıa karşnın olunuz Monsenyör! bu ada- Selanik Rü§disinin 328 - 329 se- nuni bir vekil dahi göndermediğin- Jar tütün satıı deposu kar,ı· bu karakterde bir adanı hulusu kalbin-
\ı~n 1 ?uyduğum nefret ve kini ba..-1 nesi mezunlarındanım .. Alclığun ,e- den hakkında gıyaben mahkemesi- d den ve gailesizliginden bir kısmını 

l>uk ~ .ın~anı yoktur. hadetnamemi kaybeyledim .. Yeni- nin icrasına karar verilmİf oldu- ıın a 65 numaralı muayene· kaybeder. Ii'nkat hemcinsl~riminin ka-
lılal' etrn ° ?1z b~knlannın fcJaketi ile 

1 
ıini çıkartacağundan hükümsüz ol- ğundan bu kene 20/9/937 tari- haneainde hHtalannı kabule naatleri ve itiyatlarındaki i-;tklalc na-

'1irin~·· <:ok sevdiği için yeni gelenjduğunu ilin ederim.. hinde saat ona talik kılırumt oldu- batlamııhr. Telefon 3956 zaran daha geniş oir istiklal kazanır ve 
..... Bu 

1 
de ıhmal etmedi: Güzelyah tramvay caddesi iundan mezkUr günde hazır bulun- Evi : G3ztepe apartmanı müvazenesini böylece metanetsiz mü-

~ Y:n bakalım, benim zavallı 985 numarah evde Selinildi madıiı takdirde bir daha mahkeme- k•-ıamda No. 1018 teselsil şeyler i.istünde kurmayı aramı-
~ dafını. Dejirmen kanadla- • MEHMET REŞAT öZAKSOY ye küal eclilmiyeceji i1inen tcıb- --. ya yeltenmez. 

· ün · ı ' Telefoa: 2545 
~---lliliıııiliıiıililliiiıiiıll 

ikinci Beyler sokağı 
mara 65 

Telefon: 3055 

Kızılçulluda sa
tılık bağ ve ev 
Kmlçullu istasyonunda kah· 

veye muttasıl 5 odah bir ev ve 

7 döailm bağ 3 dönüm fidan· · 

lık cadde üz.erinde bir dönüm 

arsa satalak ve kirahktır. istek· 

lilerin Mimar Kemalettin cad· 

desinde Mehmet Ali Mermer• 

olttk ticaretlauffiee miraca-



' Her nni babc;e b&• 
t&ratrnı H nebatat aÜr· 

felerioi ölclüreıı tozdur • 
Pompalı kaplar deruııunda 

aatılır. Ve daima kullaııılmata 
buırdır. Aynca aatıa alınacak ak· 

uPll yoktur. Haıarat içia iildiirilcü, 
aeb:ı:e ve nebatlar lçiıı :ıartrawlır. Zehirh 

• detildir. Pntik Ye müessirdir. 
..... ,..... : J, lıaplıı, la1Hlıııl, Galata, YoıYOdı Ku ' 

Her işte kullanılan 

ZONGULDAK 
Maden kömürü 

Her cins l<ömür perakende suretilc rekabet kabul et
mez. fiatler dahilinde satılmaktadır. 
Adreı: Kestane pazarı Bardakçılar sokak numara 12 

F. PERPINYAN 
~ - \ - ' . 

~· ' ,; 
~ ; . - ' . - -

Salih~i Kurşunlu Banyolart 
1 

Şifa hassaları muhitimizd~ tecrübe ile ~ahit olao 

Salihlinin 
MEŞHUR 

KURŞUNLU Ilıcaları 
Faaliyettedir 

H~r türlfi istirhat mevcuttur. Mükemmel otel, lokanta ga
ıino hülasa her türlü ihtiyaç ve konfor vardır. Banyo'arrla 
bol bahçecik suyu bulunur. Banyo dairesinin hususi otom~ 
bili Salihli istasyonunda emre f madedir. Her &ile ye müsta-

1 idi oda verilir. 

Fiatler: Banyo dahil olmak üzere insan başına otelde 1'dr· 

yola 100-75 diğer kısımlarda gene insan başına yataksız 
l inci 50, ikinci 40, üçüncü 30 kuruşttJr. 

Müsteciri : KEMAHLI AHMET HAMDI VE ALI BALCT 
, . " . . . -~ 1 

• 1 ı ~ ... • . . ... t.; .. · .. '\ . . ,.., 

Tabiatın Şifa Membaları 
Seferihisann ıenelerdenberi herkes tarafından tanınmış 

etrafının yeşilliği ile güzel manzarası ve daimi surette akan 
berrak sularile şöhret alım ( Karakoç ) ılıcaları on haziran· 

dan itibaren açılmıştır. Müzmin romatizma ve kum hasta
lıklarına tifası tecrübe edilmiş bu şifa yurduna gitmek isti
yenler Birinci Kordonda eıki ( Ford garajında ) Seferihisar 
otobüslerine etsinler. Telefon 2361 

_,.. _ı .... :ı.·ı,"i.~l.'.'···.ı" \i 

BEYOOLUNDA 

1~ Bris!.~L9teli · llfoi,,...,,,,,~. SiRK ECIDE 

1 Osman·ye 
OTEL 1 
••••••••••••••• 

.. Bu her iki otelin müsteciri 
TOrkiyenin en eski otelci.si 

EAY OMER LUTFIDIR 
••••••••••••••• 

Kırk iki senelik tecrübeli ida· 
ruile bütün Eğe halkına kcn
dis1ni sevdirmiştir. 

Otellerinde misafir kafan!ar, 
!rendi evlerindeki rahah bu· 
lurlar. 

Birçok l muı>:yetltrine illveten 
fiatlar müthit ucuzdur. 

• 

Otel SADIK AKSEKi 
Tilkilikte Telefon 3206 

Sıt'bık T evfikı>aş:ı Oteli 

Yeni temiz 

mefruşat 

Bol hava 

Ucuz fiat 
hmirin en havadar yerinde ve denize karşı fevkalade latif man· 

lzmir Sicili Tıcaret Memurlu- lZMIR BEl.EDlYEStlNDEM: 
iundan : f 1 - Senelik kiruı otuz akı Jirt 

(lsak Jerusalmi ve oğlu Fortu- 1 bedeli muhammenli Haliınai• çaı
nato Jerusalmi) ticaret unvaniyle 

1 tımıda 6 aayılı dükkinm bir sene" 
lzmirde Yol bedestanında Bidayet 

1 

lik kirası bqkitiplikteki 9artnaJlll 
hanında 6 numarada her türlü mah- veçhile 10/8/937 aalı günü t-'! 
sulitı arziye ve dahiliye ticareti ve on altıda açık arttırma ile ihale ecti
komisyonculuk yapan işbu tirke- ' ı lecektir .. lttirak için üç liralık '?.11-

1 

tin ticaret unvanı ve ıirket muka- vakkat teminat makbuzu ile to1'" 

velesi ticaret kanununun hüküm· ı lenen gün ve saatte Encümene P" 
lerine göre siclin 2041 numarasına linir.. . 
kayıt v~ te~c~l. e~ildiği ilin olunur. j 2 -. Senelik kirası. yirmi bet lir~ 

lzmır Sıcib tıcaret memurluğu bedelı muhammenlı kestane pati 
Resmi mühürü ve F. Tenik rında Mutaflar çarfısında 63 .,.. 

imzası yılı dükkanın bir senelik kirası bet 
1 :__MUKAVELE.. hitiplikteki ıartname veçhile ıo/ 
Bin dokuz yüz otuz yedi senesi 8/937 aalı günü saat on altıda 9~ 

ıtemmuz ayının yirmi ikinci per~em- arttırma ile ihale edilecektir ... ~ 
be günü saat on bir raddelerinde ben rak için iki liralık muvakkat ternuıat 
qağıya imza ve mühürünü koyan makbuzu ile söylenen gün ve ,.at· 
Türkiye cümhuriyeti kanunlarının te encümene gelinir.. _,.~r. 
bah§eltiii salahiyetleri haiz İzmir- 24-27-30-5 (1376)~ 
Birinci Noteri Mehmet Rif at Bay- - Şehir içinde Belediye kenu' 
raktaroğlu, !zmirde hükümet ci- otobüslerini İ§letecektir.. Alaka~ 
varında kiin hususi dairemde va- larca malum olmak üzere keyfi ) 
zife ba~ında iken yanıma ~elen : ilin olunur.. 2535 (1380 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~•fzmir• Tul~d~~nın•B~~~ 1-Tum~~i~ri ha~~ 
hanında altı numaralı mağazada larının bir senelik ihtiyacı ıçıll 

%aralı cok temiz ve emniyetli yegane oteldir. 

mukimler Rafael o~lu lsak Jerusal- alınacak yüz elli bin kilo salll~ 
mi ve mahdumu F ortunato Jeru- beher kilosu yetmif paradan iJı! 
salmi takrir edecekleri gibi tarafım- bin altı yüz yirmi bef lira bed~ 
dan resen bir sirket mukavelesi va- muhammenle baf katiplikt_. 
zılmasını istediler .. Kendilerinin ka- fartname veçhile 3/8/937 aah ,;r. 
nuni ehliyeti haiz olduklarını anla- nü saat on altıda açık eksiltsO' 
dım .. fzmirde Salhanede T okadi so- ile ihale edilecektir. htirak içİJ' 
kağında iki numaralı evde oturan yüz doksan yedi liralık muvakk•' 
Avram oğlu Marko Tuvi ve İzmir- kat teminat makbuzu veya te
de Asmalı mescitte Karaman so- minat mektubu ile söylenen gi10 
kağ"ında 31 numaralı evde oturan ve saatte encümene gelinir. 
Davi o~1u Bonomo .. da şahit ve mu- 2 - Karfıyaka tramvay h•f" 
"rrif sıfatiyle hazır bulunuyorlardı. vanlarının bir senelik ihtiyacı içiıl 
Bu §ahit1erin tahadete mani bir hal- alınacak yirmi bet bin kilo ,.. 
leri olmadığını soruo öğrendim. Bu- man beher kilosu yetmif parad.s' 
nun üzerine müttefikan söz alan dört yüz otuz yedi buçuk lirJ 
i~itler me~at ve §eraiti atiye daire- bedeli muhammenle baş katiP" 

SA~UK·SOtUKlUK·EKOHOMf sınde akdı mukavele eylediklerini likteki şartname veçhile 3/8/93
1 

h~yan ve ifade eylemişlerdir §Öyle salı günü saat on altıda açık e)ı• 
DEnEllTİR ki 1 lr 

KELViNATOR iki defa daha az lşledlii' _ : siltme ile ihale edilecektir. 
halde a1nı randöman eldo edllenyeglne soğuk hava dolapları Madde 1 - Bu mukavelenin ta- tirak için otuz üç liralık mu"ak· 

18 Ay Veresiye ~atış 

SAHiBiNiN SESi 
ARTHUR VETTER 

IZMIR - Saman iskelesi ( Büyük Kardiçalı Han ) 

AYDINDA : Mehmet Gürer - ÖDEMiŞTE : H. Avni Güler 

MUGLA DA : Ahmet Sabri Acarsov 

Bir Gripin a:madan evvel 

Istırabın ve ağrının en 
şiddetlisini en kolay, en 
çabuk ve en ucuz geçir· 
menin çaresi bir kaşe 

GRıPıN almakhr, mideyi 

boımaz, böbr~kleri kalbi 
yormaz. 

I 
' 

1 
. 4 

Aldıktan beş daki"a ıonra --······--··- ··-·- -··-··--·--··-····· 

Ucuz - Tesirli· Zararsız 

GRIPIN 

rihi tan~imi 22 temmuz 937 per- kat teminat makbuzu ile söylert~11 

şembe 0 unüdör.. gün ve saatte encümene gelirııt• 
Madde 2 - Şüreka fsak Jerusal- 3 - Karşıyaka temizlik it~e-

miden ve Fortunato Jerusalmiden ri hayvanlarının bir senelik ı~· 
ibaret olup her ikisinin kanuni ika- tiyacı için alınacak on beş b~t1 
metgahı lzmirde Salhane tramvay kilo saman beher kilosu yetıııJ 
caddesinde 528 numaralı hane olup ~aradan i~i yüz altmış iki buc şf 
bu ~irkete dahil ba§ka bir şirket lı~a. b~delı • muhammenle .b ıe 
yoktur.. katıplıktekı şartname veçhıYd 

M dd 3 s· l · . . 3/8/937 salı günü saat on altı • 
a e - ır :etın merltezı tıca- k k ·ıt ·ı 'h l d'l ce1'-t • • 1 'rd y l bed • açı e sı me ı e ı a e e ı e 

re ı • zmı e o estanında Bı- t' ı · k · • · • ı· 1 k -ıı-_ı ır. ştıra ıçın yırmı ıra ı ••· 
uııyet hanında altı numaralı mağa- vakkat teminat makbuzu jle 
za~ .. dd 

4 
B . k . söylenen gün ve saatte encüınerı0 

. a e. - u şır et Kollektıf gelinir. 
nevıdendır.. 4 Alt ·· 11' b' ı· ottJı - ı yuz e ı ır ıra 

Madd«: 5 -w Şirketin unvanı (tsak iki kuruş bedeli keşifli Bayralch 
Je!usalmı ve oglu Fortunato Jerusal- sahil caddesinde ve deni:r: kerı•· 
mı) olup merkezi İzmirdir.. rında mevcut muhafaza du"'' 

. Madde 6 - Şir~eti alakadar eden rının tamiri 3/8/937 sah gü?: 
bılu~um mua!11elat, uk~dat ve ta- aaat on altıda açık eksiltrne 11• 
ahhuda~ v«:5~ır~de her bır ~erik un- ihale edilecektir. Keşif ve taı:! 
va.~ı §~rketı ~stimal etmek kaydivle namesini görmek üzere bat rJ11r 
munferıden ımzay:ı salahiyettardır. hendisliğe iftirak için de 1cırlc 

Madde - 7 Şirketin mevzuu : dokuz liralık muvakkat terniıı•' 
~il.umu~ m~hıulatı arziye ve da- makbuzu ile söylenen gün ve ,.. 
hılı!e tıcare~ı ve_ komisyonculukla atte encümene gelinir. ) 
ve _ıcabm~a. ıthali.t ve ihracat tica- 18-21-24-28 2441 (1336 
retıyle ıftıgal etmekten ibarettir. 1 - Beher metro murabb•' 

Madde 8 - Şirketin sermayesi yüz elli kuruştan üç yüz do~~ 
ceman (5000) beş bin Türk lirası san lira muhammen bedelle"" 
~ağı~ parad~n ibaret olup bunun .ayılı adanın iki yüz alf 11'1~ 
uç bın 3000 lırası laak Jerusalmi ve metro murabbamdaki 14 ve 1 
iki b!n 2000 lirası Fortunato Jeru- sayılı arsalarının satışı başk,6' 
ıalmı tarafından ve tamamı nakit tiplikteki şartname vcçbıle 
olarak vazedilmi§tir.. 6 8 937 C .. ·• t oO 

M dd 9 
. . . • - uma gunu saa 1 a e .-. H~r. bır §el"ikm kir altıda açık artırma ile ıh•~ 

ve zarardakı ~ısseı ııtirakiyesi yüz- edilecektir. Iıtirak için yirdl' 
de altını§ bqı lsak J~Imi ve yedi liralık muvakkat te111i11•t 
y~zde . o~uz ~şi Fortunato Jerusal- makbuzu ile söylenen güD " 
mıye aıttır.. tt - ı· · 

d 
--· saa e cncumene ge ınır. 

Mad e 10 - Bu tirket muk;-~. 2 S l'k k' b ,.aj ı · · .. . - ene ı ırası eş 1·, 
;;:?~mdeam_ı~b muddetı mukavele ta- elli bcı lira bedeli mub•"' 
nnın en ıtı aren be§ senedir .. Yir- . • . • :sb 
mi iki temmuz 937 tarihinden bq- menelı. ıkıncı kordonda Y 

inhisarlar 
lar ve 22 temmuz 942 dokuz yüz caddesınde 1 ve 3 saylh de~ 

Umum Mu··du··rıu··g>J u··n- kırk iki tarihinde nihayet bulur..... ve yazıhanesinin bir seP-'' 
Müddetin nihayetinden iki ay ev- kirası başkitiplipteki şartoıdl: 
vel §Üreki birbirlerine tirket heaa- veçhile 6 • 8 • 937 Cuma gO~lf 
bahnın tufiyesi hakkında resmi saat on altıda açık artırın• 1

, 

1 - Şartnameleri mucibince 100 - 200 bin tuz, 30000 üzüm malumat vermedikleri takdirde bu ihale edilecektir. iştirak İÇ'~ 
çuval, pazarlıkla satın alınacaktır.. mukavele ahkamı daha beş sene kırk bir lira yirmi beı kurOt 

2 - Pazarlık 30/7 /937 tarihine rutlıyan cuma günü aaat 14 te müddetle muteber olacaktır.. luk muvakkat teminat makbuıd 
Kabata§ta Levazım ve mübayaat tubeıindeki alım komisyonunda ya- .~ad~e 11 - Şüreki. mukavele ile söylenen gün ve •••tte 
pılacaktır.. " ~uddetı .. z~fında arzu ettikleri tak- encümene gelinir. , 

3. -. Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen ıubeden ah- dırde T urkiye dahilinde her nere- 3 K • 1 d Şerit nabılir.. de olursa olıun ıube açabilirler . - k wandamai18/29 •• 1•~ 
4 J t kl·ı · hk • · t • ed'l Akitler l.ft-ka bır' dı'yecekler·ı: ol- ıty.e ıo agın a .. 'd ,it 

- .. s e ı erın pazar. .açın. ayın ı en gÜn ve saatte yüzde yedi UGJ k hb b k l l b likt d madıgw ını beyan ve ikrar etmelerı' ev, ın e .. n azı mutea ı . e.ı b•f 
uçu guvenme para arıy e ır e a ı geçen komisyona gelmeleri ilin k k 1 olunur.. 24 - 26 - 28 2533 (1377) üzerine verilen bu takriri ben ye- o.ma uzere yı ı ması ış h·ıe 

minli Noter bir nüsha olarak resen kitiplikteki şartname veÇ ~il 
iLAN . * tanzim ettim ve kendilerine yük- 6 • 8 • 937 Cuma günü sa~t ,ıe 

t . • . !hukuk mahl:emesı salonunda 25/ sek sesle açıkça okudum .. Tamamen altıda açık artırma ile ıb j 

1
_ ~mı:.ı~hk~ı d Ş8!1ııy;3;~~h~- 1 8/937 çar§&Dlba günü aaat on be§- istedikleri gibi yazıldığını bildirme- edilecektir. Keşif bedeli ?t\ 
.utzm~ d cemAe~~ enk.t Zühr' • te yapılacaktır .. Muayyen kıyme- leriyle zirini hepimiz imza ettik ve altı lira on ü" kuruştur. Iştır•,., 

ır e ~anca a e ao- t' "zd . . "h" led'k Y tedl kag~ında 'ki ı 
1 

fı .. d ki ın yu e yetmı§ ~tıni bulmadıgıw mu ur ı ... için üç liralık muvakkat ~o 
ı numara ı rın ıçın e . şah· l 1 1 · • " alil ve edevatiyle müzayedeye çı- tak~ırde en çok arttıranın hakkı ıt er.: mza arı.. nal makbuzu ile söylene," .f{ 

karılmı•tır B' d kuz .. ili li baki kalmak üzere ikinci müza- Akıtler : İmzaları ve saatte encümene geh111'~') 
-s •• ın o yuz e ra T C t · b' · · · • J3:>" 

muhammen kıymetinde olan bu fı. yedesi on beı gün sonra yani 11/ · · ~h~ .. ınn~ı noterı resmı 21-24-27-30 2483 ( ;::, 

al 
'b' M" ah 9/937 rt · ·· .. d mu uru ve ımzası.. SJllll""" ~ rmın s u ı urtezanın m cur cuma esı gunu nat on a U A • ıısY bulunması itibariyle vi.si olarak ta- kat'i ihalesi yapılacaktır.. 1ıtekli ı bmu~ıkntumaruka : 56

1
22. . . dokuz yüz otuz yedi aenesı ~dil-~·. 

• l k d · Sab · • tanlar ahk · .. ! u fır e m ave eıı ıuretmın ayının yirmi üçüncü cuma ~--
yın o unan ar etı nyenın mu- o m cmemıze muracaat dairemiz doıy'"•ınd aklı 22/71 I ı · B' · · · -i afık .. "l . t w• l im kt ı . . - a • zmır ırıncı noterı res·-
v goru en ıı egıy e sa~ aa- etme en ilin olunur.. 937 tarih ve 5622 numaralı aslına hürü ve imza 0~bl'.·• 
chr •• 1Jk iabft AhJdmı .-un... · ~jl ) UJIUft olduju tudik lohnch.. BfnJ 2522 (13't 

den: 


