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lngiliz mühendisleri 
lstanbul, 30 (TP.lgraf) - İstanbul limanının 

tesisntlandmna planını hazırlayacak o1an 1ngiliz 
mühendisleri, Zonguldak limanında tetkiklerini 
bitirmişlerdir. Mühendisler yarın akşam cbu ak-

I ~~e gideceklerdir. l 

•YF.NI ASIR Mı.tbüsında baıılm11tır. 

Vekilimiz Mısıra Gidecek rcıye 
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Ve milli vazifelerin- Hatay . a-_nlaşması Türkiye 
den alıkoymamalıdır · 

ve 
1. lstanbulda açılan dokuzuncu yer- Surı·ye·ve mes'ut bı·r 
~mallar sergisi etrafında yapılan 'J 

Zı neşriyata bakılacak olursa, ser- • b e h l d 
r~Yeleri hususi eşhasa ait sanayici- ış ı•rıı•gv ı• _Jevresı azır a ı 
erunizin bir kısmı sergiye İ§tirak a ~ 
tylememişlerdir .• 

Ceçen sene 9 Eylul enternasyo
~~ . fuarına da İstanbul sanayici-
~nın büyük bir ekseriyeti gelme

tbışti .. 

Hatay da ki Arap memurlara yol verildi 
l•tanbul, 30 (T elgral) - Sariye fevkalade ko- cak me•ele•inin Milletler Cemiyeti prensipleri da

miseTi Kont de Martel Şamda Suriyeli gazetecileri hilinde hallinden sonra Türkiye Cümhuriyeti Hü
kabul ederek Suriye - Türkiye müna.ebetleri ve kametiyle Suriye arasında mevcut olan ihtilalla
Hatay rejimi hakkında mühim beyanatta bulun- rın tamamen bertarJ "edildiğini, şimdi arada heT 

Ademi Müdahale Komitesi 

Uünkü toplantida dele
geler izahat verdi 

Sov yetler Fas askerlerinin de geri 
çağırılmasını etti 

~ı:mire gelmeyişlerinin sebebini 
d a evvelki senelerde maruz kal
~kları bazı zorluklara istinat ettir-

ler.. Kendilerine verilen müte
~~?it teminata kulak asmadılar ...• 
1. Uı:el. Lakin ayaklarında açılan yer-
11 mallar sergisine neden iştirak ey

muştur. hangi bir pürüzlü nokta kalmadığını, yeni anlaş-ı 
Komiser, Halayda yeni, rejimin muvallak ola- maların her iki hükumete ve millete mes'ut bir iı 

cağı hakkındaki tahminlerini ve iyi temennilerini birliği yolu açtığını ilave etmiştir. 
izhar ettikten sonra demiştir ki: ôğrenildiğin,e göre, Kont de Martelin Halayda 

enıedilerL 
l' Bizce bunun sebebi gayet basit-
ır Se · fh h ... . ·· rgı rne umu enuz sanayı-
;~erimiz arasında hakkiyle anla-

t llıamış, hakkiyle kavranılmamış
ır ... 

\> Onlar Enternasyonal fuarlara 
t e{a Yerli mallar sergilerine işti
ı:, ı günlük kar işi telakki eyliyor
til ·· l~t.iyorlar ki iştirak ettikleri ser
~ er ıçın yapbkları masrafların bir 
d ç tnislini hemen ayni günler için
~ Yapacaklan satışlardan çıkarsın-

r .• 

t Böyle bir düşüncenin tesiri al
o~da kalmak asla doğru bir hareket 

rnaz .• 

tb Filhakika sergilere iştirakten 
e~sat imalat ve istihsalatı teşhir 
11.rt ek, propaganda yoluyle sarfiyatı 
~ tırınaktır •. Lakin bu maksat he
~.~yni günler içinde istihsal olun-

ltıa~crgide gördüğüm her hangi bir 
}:'ak .bana o gün için lazım değildir. 
'et ~t. her hangi bir şeye lüzum his
~ 1tıgım dakikada gördüklerimi ha
h~ııyabilirim •. Hatırladıklarımı arar 

Urum 
~.1Bund~~ başka bizim gibi sana
~ ~e hareketine yeni girmiş bir 
~ ~leket için sergilere i~tirak cy-ik ahrıca milli bir vazfedir .. 
~i 0 ktan yarattığımız sanayi var
~a~nın nihayet on senelik bir ha-O Vardır •. 
~oll n senede mütemadi tekamül 
ı,'Qtrında ilerliyen, inkişaf eden 
a,., ığı içe ve dışa tanıtmak hem yerli 
'q .. a .. ile Yı_ı~izi propaganda etmek, hem 
~ tcıımin sanayileşme yollarındaki 
~o 1111

> kudret ve kabiliyetini haJlta 
a~?nektir .. 

~I ılıyoruz ki elde ettiğimiz neti
~tr halkın büyük külfetler kabul 
~t~csiyle vücut bulmuştur. Yıl
~ n . beri halka üçe alabileceği 
~t ~}'ı beşe, hatta ona almağı mec
~;> etmişizdir.. Ona derneğe borç-
~ ki : 

~Yıllardan heri kat1andığın fe
~ ~~klar bo~ gitmemi§tir .. işte 
~ıtı ~0r?üğün eserler senin fedakar-
ll ın mahsulüdür .• 
~ ll şekilde halkımıza gösterile
~~titı ~uddi varlıklar, onun mancvi
~ltı-ı~~:~tı~acak, fedakarlığının boşa 
~hı~ .. ıgını anlatacak, ona yeni iman 
lli gı olacaktır.. • 

~t(.:tu.~naleyh sergileri günlük ti
~tiıil1~1 saymak en büyük hatadır. 
~İf ere iştiraki ticari ve milli bir 
~~~ I sa~mak zaruretindeyiz. Ni
~k }' Zrnır fuarında yer alan bir 
•tı~;?ancı dostlarımız, bugünün 
lttı 1 f.artları altında lzmirde 

~~-~ Türkiyede geni~ ış yapamı
l ~ı.; :-rını bilmektedir] er .. 
t~i rıb· bile bile lzmir fuarına iş
it h~ ır dostluk eseri, istikbale ait 
Ilı ~rlık, nihayet kendileri için 

~l~l\'ı kır Pl'opaganda olarak kabul 
h, e tedirler Qırı .• 
tİttirıab~·al:yh, fotanbul sanayici

ia k llyuk bir ekseriyetinin hala 
~\ırı~r la. düşüncenin tesiri altında 

ıı tM~ rına teessüf etmemek el
~k e~·; 
~\ıtn Vılayetlerindeki halıcılar ve 

s~~!lar bu hakikati kavnya
•v U 1K1NC1 SAHiFEDE -

HAKK!OCAKOCLU 

« - Hatay, buhranlı günlerini geçirmiştir. Şim- aldığı yeni tedbirler semeresini vermiştir. Hatay
di orada )leni ve mes'ut bir devre başlamak üzere- da bulanık işlere karışan ve bu Türk yurdunun 
dir. lakenderun ve Antakyaya ' yaptığım •on ıeya- ahengini bozan Arap ·memurları geri alınmış, yer
hatimde bir anlaşma ve uzlaşma muhitinde bulun- lerine Fransız memurları getirilmiştir. Şüphe edi
dam.» lemez ki, hüsnü niyete delil sayılan bu hareketler 

Yüksek komiser, beyanatına devam ederek San- Halayda sevinçle kaTşılanm14tır. . 
......••.......................•....... , ...............•..............•.•.........•......•......•............•.•....................• 

Gediz sulama işi.eri 
u mühendislerinin tetkikleri bitti 

Rapor i~afıa Vekaletine gönderildi 
Gedizin su seviyyesini 

kurulacak, proje 
tanzim için regülatörler 

derhal hazırlanacak 
Gediz mmtnkasmın sulama işlerini 

tetkik etmekte olan su mühendisleri 
Gedizde iki aydan beri devam eden tet
kiklerini bitirmişler, raporlarını hazır

lamışlardır. Rapor Nafıa Vekfıleti Su 
İşleri Umum Müdürlüğüne gönderil

miştir. 

Otuz bir buçuk milyonluk sulama 
tahsisatından yapılacak inşaat pek ya
kında kuvveden file çıkacaktır. Gediz 
sulama ve temizleme işleri hakkında 
derhal bir proje hazırlanacak ve bu iş 
ihale edilecektir. Sulama ve temizle
me inşaatı devamlı surette Nafıa Veka
leti su mühendisleri tnraf ından müraka-
be edilecektir. • 

Gediz mmtakası sulam<\ plfuıını ha
zırlayan mühendislerin ekserisi Anka
ra barajı inşaatında çalışmış, ihtisasları 
den·cnnıiş zevattır. Gediz sulama işleri 

- Sonu be.cıinci sahifede - · Ankar4 barajından bw görünüş . 
.................................................................................................................................... 

Dost Yunan matbuatı Amerikan 
Şarktaki ıslihatımızı 

çok iyi karşıladılar 

Gemilerinin . . 
zıyareti 

Sovyet mahfellerinde 
iyi karşılandı 

I stanbulda Rum lisesi 
azli de dostluk eseri 

·müdürlinün 
sayılıyor 

. Moskova, 30 ( ö.R) - Amerikan 
harp gemilerinin Viladivostok limanı
nı ziyareti münasebetiyle lzvestia ga
zetesi diyor ki : cSovyetlerle Amerika 
Birlc~ik devletleri arasında münasebet
lerin salahını gösteren bu ziyaret haki
ki bir memnuniyet vesilesidir.. Sovyet
ler Birliği kahraman tayyarecilerinin 
Amerikayı ziyaretlerinden ıonrn Ame
rika donanmasının bir Sovyet limanı
nı ziyaret etmiş bulunması iki kuvvetli 
büyük devlet arasında sulhperver mü
nasebetlerin bir tezahürüdür. Bu muh
telif tezahürler büyük bir ehemmiyeti 
haizdir.. Sovyetler Birliği ile Amcrik"
nm harici siyasetlerinde benziyen nok
talar çoktur .. Pasifik Okyanus iki bü
yük devleti ayırmıyor.. Birleştiriyor.> 

GENERAL MET AKSAS 

lstanbul, 30 (Hususi) - Yunan ga-
1 zeteleri Türkiyenin iç haberlerine çok 
'' geniş yerler tahsis ediyorlar.. Elefte

' ron Vima gazetesi Şark vilayetlerimiz
, de yapılmakta olan ıslahat için hazır

lanan programdan bahsetmekte Şark

: ta kız mekteplCTi nçılacağını haber ver
mektedir .. 

Estia cazetesi, lstanbul maarif mü
dürlüğünce vazifesine nihayet verilen 

Beyoğlundaki Zapiyon lisesinin müdü
rünün azledilmesini çok iyi karşılamış
tır .. Gazete diyor ki : 

- cKendi mevkiini tarsin edeceg·ini •••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
zannederek lstanbul rumlarını suçlu gös- meydana koymuştur .. Binaenaleyh şah-

~ termeğe uğra~n Beyoğlundaki Zapi- si ve süfli menfaatleri için bu azlıkları 
yon lisesinin müdürü Kostantinides va- suçlu göstermeğe çalışanlar her iki dev-
zifesinden çıkarılmıştır .. Bu adamın azli- letin düşmanı sayılacaktır.> 

nm, İstanbul maarif makamınca tas- İstanbul, 30 (Hususi) - Atina za
diki, Türkiyedeki Elen ve Yunanistan- bıtası merkezi caddelerde bulunan aa-

-....~ ., 
daki Türk azlıklarını iki memleket ara- zinoların önünde nargile içilmesini ya-
eındaki dostluğun zaferini bir daha tak et i tir •• 

General Franko uc ailesi efradı - YAZISI OCONCO SAHlFEDE -
-

Hariciye Vekili Dr. Ar as 

Mısır hariciye nazırına 
teşekkürlerini bildirdi 

Hariciye Vekilimiz Kış mevsiminde 
ziyaret edecek Kahireyi 

Ankara, '.JO (AA) - Türkiye ile 
Mısır arasında akdedilmiş olan muka
vdenamelerin Mısır mebusan ve ayan 
meclisleri tarafından tnsdiki münasebe
tiyle a,ağıdak.i telgraQar teati edil
mİ§tir : 

Hariciye vekili son ekselans doktor 
)' evfik Rü~tü Aras 

ANKARA 
Türkiye - Mısır muahedenamelerinin 

mebusan ve i.yan meclisleri tarafından 
ittifakla kabul edilmiş olduğunu ekse
lansınıza iblağ etmek benim için hilhns
ea bir 2evktir .• 

Parlamentonun bu muahedelere kar
şı . gösterdiği kabul Mıs.ır milletinin 
Türk milletine kar§ı olan mÜ§terek 

- Sonu ücüncü .ıaltilede -

Müthjş bir tren kazası 

Paris~Bordo. sür'at ka
tarı yoldan . çıktı 

Yolculardan elli :ölü, ·yüzden fazla 
yaralı tespit edildi 

Fransız Başvekili kaza yerine gitti 
Paris, 30, (Ö.R) - P,ar.is - Bordo

ı.-ürnt katarı, Par.is yakınında yoldan 

çıkmıştır. Bir çok vagonlar birbiri içi
ne girere'lt harnp olmuştur. 

Y olculnrdan elli ölü, yüzden fazla ya 

,talı vardır. . 

Başvekil ve nafıa vekili B. Şötan fc
ltıket yerine giderek, kaza hakkında 

tahkikatta bulunmuşlardır. Felaket ha- • 
beri Pariste büyük bir teessür uyandır-

mıştır. Yaralılar, en yakın hastanelere 
kaldırılarak tednvi altına alınmışlardır. 
Ankaz altında araştırmalara devam edil
diğinden ölü ve yaralıların hakiki sayı
sı bütün temizleme ameliyesi bittikten 
sonra anlaşılacaktır. . 
· Tahkikatın ilk snfhası, kamnın bir 
makasçının hatası yüzünden \'llkıi bul-



Hasis düşünceler 
Sanayicilerimizi ticari 
ve milli vazifeler in.: 
den alıkoymamalıdır 
BAŞ TARAFI BIRtNCI SAYFADA 

tak lzmire koştukları halde, İstan
bul gibi münevver bir muhitin zen
gin sanayicilerinin hakikatlere kar· 
tı gözlerini yumması cidden çok ha· 
zindir •• 

Devletin büyük fedakarlıklarla 

YEMASI.ıt 

ıEiektrik, tramvay tarif el eri 

-st TEMMUZ CUMARTESİ 1931 
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" Halkın dilekleri 
r/7~FT/'Z77"nifJ%:r///:llZ.' ;'. 

Şükran sokağı 
Hakkında bir temenni 
KeçecUerW. Şükran sokağının çok 

perişau vaziyetinden şikayet ('(\ilmekle< 
dir. Bu sokaktan arabaların değil İP' 
sanların bile doğru dürilst geçebilın"' 
sindeki m~klilliıtan bahisle bel,,._iy& 
nlıı al3kast rica olunme.kl'"tdır. 

BAYRAKLI SU lSTtYOR 

kuvvetlendirmeğe çalıştığı lzmir 

~ı;:.~r;;~da~k J:';~~ ~ad'e~:..;~; Komisyon ittifakla mühim tenzilat 
)eri araaına alınmıştır •. Hasis düıün- inhisarlar 

Bayraklıdan bir çok lınzalarla aJdJiı• 
m12 bir mektupta, susuzluktan eheınınl• 
yelle şikayet edilmekte ve: 

celerle ondan uzak kalmak. en ha- • k rar . t• 
fif manasiyle, saneyiciler için bü- Şaraplık u""zu""mlerı" ıcrasına a vermış ır 

c Burnava, Muradiye caddeleri ve 
.:ılr mahalllt balla 5USU2luktan hastalık 
ve pislikler içindedir, denilmektedir. 

yük bir kabahat teşkil eder.. Ba,rraklının su ihtiyacı öteden ber! 

Bu hakikati kendiliğinden kavrı- ""b El kt "k k"l t T d n "t"b ıs 5 k t temin edilememektedir. Şimdiye kadal' 
Yamlyanlara devletçe icap eden ih- mu ayaaya e rı ı ova ı em muz a ı ı aren , uruş ur ..... 

yapılan müracaatlar milsbet bir ne....-
tarlar yapılmalıdır .• Çünkü eanayi- başlıyor Bir haftadan beri müteaddit içti- tarifede şirket mümesaili lsviçre ıalmlf olduğu bir kuruf fazla ücre- vermemiştir. Bayraklıda oturanların sıı· 
cileriıniz bugünkü varlıklarını dev- malar yaparak bir çok incelemeler- frangı farkını göz önünde tutarak ti halka iade etmeği kabul etmiıı- ıll2kık yilzUnden şehrin diğer yerleriıJ.f 
!etin himayesine, onun irşatlarına inhisarlar umum müdürlüğün- le elektrik kilovat ve tramvay ücret- tenzilatın yapılmasına razi olma- ' tir. Yalnız kabul edilen bir kombine- çok.ilmekte oldukları şikayet edilmişti. 
borçludurlar .• Onun işaret ettiği yol- den Burnava ve havalisinden şa- lerini tespite çalışan tarife komis- mış ve kararı imzalamamıştı.. zona göre şirket fazla aldığı parayı Alakalıların nazarı dikkatini ceıbede-
lardan gitmeğe de mecburdurlar.. raplık yaf üzüm mübayaa ediJme:. yonu dün, nafıa vekaleti imtiyaz- Fakat vekalet aradan beş av ka- halka nakden iade etmiyecek, bir riz.. 

lzmir Enternasyonal fuarında si için emir geldiğini yazmışhk.. lı şirketler umum müdür muavini dar bir zaman geçtik.ten sonra şeh- temmuz t.:ırihinden itibaren halkın 
sanayileşmemi .. in verimlerini ek- Şchitlerdeki fabrikanın hazırlığı bay Mtıhitf ·n riyasetinde son top- rımız nafıa şirket ve müesseseleri istihlak ettiği elektrik faturalarını F / • J 
aikıiz olarak t rmek istiyoruz.. bitmiş ve lnhisa:lar memurları Bur- lantısını yapmış ve her iki tarifede komis~rliği~e gönde~di~i bi.~ emir- 16,5 kuruş yerine 15.5 kuruştan UOT gÜn ertnae 

HAU· OCAKOOLU navadan üzüm mübayaasına bat- halk lehine mühim tenzilat kara- de şırketın 935 tarıhl~ muzeyyel tanzim edecek ve bu altı ay böyle- }'; l k b k h a 
Du•• zeltme lamak. üzere tetkiklere giriımiıler- riyle mesaisini sona erdirmiştir.. mukavel~nameai mucı~ınce.~~mis- 'ce devam edecektir •• Bu suretle altı apı aca üyü at) 

dir.. · Al · · be lacak b yonun ekseriyetle tespıt ettıgı tari- "dd 1 h lk lı 1 bayramı hazırlık/art 
Dünkü '--·ıwmızda bir kartşıklılı: Yarından itibaren üzüm müba- 'f ~~rday ıçlınk.mikute . k~l 0 

•. ~ feye nafıa vekaleti tarafından iti- ak~I mu baet e ba. tank a nfmışlao an 
......., beşL _ .. . ı. tarı eıe en e e tr ı ovat ucretı k b I d • takd"rd . k ı ovat şına ır uruş az pa- ünl ind ind ehr' · de 

im........ 18 m' ci aabrdan -nra gelen yaaaına uuıaca.ı<br. 'f . . b' uzda . 'ba raz vu u u ma ıgı ı e şır e- . h lk öd. • la-_ L Fuar g·· er· en hir' e ş unıı 
o ~-· - . • tarı esının ır temm n ıtı ren, . b t 'f • t tbik tmes· (•- ra yıne a a enmış o caı<hr .•. 
6 satır 46 mcı satırdan sonra gelecektir. Bıze haber verildiğine göre malı- tın u arı eyı a e ı =ım y . al I k "f • d yapılacak olan havacılık bayramı içiıl 

ul '-- -'-- 1 yeni tramvay ücreti tarifesi de ld... • k b. • elan" 936 enı tı ayı tramvay tarı esı e hummalı surette L---lıklara dev· ... özUr dileriz. s geçen senenin yarısı .........- o - . ge ıgıne, fır e n ıse ııe- 1 . 1 ......,... .... 
duğu halde inhisarlar bu eene üzü- nafıa vekaletınin taııdik.~~en ~on;a nesi ikinci alb aylık tarifesini tatbik şu suret c tespıt 0 unmuştur : •• edilmektedir. 

8. Ali Refet 
Büyük merasimle kara 

mün kilosunu 3.5 kuruıtan almak ~uteber olacak~r .•• H~r ıkı tarife ıt- etmekte olduf.una i~ret etıniş ve Dokuz: ~~ru~ olan. Konak - G~- Husu.si surette haber aldığımıza gütf 
istiyormuf •. Müatahıiller ise kilosu- tıfakla kabul edılmlftır.. derhal o tarifenin tatbik ettirilme- zelyalı bırınct mevkı tramvay bı- bayramda hazır bulunmalı:. üzere ıruıl' 
nu '-eş lr.uruıtan aşağı veremiyeceği- 937 senesinin birinci altı aylığı sini istemişti. !et Ücreti yedi buçuk kuruta. ilin- Hava Kurumu Başkanı Rize Safla.ı 
ni ileri sürmektedirler.. için tarife komisyonunun tespit etti- Şimdi komisyon 937 senesi ikin- ci mevki altı buçuk lr.uruıtan beş Bay Fuat Bulcanın da tzmire geteeel'• 

toprağa bırakıldı Ozümler develerle Bumavadan ği tarifeye göre kilovat ücreti 18,5 ci altı ayına ait olan tarifeyi tespit buçuk kuruşa... tir. Bir kaç gün b:ıni.rde kalarak U.fl 
Vefatını diinldl 1>llsbamm!a teessür- Şdıitlenleki fabrikaya getirilecek kuruştan 17.5 kurufa indirilmiş ve,etmiştir •. Yeni tarife 17.5 kuruştan Konak- Karantina arasr. birinci Kurumu işleriyle yakmdan . aJAkad-' 

le yudığunız Darü1lrfan hususi mektebi ve orada ~ ~vil edilecek.tir.. tarife tasdik için nafıa vekaletine 16.5 kurufa indirilmiştir .. Yeni elek- mevki 6.5 kuruştan bet buçuk ku- olacak, KültUr parkta yapılan par!1ııl 
eski mOdUrll ııq Ali Refıotın cenazesl Fııbrik.adakı butun hazırlıklar ya- gönderilmişti .• Tarife vekalette uzun trik tarifesi bir temmuz 937 den mu- ruşa, ikinci mevki 4.5 kuruştan J.75 kulesi ile havacılık kulübü ~ 

d
"- _ _.,...,...ı, .. ı ..:•-•de bir gençli"in pılmıştır.. müddet kaldı ve tasdik edilmedi.:O teberdir .. Şirket geçen ayda halktan kuru§ll indirilmiştir.. küşadını yapacaktır. 
u.u. I"~ ...... ~ fiw.&,.I. 5 ················~·················································································································································· .. •••••••••••• 

:~vın~~rn:: Fuar komitesi Ormanları korumak için Bir otomobil bir tramvayla çarpıştı 
ınlftlr. Ticaret odalarına bir K k rı k k zi~po~=~~ı!:lnı!! tamim gönderdi anunun tathi ine ~ e tri şirketi muhase-
::~::;:uş::d:areso:e:::: ~{rk;~ ~~~!xı~:af:~E~ ehemmiyet veriliyor becisi ağır yaralıdır 
rinden şehir meclisi Azasından Muza!- yonal lzmir fuarında odaların teş
fer öz:gen, üniversite tıh ıubesi talebe- hir edecekleri malların listelerini 
}erinden Orhan tarafından birer nutuk en çok beş ağustosa kadar bildinne
irat edilerek merhumun memleketin ir- leri ve on ağustosa kadar mallarını 
fan hayatında yarım asrı mütecaviz lzmire göndermeleri istenmİ§tir. 
sebkeden hizmetleri tebarüz ettirilmiş

tir. Kıymetli öğretmene rahmetler dile
riz. 

Çam ağaçlarını keserken yakalanan 
bir şahıs mahkemeye verilmiştir 

Dün sabah Göztepe ile Güzelyalı ara- ralı tramvay arabası gelmektedir. Oto 
sında fecl bir otomobil ve tramvay çar- mobil tramvayla birdenbire karşılaşıyor 
pışması olmuş, elektrik şirketi muhase- Arada ancak iki, üç metre kadar bir rı>t 
becisi Bay Rabeyin bindiği otomobil bir safe' var. Karşı taraftan da. güneş gel 
tramvay arabasına çarpmış ve Bay Ra- diği için B. Rabey ancak bu kadar yal:· 

ikmal imtihanları Haziran iptidasından !tibaren sine bakılmıştır.. bey koliyle başından ağır surette yara- !aştıktan sonra vaziyeti görehilıniştlt 
Yirmi Eylulde tatbik mevkiine giren 3116 numa- Suçlu diyor ki : lanmıştır. Vatmanın mahirane manevrası 53yesit'" 

ralı orman kanununun bilhassa 23, -- Ben orman direktörlüğüne bir HAdise tahkikatına Müddei umumi de tramvay birdenbire denecek dere<"" 
SUÇOSTO YAKALANDl başlıyacdklır 107 ve 120 İnci maddelerini alaka- istida ile müracaat ederek orman- muavini Bay Şevki Suner el koymuş- de süratle durmuş ise de otomobil 01"' 

ikinci Süleymaniye mahallesinde. Dün Kültür bakanlığından Kül- darlann iyice bilmeleri liizımdır.. dan kayık eğrisi kesmekliğime mü- tur. b 1 dıt 
Mehmet !azı Ommehan lı:omşuou Hasan tür direktörlüğüne gelen bir emirde 1. 20 inci maddeye göre, müsade- saade edilmesini istedim.. Bana Aldığım12 tafsilata göre elektrik şir- büsü geçmek için h1Zlarunıı u ';: ,ı 

20 
'-- 1 keti muhasebecisi Belçika tebaalı Bay ğundan birdenbire durdurulamaın 

kızı Tayyibenin c!IYalannı çaldığmdan bütünleme (ikmal) imtihanlarına resme J<arar veri ecek olan malları cevap vermediler •. Cevap verilme- B 119-
lm · b 1 ka !arak k ld' Rabey sabah saat yedi buçukta vazifesi şiddetle travmaya çarpmıştır. ay . 

yakalanm11br.. eylulde başlanması bildiri İ§tır.. un arın nunsuz o esi ı- mesini müsaade telakki ettim ve kes- · eJliJI 
.. ' kled'ld" · · 1 d • başına yetişmek üzere kendi hususi bey kendisini dışarı atmış, makin __ _ - ·-- gını, na ı ıgını veya top an ıgı- tim .. Halbuki orman memurları mü- .,,.,,.. 

Y 
• •• •• ı • • •• h k b otomobili ile Göztepeden lzmire dogr· u ön klSffil parça parça olmuş, Bay ,_ . • ~ nı ildiği halde satın alanlar, ta· hendisler, ormana gelı"p ke•ı'f yapa- L.cııı Unan Uzumcu Ugu a • gelirken Vali konağı önündeki viraj yin kolu iki yerinden kırılmış ve.,.,., 

• şıyanlar, işliyenler, kabul edenler cak.larmı§ .. Benim bunlardan habe- de lı# 
· l. 1 b allan 'k I yanında önün , gitmesine mfuü teşkil dan yaralanmıştır. Yaralı, ttalyan 

veya gız ıyen er, u m n mı • riın o matlığı için bir cahillik yaptım. 
11 d J k ) li eden otobilsü geçmek maksadiyle dl- tanesine nakledilmiştir. ı· 

K. n a a ınan ar· ar ar darına göre be§ liradan iki yüz ·- Hakim, suçlunun bu yolda bir reksiyonu biraz sola çeviriyor, ayni za- Bay Rabey ve şahitler Vatmanda~ 
) raya kadar ağır para cezasiyle cc- müracaati olup olmadıg' ının sorul- da k bil cih le~ 

1 dı 1 V 
man mu n etten de vatman Bay iyen kabahat bulunmadığını söy 

za an rı ır.. e malların bunların masına ve şahitlerin celbine karar dar 
1 d d 

· ka li Ramazanın i esinde olarak üç numa- !erdir. ..../. 

l 'h / 'h • l • k t / / e in en müea eresıne rar veri r •• vererek muhakemeyi haftaya talik __ _ _ _ ____ ~ 

sft sa Ve l racaf lŞ ert on TO a •Müsadere olunacak mallan taşıyan etmiştir.. 931 senesı•ne nazaran b.t.ıııı 
l B b "'/ .. k "/" vasıtalar dahi suçta methali olmı- ••••••••••••••• p 

tına a ınıyor. azı ag ar so u uyor yan kimselere ait olmamak. şartiy- I L AN , 
- zapt ve müsadere olunur.. t 1 .., • b ti 

Tilrkofis Atina şubesinden şehrimlzdejservetin ruııhvolınasına sebep olan bu 107. . dded liikad d ·- ya ucuz ugunun nıs e J 
all\kadar bir daireye gelen bir raporun 1 halinkka ~dlnünU:ı!:mek içinb ~B-50 milyon reden :~~ al':.8..m,n e;,;un k.~nkr Buhar makinca.inin tamiri dola-
Uzilme ait kısmında yunan hlikfuneti- o " veren ag omcalarını . b. kad h f• f h . t . 1 akk: 

d küp 1 
ır aya ar a ı apıs veya o uz ytaıy e muv aten faalı"yetı"nı· ta- T • 

nin ihraç edilecek Korint Uzilmlerinl dış köklerin en sö .. çıkararak orasını [' kad h fif h d h 1 d r 
ülkelerde rekabetten kurtarmak için bir 1 tarla haline getirmek İizere bir kanun kı~aya 1 lar ao· para cezasına ma - ti! eden fabrikamız 2 ağustos 937 1 car et o as 1n1 n azı r a J gv ı rap o e· 

tmiştir um o ur ar.. ıyor.. pazartesinden itibaren çalı,maya El k 'k 8 ' 
takım ~.kyidat ittihaz ettiğini bildiriyor. n;;:!lları ~kUleceklere tazmin t Naldöken köyünden Mehmet batlayacaktır. Binaenaleyh itçi- . e. trı v~ t~.a~vay tarifesinin eşyası grubunda yüzde 36.2 • Jııı' 

1 - uzUmlerln toplanmasL verilecektir. ayrıca a log'lu Velinin bu kanundan haberi Ierimizle saır· v •f d I tesbıtınde goz onunde bulundunıl- kirasında yüzde 2S, yakma, a'f~ .ı. 
azı e ar arının es- ak . • . f ko . ·ıa 1 izi bı.ııY 

2 - tlıracata uygun evsafta olması. Hükametin UzUm ihracatına koydu"'·ı ol?Iamalı ki, g_eçeln günkormakna g~r- kisi gibi o gün saat yedide it ba m ıçın tari e mısyonu vı yet anma ve tem enme gru pııl' 
3 - Korint üzümü b·"larının sök!ll- ı;u aında bulunm 1 1.. '!" - kanaliyle ticaret odasından 931 se- yüzde 7.59, grupların heyeti " '•' 

"ö bazı tahdidat d;:oun" cesı'yle yeni mallar mış ve çam agaç arını eser en, ış- . a an uzumu ı an ~I"" 
mesi hakkındadır. ...., la fı d 

1 
k h kk olunur. .,.,) nesi geçinme endeksi ile 937 ge- miyesinde iııe yüzde 33.57 nis"" 

üzerine satışlar büsbütün durmuştur. yar r tara n an görü ere a ın- - · d ks" dak. f k d k h lan " Um! · t •-----· baL'-·-dakl d zab .___ lmı ah J • çınme en e ı arasın i. ar so- e no san eaap mı•tır.. 1 ••• 
uz erın opuuu"""' .......,.. Girit, Peloponez ve sair sultaniye a ıt vara. ıuu. ı .yapı 1 ve m - p k • " takoı'dat hüt•--t şo·· ledir• k im zmır amu ru .. lmuş v.e .oda şunu tespıt ederek. 937 senesi birinci altı aylık.ıı..s,,. 
' """ en Y • üzüm ihracatçıları Atinada bir toplantı emeye verı ışbr.. d •· tl' üm1 k eldiğl gon erını§tir: me endeksi 931 senesi birine• ,e-
z" er tam ema.ı.e ıı: · zaman yaparak mevcut teşekkülleri birleştir- Son gelen bir emre göre orm?~ Mensucat T. 931 geç.inme .endeksine n.azaran aylık geçinme endeksine göre 'fe~5, 

toplan•c•k ve tamamıyle kurutulmuş mek suretiyle umum Yunan beyaz davaları da müstacel mevat gıbı 937 d k 36.' 
olacak ve bunların .. tam ya·p· ılıp yapıl- üzüm ima!At ve ihracat birliği adı altın-jacele olarak muhakemeleri yapıldı- A ııenesı geçınme en e il ara- cek, içecek grubunda yüzde ~ 
madığıru kontrol ıçın her koy ve kasa- da bir teşekkül' d . . 1 dir - nda d" b da hak nonim Şirketı" sındaki f~.rk yeyecek v~ içecek gru- geyecek ve ev eşyası grubuncP ,·fl1'ı 

kil ed mey ana getırmış er . ı gı n un u vanın mu eme- bunda yuzde 41.75, gıyecek, ev de S9.57 ev kı'rasında yuz·· de '/ ~ 
bada yedi kişilik birer heyet leş i- ıt"" 
lecektlr. •• .. be§ nisbetinde noksanlık, yal<~· 

lhraç edilecek kuru üzümlerin evsa- ' aydınlanma ve temizlenmek J 
fının da şöyle olması kararlaştırılmıştır. Birinci Kordon- TAYYARE SiNEMASI TELEFON bunda ise yüzde 16,70 fazlalı 1,~I· 

A _ İyice kurutulınu1 olması. da kain 3151 duğu tetkikat neticesinde arı .~ 
B - İyice makineden geçirilmiş ol- !< 

masL 30 temmuz 937 cuma gününden itibaren cidden görülmeğe değer iki büyük filim gösteriliyor Tarife komisyonu elektride lı' 
C _ İyice temizlenmiş o!masL tramvay tarifelerinin tesbitiıt rP'ııf 

1 A R T H U R EDITH MERA ve BERVAL 'noktaları göz önünde bulundı.ı 
D - İçinde yüzde ikiden fazla kaha 

üzüm bulunmaması. • tarafından temsil edilmiş tur .. 
Fr•nsııca so"ılu" operet ı ·-~z:r.·-~~ -/rr-" ı E - Piyasaya çıkarılmayacak dcrec:>- a .;/ ·~7.r/T"L7/L777/f"/' 1 

0 de hasara uğramamış olması. r7TJ/07//LT//7LT/L/./7T/T/77T//7K77Z7.zz;zr//Z/./7J"T/T/T'L/"L7ZXT/7./ZJ p •• oıı 
F - ttzüm içinde döküntü ve ecnebi 2 G .. 1 .. s . 1 t. LOUIS GRVEURE CAMILLA HORN azar au 

maddeler bulunmaması. - on um enı s ıyor gibi dü~yac~ tanınmış -m.uktedir artistlerin güzel .ı;; d=t 
Bu evsafı haiz olmıyan üzümlerin ih- _ temsıllerı. Çok :ıenı?·n çok ı?Üzel operet Çeşme plaj" ları il • 

racma müsaade edilmiyecektir. 'XXCT/UU../Lk/X/LL.C.C.. TazL,c,,-. c.h'/LL.r"LT.7/LZ7T//L////.7///LLZ//7LJ'$1f&rzr.LZT1~ 'ZZ'ZL/z:.cr..;CZZC.L. •· 5 
HükU.met. Korinl üzümUnün değerini SEANS SAATLARI : fiatler Önümüzdeki pazar giiıtıl ıl'9 

mııhaf'ııza etmek üzere bugün meydana Hergün 5 DUHULiYE 20 bir gazinosunun ViyaJJ~relı' 
gelen mahsulün ne dahilde ve ne de dış ARTHUR 3,30 ve 7,20 de :! Talebe ve çocuklar lO getirttiği kadınlardan n>"·j1' 
Ulkelerde sarf ve istihlak edilmediğin- Gönlüm Seni istiyor 5,30 5 KURUŞTUR kep orkestrası Çe,rne ~I• 
den anbarlarda çürüyüp atılan ve bu Cumartesi Pazar 1,40 5 rında konserler vereceJctırj~ 
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Fratelli Sperco 
Vapuru Acntası 
ROYALE NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 

1 N. v. 
W. F. H. Van Der 

Zee & Co. 
DElffSCHE LEV ANTE UNIE 

HA"8URG 
TRAJANUS vapuru 31 temmuz- «CHIOSı> vapuru 16 temmuzd,ı 

Olivier Ve Şii. 
LıMITET 

Vapur acenta.sı 
BiRiNCi KORDON REES 

B!NASI TEL 24 43 
Lllerman Lines Ltd. 

~ ......................................... ~ 
Kulak, Boğaz. Bwun baalalık-

lan miiteh.._ 

Doktor Operatör 

da limanımıza gelip yükünü tahli- bekleniyor. Rottenlıım, Hamb<!rg 
Yeden •onra Rotterdam - Amster- ve Bremen limanlarına yük alacak- Eli.ERMAN UNES L TD. 
dlam ve Hamburg limanları için yük hr. DRAGO vapuru 1 O ağustosta Muayenehane: Birinci Beyler 

S mi ufatçı 
a acaktır.. cKONY ~ vapuru 7 ağustosta Li l s elan r "k 
HERCULES vpuru 7 ağustosta li- bddeniyor. Anvcrs ve Hamburg Ji- verpoo ve vansea ge ıp ~u No: 36 Telefon 2310 
manımıza gelip yükünü tahliyeden manlanndan yük çıkaracaktır. çıkaracaktır. Evi: Göztepe tramvay cadde-
sonra Burgas - Varna ve Kösten- AMERtCAN EXPORT UNES LESBIAN vapuru 20 ağustosta si 992. Telefon: 3668 
ce limanları için yük alacaktır.. Thf' Esport Ste-hip corporation Londra. Hull ve Anversten gelip 1_ 26 ( 481 ) 

SVENSKA ORtE~. '::'NlE~ «EXT A VlA» vapuru 7 ağustoM yük ÇıJcaracak ve ayni zamanda 1..i- 1 iıııiiııı--lliıiıllİlliııım--llİlllC"~ 
1 BA1~DALAND mkoltoru 1 O agus- doğru bekleniyor. Newyork ve Bal- verpool ve Glasgov için yük alacak- NOT : VDnıt tarihleri, n-
osta ımanımızda be enmekte olup timor limanları için yük alacaktır. 
Roıte~dam - Hamburg ve hkandi- p· Alrt Se • S f 

1 
tır.. purlann iıimleri ve navlun Oc-

navya limanları için yük alacak- EX~ALIB'l7~ yrı e3';{ er ALCERtAN vapuru 15 ağustosta retlerinin değiıikliklerinden me· 
tır « vapuru tem- !' Londra ve Hull için yük ala- ıuliyet kabul edilmez. -sERVICE MAR1TIME ROUMAIN ?'.uzda Pireden Do.t?n ve Newyork g;.e.•;.p _______________ .,,. ____ ~-n 

K ıçın hareket edecelı::tır. 

ALBA J~l~an:S~rn 12 ağus- . «EXETER» vapuru 13 a~u~tosta 
to ta l' li Malta M Pıreden Baston ve Newyork ıçın lıa-s ımanımıza ge p - ar- ___ ,_ ed k · 
sil ı· la · · "k 1 k re1<et ece tır. ya ıman n ıçın yu a aca tır. SEYAHAT MODDETI 

jji;,:j~ki. ·~t tarihleriyle nav- Pire - Baston 16 gün 
lunlardaki değİ§iklerden acenta me- Pire - Newyork 18 gün 
auliyet lı:ahul etmez.. cGEOR.GE.S MABRO» vapuru 

Daha fazla tafsilat için ikinci 23 temmuzda lakenderiye ve Port Sa 
Kordonda FRA TElLI SPERCO id limanlanndan mal çıkaracak ve . 
Vapur acental.ığma müracaat edihne- ayni gün Köstence Galatz ve lbrail 
si rica olunur.. limanlarına hareket edecelı:tir. 

n:ı...Ef'ON: 4142/4221/2663 SERViCi MARITlM ROUMAIN 

!JI - fi cDUROSTOIU vapuru 83i:n. 
Diş Hekimi muzda bekleniyor. Köatence, Sulinıı., 

Galatz ve Galatı alr.tannası Tuna li-

Abdulla~ Naci ~!:::E 
ta bekleniyor. Liveıpol ve Anvcrs 

HORTAÇSU limanlarından yük çıkaracak ve Bur-
Haat.lumı D'-'---' .,. gaz. Yama, l<iietence, Sulina C....L,tı: 

...._ ve lbnül limanları için yük alacaktır. 
aobk 36 nunuırda lııılıal eder. DEN NORSKE MIDDELHA VS-
Sebalı 9 - 12 UNGE OSLO 
Hileden aonra 3,30 - 6 c BAAi.BEK> motörü 24 tenı-
Rıuıdevü için telefon eaıniz. muzda bekleniyor. lskenderl5 e, 

TELEFON: 2946 Dunkerk ve Norvcc limanlan için 
~~llllllllllllllllııiiılliiiiiiiiiılııiOiİİİııııiiiloi-~ yük alacaktır. 

:-··········· .. ····· .. ·········•·················· .. ··················: • • • • 
~ Taze Temiz Ucuz ilaç ~ 
• . . ' 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat • 
eczanesı 

Başdurak Büyük Salepçioğlu hanı 
Karşısında 

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

Tahta kurusu, 
•inek, sivrisinek, 

Pire, örümcek, ka
tınca, gllve ,yakar• 

cık, akreb ve yılao 
gibi akciğeri bu

lıınınıyan hayvan

C&kları öldürmek 
i . 
Çın fennin son bul-
dıığu kat'i formül 

literine hazırlan-
~·~ Amerikan 

lıiı marka ilacın 

l
ber ho 1da amba· 
a ·ı 

1. l ı ve dökme ha· 
ibde aslı en ucuz 

•tlerle depomu:r.
da •atılır. Toptan
tıl•ra mühim is

koııto yapılır. Sor• 

~1•ra hemen ce-

• 

ap Verilir. 
1ııı:. Tele1on 3882 9 EYLÜL eAHARAT DE.POSU fZMIRı 

,. 

-

En Parlak 1.SV • 

TURAN Fabrıkalan mamullhdır. Aynı :r.amanda Taran 
tunlet aabunlarını, traş sabunu ve kremi ile güreUik krem
lerini kullanınız. Her yerde aablmaktadır. Yalnır toptan aa
tıtlar i~n bmirde Garı Bulvarında 25 numarada umum acen• 
telık Nef'i Akyaııılı ve J. C. Hem•iye müracaat edinil. 

Posla KuL 824 Telefon E45& 

Devlet Denıiryolları: lzmir Seki
zinci işletme ıniidürlüğüoden: 

- ltletme mmtakaaı için iktiza.~- balut 2490 aayılı kanu
nun 32 ve 33 üııcii maddeleri ıaucıbınce bpah zarf muluyle ek
sütmeye çıkanlmıfbr. 

2 - Balast alınacak ocağın ve derenin yeri, cimi, miktarı, mu
hammen bedeli, muvakkat teıninat nıiktan, tesellüm müddeti 
aşağıdaki cetvelde gö.terilmİftİr· 

3 - Eksiltme kapalı zarf uıuliyle balaıt ekailbne fartnamesi ve 
Bayındırlık itleri genel tartn• ıııesi Ve devlet demiryolları balast 
mukavelenameai ahkamına uygun olarak yapılacağından istek
liler bunlan lzmirde Sekizinci ltletıne Müdürlüğünde ııörüp öi
renebitirler, n.hat istiyebilir ve bir SUl'etini alabilirler. 

4 - Muhammen bedel 10000 lirayı geçtiğinden isteklilerin ev· 
velce bu gibi ve bu kadar İf yapıp bllfardıldanna dair yüksek Ba
yındırlık bakanhğından vesika alarak teklif mektuplarlDA bağ
lamaları gerektir. 

5 - Ekailtme 16 Ağustos 1937 tarihine rutlıyan pazartesi gü
nü saat 16 da lzminle Alsanca1ı: istasyonunda Sekizinci ltlebae 
binasındaki komisyonda rapıtacakbr. htekliler 2490 aayılı ka
nuna ve yukarıda 3 üncü maddede Yazılı tartlara uygun olarak 
hazırladıkları muvakkat teminat ve teklif mektuplarını havi 
zarfları mezkiir tarihte saat 15 e kadar komisyon reisliğine ver-
mit bulunacaklardır. Her iki yer için ayrı ayn teklif mektubu ve
riiec:ektir. 
Bulunduğu Ocak kilometre 

hat • 

lzmir • Aydın Söke kemeri 

Miktarı m3 Muhammen Muvakkat Balastın 
be<leli teminat cnisi 

lira lira 
1 r - ') 23000 1725 ocaktan çı

karılan kır-
ma 

« « 208 Feslek deresi 13000 24700 1852.5 toplama c 
1937 senesi kanunuevvelin sonuna kadar 3/5 ve 1938 senesi 

15 nisan tarihine kadar mütebaki 2/5 i teslim ec:lilecektir. 
27-31 4 8 1392 (2565) 

Ödemiş inhisarlar miidürliiğünder : 
ödemit inhisarlar ambarında mevcut 68250 kurut kıymeti 

Kulağınıza küpe 

~ MÜO"i~ 
isTiRAPTAN 
~ONRA •·· 

TAM N"EŞ'E 
VE SlMHATE 
KAVUŞt-!AK 

olsun! 

Kullanmakla kabildir ! 

NEVROZiN 
......................................................................... , .... ~--···· 
E Bir hamlede aeııle ve gripi geçirir. Harareb •ür atlıt E 
E düşliriir. Baş, dif, ıaiair, mahal, adale ağrılan ancak ~ 
E NEVROZIN almak smetile çarçabuk defedilebilir. : 
:....................... Kat'i Tesir ....................... : 

lcabmda güDde 3 kate alınabilir. 

KREM BALSAMIN 

Kumral, sarı9ın, Hmer her tene tevafuk eden yegiıne ııbhi 

krem terdir. Cildi be1ler, çil, leke ve sivilceleri klimilen izale 

edeı. Yarım a11rdanberi kibar mahfellerin takdir ile kullandıkları 

lllıht gi!:r..ellik kremleridir. 
Krem Bal11min dört ıekilde takdim edilir: 

1 - Krem Balsamin yağlı gece için penbe renkli 

2 - Krem Balsamin yağaııı gündüz için beyaz renkli 
3 - Krem balaamin acı badem gece için penbe renkli 

Krem Balıamin acı badem gündü:r. için beyaz renkli 

lnııili:ı: Kuuuk eczanesi Beyoi[lu latanbul. 

...... _ ... IDl!ll_ ................. _ım!! __ IF:, 

f Telefon 3881 

ZAflYET 

KANSIZUK 

VEREM 

ISTIDADI 

ROMATiZMA 

VE 
ADEMi 

iktidara 

FEVKALADE 

EYi TEStRt 
Kudreti 

() . 
lli~ıınoıı Elektrik pilleri dünyada tanınmış pillerdir. Daimon 
lJ 1 kullanan hiç batka pil kullanmaz. 

muhammeneli 2715 kilo iskarta kalıp çullariyle 25 kilo kınap ı;_ y ARDIR 
parçalan açık arttırma suretiyle satılacaktır. Çul ve kmaplan i ' 

?) rnıırn deposu : Sulu ban civarında 28 - 9 Hüsnü U& 
derı:ıisli. 

• 

ve ı;abt farlnameaini görmek arzu edenler her gün arttırmaya 
İftircık edeceklerin de 9/9/937 pazartesi saat 14 de müdürlüğü
müzde mütetekkil komisyona müracaat ec:lebilirler, muvakkat 
teminatı 5120 kuruttur. 27-31 2538 (1388) M.Deoo S.Ferit Sif a eczanesi 



Sahife ıo :El'll ASIR 

·Japon Tayyarelerinin Bombaları Altında 

Tiyençinde 3000 çinli can verdi 
Cin ihtilil teşkilitı; · yirmi dört saat içinde 

milyon Çin milisine silih dağıttı 
yarım 

Onbeş yaşından 
Sovyetler 

yukarı herkes 
ve F ransadan 

askerdir. Çin Maliye 
mühimmat verilmesini 

nazırı 

talep 
lngiltere,. 

etti 

Roma, 30 (ö.R) - Çinlilerle Ja
ponlar arasında sulh görüşmeleri-

Dün ve bugün kaydedilen hare
ketlerin en mühimmi Tiyençinde 
Japonlar tarafından yapılan şiddet
li bombardımanlar, muazzam tahri
bata ve sivil halk arasında binlerce 
telefata sebebiyet vermiş olmakta
dır .. 

Japon tayyarelerinin bombaları 
altında can verenlerin sayısı üç bin
den fazladır •• Bombardıman tayya-

Şanghay, 30 (A.A) - Röyter ajan
sı bildiriyor : 

Cang Tzu Cang Japon kıt'atinm 
Pekine girmiyeceltleri hakkında te
minat aldığmdan Pekindeki örfi ida
re Iağvedilmittir •. 

isyan ederek yirmi dokuzuncu 
Çin ordusuna iltihak eden Hopei mi
lisleriyle bütün gün devam eden 

ailıih altına alındıiiı bildirilen Çin kız~n 

Modem Çlnc!e güzel biT Çiftli tipi 

okluğu söylenmektedir.. karanlıkta ehemmiyetsiz ve kat'iy-
Moskovadaki Çin sefiri bay T ıi- yet taşımıyan bazı hadiselerden mü

anting bu aabah tayyare ile Mos- rekkep olduğunu yazıyor .• 
kovaya gİtmiıtir.. Nankinin bu yüzden uzun pole-

ACABA 1 miklere giriştiklerini, general Çi-
Tiyençin, 30 (A.A) -.Çin mi- ang ·Kay - Şekin, toprak tamami

yetine karıı tahrik görmeden açıl
mış bir tehdid karşısında milli bir 
lidere düten vazifeyi yaparak ma
kul ve esaslı bir beyanname neş
rettiğini, bunu müteakip sonu gel

CHIME" ~ 
.f ... 

•• 
Ucler bloku mu? 

B. Grandi müzakereler
de buna muvaffak olmuş: 

miyen tekliflerin ve mukabil tek- Paris, 30 (A.A) - Siyasi mahafil, 
liflerin. t~ati, kabul, red ve yeniden l Fransız - Sovyet itilaflarırun Sovyetle
neşredıldiklerini ve bir taraftan bun• j rin Fransanın her hangi bir devletle 
!ar cereyan ederken diğer taraftan bilhassa İngiltere ile olan münasebetle
vaziyetin, ortada hiç bir ciddi sebep rine müdahalede bulunmalarına müsaa
olmamasına rağmen yavaş yavaş de bahşedecek hiç bir maddeyi ihtiva 
tereddiye doğru ilerlediğini kayde- eylememekte olduğunu beyan etmekte-

etmek için komitenin kararını tab:ril el• 

mekte tereddüt etmemektedir. 
Epogue gazetesi diyor ki: 

İngiltere ile İtalya İspanya hak]<1Jl09 

yekdiğerine mukabil teminat verıni§l•f'" 
dir. Bu keyfiyet diğer devletler için faY• 

dadan hali olmıyacaktır. lngiltere bat!; 
ciye neazaret.i erkanı öni4nüzdeki eylo 

diyor.. d.irler. 

EHEMMiYETSIZ HADiSE 

Ehemmiyetsiz bir hadise yüzün-
• den çıkan bu gergin vaziyet ne Ja
ponlar ve ne de Çinliler tarafından 
hazırlanmış değildir.. Şu var ki 
bu işte ilk olarak Japonlar hareke
te geçmiştir •• Bu vaziyet üç şekilde 
netice verebilir .. Bunlardan biri sulh 
yolu ile varılacak neticedir ki bu da 
şimdiki halde imkansız değildir •. 
Çin sulhunun muhafazası için ma
kul bir bedel verecek olursa, uğ
radığı haksızlık haddi zatında ga
yet ehemmiyetsiz neviden olan Ja
ponyanın taleplerini mutedil bir 
ı;erçivo İçino alması lazım gelir •••• 

Le Populair gazetesinden: dal' 
ayında Habeşistanın İtalya tarallll el 

Sovyet Rusyanın ittihaz etmiş oldu- fethedilmiş olduğunu tanıtmağa gayr 
ğu hattı hareket İtalyan - Alman ta- ıııf' 

edeceklerdir. Bunun üzerine ıaly• ·"l 
mamiyetine karşı müvazencyi temin rı,.. 
eren faydalı bir funildir. lngilterenin Milletler Cemiyetinde faal bir ı.cş Ja• 

mesaide bulunmasına yol açılmış 0 

hattı hareketi ne olaeaktır? İtalyan ga- caktır. 
zeteleri geçen salı günü ittihaz edilmiş Jı
olan kararı B. Grandinin bir muvaffa- Almanya. da bu yolu takip e0ee;91 
kiyeti şeklinde göstermektedirler. B. tir. Takip edilecek yol güzeldir. Fa • 
Grandi yapmış olduğu müzakereler es- bu yolun gizli bir takım çukurları, !>" 

nasında bir lngilz - İtalyan - Alman taklıkları olabilir. Sulh arabasını11 ~ 
bloku ihdasına da muvaffak olmll§ oldu- yolda bataklığa saplanmamasını ~·"~it 
ğu söylenmektedir. ni edelim. Madem ki bu işler böY1 

utcl<ıı' Berlin ve Romanın Londra ile Paris Fransa ile İtalya arasında da m .,ıı· 

arasında bir ihata vukuunu istihdaf bil bir anlayış ve karşılıklı hürmet t<'tl 
eden emeli bu suretle tahakkuk etmiş- niyeti dahilinde cdostane bir bıJ sil 
tir. Fakat İtalyan matbuatı bunu isbat bulunmasını da temenni edelim . 

• 



Iki ...... KiZkaraeş .... ı 
.............. Büyük Gflr ve NT6Geff romanı .................. : 

Tefrika Numarası : ı 

birinin, erkeğin, g6zleri tunç 
~ili, ıiiferinin kestane kabufu idi. 

Emsalsiz bir çift olabilirlerdi 
~ kız ürpererek fısıldadı: Nikol zemin katı parlak bir dıonann1a 

l>eınek gidiyorsunuz.! manzarası veren eve doğru gittiler. 
""'"t.et gidiyorum; hareket emrini al- Baron Danyel de Villebon fU Nöyl 
1'ıa pavyonunda baz.ı dostlarını yemeğe 'da-

• 

Ademi MiJ:dahale Komitesi 

Dünkü toplanhda dele
geler izahat verdi 

Sovyetler Fas aakerlerinin de geri 
çağırılmasını talep etti 1 

eevabı kulağına o kadar yakın vet etmişti. Burası, yUz senedenberl 
llıı_. _ ki dudakları cildine değdi. ailesinin mülkü ve ikametglhı idi. Am
~ birbirine bağlandı. Akpmın pir us'ltfüundaki bUyük salon, yann}lf 

karanııjı parkın derinliklerini tat- olan billur avizesine rağmen boştu. Bil-
' lflk1a dolduruyordu. !kisinin de rada toplanmışlardı . Bu daire impara- İstanbul, 30 (Hususi) - Balkan An- CEVAPLAR 

durdukları ağaçlığı gölge kap- tor Bonapartın Malmezon sarayındaki tantı ve KUçük Antant devletlerinin hı- Lôndra, 30 (0.R.) _Son 1ngiliz muh
L ~ kadar yakındılar ki birleşmi-

1 
kütüphanesinin bir kopyası idi. Bu cid- giliz projesine milşterek cevaplan Lon- tırasma ademi müdahale komitesine lt

""'llliyorlardı. Nikolün sarışın başı diyetli dairede Napolyon zamanında 1 dra siyasi mahaWinde çok iyi. karşılım. tiralt eden devletlerin cevapları gelmif
'-tı Jerar Danistin koyu renkli devlet şurasında Aza olan Baron Hi- mıştır. W blok 1ngiliz projesini aynen iır. 

eğilmişti. Alnı, genç za-J polit de Villebon çalışmak itiyadında tasvip ettiklerini bildirmişlerdir. iT AL y AN CEVABI 
dudakları hizasında ... Genç kız idi. Hükümdar tarafından namusper- Londra mahafilinde kaydedildiw• 

ve ıstırapla titriyordu. Erkek, : verliği takdir edilen bitaraf bir hukuk-, göre, Balkan Antantı ve ıtU.Çilk Antaııt W~c:_vab;~beklendiğinden ~ 
bir pyretle kederini gizliyor- çu idi. devletlerinin mll§terek cevabı bu de9- '"u.J~· yan. notası, fnlil1z 

1ltık<tt ta onlann arasında bir bir-J Oğlu, torunu, torununun oğlu Jeram, !etlerin lngiliz llyuetinin d~ :.kliflerini kabul~ ise de. gene-. 
"t8srtuı oluyordu. Nikol yara-, Jozef ·ve Lui devlet §drasında ve artık 1 k.ar§ı itimatlarmı beJtrt:ndltir. ~ Fnmlronun muharip sıfatmm tanm-
-,kı içinde uyultlıyor gibi bir kimsenin el sürmediği kıymetli kitap- Londra, 30 (ô.R) _Ademi milda'hale keyfiyetini, =cı. gön~ü1= 

.~-·- nüvazişleri kabul ediyordu. f larla dolu kabinede ona halef olmuş-ı komitesi saat on altıda toplanmıştır, ı• ~dan ~ ~ . d ~e bağlı 
isyanklr bir titreyişle: lardı. Bizz.at Baron Danyel de devlet Komite reisi Lıbrd Playınouth'un izahat& ka ıtlanuran .te~ üzerinktedire. tlrazl bazı 

~t.alluml7Gl"um. ..ı_..ı: 'ILJ' • "d' -A-- d · ıakat da y ihtiva etme . ~ · ~ ".ıçm gı ~yor- ~'" ..... ın an geçmış "' ora uzun devam etmektedir. 
? Sizin sefer sıranız değil ki... müddet durmamıştı. Nahiyelerin ev- Londra 30 (ö.R) _ Sovyetlerin ce- · ALMAN CEVABI 
11.&diseıer! rakından z.iyade büyük lşler onu cezb ah b- başa 'b' slrprizdir. Sovy4ft Almanyanm c~bı da ltalyan cevabı-

..._ lvet biliyorum, §U Laos isyanı... etmişti. Rakkamlarla pek Ulieti olma- ; 
1 

Hükdm . ~ UllUl untazam na benzemektedir. Almanya, Frankonun 
abden başka subay yok mu? Siz-! makla beraber eski Fransa asılzadeleri-1 b.myakild edti'_~~ . ~= ... ldıL'-- tanınması ile yabancı gönüllülerin ~ 

tok 1 F d
.. .. 1 . d 'f . f l ır şe e :ve enuu ıerı ,,_. .. - AllU'I kil . lesinin . da ~ 

evve ransaya onmuş o an- nı :O. ıran z.arı hır endam muha az.a takdirde Franko hük11metinln muharip .. ınesı '?~ a~ z.aman iv-
~... etmıştı. Uzun bo~lu, ince, beyaz. saçlılhakk tan cak Sovy tl F I"U§Ulmesını istemektedir. 

Türk Milli takımı 
Di1n gece BelgradJa hararetle 

istasyonda karfılandı 
Belgrad, 30 (Hu.sus! muhabirimizden) - Yugoslav ıniIU takmılyle 

apmak üzere gelen kardeş TUrk sporcuları gece saat onda konıvaı.,rODelle• 
hrimbe gelmişlerdir. Türk sporculan istasyonda Türkiye e1çlal. Yuıo-la 

r federasyonu erkim ve sporcular tarafından hararetle 1elAm)anmıparcbr. 
· k sporcuları yarın cbugün> istirahat edecekler; pazar eünü saat 18 

maçiaruıı yapacaklardır.. 

Maçtan 110nra Türk spon:uları §e"fine bir ziyafet verilecektir. Tlirk - Yu 
v sporcular arasındaki b u temas YJJioslav gazeteleri tanfuıdan hara 

Ui neşriyata vesile olmuştur. 

Fransız nazırlar meclisi 

Maliye nazırı yeni bütçe 
li yihalarını imza ettirdi 

Paris, 30 (ö . R)- Nazırlar meclisi bu sabah toplanmıştır. Ruznamede 
mall meselelerle harict siyasete ait mühim meseleler: vardır. Hariciye JMWrı 
B. Ivon Delbos U~ Çin - Japon badbeleri hakkında 1lldıtı reimt 
mal6matı arkadaşlarına tebliğ etmiştir . 

Bundan sonra, ademi müdahale meselesi hakkında Londrada cereyan 
eden milZakerelerleJ..okamo anlaşmasmı bir garp paktı feklinde yenilemek 
lçlıı İngiltere tarafından vuku bulan teşebbüsü izah etmiştir. 

Maliye nazırı B. Bonnet reisicilmhura yeni bil~ fevkalade n'lasraf1ara 
ait olan layihalarını imza ettinniştir. .;:::. • Beni tayin etmişler. Müstemleke bir adamdı. Tamamiyle matruş olan k 1 ~

1 
• dıya . tır. ıı. .1-~ft.:~ 15• !!Ste as- · FRANSANIN CEVABI 

;''tıele ala . . "k h . .. . . er erının e gerı ça5ırlll•~ yor. '-t; ylarında bız daın1a harekete 
1 
nazı çe resı~ uz.crınde mültefit bır te- Fransanın cevabına gelince, bu güne -~~~~~~t~ı~~~~~daın~~ M~m®~~m~~fu~~~~t~~~~~H~~~.~.~~~~V~~~k~.~,~.~D~~~~A-~~~~~~ 

etmek istemişler... ze çarpardı. En sevimli kadınların ül- Paris, 30 (Ö. R) -Fransız gazetelerj, ;rı Uzerinde bir değişiklik yapılmış de- afJCJ}'e e J ) r . 135 
~Yahut ta m_ağdur e~ek ... İster f~tindc ~ok yaSl mış olmak hissini ve- İngiltere - ltalya arasındaki gö~me- ğıldir. Mamafih, bu cevap yüziinden llıtı? • babam bır teşebbustc bulun-, rıyordu. . . ler etrafında tefsirlerde devam ediyor- görüşmelerin inkıtaa uğraması da mev- .B~ŞTARAFI BiRiNCi SAYFADA ~ ittif~~la kabul ~tmiı olduğunu ~il· 

Etrafındakıler hıç ona bcnz.eroiyorlar- Iar. Maten gazetesın' e göre Sovyetler z.u b h 1 hwıyabna terceman olmakta ve bu dırmek ıçın ekselansınızın bana gon• _ Bö u a s o amaz. ·ıı k .. tlıı_,, -.. y.le bırşey olamaz, Nıkolı, bir' dt: Amiral Penınark tekaüt hayatının Lonclranın yavaş yavaş Frnnsayı terke- Rusyaya gelince, yabancı glinüllüle- mı e~.er arasın?a mevı:_ut. olan ka~det- derme Jutfunda bulun~ut ol~uklan 
~nız a!... boş wınmıını maharetle bahriye tab- derck 1tclya lln anlncm 't istemesini bir nn' 1 t akl d"" ç l·ilmesin çe munaaebetlenn salahiyetle ıfade dostane telgraftan pek mutehassıs ola· - Do . . • - · 1 spanya opr arın ..... " - • d"l . . . . . . . • . 
L... • .. ğru ..• Deliyım .. ben ... Bununla loları resmetme••c hasretm~şti. Profcs- türlü affetmek i temiyor. de- ~·ddctle ı~rur etmekte olup, a~i genc-j c ı ~ş .hır delılı.~• .. te!~l e~melttedır. r~~ e~s~lansınızdan en ~a.ra~etlı teş~k· 
ı;:::r ne fena tesadüf ... Tam nişan-1 yonel rt'ssamlaı· onun denızi tanımadı- Roma, 30 (ö R) _ İ lyan gazete! i. T l Fr nıconun m ru hükumet olan 1 Eksel nsınızın onumuzdckı kıt ayın- kurlerımı kabul ctmelerını nca ederım. 
ı,. :r-mu: smoda&i sefere gOnderi- ğ•m iddia ediyorlanb. Buna karş,. be- Goç n rnh günli muht !il mesel ı r h:ıkJMadride karsı her hangi şekilde olursa da Kahi<eyi __ "!y .. etlu! Tü•kiye v~ !ü.k ve Mm'_ milletle<ini bi<bi"."" 

lar. 1 yaz sakalı \'C bıyıgı arasında, müsama- km!& 1n ilt re ile 1ta)y3 ar sında nlın n rolsun tan dd tm kte b ı Mısırı yekdıgenne baglıyan ananvı baglıyan dostulu un bu yenı tezahuril 
- lü ... 1 ınmasını re e e ve u d l w Jak b' zah'" .. .. k'l b b M lıııluı> Ç le esrarengiz olnu)"an bi• t _1 im ile gillümserd;. Onun çok zay>f olan kararları İtalyan b .. yük el · · Grandinhı ihtlmalln derp edilmesi bile elemli bir ı °'' u- P"' " le u'.u~u teı • .""~ ütUn mnn •• _majeste k•".1 Bi-

. uzun rndamı ) anında Baronun cvekıli bir muvaff y i saym l dırk. . 1 hidise olacagını kayd tmektedir. ledeeektır .. Bund~n dolayı her akı me~lc-ı nncı F arukun taç gıyme meruiminl 
lfe maldm! umuru'> olan Jak Marşan n ~ ır ve ade- - ket namına sevınç duyuyor ve ekıelan- sevinç içinde tcait etmekte olduğu bu-

:: Boş şeyl~r duşüm.iyorsunut. ta ş· ko gibi g n.'nüyordu. B. d_ Vil- n.11~ J_ ı..c . _ 1...l b • • h b .. sımzdan yüksek aaygıl~rnnı~ teminatını günde }anamıza cümhuriyet bükü-
Büyük hır çeyizle evlenecek zen lebon ıbı bııın-ı smıf insanların prO· ı;rıuua. ııgatı--:- IJ a eı kabul b yurma1annı rıca edıyorum. metinin en dos ne hissıyatını arzetınek 

::.._~ir genç kız.ın ne tehlikeli vaz.iye jele:r'ni dı ~at , l' itina ile tatbik ctfü- Vaaf Bı.ıdros Ghali fırsatını bah trnıştir .. 
f:'~U bilmiyorsunuz Onun et _ f mek ı ·ı etrflarına toplamaktan h:.z ı • d h • b • • k t •• Mı ır knll ğı hariciye nazın Önümüzdeki kış içinde dost memle-
~-k~n~ni belli etmiyen ~itler,_g·z)duyduk.l ~ı .m -..inıe. gibi muntaz.a.~ ,~ .zmır e iÇ ır şır e n~u- Haric' c nazın son ekselans Vasıf keti ziyaret ve Tükiycnin kardeş mille· 
~ ihtiraslar, sukuta ugramıs 

1 
t _ I sadık. fr.ıncı sın f ınsanbrdan bırıydi. Dudros Ghali tin .addet ve refahı hakkındaki te· 

~ var. ı Bir d
0 

kıbar l nlann portre r ssamı d •• •• t k e f de ı d • KAHiRE menniyatını !ifahen izhar etmekle bil· 
~Muhayyilenizi be~ hude )Ormayı- 1 Piyer L hort vnrdı. B~çok gilz2l kadın- uru ev 1 e ı me ı Mısır uyan ve mebusan meclisleri- hassa bahtiyar olacağım. ·· 11"' koL acdanna oldub'U kadar ona da nin Tü,kiye • Mw< mukavclcnomde- Dr. Tevfik RÜflÜ An. 

- Sız. daima şeref ve vaı.ifc kinde sırlarını f;ış ed rlerdi. s_ vimli, kc-
~dınız. Dünyayı olduğu gibi gBrmi-ltum, sık giyinen bir adamdı. Meşhurdu. lstanbuJ, 30 (Hususi) - Bir ecnebi lanm )'azmıştır .. 
. -~uz. Babam Baron de Villebon Fakat pck""1z gıda veren cölüınsüz şöh- gazetesi, petrol ve benzin fiatlerini in· Alakadar makamlardan alınan m:ı· 
~l bir bankerin az çok yakınında onun ret> sahibi olım• a çalışmazdı. Yüz- di~mek iateı_nedikleri için lzmird~ki l~- Himata göre böyle bir tevkif hadisesi 
"ll'llltılannı toplamakla meşgul her ne-! başı Jerar Dansıti Barona takdim eden gilız, Amerikan ve Romen henzın ıır· olmamıştır .• 
'1 bwanlar bulunur. Bunlar büyük 

50
f. 1 o idi. Belki bu güz.el askerin Fransu- ke~le~i d~r~ktö.r~crinin zabıtaca. tevkif ~~ad~lu ~j~ bu haberi tekzip 

...,_ oturmak için bir fırsat beklerler. 1 vaza koca olabileceğini düşünmüştü. edildiklennı, bilahare ıerbest bırakıldık- salahıyeti verılmiştir .• 
- Biz.e mazarratı dokunabilecek kim· ı Fransuvaz da, z.abit te uzun boylu, V ~tanıyor musunuz? iri vücutlu ve her ikisi esmerdiler. Yal- lktısat Vekili ı eni polis kanunu 
- Çok yazık ki tanımıyorum. Fakat 

1 

nız. birinin, erkeğin, gözleri tunç yeşili, IST ANBUL 30 (H •) _ lk ANV An A 30 (T 1 af) y · . 
d

. w • • k k b • 'di E l • uausı tısat ~ e gr ._ eru em 
Aı.ı - mevcuttur. Buraya gelmezler. ıgerının estane a ugu ı · msa - vekil' b c lal Ba ı k · 1 . d ;~ Fransuvaz. ve ben bq, gibi bir siz bir çift olabilirlerdi: Jerarın koyu bug··ı ayA '-de L yarh ~or -~-~ıy e 1 ıuyet teşkilltı kadr ını pazar günü mer-
1.a..~ ı ,.- un tta. en~ aeya atıne çuun11tır iyet 111 it" · k . p }' ~Ya evi kapamışızdır. Zavallı an- ünifonnasiyle gümüş ıaif bir robun te- Vek·l F th' w __ ,_ " ev nne gırece tir.. 

0 ıa maaş--._ d . . 1 F ı e ıyeye ugrıyaca&.tır.. lan ... • k hük' "mi . .. . tı... J>ek erken öhnilş ve bab8)'Ilı bir- za ı ıçınde sıcak fonlu bir tab o... a- ,, enı anun u erıne gore ven-

~.!liifuzlar ve tesirler arasında yalnız l kat bu ressam hUlyası 1di! Sanattan da- Alman aemileri Jecek~r.. . • . • • • .. ·~ır. ıha kudretli bir kuvvM bunun b~ka S O Polısleruruzın adlı, ıdarı olmak uzere 
- O da w ka b'l . t" ı·· l k _;,..; Fran tokbolm. 30 (A.A) - Birinci Al- !L: kıam t f 'k' .. b" k _1 ___ 1 tıL ocagını pamasını ı tnış- ur u o masına arar v~ .. .....,-. ma t il fil . ..,. a e ra ı •§• ır ço me~~er-

..-. h . t "ste . ti Jerar n orp oauna mensup alb cemı de bitirilıni...a. 
suvafz lassasıykel gbo bermeınış .. hır' sa gayri resmi bir ziyaret mabadiyle d ün .._ .. 

~":: Fakat dalkavuklar, entrikacılar, zayı o mama a era r nann - Nok · 1 ·.ı d A h k k ~maske ~cnyanlar, zahiren bo}'lln rışm olan, masum cazibesi içinde bil· opınge ge mı90er ir.. rap U U U r tikirlarını gözetleyenler dışarı- tün kadınlığını hmettlren Nikola doğ- Yeni bir lıaza Kudüs, 30 (ö .R) - Rum Katolik 
oııuıı bürosunda kaynaşırlar. ru silrilklenınişti. O da yaptığı sihir ERZURUM. 30 ( A.A) ~ Yeni tet- ki1İle8İhin bq peskoposu Cenevreye 

- İ§te pek kara bir tablo... tesirinin aksi tesirine kapılnuştı. Bu kil edilen Kan.yazı kazası idare tetki- fPderek Filiatindeki Arap hukuku lehin-
~" Kara değil, olsa olsa kirli ... İnsan- iki varlığı birleştiren tali şiındi arala- litı faaliyete •~iftir.. de arfa me•İ edecektir .. 
,._. kirl!dir. Fransuvaz ile benim, ma- rındaki bağı sanki çöz.meğe uğraşıyor-
'"! ..... - :.~····Sa·······~rr,~·································································· . 
..._;-hırle, cDesti izdivacımw'> istemiş du. • yın ~u, • 
~ bir bilseniz! Fransuvaz dok- J erar ve Nikol büroya girdikleri va- : Size yepyeni ve çok garip bir tel' vereceğiz. 1931 RDeSl Amerikada icat! 
~· . ke~ ~yır işleriyle meşgul kit, ev sahibi ve misafirler yaprak si- dilerek bütün dünyaya dağılan ve TUr1dyeye girmesine müsaade edilen;! 
"'- · Yırmı yedı yaşındadır. Talipler garaları ile birer kadeh portoyu bitiri- >anyo odalariyle buz dolaplannı, abdestbanelerle mutfak ve yatak odalannıJ 
~ «ihtiyar.> adını taktılar. Ondan kor- yorlardı. Bu teklif tekellüfsüz bir er- ütün ev enoasiyle çamaşırları allkadar eden ve adı cPuro> olan tıbbi vei 
tı1-._"e sakınırlar. Ona çatmağa cesaret kek içtimaı idi. işten bahsederek siga- ıhhi lüks maddeleri cHlLAL ECZANES> ilk defa ~ getirdi. Bütün! 
.;;;,:ıer. Ben ancak yinni üç yaşm- ra içiyodard•. Jak Marşan ve Barmı =irliler cHILAL ECZANESb ıün ;rabanCISt dejildirler. Llltfen eczanem1J 
S'1t · Mühim diplomaları olmıyan kü- daha bankada başlamq bir muhavereye a uğrayınız, almak mecburiyetiniz yoktur, görünüz, elinizde tutunuz, tarı-i 

bir ev kadıncağwyım... devam ediforlardı. Piyer Lehort de : feleri meccanen verilecektir. Fen nelere kadir olbyor b ir defa daha göıil-İ 
- Fakat ne kadar cazip!... biriktirdiği paralan kArlı bir şekilde : nilz. Eczacı Kemal KAmil Aktaş diyor ki, İzmirlilere her yeni şeyi tur.anda! 

~"": Jerar ben sizi sevdim. Hatırlıyor «yerleştirmek> için bir ip ucu yakala- Slıir halde yetiştirmek rekorunu ben kırıyorum, bu f8mpiyonlutu dairnaS 
~uz, o balo akşamını?... Kimin mak il midiyle bu muhavereye kulak : .nuhafaza edeceğim. : 
~ gelirdi! ... Şimdi gidiyorsunuz.! misafiri olmuştu. Fransuvaz, ispirto- : Fiatlar: 50-75-100 Kr. H1LAL ECZANESt i 
' vAdediniz: Kendinizi tehlikeye at- nun hayatı uzattığını iddia eden aııU- : ................................................................................... : 

&caksınız .. · ralc ciddi bir konsUltasyon veriyorcfu. muvaffak olamadı. Piyer Lehortun Şişman cvekili umun muzafferane 
~Hep sizi düşUncrck vaz.üemi yap- Baron Jerara sordu: orada olmasından istifade eden ihtiyar bir tavırla patronuna döndil: 

\'Adederim. - Yüz.başı az.ıcık porto? gemici ancak ressamlık menuu 11ze- - Bay Baron, glriplecek sefer biz.im 
~ Butün vazifelerinizde sadık olu- - Hayır, teş~kkür ederim. Neredey- rinde durmak istiyordu. Uzak prk- i~~ de bu mcm!ckette baz.ı madenli ara-
'- hfkımız., karşı da bir vazifeniz se yemeğe gideceğiz... ta bir seyahatten dönen ressam ise bu ~ı ele geçirmek için bir fır<"..at olabi-

~buki sizin bir tehlikeye marız !kinci ~n sesi duyuldu. Ve Metr do- seyahate ait bir hiklyeye girişmeli ter• lir! ... 
nuzu hissediyorum. tel yemegın hazır olduğunu bildirdL ih d dl R samlık ,__ Piyer: 

- Faaı ha · c e er • es mevzuunu ~ ~ . yatın hiçbir hareketi yok- Fransuvaz. amiralin koluna geçerek ye-
1 

in J . . - Evet dedi, yüz sene sonra! 
~ h~ iç~de bir t_ehl~e ol~nasın! Ar- mek odasına girdi. Arkalarından Je- ~ ç ak Marşanın bır suali kAfi Baron da: 

ıs ve ıdrak edılmıyen hır tehlike... rarın kolund.t Nikol geliyordu. geldi Bu sual muhavere içine bir mız· _ Pek sade, azWnı Maqaıı, yüz se-

._;- Hayır, Jerar, sizi tehdit eden hu· Evi idare e<len Nikoldu. Nefis bir ye-- rak darbesi gibi daldı. Jerara soru- ne sonra bana bundan bahsedenlniz. 
~ tehlikedir! mek hazırlatmış olmasına rağmen, ye- yordu: İş aleminde sabırlı olmak gerektir. YUz 

fakat hararetli kucaklaşmaları mek ne neşeli, ne de canlı olmadı. Fa- - YUzbaşı, Laos madenleri zengin sene sonra da size bu alqamkl aözümU 
Jemeği çanı çalıncaya kadar de- kat pek kUlfetli ve can .Wcı da dellll bir muıtaka delil midir? tekrar edeceğim: Sermayeleri ~ 

Jae.r ~ ~ ~ ıııw.nı•keler a..ır. madealerl v. ka,ıaetU tıkarmak büyük bir ~ 

Mr. 
.-0• • 

o·or~ o 

Her hidise lngilte~eyi 
alikadar eder -·-·-·· lstanbul, 30 (Hususi) - Bugün Londrada Avam Kamarası t.oplantısmda 

bir nutuk irat eden İngiliz hariciye nazırı Mr. Eden demiştir ki: 
c - Kainat muvaz.enesinde her ne oluısa olsun, lngiltcre mutlaka her 

hidise önünde kendi menfaatlerinin haleldar olup olmadığım &ra§tırmak 
mecburiyetindedir. Her hAdise ile aWradar olmak ..-ured vardır. Fakat bliııt 
tUn bunların üstilııde Akdeniz ~ dilfüatbwUz, Bu denizdeki hü
viyetimizi muhafaza edeceiiz, Hayati .menfaatlerim.iz vardır. Cebir ve fid• 
detten çekinmek, şimdilik faydalı bir siyaset değildir. Jı1illi müdafaa .aazın 
beni temin etmiştir. 

lngiltcrenin İspanya işlerinde güttüğü siyaset gayet dürüsttür.> 

Sudet Almanlarının cocukları • 
bazı sebeplerle Berline gitmiyor 
Berlin, 30 (A.A) - D. N. B. Ajansı bildiriyor: 
Bir m6ddet evvel Kızıllıaç cemiyetinin teşebbüsü tbılrine Teplitz'dekl 

Almanlar cemiyeti ile Reichenberg mmtaka komisyonu Çekoslovak.yadaki 
Ahnan çoeuklarmın yaz mevsimini geçirmek üzere Almanyaya gönderilme-

si hakkında bi.İ- teklif ahnışlardı. 
Çekoslovak mnkamatı bu seyahatin arzu edilmiyen bir vuiyet tevlit 

etmesinden koı kma h üzerine bu çocukJarm Berlindeki Çekoslovakya orta 
elçiliği nezaretinde m'safir edileceklerine dair teminat verilmiştir. 

Buna raimen Çek makaınatı bu yardım işine muvafakat etmemişlerdir. 
Salahiyettar Alınan mahfellerinde bu hattı hareket Almanyaya kar§ı gay

ri dostane addedilmektedir. Zira Çek makaınatı Sudet Almanlarının~ 
larmm Daıümarka, Avusturya ve lsviçreye ayni suretle seyahatlerine hiç bir 
itiraz.da bulunmamıştır. 

lngiltere - ltalya münasebetleri 
eyi bir safhaya girmiştir 

Roma, 30 (A.A) - Dün B. Neville Çamberlayn ile B. Grandi arasındaki. 
görilşme ilk merhalesi addedilen 1nliliz - ltalyan mUnasebalındaki sa1AA 
iki gayeye matuftur: 

1 - CEtntlmens Agrement'in ihyuı. 
2 - İspanyanın istikbali hakkındaki nokta! nazarların yakla§tırılmam. 
Bu suretle ihdas edilen havanın lspaııyol meselesine herkes için bW 

eclllebllen ve mUnhasıran bir devletin veya bir devletler grubunun fqm-
1* tam hal bıahmmWM ~ veıec:eli blldlrilmeJdıldi. 



T Sahife 4 1'ENI ASIR • 31 TEMMUZ CUMARTESi 1 
-- - ---.... -- -- ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••~••••••••••••11111•••••••••••••••••••• 

: ............ ~ JAPONYANIN HAKİKi ÇEHRESİ 1 ............ 1 
!?-'.7,ZCZ'ı'.IC!.ZZ7ILZT./.X7JJ1Z 

Arasıra 
: : : . : ......................................................................................................... : ıcL.Z.ZZ.r'./7XT'..a:7..7Z7..zz7.Z7.7.l!':ıııllltlill~ . . Fuarımız ... • • 

MlWROMAN SAYI : 42 Yazan : V. KEMAL 

• . 
• . 
• . . . Yazan: Eczacı l{cınal Akf4.I 

yan 
Fuarımızın açılm::ısı yaklaştı . 

.. 

Kral Kostnntin karyada: Haymana\ - Bahusus aranızda milliyet ve din 
çöllerinde Yunanistnnın mezarını kaz- nyTılığı vardır .. 
dı.. Kendi eliyle yüz binlerce Yunanlıyı - Milliyet ve din meselesini i1cri 
gömdü.. sürmemcnizi çok rica ederim.. Biraz 

Darılma, siyasi, askeri körlüğümüz okumuş bir kızınız sıfatiyle bu fıkrini
meydanda.. Ben bu Akibeti bu macera- zc iştirak cdemiyecc~imcİen beni affedi
y başlarken eöylemiştim.. ilmi kehanet niz babacığım.. -Gülerek - manevi ba
diye bana gijlmüştün .. OcğÜ mi dos- bam bilmem bu hususta ne derler) . 

Asana' nun heykelinden Japon kud-

gın yerinin ortasında yükselen bu 
yük eseri gördükçe on beş sene e 
'bu teşebbüsün ilk çekirdeği toP"3 
atıldığı gilnU hatırlıyorum. Til\ 
eczanesi sahibi doktor B. Suadıo il 
Knzım Dirik i1e birlikte 1asarl.adıkl~. 
bu iş Sanatlar mektebinde iptıdai ·l • • • • 

tum .. Her ne ise çok söylendim.. l\1n- Mösyö Dimitri muko.bcle etti : 
ziyi anmo.'kta ne fayda vo.r diyece!t.sin. ' . - Yok kızım .. Ben baba kız nmsınn • 
Halbuki mazi, hali, hal istikbali doğu- gıremcm .. Yalnız sizi dinliycccği.m .. De- ~ 

re ının 
z b·r 

ır n er ez n 
ekabet ·doğura u 

z 
s 

şeklide yapılmıştı. 1ki sene 9 f,} 

sergisi adını taşıyan bugünkü fuar J' 
sene sonra p::mnyır adını alınıştı. od" 
nayır kelimesi Uzerindc hnyli ~: .. ili 
olmuştu. Panayırı Hıristiyan dın-
adetlerindcn zannedenler olmuştu. 

uıınan ben bile işi alaya nlarak P~~ııı. 
. 

rur .. Hadiseleri bir kül, bir manzume vam et c'ltludım.. : 
halinde düşünmeğe mecburuz.. ı General : E 

Muazzam bir tarihe, cihanı kaplıyan - Dimitri aramızda hakemlik vaz.i- : 
bir fan ve şerefe, destanlara mnlik kah- fesini yapsın.. 1 Y o!~ohama - Bura2a I?st r:eldi
ramanlığı dünyaca müslim bir millet Diyana - Sevcili bnbncıi:rım.. J-fnya- ğiniz her iş adamı, mekanik s:ılma
iki üç senede mahvedilemcz.. Bütün tı umumi bir b.J.ı~la tetkik etmek la- lar serisi biter bitmez cebinden 
eiyasilerin en açık siyasi bir hamnknt ~~dır .. Yoksa am1nrın bizlere yüklet- portföyünü çıkanr, size bir tara
olarak mahvolduğuna hükmettikleri bir he,ı :maddi ve manc'ltİ ifynt ve hüküm- fında Cin, diğer tarafında Latin 
111illet tarihte misline tesadüf edilmi- le~~en sıyrılmndao luılcilate erişilemez. harfleriyle isim ve nclrcsi yazılı bu
yen bir hayat hnmleaiyle bütün dünya- Munevver, hakiki münevver iasa.nlnr lunan karhnı uzatır .. Her Japon bu 
ya meydan okudu .. Ve muzaffer ol- alemşümul bir (Knvr yı ) a erdikleri kart t--kdimini, as:msörler, te\efon
du .. Yunanistnnın büyük hZımisi dünyn- gü~, fıli hislerle hayat ve ho.lr.ibti cör- lar, radvobr, betonarme buildinrl~r 
nın en kahraman nskeri olnn Türkler, muş .olurlnr.. ve hatta bir komple ve..<1:on kadar 
YunanWnn denize dökmüştür .. Diye . ~ın: ~~ep, ihtiyaç. servet. rnev- medeniyet unsuru s:ıyar .. Gere!t ta
bir de aklınca ııaklabanhk yaptı .. Fakat ki. ıç.timnı, sı,yasi, ikbsadi hC1' mües- bii temayülleri, gerekse memleket
ark.asından kendisi de b ~vekalet aan- ~enın zaman zaman tnbnvvüllerini gö~ lerinin günden güne kabaran faali
dab-esinden bir daha çıkmnmak §<lrtiy- ~:~~: Bu hakiki ilmin bizlere göster- yetini gurur duyarak göstermek 
le tekerlendi. gitti .. Her ne ise haki- di31 hadıscle.rdir.. j arzusu ile eize arzı hizmet eder ... 
kat acıdır dedim ya, bırakalım bu bahsi. Bir harp tasavvur edelim .. Her ka- izhar edilmiş en küçük bir dilek kar-

Ben Diyananın ve o~n saadetini vim, her miJ.let kendi Allahına ko1uyor, şısında sizi tatmin için her zahmete 
düşünüyorum.. Söylemiştim .. Kızımız bu nusrct va ~nlıbiyet dileniyor.. 1 katlanır, telefon eder, arzu edilen 
Türk gencine ayrılmamak üzere, her Halbukı bütün bir varlığın tele bir mülakatları hazırlar sizi ote1iniz-
veyc rağmen gönül vermiştir.. hakik~ti vardır .. Allahlar ve hakikatler den otomobille almağ~ gelir, büyük 

Japonya röportajları sakın peynirin cemi olmasın de~~ 
••11••••1 ••ıu•·•ııı •• 1111~0001~•111001110•00111111111111 • • Behçet Uz bu büyilk esere fuar rrıtfI1' 

-~-....... ~~··--··--·--·----,------ dı .. Bınlerce sene ammaları ıçınde I Her sene İzmir, funıiyle bir neşe u' 
uyuyan bu memleket ansızın genç- foketi oluyor, güzel şehrimize de ıl 
li~in . b_ütün şevk ve harare~iyle ~n- bu yaraşır. Tilrkiycnin her taraf~ 
cırlerını parçaladı .. Yem faalıyet yurddnşlar geliyor. Şehrimiz 3~til 
saha.,ında mübadele imkanlarının kişilik bir şehir halini alıyor. ızıw· 
çoğalması, her gün daha fazla mik· 

1 
bence bir eksiği vardır; nüfusu... . 

dar?~ · ameleye iş ve.rebilme kabili-! Funrımız bu sene paraşüt k-ulcsıfl' 
yetının artması, o tarıhe kadar sefa- 1 bir hususiyet daha kazanmıştır. ~ 
lct içinde kıvranan halka inkişaf tos ve cyltll aylarında zaten cnnh ~ 
vasıtalarını bahşetti .. Ve otuz sene- İzmir, fuarıyla bir knt driha cnnla;; 
den daha az bir zaman içinde çok dar ı caktır. Hayatta istenen bu dcğU .. 
kabuğu içine sığamıyan Japonya dir? Neşe, sıhlvıt... Bu kadar ~ 
Koreye, Sahaline, Eormoza, Çin mek, bu kadar çalışmak hep o rı~,. 
topraklarına, . M?nç~~O.Y3: ~ayıldı .. bulmak için değil mi? Hayata iyi~ 
Bu saatte Şımn~ı Çinı ıstil~ya :kal-1 na verenler, hayatlarında daiına 
kışmış bulunmasıyle de dunyanın funr neşesi yaşatanlar, ynşatabil' 
e.n vahi~. davalarından birini tah-ı Ierdir. Allah hepimizin içine bir {&Jlf 
rık etmışhr.. n~csi versin fmıin ... 

YOKOHAMANIN PANO- ~m:::l!ıası:ımm::=-acm..------

RAMASI.. Dis hekimi , Ben iki güne kadar lstanbula döne- taad~~t c~emez.. fabrikahrdan birine getirir •. Mem-
ceğim .. Vaziyeti anlar Diyanamı nJma-I Butun ınsnn1ar, hnynt yolunda yürü- Jeket1erinin dışına çıktıkları zaman Bütiin Yokohamaya hakim hu-
ğa gelirim.. Diyana bahtiyar olduktan yen seyyahlardır .. Gnye kemale vusul da bir fabrikıısyonun sırnnı elde lunan bir tepeye çıktım. Uzaktan Hadise hakkında 
ıonra kendimi, hatta seni fedadan çekin- için çalı~madır .. Bunun için fikirlerin esa- etmek için bütün dikkat kesilirler.. liman, daha yakından fabrikalar, izahat Veriyor 
mem .. Bu Türk genci olgun bir şahsiyet. retten ku~tul~ası .. v~ "'•.'edan hürriyeti Bu sayededir ki Japon talebelerin antrepolar, şantiyeler, bulunduğum ~· 

l A d B b t rl d czh h t · t ~ · d ·d Belediye tahsildarı Bay Sül-""811 
11 beraberce mesut olacaklanna eminim.. uzun ır.. ın ar u u ın, m cp ve sırf dökümanter bir tetkik ma ive- epenın e egın en uzanıp gı en "1 ~ I>"' 

Jstcrsen ben kalınrq seninle .. iki pin- zümreler orasında beşCT dimağının ynn- tinde olarak fsveç kibrit fabrik~la- demiryolları görünüyor .. Bu maııza- diş doktoru Bay Jozef Mangır aras;ı,. 
pon kilisede Meryem anaya bir mum lış fikirler ve hürnfderle zehirleııım:si rını ziyaret ettikleri günden beri )a- Yokohama sahiltcrinde biT jaJ><m raya hakim olan bir yerde bugün- zuhur eden hadise hakkında dlin ıı ~ 
yakar derdimize yanan:ı.. 'insan hnyatmı felllketc cötüriir_ ponya.da kibrit isb1ısaH şaşılacak bir balıkçısı kü modern Japonyanın banisi sayı- daki mektubu aldık. Aynen neŞCdi 

General çok dalgın, mırıldanır bir nfösyiS Dimitri ayağa kalka.rnk söze terakki elde etmiştir.. maddi ku<lretlerinden biri haline lan Asanonun heykeli di.mdilc du- ruz: 
halde cevap verdi .. : lkarıştı : . YOKOHAMA SOKAKLARIN- gelmiştir.. ruyor .. O bronzdan gözleriyle mu- İzmir Yeni Asır gazetesi sayın 

- Muhakememi lcaybetmi• bir ada- - Yap kızım .. Hayat ve lıllikntı ne asır yurddaşlarının kendi eseri et- Müdürlüğüne .. ..ı 1 ~ DA ÇiMENTO F ABRIKALARI w 
mun .. Ne istersen öylece yaparsın .. Ben güzel izah ettin.. ••• rafında vücuda getirdikleri muaz- Sızyın gazete · 30/7/ 937 ~ 
ele biricik kızımın saadetini dilerim ..... ! Biz insanlar kendi nefsimize lcarp Bu sabah üç çeyrek saatten beri Korşımda muazzam bir çimento~ zam tesisatı kucaklamış gibidir .. Ja- nüshasının 4 üncü sahıfcsinin 3 d· 
Türklerle siyasi vaziyetin her iki bir esir, bir köle halindeyiz.. Vicdanımı· en çok kaynaşan büyük caddelerden fabrikası var •. Bunu ~svire ne ha- ponyarun ihracat ticareti bu sana- sütununda (belediyeyi tahkir eden 8 

tarafın menfaati dolayısiyle i,rileşeceği. 1 za dönerek düşünecek olursak en mil- biri üzerinde otomobille gidiyor- cet.O da Amerika ve Avrupanm en yie dayanıyo •.• Bir kaç sene içinde liyeye verilmiştir) başlığı altında ~ 
ni ümit ederim .. O vakit hiç bir mesele 

1 
nevverlerimizin içlerinde haynbn men-

1 
duk .. Şoförümüz bir kedi çevikli- büyük enstelasyonlarının aynidir. Japonya dünyanın en büyük sana- lan yazı; tamamen ynnlış ve hakika~ 

kalmaz .. Yalnız acele etmeyiniz Dostum. faatleri, ihhrnsluı. itiyntlan, cüzellikleri ğiyle ve ustaca hareketlerle h'alk Makinalar, tesisa.t en son tekamül1yi memleketlerine yeti§Illiştir. İn- uzaktır. Tahsildar Süleyınanın S'':"~ 
Yunanistanın maddi ve manevi buhron 

1 
itibariyle bir örüMcck ağı vardır. Ve yığınl~nı yararak ilerliyordu .. Dik- derecesini bulmuşt.~r .• 100 bin m.et- gilterenin .elli iki milyon, Aıneri~- mUstenit iftirası karşısında yapılı:n ~ı& 

içinde, memleketimizde sükun ve tabii mütemadiyen kendi nefslcrini bin bir kat edıyorum .. Yolu tıkayanlara kar- r~ murabbaı yer ı~gal eden fabrıka nın 32 mılyonluk dokuma mek.i- tankikat neücesihde ihbarı vaki; ~~ı 
bir hal teessüs edince dedikoduların türlij tevillerle oyalnr ve aldatıifar .. Ha- ~ı asla kızmıyor, en küçuk bir sa- yüz milyon yene mal olmuştur .... ğine mukabil Japonyada sekiz olmadığından takibatı lmnuniycye dll"" 
ehemmiyeti kalmaz .. Allo.h senden razi kikati ve hakiki hayatı bağıranlar 11\- • milyon • nıekik mevcuttur .• Ve hcP" 

ik od il d . y . d lüzum görülmemiştir. . ~ 
olsun Oimitri.. 1 nete, nefrete liiyık görülürler .. Zira ta- si o~omnt' ~ e ~r ır.. ~nın Ü?- Keyfiyetin gazetenizin nyni sahife il .. 

Bana bu mustarip günlerimde kud- assup ve oehalet ashabının menfaat- mesı, )'eyı:p.ıyelerın azlıgı, tekmk l ml d ., sütununda tashihini saygı an a 
ret verdin.. Diyanayı çağırsınlar .. Biraz leri, ihtıraslan bunu umirdir.. terakkiler Japonyarun pamuklu . 
nlay edelim.. 1 Fakat milletin ve insanlığın hürriyeti mensucatını rakiplerinden çok daha run. ırıJI 

b l 1zmir, Karsıyaka Banka sokağ Diyann : için her türlü kuvvet ve zulme karşı. ucuz sata i mesini temin etmiştir.. • 
- Beni emretmi-'ın·az h~b .. c.ıg-un di- çelikten Lir varlıkl . ilim ve fen varlı- Sun'i ipek san.ayii için de ayni şeyi diş hekimi Jozef Mangır••••'' 

..,.~ u ~ 1 ···································· dt' yerele içeri girdi.. ğiyle karşı durmak, serveti, mevkii. ,an s~ylemek kabıldir .. Vaktiyle küçük rıldı .. Taklit melekesi harekete o.e 
- Evet kızım. .Seninle çok mühinı "'e şerefi bi~e saymak, bu mevki ve de- hır kasabacık olan Y okohnmanın tirerek öğrendiklerini yapnıağa ~ 

bir mesele hnkkmda konuşacnğım.. rece hakikatin sırnnn ermişlerin kundır. azametli limanında yüzlerce vapu- hatta bir çok sahalarda beyaZ D • 

Yalan~ıkton yüzünü o.sarak : Mösyö Dimitrinin gözleri dnlmı§tı.. run bac:alanndan dum:ınlar. yük- mı gcçmeğe muvaffak oldu.: .SJe 
- Diyana .. Dostum Dimitri ile uzun Biraz durduktan sonrn sözüne devam selmektedır. Pamuklu ve ıpeklı m:n- günkü Japonyanın günün bırı~ııa 

uzadıya konuştum .. Kızım ya beni, ya- I etti : sucat bu ~~mleketten yapıla~ ı~- dünyanın en müthiş kuvveti ha~. 
hut mösyö Cemal Turanı tercih edecek- - Ne hacet aziz ~ostl~rını .. ~iç bir racatın yuzde altm~~ı~ teşk~l ~ı- gc.lmes.inden endi§e edenler t 4, 
sin .. Bu husu?ta tarnıı.miyle hürsün.. şey başlamıyor .. ı.~ıç bır .şe~ nıhayet yor .. Japonya ekme~ını tedarık ıçm mınlermde aldanmıyorlar .. 19~ tO 

Müteessir olmwa.cağım diyemem Fa- bulmıyor .. Hayat mutemadı bır uzanı~. kumaşlarını satmaga mecburdur.. 1905 Rus - Japon harbi ile J 92 • 
kat sa.na danlmryacagıv m .. Ve hiç . _ varlık. mütemadi bir teki.mü!.. Yahut Bu hakikat gözönünde tutulursa Tokyo - Y okohama şehirlerini .b1' asa . J b''f' b'-·· • ıl e" biyet göstermiyeceğim.. ba§kn bir tabirle hnynt dnımi bir aloı- ~nyanın u !1n .teşe ıuusatına rap eden zelzele felaketi bu 1Jl. jJI 

Dimitri · arkadan dilini çıkarmı~ Di- tır .. ölüm bir. hal~en diğer bir hale ?B:kım olan hayatı zaruretler daha tin inkişaf hızını bir müddet ~ 
yanaya i~aret ediyordu.. geçişten ibaretur .. Bız korkak insanların ıyı anlaşılma~ olur •• Jaı;>o?yanın do- yavaşlatmıştı.. Fakat Rusyaya 1' '• 

Diyana, bu sual kal'Jısmcla biraz dü- çok korktuğumuz ölüm • :yokluk decil- .Japon cvlerinık,.. bir manzara kuma ~nayıı en ucuz ıst~sal~e bu- zaferinin harici prestijini yük,elrtl, 
fiindül:ten sonra cevap verdi : dir .. Ancak b~r- dei{i§medir .. Madam ki bırsızlık alameti göstermiyor .. Ba- Senelik istihsalatı dört yüz bin ton- !uruna.~~. muvaffak .old':1g~.~~dde.t- gı, 19] 4 harbinin de Japon ~ıı' 

- Baba •• ı. - • d' · ti' • insan bnynu kıııııat hayatına nisbetle bir zan ancak dokunu'-•or, ak.at hic bir dur.. Demir merdivenleri tırmanır- çe butun Japon mılletı hukumetın yiinin en kudretli inkişafa pı~ .. , .... n ocn,ım v ınune ms.ın. • J b h dak · tl · .l \JI'' 
Müteessir olmaklığuı~ istemem .. Ken- kıvılcımdır .. Bu an arasında hakikat nu- şeye , hiç kimseye çarpmadan ilerli- kcn. bunları düşünüyordum .• Reh- u sa a ı gayre erme yaroımcı riyetine başlıca saik olduğu ttll 

dimi size feda ed--orum.. Bu benim runu arnmnlıyız.. yor .. Önünden ge,Çtiğimiz Mitsui berım karşımda gördüğüm geniş olacaktır.. lamaz.. . rl' 
borcumdur .. Emrinize itaat ediyorum.. Gen~ral '. bankası yirminci asnn aristokrat top~ak parçalannı göstererek «Bu EŞSiZ BlR REKABET Japonlar icat ettiklerinden ~) f' 

- Fakat kızım müteessir olmıync - - Kendımi akademide %annediyo- kudretini ifade eden bir cephe arze- san at merkezini sinesine alan top- Japonyanın C§Siz bir rekabetle de kopye ediyorlar .. Büyük o"';,a-
ğına söz vermelisin.. rum:. Artık bunlan bir tarafa bırakalım diyor.. Dokansamz yıkılacağa ben- ra~l~nn çoğu Oscan<lan zaptedil- dışarıya sevkettiği eşya bu kadar buhranından evvel fabrikalar v~' 

- Teessür şahaıma aittir .. Ben gön- dcdı.. ziyen .. ~üçücek e~ler, bir sı~ ağaç· ;nı~t~r .. » Diy~~:· ~~ ~u auretle mil- değildir .. Bizim paramızla be§ liraya yü~ kitl.~erin ~bu~ değişen~· 
lümü <ildürmek kudretine, cesaretine Gözleri yaşarmıştı .. Ayağa hlktı. Kı- la.~, .. o~.und~~ geçıyoruz .• Bır bcto~ etı?ın ~fe.ttıgı bu!uk . gayrett~ bisikletler, kilo ile satılan saatler, ~eııne gore ycnı çeşıtler hazır .. t~' 
malik bir kıznıızun .. Size fedakarlık z.ını göğüne çekerek ilave etti ı koprunun ote yanında cadde aynı :lerı.n bır ıftihar hı~dıyordu. Fıl- lastikten ve ipekten kunduralar, ta- ga mecburdular .. Japon sana~ıı e1 

yapmak vazifemdir .. Vazife her ıey- - Yavrum hır tane Diyanam.. şekilde devam eder .. Bana refa~at "ıa~ika Japonyanın en büyük şirket- savvur edilerniyecek kadar ucuz bir lit mevkünde bulunduğuna g0~0dı 
den üstündür.. _ BtrnEDt _ eden rehberim:.. 'enne nit fabrikalar buradadır. işte fiatle satılan çay fincanları rekabet rensel modanın daima gerı~İ' 

Şimdi Japonyanın sanayi mer· sen~de 200 bin ton ham petrolü dışında kalan C§ya serisine girer- kalıyordu .. lktısadi buhran tel ba' 

Bir doktor 
Gayri kabili tedavi olan 

oğlunu öldürdü 

kezl7ri.nden. en • mühim.mini göre- ta~f~ye eden Sokoni :tankları, )'Üz le:·: ~a~ii ipekten en güzel bir :göm- le.~i değişti.reli.: Şimdi insanla~tl ~~ 
ceksırı.ız. 01yor.. vnıl~on yen sermaydı «Tokyo gaz legı ık1 liraya alabilirsiniz .. Tokyo- yuk ekserıyetı modaya en <f bı' 

Haddinden fazla yüklü kamyon-
1rumpanyası» i~te Tokyoyu geceleri nun lüks bir lokantasında kırk elli eşya değil ihtiyacını en ucuı of" 

lar yolu bazı yerlerde çöktünniiş- f~~rik bir ışık bolluğu içinde yüz- kuruşa karnınızı en mükemmeİ şe- surette karşılıyacak şeyler n:ı)~bİ' 
ler ... Dumanlı bacalar, in~anın .~çi?,e :luren «Tokyo» elektrik light».. kilde doyurabilirsiniz.. lşte Japoı:' . sanayii b.u ~alet~~-#' 
sık;ntı veren amele evlen~ . ~om~r MiTSUlNiN KöMOR DE- yeden çok ıstıfade etmıştır .• Ç Jtıtfl' 
daglan ufku karartmı, gıbıdır .. Bu- POLARI BlRtCIK FlA TLE SATIŞ manlar Japonbrın sos?'al .. 10~ 
yük endüstrinip elinde olan yerler- .. Biricik fiatlc satış yapan mağa- pinglerinden bahsedilmiştır. B~ e:J! 
:le bir sefalet ve mertukiyet hava- Şu kar~ıda gördüğünüz siyah zalara gelince burada bunlara on Japon snnayicilerinin :rakipler• file' 
>ı var .. Burada Japonyamn sevim- tepeler Mitsuinin kömür depolan- <sSen» lik mağazalar deniliyor .. İçin- mek için milyonlarla Jnpoıı ı:ıtti~' 
li, cazibeli, nazik, artistik anaların- dır ki her biri kırk bin ton kömür ae bulunan her çeşit eşyayı on Ja- lesini büyük sefalete mahkuıl'l ",of 

D . 1 1 .1 1 · ~ 1 1 • 1 f da dan ne kalmıştır} istiap cdebilmekteclir .. Yine biraz pon metelig· ine satan magwazalar go" _ leri, esirler gibi çalıştırdıklnrkı· fııb' iın ge en ngı iz gazete erı, genç og- tün t~bir ri, bütün ugr~ nn ay dah 
lunu eli titremeden öldüren bir dokto- vermiyordu. Bu suali ister istemez kendi ken- a uzakta Mitsuinin yetmiş bin rülecek şeydir.. lenmiştir .. Yokohamada bir ~od'itı1·" 

dinize soracaksınız.. tonluk petrol depoları vardır .• Ayni rikalarda ralışan işçileri gor l . 1tıll 
run «cinayetinb haber veriyorlar. Dcy
li Ekspress bu hususta diyor ki: 

c Scattle'de Dr. Guy Peterkin yirmi 

iki yaşındaki oğlu Shcrmanın ıstıraplar 
içinde kıvranmasından mustaripti. Gay
ri kabili tedavi bir hastalığı tedavi et-

mek için bi.itün nrkadaşlariyle birlikte 
uğraşan doktor için yapılacnk, baş vu
rulacak bir kdbir kalnuunıştı. 
Al~ beş yaşında olan doktor, deni

lebilir ki, son altı senesini hep bu has
talığın tedavisine hasretmi~ii. Fakat bil-

Son günlerde hastanın ıstırabı çok 80 SENE İÇiNDE ~ 1 n S\J' ı 
Nihayet japonyanın akıllara hay- yerde Mitsubishi maden kumpan- Tokyonun Asakuva par.Kın r.J psı 

artmıştı. Doktorun bile kuvvci man~vi- p 
ret veren değişikliğinde en büyük yasının antrepoları görülür.. Komodor Perry Japonyanın ka- eden kafilelere dikkat ettırn .. 1 rÔ" 

yesinc tesir yapıyordu. Onun ıstırabını rolü görenlerden biri olan Asano- Japonya büyük ıs15.hota başladı- pı}armı dıs aleme açtumağa mu- ~miz geyinmiş, terbiyeli in53Hiod11 

kısaltmak için son ve en müessir tedbi- nun 1883 te temellerini attığı faa- ğı günden itibaren sanayiini inkişaf Yaffak olduğu zaman en az seksen Bir deri ve kemikten ibar~t I' DıııC" 
re baş vurdu. Taban~.ı h~zırladı. liyet sahasına giriyoruz.. Üzerinde ettirmek zaruretini anlamı tıT .. Dnr sene içinde bu memleketin dünya-ıişçilerini, açlıktan ölen _çın o.rıı~r· 
Doktor arkadaşlarından bınne hır mele- kaydığımız yol en küçük bir lekesi arazisi ilk maddeler müstahsili olma- nın en ileri, en modern memleket- leleri göz önüne getirdıın.. 

0
,.,s0 

tup yazdı. Maksadını iznh etU. Arada olmıyan beton bir yoldur.. Asano, sına imkfuı vermiyordu .. Sannyie leri)•le ayni mcvkie geleceğini ha-1 Ia bunlar arasında bir rrıulcja~11 
bir sui tclehhüme yol verilmemesini bil- «Smurais» lerin ademi tenezzülle meyletti .• Japon ırkının taklit kabi- yaline bile getiremezdi.. yapmağa imkan bula~adun· gıtf1dıı 
hnssa işaret etti. baktıklan tacirlerden biri idi .. Mem- liyctine inzimam eden inatçılığı, ye- Ananevi bağlarından ansızın sıy- endüstrisi "Vukuflu bı~ proP3rJt1rı~' 

Sonra çocuğunun yanına gitti. O ıstı- leketine yeni bir hayatı ilk defa nilmez azmi bu istihaleyi kolaylaş- rılan Japon ilk önce merakla, son- ile dünyanın en eskı. paz~iptet111 

rap içinde kıvranıyordu. Haberi olma- olarak üfliyen odur •• Bu adam gü- tırdı .• Yabancı mühendislerden al- ra büyük bir hırsla Garp medeniye- 1 eokulmu~ en kuvvetlı ra 
elan ateş etti ve ökli.lrdü. nün birinde dünyanın en büyük dıkları dertler de meyv:alarıru ver- tinin .kendisine uzattığı kültüre sa- yerini almıştır .• 
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Londrada bir ficia oldu Müsaadesiz Kadını tehdit etmiş 

Mahkemeye getirilince 
sıvışıp kaçmış •.. kontes 

Tefrika No: ez 

'Sö o}d Yliycceğim... Sakladığım ha- sem Sultanı küstt.irüyor, ne de Turhan 
u.. Sttltana fazla yUz veriyordu. Ukin ken· 

......_ Sllg{ln mU söyliyeceksin? disi çok asabt bir adam olduğundan heı· 
'liemen! icraatında hissiyatına mağlQp o!l\I'ak ol· ........ ll• 
......_ lraz daha otursaydık? mıyacak şeyleri meydana getiriyor ve 
......_ tvıenirsek benden usanırsın! böylece idarenin ipi. elden kaçıyordu. 
~it ~lanım! Etrafında taraf taraf ağalar ziiınresi be-

~~ırlertyle öpüşerek ayrılan iki lirmeğe başlıyordu. 
!~~ ~ Dağlardelisioğlu, Katırcıoğ- Gün geçtikçe Turhan Sultan Uırafı
~lır> lntsafir kaldığı af:anın evine doğ· nı iltizam eden ağalar çoğalıyor, Tu!· 
~lı~ çıktı gitti, İnci de gizlice yarı han sultan kuvvetlendikçe etrafını ~ı-
ltat kapıdan evlerine girdi. martıyor, Kösem Sultanın elinden S.'.1!-
~ ll'cıoğlu sofronm gece yarısından tanatı kapıp, oğluna naip olmak için 
~fed~n kadar devamı ile dlişilncelerini her fırsattan kurnazca ve ağır ağır isti
~l~P gülüp, söylenirken, Dağlardeli- !ade ediyordu. Kösem Sultan buna kar-

Çıkageldi. şı boş durmıyor, fakat ağır ağır inhita-
~ ••• ta uğradığını gördükçe,, dış<\rıdaki gü-':Ydn artık ikicilik korkunç bir vendikleri azaldıkça yeise kapılıp feci 

' ~girmişti, vezir Melek Ahmet Akıbetler doğacağını hiç düşünmeden 
~ 1_~ sultanın iltizam ettiği kanlı dolaplar kurmağa çalışıyordu. 

0
"Ul1Utla beraber ne cAml yıkıl- Onun düşüncesi artık dördüncü Meh-

1.sln akldesl le ne Kl\- medin ölUmiyle yerine ıelebilecektL 

Cardigan 
ihracat 
yapılamaz 

Vaqova, 30 (ö.R) - Zirai mah· 

·-·-·- ele geçerse 
edilecek 

Burnavalı Ali bugün 
muhakemesine devam 

arasında vakit.iz bir zamanda do
laşırken, Necmiyeye rastlamış ve 
büyük bir kamayı belinden çıkara· 
rak, ölümle tehdit etmiş .. 

Suçun mahiyeti işte budur .• 
T nbii bu hadisenin müştekisi, 

suçlusu ve altıdan ibaret şahitleri, 
cürmü meşhut nöbetçi mahkeme· 
sine toplu olara~ getirilmiştir .• 

Suçlu jandarmaya teslim edile
ceği bir sırada kaşla göz arasında 
kaçıp gitmiştir .. 

Bu vaziyet karşısında muhake
menin devamına ve phitlerin isti· 
mama imkan bulunamamıştır. Yal· 
mz müştekinin ifadesi alınarak. 
suçlunun yakalanması için, bütün 
karakollara tamim yapılmsma, mu· 
hakemenin bugün saat on bire tali
kine karar verilmiştir .• 

Ayni adam için 
saçsaça gelmişler 

- -- - ---· ~- --- . 
Yani bu on bir on iki yaşındaki çer yaparak, ortalıkta birçok alış veriş kav- - Allah aşkına! Can korkusiyle şu 1 yığanlar buril.an ağalar arasında pay· 

cuğu ne ynpıp yapıp öldilrinek lAzım· gası peydahlnndırıp ellerindeki akçele- bir pul etrnezlere canım mallarımı ver- laşırlarken halle şeyhisllnun konağının 
dı. O ölürse Turhan Sultan valdelik da- ri sürebildikleri kadar silrdiiler, süre- dim. kapısını kırarcasına çalarak, kulaklan 
v~ın~ gilderniyecek, onun yerine dör- medik~eri için şikAyetc başladılar. ' - A birader, al ıal patlatacak sesler çıkarıyorlardı: 
duncti Mehmedin kardeşini getirip, 1 Yenıçeri ocağı bunu dinler mi? Ağa var onlardan... - Müslilmansan çık! Halimiz neye 
anası; sersemin birisi olduğu için ona kamçı ile gezip hepsini savurdu, fakat - Ne yapalım? varacak! 
müdnhale hakkı vermeden yine hüküm ellerinde kalanlara ne diyecekti? He- - DükkAnımızı kapatalım! - Biz bu kalp akçelerle nereden mal 
sürecekti. ; men bir gayrete dUşilp, bu kalp akçe- - Ne yapalım? alırız, karnımw doyururuz. 

Bu maksatla bir kaç gece dördüncü lerl yeniçerilere dağıttılar ve: - Gidelim müftüyü bulup önüne geç- En önde csna!uı k:Dhyaları, bedestan 
Mehmedi, ortalığa velvele vermeden öl· I - Çabuk her yüz on sekiz akçeyi 1 mesini isliyelim! ağalan sakallannı tutarak bağırıyor-
dürmek çarelerini başlı başına dil§ün- bir altına değiştirin! - Ne yapalım! lardı. 
meğe koyuldu. Ve 1stanbulda, dışarı- - Şikayete? - Saraya dayanalm.! Konaktan hiç ses çıkmayınca, esnaf 
da ne oluyormuş, ne kıyametler kopu· - Tokatla! - Ne yapalım? k.lhyalarmdan bir ihtiyar: 
yormuş, kulağına girmedi... - Almıyanlara? - Hepimiz el birl.iii olalım! - Ahali! Müftü belki veziri azamıa 
Sarayın bu müdahalesizliği, vurdum - Zorla! Ş~yetler kabardıkça kabardı ve yanındadır, iki kuşu birden avlarız, htt· 

duymazlığı, sadrR?.amın karına karışık Emrini verdiler. Kese kese bozuk, tstanbulun her esnafına yayıldı, durur- din oraya! 
idaresizliği, ağaların taraf taraf ayrılıp, kalp akçeleri bellerine sokan yeniçeri- kcn bu, bir tufan ve önUne geçilmez Dedi, bu yüzlerce esnaf İstanbul so-
gizli gizli entrikalara sapmaları yeni- ler, çarşıya dağılıp bilhnssa Yahudi ta-ı bir sel oldu. kaklarını haykıra, haykıra geçip, sad· 
çeri ağalnrında bir başka duygu uyan- raflara hançerlerle görünerek, yüz on Seınt semt dükkAnlar kapandı, bü- ıfu.amın konağına vardılar. 
dırdı. Sipahilere, kendi erlerine dağı- sekiz değil on sekiz sahte akçeyi bile 1 yük bir cemi gafir, kucaklarına bozuk Şeyhislam Aziz (efendi) evinde sakla
tacaklnrı ulClfeyi bir tarafa yığıp kalıp bir altına çevirdiler, fakat Türk olan l kalp akçe dolu keseleri, kimisi de arka· nıp görlinmediği için sadrazarrı!l y:mın
akçe hastınnağa heves ettiler. t dükkan sahiplerine, manifaturacı, sar- sına çuvalları ve hele Yahudiler böyle da değildi... Esnaf sadrazamın kona-

D~fterdar Mustafa paşayı kandırıp. raf, kasap, bakkol, manavlara da oyni akçelerle yüklü katırları yedeklerine ğına varınca, içlerinden en ihtiyar ka-
Belgradda, Bosııada yalancı akçeler kes-' zorla yüklenirken zaten sipahilerin: alıp, en önde: pıyı vurdu: 
tirdiler ve meyhanecilerden de yok pa-1 - Bre hainler! Bize bu verildi. Aç 1 - Ümmeti Müslilman! Kapalın dük- - Biz veziri iizamı görmek istiyoruz 
hasına kırık ve kızıl paralar topladılar. mı kalacağız? Ver! ! kfuılnrı! Bu zulüm yeter gayri! Dedi. Usaklar cevap vermeden ka· 

Sahtesi ve bozuğu bir hayli yük tu-j Zoriyle mallarını tamtakır bozuk, l Bağırmasiyle bayrağı çekmiş giden pıyı ytizlerine kopatıp meseleyi Me
tan akçe.terin büyük bir kısmını sipahi-. sahte akçelerle telef edenler taraf tarafı' delUilların arkasından bağıra bağıra lek Ahmet paşaya açtılar. Melek Alı· 
ler bu paraları alıp ihtiyaçlarını temin• ayaklanmağa başladılar. doğru şeyhislamın konağına dayandılar. met pa~a, sokağa nazır bir odanın pen· 
için şehirde alış verişe başladıkları za-1 Her dükkancı, eline aldığı bir silrü Beri tarafta; bu kalp akçeleri ortaya çeresinden kafasını çıkanp, bir süril 
man, mırıltılar, şiklyetler, almamazlık-! kalp akçe ile, öteki arkadaşına, ağla- sürerek mukabili sahici paraları, al- halkı görlince asabı bozuldu: 
lar belirdi. Fakat ıipahiler zorbalık şıyor ve dertlesiyorlarch 'tın1an keseler; <' ,,., .. la bir kenara - Bitmedi -
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ar iZ için 
t 

ymlerin faydası 

Çocuk tedbirli, uyanık. olabilmek 
kendi nefsine 

et 

ıçın 
• güvenmelidir 

Çocuk kampingleri işte bunu 

Vilayetin fakir çocukların sağlık
larını korumak için biri Bozdağda, 
diğeri Aliağa çiftliğinde iki Kin
derhaym açtığını gazetelerde oku-

l 
dunuz .• 

Vaktiyle kimsesiz, fakir çocuklar 
kendi sıhhatleriyle alakadar olacak 
bir merci, bir şefkat yuvası bula
mazlardı .. Şimdi devlet onları dü-
~ünüyor.. Kinderhaymler, bütün 
medeni memleketlerde faydalan 
çok tecrübe edilmiş kamplardır .• Bir 
kamp denilince, aklımıza hemen 
temiz deniz, veya doğ havasını bol 
bol almağa elverişli yerlerde ku

: rulan çadırlar gelir •. Bu çadırların 
mini mini misafirleri kamp haya

harp esnasında posta vazifesini de bu sene fuar ~ünasebetiyle bir tında yalnız sağlıklarını kazanmak-

. } 

Çoctıklar kampta 
bulunduğunu hissetmesidir .. Eğer 
yalnız olduğunu, bir tehlike anın
da kendi kuvvet ve iradesinden 
başka bir yardımcı olmadığını far
kederse derhal tedbirli, uyanık ol
masını bilir .. 

KüÇüK MİSALLER 

Mesela şu elbiseleri kalıplamak 
meselesini ele alalım : Kaç çocuk 
bu işi hakkiyle becerir. Bu satırları 
yazarken her sabah çocuğunun oda
sında dört · köşeye ~avrulmuş olan 
terliklerini, çamaşırlarını toplıyan 
annelerin gözlerini havaya kaldı-
rarak : 

- Allahım, bu çocuk ne vakit 
adam olacak dediğini işitir gibi olu
yorum .• Halbuki bir kampingte ço-

temin eder 

Cuklar b.. .. b · 1 · k di _keJ utun u ış en en , il" 
lerine gönneği öğrenirler .. ~~ 
pinglerin parolası şudur : ~ 
ma hazır •• » ı;r 

Yani her şeyi, her işi dairn8 g İf 
meğe hazır ... Tıpkı askerler, de"tt~ 
ciler, polisler veya itfaiye net:ıı" 
gibi .... Öyle ki gecenin h~r. eJ~ 
saatinde kalk borusunu ışıt rıııl 
olsalar elbiselerini, kundurala ~ 
derhal geyebilmek için yanları·fJ 
hazır bulundururlar .. Hatta ~el" 
karanlıkta olsalar, şaşırmadan ıı1' 
sinin yerlerini bulurlar .• Garp Jr\e ııh 
leketlerinde kamping kuran çtır 
izcilerine bilhassa bu güzel alı!J·tifo 
lıkları vermeğe ehemmiyet atf ~tel 

Nefse itimat denilen ka~şr. 
zenginliği ancak bu suretle d~ görürler .• Şimal mem1eketlerinde ise de hayvanat sergH açılacaktır.Ege la ka1maz1ar •. Ayni zamanda bir çok 

köpeklerin vazifeleri daha ağırdır. rnıntakasında mevcut vahşi hayvan- kabiliyetlerini inkişaf ettirirler. Bu 
Karlar arasında kaybolan insanların lar bu sergide teşhir edilecektir .. .• yeni itiyadı bütün memleket dahi- Çocuklar, biliyor musunuz? 
izlerini bulan '\'e haber veren kö- Serginin Bucada açılması münasip linde yerleştirmek ve hatta umu-
peklerdir.. görülmüştür. Çocuklar siz de bu ser- mileştirrnek lazımdır .. Fakir çocuk- ~ 

Her hayvanın küçüğü sevilir di- giyi görmek fırsatını kaçınnayın... lar için devlet yardım elini uzatı- s t tb • k d • I 
e • ye meşhur bir söz vardır .• Yukarı- lstifade edersiniz.. yor .. Fakat bu kafi değildir •. Kin- eve seve a } e } ece 

a e ı .. ner aym erın, çocu ampingleri-

vimlidirler.. Fakat kaplan, arslan 'J evlatlarını faydalandırmağa ihtiyaç 11 
dakı. fotog·rafa dikk t d"nız· Kedı· •••••• ..... ••••••••••••n••••••••••••••n• -1 h l • k k 

ve kaplan yavruları ne kadar se- Şirlev Pul ve imza nin faydalarından bütün memleket en ı·yı· spor hangı·sı·dı·r?. 
gibi hayvanların sevimlilikleri uzun meraklısıdır vardır .. Memleketimizin cennet gi-

~S*'r.Dlr.Z//.L.: rJı müddet deb~am etmez_.~r?nlar. boy- bi güzel, sıhhat fışkıran yerleri çok- B .. ..kl . . r':. -k·. ı · . hatJO 
Hayvan merakı bazı kimselerde ca, yaşça ıraz serpı ı er mı yer- Henüz on yaşında bir çocuk olan meş- tur •. Buralarda itinalı bir nezaret uyu erımız UT aenc, ıg., ıne 

Adeta hastalık h alindedir. Ekserimiz leri evlerimizden ziyade hayvanat hur sinema yıldızı Şirley Temple'i ta- altında ücretli Kinderhaymler de ku- Ö. 

evimizde kedi, köpek, güvercin bahçeleridir .• Bu gibi vahşi hayvan- nırsınız .. Filimlerini seyretmemiş olma· rulabilir •. Çocukların bu kamping- SpOTUnU tavsiye ediyorlar JI 
kanarya, bülbül veeair hayvanla; ların terbiyeleri de bir meseledir •.. ıanız bile ıize bu sütunlarda bu ıe·, lerde güzel itiyatlar kazanmalarına, ~1 
besler, onların sağlıklariyle yey~ Bunların hususi ba.kıcılan vardır.. vimli yıldızdan bahıetmi,tik.. 1 pmrıklıktan kurtulmalarına imkan Biliyor musunuz '? aevilecek ıporlann en iyisidir .... of 
cekleriyle alakdar oluruz .• Doğru- Hayv~~t _ba~çelerınde hayvanlar Şirler bir çok filimlerde baş rolü oy· ı verilebilir.. Dünyada havacılık alanında en ileri- bir düıününüz .. Futbolu on bir Pt' ol"'' 
ıu hayvan merakı iyi bir meşgale- hususı hır ıhtımamla bakılırlar. Ye- namalc.ta ve milyonlar kazanmakta- Çocuğu yetiştirmek meselesi di- de bulunan milletin hangiai olduğundan nar .. Bu on bir kişiden biri tenbel _ ı..,-
dir.. mekleri zamanında verilir .. Bunlar dır .. Bu zeki çocuk, daha kürük yaıında ğer her nevi antrenmanlardan daha malfunatınız var mı ) ti"• ld ki 1 ~ ı beceriksiz oluna koı kocaman ~ 

içimizde kedisini ıütle besliyen aç o u arı zaman arda çok müt- dünyanın her yerinde adını işittirmiı- 1 çahuk ve müessir olan bir ~ahsi Tahmin ediyorum, biliyorum diye- galip gelmez .. Bu ıuretle diğer oP ;;,ı 
meraklılar, kanaryuını ameliyat hiş olurlar.. Ulumaları, bağırmaları tir .. Onun en büyük merakı pulculuk ve j terbiye meselesidir.. ceksiniz .. . Bugünkü halde dünyada ha- nin hakkı olan galibiyete katfl 
ettirmek için büyu"'k masraflar ya- hırçınlıkları çok korkunçtur.. · imza toplamaktır.. Çocukların küçük yaşta umumi- va1ara hilı.im olan milletlerin hqında k 

B 1 be be h 1 azanır.. • -"' pan zenmnler, evlerini gu··vercin yu- u.n.un a ra r ayvanat bah- Şirleyin bir imza koleksiyonu vardır ,Yete ihmalkar ve biraz "'aşkın ol- Sovyetler, Fransızl ar, ondan sonra da f .ı , fl'"'ı 
e· l k b Y Türk milleti, öteden beri ero 4P' 

vası haline aetiren hastalar vardır. çe erını~. ç.?cu ter iyesi bakımın- Yaramaz yıldız. büyük işler gören her 
1 
duklarına aldanan ana ve babalar lngili2ler ve halyan1ar gelir .. Jngiliz- •• 

e d b k f d 1 l il larda zaferler kazanmıştır.. . •• ~ 
Hele av köpekleri, süs köpekleri an uyu ay a arı o duğu anla- kese müracaat ederek defterini imza yavruları üzerine daha düşkün olur- lerde ıiv' tayyarecilik geri olduğu için V"'~ 
merakını aardıranlanmız çoktur. ~ılm~ştır .•. Çocukların hayvanlar ettirir .. Bu imza, aradalc.i dostluğa, sa-,!ar. Onlardaki bn halin kendilerini ıon zamanlarda hatalannı anladılar .. pehlivanlannın bütün dünyanın tı-,.,c" 

Süs ve av köpekleri büyük pa- uzerındekı ı:ıazari bilgileri, hayva- mimiyete bir nişanedir.. ıdare edebilecekleri gün gelinceye Onlar da ıivil havacılığa ehemmiyet ni kmrmuı pehlivanlık ııibi . 1i 
rayle elde edilirler .• Avrupada ha- nat. bahçelerınde daha umumi bir Şirley ayni zamanda pul koleksiyo· ıkadar tashihi kabil olmadığını zan- vermek mecburiyetinde kaldılar.. lık gibi ferdi ıporlarda enerjiain'" 
la aüs köpeği meraklıları çoktur ve şekıl . alır .• Avrupada ilk okul ta- nunu da zenginleştirmiştir .. Beynelmi- ~~derler .. Bu çok yanlış bir görüş- Size Sovyet havacıhğından bahset- cuini almasından ileri geliyor.. ,,c' 
hunlar §ık ve zarif kadınlar arasın- 1ebelerıne hayvanat bahçelerinde Jel pul cemiyetinde azadır .• Dünyanın j tur •. Çocuk beceriksiz ve hatta biraz mek isterim .. Sovyetlerde. havacJık zev· Bu itibarla sizin için de aeÇile(:~ ,_Pd 
da fazladır. . mşahedeler yaphnrlar.. Mual1im- her yerindeki cemiyet ·izalanna mektup 1 §&Ş~ınsa bunun biricik saiki zora ki daha çocuk. yaşında başlar .. Daha havacılık olmalıdır.. Havacılık .pO ~ 

Biliyorsunuz ki köpekler kedi- leri çocuklara hayvanlar hakkında yazarak pul mübadelesi yapar.. gelınce kendisini elinden tutacak ilk mektep ııralarında çocuklara hava- yapan adam yükıelmeaini bile11

1
' ,f' 

ye benzemezler .. Bunlar çok sadık malumat verir.. Bittabi pul mübadelesi zevkli bir iı- 1 olan anasına, babasına güvenme- cılığın en güzel ıpor olduğu anlatılır .• demektir .• Yurdumuzun bu gü:ı~~ 
hayvanlardır •. Bazı memleketlerde Siz de işitmiş olacaksınız. lzmir-' tir... si, onlann daimi göz hapsi altında Hakikatte havacılık genç çocuklar için, ru severek tatbik edeceklere 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

- Neden böyle düşünüyorsun Fiş .. . 
Denizin içinde canın sıkılmıyor mu? .. . 
Sen denizin dışında yaşasaydın uzun 
bir yolculuğa çıkar, Af rikaya giderdik. 

- i'iş, dedi. Sana ayıp bir sual sor-ı sevdiğinin her sözüne tahammül eder. kadar riyakAr olduklarını anla~~ 
mak isterim. Amma bana hakikati Ne diyordum, ha sevişmek meselesi... Ne yanılmışım. Saadet ne bOŞ 
söyl,.veceksin. Balıklar sevişirler mi? Ben bir defasında bir plaj civarında miş... ift'tl 

Fişin kulaklarının arkası kızar- yüzüyordum. Yanı başımda · bir sürU Balıklar da ~ar gibi "'!"'et~~ 

............ Afrika Seyahat; ........... . 
- Doğrusu Kaya, ben bu seyahate 

yine çıkarım. Benim diğer balıklardan 
ayrılan bazı hususiyetlerim var. Me
se la karada da yaşıyabiliriın. öyle 
ama insan olmak istemem. İnsanların 

bir çok kusurları var. Ben geçen gün 
rahatsızlandığım için şöyle bir · istira
hat edeyim, dedim. Uzaklara gittim. 
Tam istiralıat edeceğim sırada bir de 
ne göreyim. lki büyük gemi meydana 
çıktı. Evvela ulukta süzüldüler. Son
ra da birbirlerine ateş açtılar. Bir de
fasında şiddetli bir isabet vaki oldu. 
Bir gemi battı. Gemideki insanlar ağ
laşıyorlar, etraftan imdat dileniyorlar
dı. Dikkat ettiniz tabii... İnsanlarda 

mıştı. Bu belki de ut~cındandı. Ce- kalabalık peyda olmuştu. Bir sürü ne- amma, aldatmazlar. Bir defa bit . fP 
vap verdi: şeli insan hem deniz banyosu alıyor, balık bir kız balığa söz verdi ıııı~ 1ı"° 

- Siz, dedi. Doğrusu çok cür'etkar- hem de oynaşıyorlardı . Her şey iyi gti- sözünden dönmez. Galiba ınsanb~ 
sınız. zel amma, inci bakışlı bir kızın dalgın nu kap ettirir amma, insanlar JB'• 

- Neden? durması gözümden kaçmamıştı. Merak larından tecerrüt etmiye ba.Şlad tiJ)"' •••••••••••••••••••••••••••••••••••• YAZAN: Htl(AYECl 
' ~..z1!7I.a~LLZL7L;~rz7..zT.L:rLZY.IV.Jr/L/LZ/./LZI/LLL/Zl'L'LJ, 

Küçük Kaya: 
- Anlattıkların bana biraz garip gel

di, diyordu. Demek balıklar da insan-

lar gibi kongre yapmıya, bir araya top
lanmıya ihtiyaç duyuyorlar. Demek si-
zin de dertleriniz var. Halbuki biz sizi 
mesut sanıyorduk. 

Miss Fiş: 

- Yanıldınız, dedi. Siz halinize şükre
din. Sizin hiç olmazsa bir teselliniz var. 

Bizden boyca daha büyüksünüz. Hatta 
sözüm ona köpek balıklanndan bile 

korkma7.Smız. Sonra, silfilılanmz var. 
~ ku.llaıu.f.or ve binl 

anda öldürüyorsunuz. 
Kaya gülümsedi: 
- Demek siz, balıklar da bize öze

niyorsunuz. Faraza sen, Fişçiğim, in-

san olsaydın kime benzemek isterdin? 

Miss Fiş uzun uzun düşündü: 

- Ben mi, dedi. Tanrı yazdıysa boz

sun. Ben insan olmak istemem ki. Yok 

bunu mecburen yaparlarsa sana benze- birbirlerini öldütmek sevdası olunca 
mck i<rterdim. her halde insandan maada bir mahluk 
Balık kızı Fjşin gözlerinde bazı müp- olmak evladır. 

hem parıltılar vardı. Kayaya muhab- Küçü Kaya balığın akıllılığına hay
betkar na?.arlar atfeJiyordu. Kaya ret ediyordu. Ona tuhaf bir 511al sor-

- Neden olacak. Hiç böyle şey soru- ettiın. Kendisini, ne yapacağını takibe - Fiş, artık yeter. Eğer cesare ~ 
lur mu?... Madem ki sordun, ben de başlamıştım. sa. seninle Afrika seyahatine çı~ 
anlatayım. Dünyada sevişmesini bilen Genç kız, nazlı bir gelin gibi açıklara Görüyorsun ki sana fena halde. ~ 
yegane mahlCık balıklaı·dır. Balıklar gittiği sırada bir delikanlı da onu takip ya başladım. Adeta seni beyeıı1~eet6'. 
akıllı insanlar gibi sevişirler. Esasen se- ediyordu. Onlar adeta, kendilerince Fiş ... Ben azlınklr bir iJısall1111· ~ 
vişmek balıklara müyesserdir. Siz in- uzun bir yarış yaptılar. Az gittiler, öz hesiz.im, fakat dünyayı ~ı.nı~? 
sanların nasıl yalancı mahluklar oldu- gittiler, dere tepe düz gittiler. Gittiler rum. Benimle birlikte gelir ın 't .,_,tf 
ğunu büyük annem anlattı. O zaman de ne oldu. O delikanlı kıza yetişince Miss Fiş bu teklifi çok ınusaı 
küçük bir yavru balıktım ben ... Bil- onu kucakladı. Orada iyi, mes'ut daki- lamıştı. Sevinçle haykırdı: . ,t'~ 
yük annem de sağdı. O altı yedi defa kalar geçirdiler. tkisi de heyecanlı idi- - Seninle uzun müddet bit dt"" 
en insaf.:sız oltaların ağzından kurtul- ler. Erkek kıza ilanı aşk ediyor, onu ha- bulunacağım için sc~iniyoı-uın·ed~ 
duktan sonra bir dalyanın ağlarına yatında hiç unutmıyacağını söylüyordu. lyi günler geçireceğiz. Teşekktit 
yem olup gitti. O zaman bütün balık- Ben de on1ara inanmış ve : Ne mes'ut alakana. . . tsP (t 
lar büyük matem tuttular. kız, demiştim. Ertesi günU delikanlıyı Not - Gelecek sayı~ızJa ~' .,;': 

- Pek uzattın, anlat bakalım. Balık- başka bir kızı kucaklarken görünce in- le küçük Kayarım Afrika tlt'I 
lar nasıl sevişirlenniş? sanlardan nefret ettim. Kendilerini b ir ralanru okuyacaksınız. 
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- SaadeUmln yedinci veya sonuncu 1 ze söylemiştim. Blil yakalndıklan gün 
tenesi Parise gelmiş idik. Filora • altı çoluk çocuğu da alıp götUtmUşlerdl 
~~ına girmişti. Stclla ise iki yaşında 

1 
Çocuklnr beş kişi idiler. Bunlar ara

idi. Parislilerden gördUğUmüz hnkare- sında Filorn ile Stella da vardı. Mont
~ rağmen sessiz yaşıyorduk. ·Bir gün, fokon hAdiseslnin ertesi gün il işittim ki 
birdenbire bir şayia çıktı: çocuklar celladın eliyle, b:ızı merha-

l<iliselerdcn birine gece birkaç çap- metli ailelere evlatlık olarak dağıtılmış. 
~ girmjş, papaslnrm Ayin esnasında üç ay her tarafı nra<lım. Parisin altını 
~llandıklan altın avaniyi çalınış... Ki- üstüne getirdim. 1ki l ızımdan haber 

1 
lisenin adı Senosta,.cıdı. Biz de o kiliseye nlmnk mümkün olmadı. 
l'akın oturuyorduk. İster yankesici, is- - E o znmnn ne yuphn? 
ler hırsız olsun Hıri.stiyanların bu işi - üç ay sonra celladı bulnrak de-
~ıa Yapmıyacakları iddia olunuyor, bü- dim ki «Sevdi[.riml öldürdiln. Ben de 

1 1 llıı Şüpheler bizim Uzerimize toplanıyor~ seni öldürmeğe yemin ettim. Eğer is
du. Bir sabnh kabilemden kadın erkek tediğim maltimalı verirsen hem seni öl
aıı beş kişiyi >•nkalayıp hapse attılar. dürmekten vazgeçerim. Hem de Magda-

1 ~en, yolda jandarmaların elinden kur- yı kurtn~nk için topladığun paralan l 
tutarak knçhm. Kcşki ben de kaç- sana verırım. Bundan başka . senlıı hlz
tlııı.vıp ötekiler gibi nsılsaydım. metine girerek esirin ve k"ilen olurum.> 

liapscdilenlerden beş erkek, nltı ka- Kızımın kimin yanında oldui",runu bili-
1 ~ idam olundular. Asılan kadınlar yor musun dedim. Klodin bana cevap 

~ında Magda da vardı. Darağacının verdiğini görünce çılgınca sevinmiştim. 
dibinde bıle Mağd.a nnsıl rakiplerimin Bana cevap verdi; cŞiiphcsiz hiliyonım. 
kltlaklannı, burunlarını kestiğim za- Onları ben ycrlestirdim. Emin ol çin
ııı.n güldüğil gibi yine gülüyordu. gene! Kızların imtiyaz kazandılar. En 
~tagda ile nrkadaşlarmın asılacaklar! büyük aileden zengin bir nd.'.ım onları 

Iİlnden bir gün evvel gittim celladı evlô.tlıf,'ll kabul etti.> 
htudunı. Davnııın devam eylediği iki ay Bu sözün bence değeri yoktu. Buka
~e hayli para kazanmıştım. Bun- dar sük(ınetle cevap veren adamın 

ı kısmen eşyalarımızı satmak ve kıs- onların bulunduğu yeri de haber vere
~ köşe başı bekliyerek yolculnn soy- ~ğini umuyordum. Mngdrıyı öldür
~la elde etmiştim. Evet. Gittim cel- mesini sanah icabı olarak kabul eyle-
lld,ı buldum. miştim. Bwıdan dolayı ona gücenme-

Favsta sözünü keserek sordu: , ğe hakkıın yoktu. Zavallı bir babayı 
- Nerede buldun? yeis içinde bırakmak ta sanatı değildi 

- Sitede Kalander sokağında... ya! 
- Ya isınl! Bclgoder şiddetli bir nefes aldı. On-
- l{tlod... Bildiğin.iz halde, şu ismi dan sonra yerinden fırlamış <>lan göz-

' ne diye tekrar ettiriyorsunuz? lerini Favstaya dikti Vahşi bir tnvırla 
- Devam et ı.Öyle ise... kahkaha saldı: 

Amerikan teşe büsle · 
Er 

1 • ·~. • • • .. 'IW. ..... 

eksiz d nlara gece 
bulan acenta şimdi Lo 
ve Pariste de şubelerini , 

yoldaşı 
ra 
actı , 

- Onun evine kadar gitüm. Ona pn- - Söyledi mi zannedersiniz? Dedi. ' llk defa tanıştıkları erkekfc gece eğlencelerine gi'.lcn ha.yanlar 
: Vadettim. Ondan büyük lütuf bekle- Fav~ ya~ ~ınldruıdı: Amerika tam manasiyle gara- kendisine müşteri tedarik etmeği gençlerin §ahıslannda temsil ettik-
Otdunı. lsted.iğiın şu idi: Magdanın - Şüphesız. Gizlemek manasızlık betler alemidir •. Bir Avrupalı için vadettiler.. leri Fransız ruhunu tanıyacaklar-

ho.vnuna çürilk bir :ip çekersin ..• !p ko- olurdu. .._ .. ipe sapa gclmiyen, akıl ve hayalin BiR KAÇ HAFTA iÇfNDE dır .• 
1>1.lnca mahkllmun hayntı bağışlanmak - Hayır •·• CelUit::U cvı_adı~ın ne- almıyacağı şeylere orada tabii na- Bir kaç hafta içinde her yaştan Gençler harp isimleriyl~ çalı§a-
ltanun icabı idi. Sonra onu hapisten ka- X:de bul~duğunu sorlemesinl nca et- zariyle bakılır •• ilkin garip buldu- ıve her milletten yüzlerce icadın caklanndan onların haki1'J isim ve 
~ak benim işim olacaktı. tim. ~ıyle «1!8yı.~.~ . dedl İlk de- ğumuz bu şeyler yavaş yav~ sı-, Pecl<lıam ncentasına müracaat ede- hüviyetlerini benden başka kimse 

- Peki Kılod ne dedi? fa oldugu gibi dız çoktüm. Yalvardım. rurlan aşarak Avrupaya sirayet rek gece yoldaşları aradılar •. Ted bilmiyecektir •• 
- Para kesesini nldı, fırlattı, sokağa On1an bir defacık görmek istediğimi etti mi telakkilerimizde bir değişik- müracaat edenleri tatmin ederken Bu işin tarifesi ne olacağı hak-

~tı. Sonra beni de kollanmdan yakn- söyledim. Knçırmağa teşebbüs eyle- lik hasıl olur.. takdim ettiği arkadaşların ciddi ka- kmdak.i suale M. Fouquieres şu ee-
~l'arak para kesesi gibi soltağa fırlattı. miycceğim~ dair söz verdim. C~vap · . rakter sahibi, ve giriştiği işi tehlike- vahı vermi~tir: «Peckham formülü 
~ısını knpadı. Yeni çarşmµı b'qlun- olarak benı omuzlanmdan tutarak ka.1- TEJ? p~~KHAMIN MARiFETi ye dü~rmiyecek kadar terbiyeli, diğer memleketler gibi bizde de tat-

1 
Mayoyu 

Koyunlara mı 
giydirecekti? 

Dün Güzelyalı deniz banyosunda bh 
hırsızlık had~i olmuş kasap Ahmcl 
suçlu olarak mahkemeye verilmiştir. 

llakiın davacıya sordu: 

- Adınız? 

- Rilkı. 

- Soy adınız? 
- Rin Çan Çan. 
- Bunun manfı.r.,ı nedir? 
- '&ki Tilrk adJnrmdan biridir ••• 

Davacı hMise:ri ımlnth. Suçlunun biı 
nrkadnşiyle birlikte gelerek denize gi.J:-. 

diklerini, emanet olarak duran bir tna· 

yonun nşırılıp, bu suçlunun çanıa~ırlan 

arasından çıkarıldığını söyledi ..• 

- Bunun bir gnflct eseri olması ilıtt· 
mali var mı? 

- Olabilir ..• 
Suçlu ağlrunağa başladı, kendisinin 

kasap olduğunu ve böyle bir şeye tencz.. 
zUl etmeyeceğini söyledi: 

H5.kim sordu~ 
- Mnd:?m ki kasapsm, bu mayoy 

koyunlnra mı .ceydirecektin? 

- Ban verilen mayo, çuval gibi bol 
geldi. Ben de orada i!Sılı bulunan bu 

mnyoyu nldım. Fnknt bu defa dn bu ma
yo dar geldi ... Çnlınak riklımdnn bilo 
geçmedi. .. 

Suçlunun beraetine knrar verileli. : 
!Casııp Ahmet: 

- Allah ömürler versin, .diyB'ek sa
londan ayrıldı. 

iç Ha.atalıkları mütehassısı 
DOKTOR 

e Al arkın 
tdemleket haıtaneai dahili 

haıtalıklan ıcririyat tefi ikin
ci Beyler sokağında inhisarlar 
tütün satış deposu kart1Sında 

65 numan.h muayenehanesin
de hastalarını kabule başla

mıştır. Telefon: 3956 
Evi: Göztepe apartımanı 

kar4111nda No. 1018 
d~gu nrsnlıir Uzcrinde kllldıtn. Başımı dırdı. Ben ondan m~anıet dilenir- Bu ısmı • ılk d~fa duymıy~rsunuz. bilgili olmasına dikkat ediyordu.. bile olunacaktır .. » 
~tt~üz~M~~~~~~~~b~~iki: &~~ ~~ey~cl~~~-~~~ ~Mu~~~~~-~~~~~~~~~~~-~~--~~~~---~----• 
dar hUngür, hüngür ağlamıştım. Şa- - Çingene, dikkat et!... Şimdi seni s:tmıştik.. Bu adam kendını . ınsan- vnlye1er kendilerine refakat ettik-

Tele(on: 2545 

~~la beraber cellat evinden ç.ktL Ar- tutar karakola teslim ed~im. Evvelce l~gın. h~ynna vnkfınefs etmış te- leri bayanın masasında saatte bir 
"'l.SlJla dilştüın. Yirmi dakika sonra olduğu gibi seni serbest bırakmam. sao. lillı edıyor •. 'f:'ln!~!~ y~nı~ ~lan k...~chtcn fazla alkol içmcmeği, hu
~:gdanın diğerlerile birlikte asılmış ol- rımı tUkE'tıne. Defol başımdan!» kad_ı~lann ~~ımı uzunttilennı hal- susi apartmanına kadar refakat et
dı.ıgunu görmüştUm. Ahali ne kadar cKızlarıın kızların1) diye ba~ırdım. lettigme kanıdır.~~ Peckham Nev- memeği teahhüt ediyorlardı.. Bu 
~"'iniyordu. Htıla o seSler kulağımda <Kızların emin bir ycrdcdır. Senin ya- ~orkt n sonra elı~ı ~n~ra ve Pa- mesleğe gil"ebilmek için namzet
~.Yor. nında bulacakları istirahatin fazlasuıa nse de uzatm~ş bu ıkı şehırde. ı:ıon- !erin behemehal bir üniversite dip-

Çingenc elleriyle kulaklarını tıkndı. malikttrler.> cevabını verdi. den refakat a3anstnın şube1ennı aç- loma~ı alması, hoşmeşrep, cazip 
~\'gilisinin idam edilniği sehbnnın di- Ynlvn:dın1 yakardım olınndı. Niha- rnıştır.. . . . _ mev.zul_ar üzcriı~dc konuşrnağı bil
ı..~?e halkın çıkardığı sevinç seslerinin I yet hem kucakladı. Kapı d~ı :_ttı. .. <~~fonden Te.~l~t n1ansı» hır tesa mesı ıcap ediyor •• Acenta bundan 
l"% kulağında olup olmadığını yok- Sabalın kadnr yine göz yaşı doktünl. dufun ?.1":1ısul~dur_. ba!;ka briç partilerinde dördüncü 
lı~Otdu. Onu öldürmek için kuvvetim vardı.Yap-. "!" ed unıversıteye ~evam ederken olmak, on üç kişi ile sofraya otur-
:E'av"'- d . madım. Bana çektirdi"i ıstırapları ay- eşsız kalmıştı .• Dansmglerde «Dan- mak istemiyen l·uruntulu meclisler-

"'ı..tt sor u. 0 
•• d 1 k · b 1 " 

- Ya çocukların ne oldıı., nen kendisine çektirmek için yemin et- sor m~n en» 0 ara ta ış u amıyor- de on dördüncü olmak, spor ve 
tı ne!lgoder titredi. Ko-· ıruklnrmı tim. . ~~·: Nevyorkta y~dığı . halde ken- seyahat yoldaşlığı yapmak gibi hu-

lttı. G ·-1 • d · . k d 1 Favsta: ısınden başka kımseyı tanımıyan susnt ta müracaatleri tatmin ediyor 
!t. . 041erın e şımş • ça ıyor u. 1 b" k d · · k b l · · • 
~ni çıkaramadL Prenses sualini tek- - Yemin l'1mek kolay ama, onu icra et.- ~ ı ır ızın avetını ~ u ~tt 1:· Böylece Ted acentası az zamanda 
~('!ti: mek çok zordur. · !a)nız ~)?rak gece eglentılerı- Nevyorkun en tanınmış, en çok 
d-... Söylesene Filora üe Stella ne ol- - Şimdi görürsiinUz! Beniİn o kadar ne gıdemedıgınden can sıkıntısınd~n kazanan bir müessesesi olmuştur ..• 
U? Onlar aa asıldılar mı? ncelcm yoktu. Kılodu öldürmek işten pa~lı}:ordu .. Ted. P~ckhamla eğl~n- Şı.m<li l.>u acentada ÇC!lışanlar c-.kse-
- lI J d ı H t" ti 1 bile deg"iildi ' Fakat ben ölüm ceza;;ıru celı bır gece gecırdı .• Masra~rı bız- riyetle sosyal mevkileri yüksek d ayır, asıma .ı. ar. ı ıs yan o - . · . . zat - d"" H l k da "h · . · 
lılar. ona az gördüm. Celladın arkasını hı- ... ~or u.. atta ar a şına 1 tıya.r aıldere mensup gençlerdir •• 
-... ş··ph . d n1 t • . rakmaclıın O nereye giderse' ben de ar~ ettıgı zahmet için bir ücret te verdı. FRANSADAA ~ u esız, sen e o an exrar çuı- · ı.,.. . • 
~ Yaptın değil mi? bsıntia ~diın. Bu saye?e ~nun ~-hır DAHIY ANE BtR BULUŞ T ed Peckhamm Pariste açbğı 

d~~. Onlarm ne olduğundan haberdar kızı oldugunu, ve kızın1 benun gibı onun T d -L • k' . l şube hakkında bu teşebbüsün en 
~u· d.'.ı k k ..ı:T.ını •. ğr elim Bunu e o 1aşam şuna anı o muştu h etl" t.~ ırn. Bir daha onlarur yüzünü gö- pe ço SC\: ""ti 0 en · , ki Nevyorkta . k d k arar ı taraftan M.F ouquieres ga-
Vlled· ··ğr d"ğ" · · d ldi say ısız ne a ar ço .1 l' 1rn. Acabıı öldüler mi? Yoksa 0 en ı un zrunan sev~ .en çı - erkeksiz kad I ·ara ki böyle zetecı ere unları söy:lemiştir : 
~~'Y0rlar mı? Bilmiyorum. . Bilemi-ırncaktım. O da kızını kaybedecek, 0 bir gece ,, ld ınl ı:r ~. ı~"-d. L- _ı «P.aristcki tc§ehbüsü idare için '-=c'i· . . . . . . .1 o aş ıgı ıçın naK ı ıeoa- f F . • •• :-;•tn de sanırım ... Daha evvelce sı- da benım gıbı ıstırap ~cekti. j3eJılın k" 1 - " ded" I T'-.J . ·· manı • ransız ve Amerikan sah-
~ı..t "••••••••••••11••••••••••••••••••••••• kız.l ıl b k l . l. .. .. • ar ıga ama ır er.. ca ertesı gu- . tlc . d b" k . ,_~ı ed* ·ı 

'ur. arım nns aş a arıy e omur geçı- nü kcndis" "b· f k" L'--t • ı· sıye nn en ır omıte teşıuı ı -li d. ı gı ı a ır, .raJU1 sevım ı . t" M k 
, ltırlıyor musunuz bilmem.. Geçen riyorlarsa, onun kw da başka bir ın, olan arkad l t ladı O tara rnış ır.. argi ve Margiz Polinya • 

5ltLIK·5DtUKLUK·EKOnani 
- - - DEftEl\TİR 

KELViNATOA iki defa daha az işledlii 
halde aım rand&m&n elde edilen yeglne soiuk hava.doJaplii\ 

18 Ay Veresiye !Sabş 

SAHiBiNiN SESi 
ARTHUR VETrER 

JZMtR - Saınan ialr.elesi (Büyük Kardiçah Han) 
A YDlNDA : Mehmet Gürer - öDEMtŞTE : H. Avni Gü1er 

1_ MUöLADA : Ahmet Sabri Acarsoy.. . .. .,~c büyük Başvekilimiz bütün milleti başka bir ırkta kimselerle ya~ayacaktı. düc::üncesin"ı aş arl ttını 0

1 Ptı. ·: n k" Pııe.nı ve prenses Beauvau - Gra-
"~if . . . . :c an a ı.. ç maı mev ı- h M l . .. . . . 
~ c k~nada~t~en:~W~ch~&k~m~am ... Vry~~~... kri k~ra drt. 1 1 ~o, ~~.~sunwe~~ı -~~~~~~~,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--
""- <lrdadır .. Havacılık eporu ayni za- - Kılodun kızı mı? ..:ına gitmegve' '~sıı:ıtg ere} yanız ,__ - rektörü M. Charlcty bu komitede 
-·~rıd Eve :c mu.,aı o mıyan K.a- 1 l d 
~i ıı rnilli bir müdafaa sporu olduğu - t... dınlara 8evimli emniyetli terbiye- Ye/ ~·n:ıı~ ar ır .. tt; kendini bilen her genç bu sporu - Viyolctta Kllodun ~ız.ı mı? li, iyi tahsil -~ .. wl ' ka- Guzıde ge))çlerden teşekkül eden 

; seve tatbik edebilir.. - Şüphesiz ... Böyle olmasa, hiç bu da~lan tedar~krmdu~ ~ ~ı;ce ar ta Fransız yoldaşları ile Amerikalılar 
~il ~c bu hususta Kültür bnkarurruzın kıza karşı bu kndar ~üşmanlık besle- açmağı teklif t~· eceB ır akce~]a fransanın hakiki çehresini tanı-
l lllekt l bT · · ? D anl d e ı.. u ma sa cakl l •· "khall · · •qb ep ere cöndcrdiği bir tamimi ye ı ır ınıy.vn. üşm ığım onn ~ hususi tarifeler hazıd d Al cak )'a ar. ya nız muzı erı zıya-
1.i .er 'Vcrec vim .. Bu tamimde deniliyor ğil, bnbası Kılod dır. Fakat bunlan u-cretlen"n ace ta •

1 
a ı .. d ına ol- retle kalmıyarak san'at ve edebiyat 

Otel S DiK AKSEKi 
Tilkilikte Telefon 3206 

Sabık Tevfikoas;ı Oteli . n ı e mon en y kezl . l l ek . 1' bana neden soruyorsunuz? daşlar arasınd • bet mer eny e temasa ge er necı-
'urk gençliğinin h vacılık sevgi ve - Viyolettanın Kılodu~ kızı o1.du- terde taksimi k:r:~~~e~ 0~;:ntı: bAan~. fikirlere muttali o1?caklard_ır: yelli tem j 7 
~ııı ını uy ndırmak. milli davalarımı· ğunda emin mi idin? da hazır bulu l d · m"t ynı zamanda bu mczıyet sahıbı 
· " ·· 1 ıı~d d rd nan genç er en yır lı;i11 n onem ilerinden biridir .. Bunun - Cc !1 ı aima takip cy!i:ro um. kadan Tedle i birr- · ma v 

1 
ka- 111""1111111••••uıuunnuuıaa ...... 

)"ı '1 lalcbe arasında bu sevgi ve nlaka· Cellüdın e\'ladına karşı fazla düşkün bul ettiler T~d b ıgıdyap g ·ralık ev hnd •. e un an sonra ga-
"'ll" ırnuı.yn, tnlebeyi bavn sporla- oldu&'UnU anlamakta geç kalmadım. :ı>;etelere ku""ç""k J.ı:---• • di 

" t "k • • • u re ... wrrnar. "er ..•• 
~" u- "Şvı ctıneğ~ ve bizzzt bu sporlar Onu evladından vurmak istedim. Le- Otellere s"rkl 1 ı~- t .ı 1 
L Rra 1 • h 1 k 1 . k , ı ere, oı;;an aıara >a~ 1l . 

1
.1 dd . d •. 

'itil· . ır m n e gctirmeğe çalışma zırngc en tertibatı aldım. Bi,r çün en- vurarak tes bb"" Ü .. b"ld" d" ru · uçeşme ı c ca esın e camıın 
ıını~c el. "f 1 . . d" . k" il .•. . .e us nu ı ır ı .. nepsı dak. Ş .f Al" k _ d >or usen vazı e erın başında r:elı- ınıın ta ıp ed dıgımı mılndun. Fran- • ..... 11 ....... 1111 • 11111 ............. .... yanın ı erı ı so agın n 

~~· k · sadan kaçtım. Çingençler g~rek sev- Bu kndının beni ~le vermemesi ıçın dört büyük odnyı muhtevi mamur 

. 
mefruşat 

Banyo 
tlltı r g"nçliğinin yapacağı en iyi spo- gilerine ve gerekse düşmanlıklarına çok kendisıni de beraber aldım kaçırdık- 8 ııumarn1ı ev kiralıktır. İçinde 
'al'I~ hllva porl n olduğu talebeye bağlıdırlar. Kendimi unuttunnnk için larımı Bugona gönderdim. Kendim dnimi Os.manağa suyu ve elektrik 
tlttdtll~ li, Türkkuşu §ubclerine yaz- lfizım olan 7 .. mnnnı geçirdim. Birkaç sc- indirdiğim darbenin tcsiratını gönnek tesisata vardır. Görmek isteyenler Bol 

ç0 " ~dır.> ne sonra tckr.:ır Parise geldim. Mubah- için Pariste J...-aldım. lntiknmım pek karşısındaki 11 numaralı eve ve 
ava 

~ll't~u lar görüyorsunuz ki. biz diğer belim ölmüş, intikaın divanesi olnıu.~ müthiş olmuştu. Bir aralık herifin öle kirası hakkında da Peştcmalcıl r
~ru ~re Ycti~mck için mutlaka hava tum. Gecenin birinde, iki üç arkada- ccğinden korktuın. Çok şükür Kılod da Ak~eki Ticnret Bankasmda Fi
~Uılt Y eh uğr ımak mecburiyetindeyiz. şunla birlikt.e Modondaki küçük eve kendisini çabuk topladı. Onu ıstırap- libe1i Bay Feride 'ıe yalıut lkiçe.. UCUZ fi at 
it ini "" la~ın~ korumak çok mühim girdim. O, kızını görmek için ekseriya lar içine boğarak kabilemin başına dön- melik kahvelerinde emlak ıimsarı 
ti~ kor.. Hepımız bu yolda vazife ba- oraya geliyordu. Viyoletta, Simon is- düm. Aklım Viyolettada idL Bay Salibe müracaat ebin. 

nıalıYlz.. minde hir kadının b<ıkımı altında ldi. - Bitmedi - 1.S (1403) 
lzmiri.n en havadar yerinde ve Jenize karıı levlıalade latil man

zcua1ı çok temiz ve emnivetli vegcine oteldir. 



Sahife ö 

lzmir Sicili Ticaret Memurluğun- ·-.ı;::ma•••••••••mi•I!! 
ilan : DIŞ TABiBi 

(Yusef ve laak Ninyo) ticaret c t o "'I 
unvaniyle lzmirde Balcılarda Piyal eva an 1 
:3!lli ~=~:,0:;.~:':'!:ı:: ' H 
ve komisyonculuğu ile uğraşan iş- ikinci Beyler ıokağı numa-
bu şirketin ticaret unvanı ve 4irket ra 65 
mukavelenamesi ticaret kanunu hü- Telefon: 3055 
kümlcrine göre sicilin 2052 nume.- Cc~11=a••mi:ıııılıiiiiıiiıiiiiıiıllliııiiııiıiimm 
rasına kayıt ve tescil edildiği ilin 
olunur .. 

1 - Mukavele .• 
Bugün bin dokuz yüz otuz yedi 

yılı temmuz ayının yirmi üçüncü 
cuma günüdür .. 

Türkiye Cümhurluğu ya.salanna 
dayanan ve örneği tasdikli qağıda
ki mühür ve imzasını kullanan iz. 
mir ikinci Noteri Mehmet Emin Ere
ner, Bahçeliler hanındaki dairem
de ve iJimin bqmda iken saat on 
alb buçukta yanıma gelen, adı ve sa
nı lzmirde Faikpap mahallesinin 
Karakapı caddesinde on altı numa
ralı evde oturan Süleyman oğlu 
Mehmet Özben ve lzmirde F aikpa
f8 mahallesinin Kadı avlusu çıkma
zında 34 numaralı evde oturan Ah
met oğlu Hur§il adlı tabitlerle belli 
olan lzmirde Karata§ tramvay cad
desinde 356 numaralı evi kendilerine 
.kanuni ikametgah ittihaz eyliyen 
Avram oğulları Y usef Ninyo ve İsak 
Ninyo baştan a§ağı tarafımdan ya. 
zılmak üzere anlatacakları gibi bir 
§irket mukavelesi yapmaldığımı 
istediler.. Yasanın aradığı gibi ken
dilerini ve şahitlerini ergin ve ol
ıun gördüm .• İsteklerinin ne oldu
ğunu sordum.. Müttefikan benim 
ve f8}ıitlerin yanında ıöz aldılar.-. 
Ve dediler ki : 

Mukavelename -ıartlarını §Öyle 
tespit ettik : 

M. 1 - Akitler kollektif. mahiye
tinde bir §irket akdettiklerini ve bu 
irketc ha ka bir şirketin dahil bu· 
lunmadığını müttefikan beyan eder-
ler.. • 

M. 2 - l§bu irketin merkezi tz
mirde ve merkezi muamelatı lz
mirde Balcılarda Piyaloğlu ha
nında dokuz numaralı dairesinde
dir .. 

M. 3 - Bu şirketin unvanı :Yu
sef ve İsak Ninyodur .. 

M. 4 - Her şerik şirket unvanı 
kullanmak suretiyle §İrketi teahhüt 
altın koyacak her türlü muamelat 
ve ukudatı havi evrakı münferiden 
imzaya mezundur .. 

M. 5 - Bu şirket her türlü ham 
deri, yün, yapağı alım satımı ve ko
misyonculuğu ile i§tigal edecektir. 

M. 6 - Bu şirketin nermayesi iki 
bin 2000 Türk lirasından ibaret olup 
bin lirası Yusef Ninyo ve bin lirası 
lsak Ninyo taraflarmdan nal{den vn
zedilmİ§tİr .. 

M. 7 - Şirketin kar ve zarar ya
rı yarıya iki şerike aittir .. 

J. KALOMENI 

Gazi Bulvarı - Borsa sarayı 
karşısında : Telefon No. 3402 

IZMIR 
Her cin• el ve elektrikle 

müteharrik YAZI ve HESAP 
makineleri mükemmel ve temi
natlı olarak tamir edilir. 

Devair için daimi abonman 
kaydedilir. 

ÇEŞME 
Ihcalarında 

iki kat ve tek katlı evler, ban

yo ıulariyle birlikte aahhktır. 

Taliplerin ılıcalarda Bay Hüsa
meddine müracaatları. 

1-15 (1302) 

Kemalpaşa icra Memurluğun
dan: 

Sadıktan müdevver Azmi ve A
dile 1155 lira borçlu Örenden or
mancı oğlu ölü Rıza namında ka
yıtlı 26/5/937 tarihli ve 41 numa
ralı tapuya müstenit Örenin Kurt· 
tepesi mevkiinde şarkan yol, gar
ben Himmet oğlu Ahmet, şim.alen 
kör Musa, cenuben Himmet oğlu 
Ahmet bağlariyle mahdut 2 hek. 
tar, 6191 metre murabbaı ve 3000 
lira muhammen kıymetli bir kıt'a 
ve ayni mevkide 26/5/937 tarih 
ve 42 numaralı tapuya müstenit 
~arkan Hvcı Ahmet kızı Zehra, 
gnrben cebe!, çimalen f-"Iuztafo 
kızı Fatma cenuben Hacı Ahmet 
kızı Zehra bağlariylc mahdut 
3216 rnetre murabbaı 900 lira mu· 
hnmmen kıymetli bir ki cem'an 
iki kıt'a çekirdeksiz aşı üzüm ba· 
i;ı satılmak üzere müzayedeye ve· 
rilmiştir. 

YENIASllt 

Pamuk 
Nazarı 

Fabrikatörlerinin 
dikkatine 

PLATT 
Fabrikasının Namdar 

CIKRIKLARINI ve bilcümle YEDEK AKSAMINI 
UMUM ACENT ASINDAN bu ıene temin edebilirıiniz 

ADRES: 

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

Singer dikis makinalan kumpanyaaı kartıaında 
Telefon: 2413 Poıta kutuıu : 234 tzMIR ,_. ...... ••••ısm ......... _. .... em .. .__,, 

Salih~i Kurşunlu Banyoları 
.................. Mlll ........... ... 

Şifa hassaları muhitimizdf\ tecrübe ile ııabit olan 

Salihlinin 
MEŞHUR 

URŞUNLU Ilıcaları 
Faaliyettedir 

Ht!r türlü istirhat mevcuttur. Mükemmel otel, lokanta ga· 
zino hülasa her türlü ihtiyaç ve konfor vardır. Banyo!arrla 
bol bahçecik suyu bulunur. Banyo dairesinin hususi otomo
bili Sal hli istasyonunda emre amadedir. Her nileye müsta-
kil oda verilir. 

Fiatler: Banyo dahil olmak üzere: insan başına otelde kar· 

yo~a 100-75 diğer lusımlnrda gene insan başına yataksız 
1 inci 50, ikinci 40, üçüncü 30 kuruştı..ır. · 

Müsteciri : KEMAHLI AHMET HAMDI VE ALI BALCJ 

M. 8 - Bu şirket bir ağustos bin 
dokuz yüz otuz yedi tarihinden bil
itibar be§ sene müddetle devm ede
cektir .. 

1 /9/937 tarihine müsadif çar
şamba günü saat 11 den 12 ye ya
pılacak birinci artırmada teklif 
edilecek bedel muhammen kıy
metin yüzde 75 ini bulduğu tak· 
dirde ihale edilecektir. Noksan 
bir bedel teklifi halinde müşteri- .ı...tıL'ai.'lııLO..ıliılid~;.ıQliiıiU~~~Llı.1~~.ıw1t11aa 

M. 9 - Her §erik iki ay evvel tah. 
riren haber vermek suretiyle şirketle 
olan a.le.'.msını kesmekte muhtardır. 
Bu takdirde derhal bir blanço tan
zim olunarak matliibat ve düyunatı 
irket tespit ve alacaklar tahsil 

ve borçlar tnmamen ödendikten 
sonra mevcudat ya aynen ve ya
hut nakde tahvil edilmek suretiyle 
nakden ve musavat üzere taksim 
ve tevzi olunacaktır .. 

M. 1 O - Her sene kiınunuevve· 
linin sonunda bir blanço tanzim 
olunarak kar ve zarar tahkkuk etti
rilecek ve kar olduğu takdirde her 
terik hissesini alabilecektir .. 

M. 11 - Şirket müddetinin bit
mesi, veya diğer her hangi bir su
retle §ir!<etin feshi veya infisahı ha
linde mevcut mallar iki müsavi kıs
mı taksim olunarak aynen veya be
delen taksim edilecektir .. 

Madde. 12 - Mukavelenin hita
mından iki ay evvel hiç bir şerik 
feshi ihbar etmezse şirket daha be§ 
sene müddetle devam etmiı sayıla
caktır .. 

Madde. 13 - Bu mukavelenin 
tatbikatından mütehaddis her tür· 
lü ihtilafların mercii hal ve faslı 
!zmir ticaret mahkemesi ve şerik
lerin şahıslarına yapılacak her tür
lü tebligat için de bu mukavelede 
gösterdihleri adres kanuni iknmet
gah ad ve kabul edilmiştir .• 

Akitler başka lfü diyecekleri ol
madığını beyan ve ikrar etmeleri 
üzerine bu mukavelename resen 
tanzim ve hazır olanlar yanında 
açıkça okundu.. Meal ve mündere
catının talep ve nrzularına tama
men uygun olduğunu ikrar ve ka

nin mülzemiyeti baki kalmak şar
tiyle artırma 15 gün uzatılır. 
16/9/937 tarihine müsadif per· 
şembe günü ayni saatte yapılacak 
ikinci artırmasında teklif edile· 
cek en son bedel yine muhammen 
kıymetin yüzde 75 i bulmadığı 
takdirde satış düşürülerek 2280 
numaralı kanuna tevfikan borç 
beş sene taksite bağlanacaktır. 

Almak isteyenlerin ihale vakit
lerinde muhammen kıymete göre 
yüzde yedi buçuk nisbetinde te
minat akçesiyle Kemalpasa icra 
dairesinde hazır bulunmaİarı ve 
fazla izahat isteyenlerin hu gün
den itibaren açık bulunan şartna
meyi görüp tetkik eylemeleri ve 
bu mülk üzerinde bir g\ına hak ve 
alacak iddiasında bulunanların 
20 gün zarfında icra dairesine 
müracaatları aksi halde hakları 
tapu ıicilliyle sabit olmayanların 
paylaşmadan hariç tutulacakları 
ilan olunur. 1419 

Paris fakü lesinden diplomalı' 
Diş lablplerl 

Memleket lıastanesı dış tabıhi 

Muzaffer Eroğul 
VE 

Kt:\nıal Çetindağ 
Hasta 'arını her gün sabah 

saat dokuzdan başhyarak 
Beyler - Numan zade S. 21 
numaralı muayenehanelerinde 
kabul eder!er. 

Telefon : 3921 

bul ettikten sonra eltını hepimiz im- uygun olduğu tasdik blındı.1937 
za ettik ve mühürledik.. senesı temmuz ayının yirmi üçün-

Gencl sayı : 7259 cü cuma günü .. 
Özel sayı : 7 /113 İzmir lkinci Noteri resmi mühü· 
Bu mukavelename suretinin dai- rü ve M. Emin Erener imzası .• 

Yede aklı 7259 genel sayılı aslına (1415) 2632 

iLAN 
Manisa skin müdür öğünden: 

Keşif 
bedeli 

Mevkii Tip Cinsi Tek ev Lira 
Salihli kazası Yeşilova köyiinde 3 Kerpiç 4 1836 
Akhisar kazası merkezinde 2 Kargir 3 1593 
Akhisar Marmara nahiyesinde 2 Kargir 5 2655 
Akhisar Palamut nahiyesinde 2 » 2 1062 
Akhisar Selendi köyünde 4 » 12 5316 
Akhisar Sakarkaya köyünde 4 » 3 1329 
Akhisarın Mecidiye köyünde 4 » 1 443 
Akhisarın Dere köyünde 4 » 1 443 

1 - Yukarıda yazılı yerlerde göçmen evleri İnşa edilecektir. 
13/ ağustos /937 tarihine müsadif cuma günü saat 15,30 da Mani
ıa iskan Müdürlüğünde her kaza ayrı ayrı ihale edilmek için açık 
eksiltme ile münakasaları yapılacaktır. 

2 - İnfa edilecek ifbu evlerin keresteleri de dahil olduğu halde 
bilumum malzemesi müteahhidine ait olmak üzere İnşaat anahtar· 
ları l'"''lim edilmek suretiyle yapılacaktır. 

3 - istekliler yukarıda yazılı kıymetlere göre % 7,5 nisbetinde 
teminat akçesini teslimi vezne etmeğe mecburdurlar. 

4 - Bu evlere ait kefifnamelerini fenni ve idari ve münakasa 
,artnamelerini ve planlarını istekliler Maniıa İskan Müdürlüğünde, 
Akhisar ve Salihli kaymakamlıklarında görebilirler. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin umumi tarifata gere vesaikini ko
misyona ibraz ve 2490 sayılı kanun ahkamına riayet etmeleri ilan 
olunur. 31-4 2618 (1417) 

D o yç e O r i a n t b a n k 
Dl~ESDNER BANK ŞUBESi 

IZ i 
.MERKEZİ : 1U~RIJ1N 

Almanyada 175 Subesl Meucutiar 
ı:;,,unayo ve ihtiyat akçesi 

165,000,000 Raybsmnrk 
Tiirkiyede Şnbeleri: lSTA.NBUJ-' ve lZ.MlR 

MıınrJa ŞnbeJerı: IiAHlllE ve lSKEND.ERll'E 
Her türlü hnııka moamelAtnı ifa ve knlml eder 
c ALMA.ı..1 Y.Al>.A. seyahat, ikamet, tahsil 'fO saire için 

tıernitlo R EG TSTRRM ARK sntılır. • 1)-h 

Bir Gripin almadan evweı 

lstırabm ve ağnnın en 
fiddetlisini en kolay. en 
çabuk ve en ucuz geçir· 
menin çareıi bir kaıe 

GRıPıN almakhr, mideyi 

bozmaz, b6breklerl kalbi 
yormaz. 

Aldıktan bet dakika ıoore - ·····-·---··--··--··--····.-

Ucuz - Tesirli - Zararsız 

GRIPIN 

BBISTOL 
BEYOOLUNDA 

Bristol Oteli 
••••••••••••••• 

SiRKECiDE 
• s anıye 

OTEL l 
••••••••••••••• 

Bu her iki otelin müsteciri 
TOrkiyenin en eski otelcisi 

BAY OMER LUTFIDIR 
••••••••••••••• 

Kırk iki sene!ik tecrübeli ida· 
ıe ile bütiln EQ-~ halkına ken· 
dislni sevdirmiştir. 

OtWierlndc m!safir kalanlar, 
~endi evlerindeki rahatı bu· 
/ur?ar. 

BirçolI hucuaiyetlerine ilaveten 
fiatlar m 6thiş ucuzdur. 

Her işte kullanılan 

zo A 
Maden kömürü 

Her cins kömür perakende suretile rekabet kabul el' 
mez fiatler dahilinde satılmaktadır. 

Adres: Kestane pazarı Bardakçılar sokak numara 12 
F. PERPİNY AN • 

T. C. Ziraat Bankası lzmir şu" 
besinden : 

Hükümete ait buğdayların Alsancaktaki büyük antrepolşft 
konma ve çıkarılmalariyle nakliyeleri açık eksiltme ile 16/8/93 .• 
pazartesi günü saat 15 de Bankada toplanacak: komisyon 111aJ'

1 

fetiyle istekleriyle ihale edilecektir. · 
Taliplerin 16/8/937 saat 12 ye kadar Bankada me

0

vcut fart· 
~ameyi görerek 500 lira teminat akçeleriyle birlikte mezkur tı• 
rıhte bankada bulunmaları ilan olunur. 

e 29-30-31 2582 (1405) / 

iLAN 
il Daimi encümeninden: 11' 

(9412) lira açın tutarlı olup açık eksiltmeğe konulmuf ol'~ilO' 
mir - Menemen - Bergama yolunun 20+000 - 25+000 ,Jı 
metreleri Maıındaki fosenin esaslı onarılmasına istekli çıkıı1 el'' 
ğından ötürü 2490 ıayılı yasanın 43 üncü maddesi ~ereğince 1ş5~ siltme müddeti (10) gün uzatıldığından isteklilerin adı geÇeıt eti' 
hükümlerine göre hazırlayl\cakları teminat ve müteahhitlik .. "' ff''I 
caret odası belgelerile birlikte 9/ Ağustos/937 pazartesi gü(~4t6) 
11 de ti daimi encümenine bat vurulması. 2637 

lzmir Gümrükleri baş müdürW' 
ğünden:. . o' 

1 B D. k .. ı .. ~ .... l 1 h lAt th t G" rülderıı1 - aş ıre tor ugumuz e t a a ve raca. um , 
açık bulunan daktiloluk vazifelerine memur a1macaktır. 51 ı~; 

2- Bir dilekçe ile talip olanların bu husus'.a ibraz olunf11ıı,,e ıı 
zım gelen evrakı müsbitelerinin nelerden ibı.uet olduğun~n tct~,ıı.1· 
gibi şeraiti haiz bulunacaklarının öğrenmek üzere Baş Dıre 
ğümüze müracaatları lazımdır. d dı'' 1t1 

3 - İmtihan günü 16/8/937 pazartesi günü saat 13.30 ı.ıeif'"·• 
4 - Baf Direktörlükten öğrenilerek tanzimi icap ede~b 8ıı IJ 

müıbiteleriıı nihayet ağustosun 13 üncü gününe kadar 1(l~ıS) 
zımdır. . . 31·1-3 (2625) 


