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ı loıtiyaz sahibi : ŞEVKET BıLGİN 
Başaıuharrir ve umumi neşriyat müdürü: 

, _ HAKKI OCAKOGLU __ _ 
1 

_ .a.:aoıv:e: ŞE:~İTİ 1 

~~Varn mUddetlrürkiye içinlHariç ıçin 
_ &netık . . . . 1300 2800 
_Altı avı~.-.-.-. 700 --noo 

TELEFON : 2&97 

• 
·----·-- ·- - - ---- --, 

Scnt;~, 

, Türk borç tahvilleri 
! Istanbul. 2 (Telefonla) - Fra11sacla bawoste-

1 
(Ten T~a.H_ buhranın a~isleri bor~ada kendini f/Ös-·

1 termıştır. Buhran bıllıassa Turk borçları tah-
I villeri Ü.erinde tesirini gösternn§tir. Tahı•tll4!r 

15.90 kadar diiştiikten sonra 16.10 da kapar) 
mıştır. ~ _ J 

Fiati _(5) kuruttur Cumhuriyetin Ve Cumhuriyet Eserininin Bekçisi, Sabahlan Çıkar Siyasi Gazetedir 
-· ·-- - ----·- ----------- . ------

YENl ASIR Matbaasında basılmıttır. 

B. CIANONUN ANKARA SEY AHA Ti 

Ayni tarihte 
Başvekili de 

Romanya 
gelecektir 

iki bayramımızda Ankarada nazır Cümhuriyet 
Yapılacak geçit resminde hazır 

Benzin ucuzlu ğ-; ':=-:"'.':~~~":1'&'7';~ 
Otob" d Us tarifelerinde ne-
~ t.esirini göstermiyor? 

L.tılnı nzın Ve petrol fiatlerinin ucuz· 
b.ılıııJıj:nın başlıca sebebi, hayat 
Ye.tı ıgını gidermektir. Devlet ha
k~11 b ~~u:datmak için fırsat ve im
t<ı ka~ ukÇa bütçeden fedakarlıkla
Yor .. F an.ın~kta tereddüt göstermi-, 
~ la edakarlık mukabili alınan 
bit ht rın da pek haklı olarak büyük 
htılrıı<lasa.aiyetle tatbiki hedefine ulaş· 
._, asını b" .. k . 1 "'iy0 utun uvvetıy e arzu 
'kip ~.. Ucuzluk kararını müte
tc 'l>cr·İvlct teşkilatına, belediyele
Yılte.~ ek ~'?irler hep bu hassasiyeti 
tarıı1 a ıçındir .. lzmir vilayet ma
•ııotq v~ belediyemiz cidden bu hu· 
leyle~. 

1
cn gelen bütün gayreti ear

~I ı~ erdir.. 

bulunacak 

~bili etın, mühim bir fedakarlık mu· 
he.]lı.,n V~rd!ği karardan tamamen 
~İye b'tıfade edebilmesi için, be
lıyle k ıUat benzin eatmak sure· 
~ilde fj~nıpan!aların diledikleri ııe
lıltııek t tespıt etmelerine veya et· 

Dr. Ara.ıı • Kont Ci<ıno Mildno müldkatında 

1>» rne b · · -ııi c urıyetı yaratmalarına 

~"frak ~lb~ğa çalışmaktadır .. Mu
Qk bi!nı? 8 ılecek mi? Bunu şimdi
r~gi~~onız .• Bu cihetlere bir di
ıı~ıı ~~/0ktur.. Ancak bu ucuz
~İrint1 1.~ Vasıtalarında kuvvetle 
'ttk&rd ııoatennesi icap edeceği de N· ır •. 
t ıtck;rn Be . 
~rııUz ta . • ledıye encümeni beş 
. t 0 L k rihınden itibaren mute-lf ""a. .. . 1 •letiııd Uzere otomobil taksi ta· 

latq11b •1 ı!;'nı:ilat kararı vermiştir. lııtıtır., u lediyesi de aynini yap· 

l'f llcıızin 
1 t •lcr;11 · Ucuzluğu, otomobil ta
ı;ıı • ın ten~·ı· . . . d'". 
de~e lled ·~ı ını ıcap ettır ıgı 

kışiklik en otobüs ücretlerinde bir 
~ Oı.,trı ?aPnııyor? 
~<ltlıklar~ ıl nisbeten daha fazla 

it bir '\> Vatandaşların kullandık· 
~ Ortq haİJ~adır .. 
~~ Reliri k 1 Vatandaşlarla, memur
~ rı, lltrı ı; olan büyük halle taba-

:!; Yer ai" eler, halk daima otobüs
t ı"lob;: nıaktadırlar. 
'llıı. ~· ta 'f . tı ır bir k rı elerıyle halkımızın 
4•"-J e ser. . •~ •-~ k .... "Yh ıyetı aıaxadardır. Bi-

ı:1 la.rıırı ' h taksi~rden evvel bu 
l'ı lı)ırıaa1 e 1~rnmıyetle göz önünde 

~~hiç ilişi) azı~ ~elirken otobüs· 
(ı;11/lerde nıenııştır. Bundan başka 
l~tıı •z Rib; K uzurı uzadıya izah etti
biı "lrc]ik' arvıyakaya on altı ki
~ llıC&a,f \>e oldukÇa yolljrı bozuk 0td "Ye o k 
) 01 .?tı Rib. n uruş alın ığı halde 

İstanbul, 2 (Telefonla) - ltalyan pa- Meclisinin açılışında hazır 
yıtabtından bildirildiğine göre Italya tır. 

hariciye nazırı Kont Cianonun Ankara Ayni tarihte Romanya başvekili B. 
seyahati için daha şimdiden hazırlık- Tatareskonun da .Ankaraya gelerek 
!ara başlanmıştır. Kont Ciano Ankara- resmi bir ziyarette bulunması muluır-
da dört gün kalacak ve Büyük Millet - Sonu üçiincü sahifede -

Benzin - Petrol Meselesi 

Benzin ve petrol narkına 
ilaveler yapılmıştır 

Hususi bir komisyon acentaların 
müracaatini tetkik 

Şehrimizde petrol ve benzin satışı ya
pan acenteler müşterek bir istida ile 
belediyeye mliracaatte bulunarak bazı 
maruzatta bulunmuşlardır. Acenteler 
benzine ve petrolıı konulan narhın çok 
noksan olduğunu, İstanbul ve Ankara
da petrol ve benzin satışının lzınirde 
konulan narhın fevkinde olduğunu, son 
günlerde A vrupada petrol ve benzin fi. 
atlerinde hissedilecek derecede bir te
reffü kaydedildiğini bildirmişlerdir. 

Belediye riyaseti bu işte esaslı suret
te tetkikler yapılmasını muvafık gör
müştür. Bu müracaatle birlikte pet
rol ve benzin işi hususi bir komisyonda 
tetkik edilecektir.Komisyon bugün faali
yete geçecek, beynelmilel petrol ve ben
zin piyasalarındaki fiat farklarını tes
bit edeceği gibi tstanbul ve Ankarada 

- SONU 1K1NC1 SAHiFEDE -

edecek 

b;r ~tiııd~ ~.aYet mükemmel bir 
~.,~er İçin be uç buçuk kilometrelik 
~ "ntılc: ş kuruş alınmasını hak 
h;1\bu1nı1;efhuınlariyle telife im
%1 .. ılol'rıc'-orl~kz.. Hatta Kordonun 
h. ~ıı"" "" ı . . k "ı~tb llız . Yerını ateylemiş ,, 
a<lt;ıı,:taurı~ Yıne beş kuruş verıneğe 

1 Otobt .~eşk~ .. e B
1
u cihet ayrıca bir 

~tı U&r") yer .. 
r •tıı,..,. .u erin .. . .. 
1 tıc h~" Zir zarar ettıgı aoy-

~"';ıJı lıcutrı ~Zararlı bir işin üze
n l.ı{· lia.lbuk .1eınez. Bilakis ondan 
~·c~~t ~"ga) 1 lz~irde otobüsler 
~lııı1 ~tı red~ıştır kı, belediye mü
• b · hı., eylemek ıztırarında 
ı .. '-"'tı~· c ~~ı..·ltı hah 1 . 
lt~ tı iıı a ı ıken kazanan ve bu 
' S Yakın~ların benzinde yüzde 

' 0ıvu lKı" Ucuzluk elde eyle
lfA. Net SAHJFEDE -

('ı KKJ 0CAKOGLU • 

Sıcaklar 
Gittikce 

' 
artıyor 

DUn Kadıköyünde iki ki'I 
sıcaktan öldU 

İstanbul, 2 (Telefonla) - Şehrimiz

Gürüıtü koparan makale 

Mussoliniye · atfedilen 
makalede neler var? 

de şiddetli sıcaklar hüküm sürüyor Bu- lngı·ı,·z a Jem ı' 
gün gölgede hararet derecesi otuz beşe uı 

çıkmıştır. Kadıköyünde vapur bekle- • l müdahalesine sô:f 
• 

lmekte olan iki kişi sıcağın tesirinde~ ınsan ar 
kalp sektesi neticesinde iı1ınüşlerdir. 

1 
__ _.._.,.....-• ...,, 

ınanırmış .. 
Bir İngiliz itliıni müthiş bir sıcak dal

gasmın Avrupayı tehdit edeceğini söy- •=·0=-c,~~'
lemiştir. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••• 

HARP 
F elô:keti gittikçe 

yaklaşıyor 

lsveç hükümeti 
MUdafaa tertibatını ta
mamlamıya karar verdi 

Napoliden bir göriiniış 
Roma, 2 (H.T) - İtalyanın İspanya 1936 Ağustos ayına, Fransa ve ln~ı ,,.,.. 

' meselesinde v&ziyetini izah için •Popolo renin bize ademi müdahale teklifin•J.ı 
d'Italla• gazetesinde lntiş:ır eden maka- bulundukları zamana dönnıeliyız. 

1sveç Veliaht• Prens Güstav Adolf 
İstanbul, 2 (Telefonla) - Bugün Av

ruparun sansasyonel hAdisesi, İsveç ka
binesjnin toplantısında \alınan mühim 
kararlardır. İsveç kabinesi A vrupad:ı
ki durumu gözden geçirerek Avrupa-

lenin tam metni şudur: Bu teklüe İtalya ve Almanya şu r~· 
Gerek Burgos, gerekse Valensiya vahı vermişlerdi: cPekMa, fakat ademi 

lehinde çarpış~n gönUllülPrin geri çn- müdahalenin müessir olmasını ve ou 
ğırılmasına matuf bir tngfüz - FransıL siyasetin facialı bir komedi halini al
proje!l karşısındayız. Fakat bu me- mamasını istiyorsanız gônüllü kaydinl, 
sele neden şimdi oıtaya çıkıyor7 te"8nüt mitinglerini, kızıllar lehlndlkl 

Bu mUhlm suale cevap vermek için - Sonu beşinri Jahifede -

imtihanların neticesi alındı 

Orta okullarda muvaf
fak olanlar yüzde ''79,, 

~~~~~a:,1{d~::~i~~ r:i~~~ y~ Kültür Bakanlığı tabiat bilgisi 
ordusunun tensikiyle müdafaa tertiba- h kk J k h / 
tının tamamlanmasını kararlaşt~tır. a ınua veni itap azır ıyor 
İstokho!m, 2 (A.A) - 1842 denl><!rl Liselerde bakalorya imtihanlarının 

bugünkü şeklinde mevcut olan İsveç neticesi ancak aah ııunü talebeye bildi- j, 
ordusu erklinı harbiyes.i 1 Temmuzdan rilecektir .. Erkek lisesinde neticeler im-
itibaren y · k • · e hü enı as en nızamnam - ti.han ak.tamı tasnif edilecek, eıteai gü~ 
kümleri mucibince ilga edilerek yel'ine nü talebe karnelerine ııeçirilecekı ... 
General Tlıornell tarafından idare edile- Yapılan bir hesaba ııöre orta mek-
cek olan ye · .. daf kanı harbiye.i . nı mu aa er • teplerde bakaloryaya dahil bulunmı• 
kaGım olmaktadır. . yan sıoıfların imtihanlarında dönenler 

eneral Tlıomell kara denız ve lıa- • ı k .. d · b" d' A har ' ' vasatı o ara yuz e yırmı ır ır .• n-
va eklit şubesi vazifelerini nefsinde cak bazı mekteplerde muallimler bu ne
toplıyacak ve erkanı harbiye hava mü- . d ı dıkl ·ı · .. daf . tJce en memnun o ma arını ı erı su-
l ::,~sı .ıle birlikte ~a~iyat istihbarat, rüyorlar. Çünkü bir çok talebelerin ha-

bşal .' ~Üre, harp tarihı ve fotograf şu- kiki ders durumları ders senesi esn..sın-
e erını ihtiva edecektir. . . · 

•••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••• da kontrol edılememışhr .• 

lzmir r 

Telef on şebekesi 

*** Ankara, l (A.A) - Kültür bakanlığı 
ilk okulların tabiat bilgisi dersleri İçin 
yeni ilk okul müfredat programına ııö
J"e bir MTi kitap hazı1lanmasını altı ay 
önce müsabakaya koymuştu. 

Müsabakanın müddeti dün akşam so- Şehrimiz liselerinde imtihan teri döl,~71 
SONU 1K1NC1 SAH1FEDE - çocuklar 

Rahmin haricinde gebelik 

Karşıyakada bir kadın 
bil: y üzden sönüp gitti 

Hadise vaktinde teşhis edilseydi -------Tababette Operasyon Sezayen adı verilen ameliye 
ile çocuğu almak, anayı da kurtarmak mUmkUndU 
Karşıyakada Bn. Emine isminde bir 

kadının gayri tabii gebelik yüzünden 
vefat ettiği cUmhuriyet müddeiumu
miliğince haber alınmıştır. Adliye h!i
dise ile yakından alakadar olarak, bu 
şüpheli ölüm vak'ası karşısında Bn. 
Eıninenin cesedine otopsi yaptırmıştır. 

kan kaybetmek sınetlyle ölılııili inta9 
ettiği anlaşılnuştır. 

Öğrenildiğine gür~ rahmin h:rrieinde 
gebelik vaktinde teşhis konulmak ar
hyle fazla tehlikeli değildir. Maliinıat

larına müracaat ettiğimiz doktorlar İz· 
mirde hazan bu gibi vak'alarla karş:· 
!aştıklarını bildirmişlerdir. 

1~ 1:r.?CUKLAR 
,,, <ı :tı .. ı d 

•ııc, a ağımız sayfa 
•ayfamızdadır 

Dünden itibaren lise talebelerinin a.ııkerlik kampları b<ı§lam14tır. Kültür l13esi talebeleri Kızılçulluda kamp kur
muşlardır. On beş günlük kamp miiddeti içinde gençler, diaiplin altında ktndilerine uzatılan vazifeyi b<ı§armıya ça• 
l14acaklardır. Talebeler askeri kamplardan aıhhatçe de istifade etmektedirlCt'.Fotografta kampa çıkan talebeleri gü-

Otopside, Em.inenin rahminde tc~~k
kül etmesi lıizımgelen çocuğun •nefiu 
denilen yumurtalıklarda teşekkül etti
ği gllrtilmüştilr. Rahmin haricindeki ge
belik hfülisesi, zamanında ebesi tara
fından muayene edilerek vaktinde ha
dlsenin tayin edilememsinden ve fazla 

Rahim harici gebeliği tababet ale
minde «Operation Sezarien) adı veri· 
len ameliye ile ve çocuğunu alarak An• 
nesini kurtarmak mümkün olurdu, Ta
rihte meşhur •Sezan ın da bu şekilde 
doğduğu müsbettır. 

rüyorsunuz. 
' . 



Benzin ucuzluğu ..... 
Otobüs tarifelerinde ne
den tesirini göstermiyor? 
-BAŞT ARAFI 1 iNCi SAHlFEDE
dikten ıonra ne kazanacaklarını dü
tünmek çok basit bir meseledir. 

Ucuzluktan halle. aleyhine üç beş 
kişiyi fazla kazandırmak müsamaha 
ile kar11lanamaz.. 

Devletin maksadı, ucuzluktan 
tam ve kamil şekilde halkın isti
fadesini temin eylemektir. 

Hadise ne kadar ehemmiyetsiz 
de görülse, fedakarlığın bir zerresi
ni halkın umumuna teşmilden geri 
kalmak, diğer sahalarda gösterilen 
hassasiyetle tezat teşkil eder. 

Prensip itibariyle behemehal ucuz
luğun otobüs tarifelerinde de tesiri
ni göstertmek l8zımdır. Aksi takdir
de halk arasında makus ve mevzii 
bazı yanlış düşüncelerin uyanma
sına yol açılmış olur •. Sonra da be
lediyemizin hassasiyetinde bir gedik 
noktası bırakır .. 

RAKKIOCAKOCLU 

Selçukta 
işleri büyü 

gösteriyo 
Köy 
inkişaf 

Selçuk ( Hususi) - Bir çoklarJ.Jlld 
hatta müne\'verlerimizin bir klSfI11 b • • T ) b ı yurdumuzun uzak ve yakın kiiÇ Maliye · Vekaletinin tamımı a e e er olsa önemli p~rçalann• tanıı~ 

Tenzilatlı tarifelerden Mesela bl'll çok defa Selçuk 11ahiY. 

Komı.syoncul. ar nasıl istifade edeceklerdir :~~~;~:w::;~d~~~~ ıncrk~ 
Bence yurdun önemli köşeleriJll , Seyahat edecek talebeler dev- if o H " • A b • ı ki ? let nakil vasıtalarında tenz\- mmak ve tanıtmak milli bir ·•az' e -

USUSJ vergıye ta 1 o aca ar• ~a!lı tarifeden is.tifade ~tmek ge~e~.dii ünce ile E e bol esinin ~ 
h b d ıçın okullarca vesıka venlme- ş . . . g . g Selç\I mu ase e e 1 . d t dd"d d" ''ld" w" .. bakımdan mlilum hır yen olan • • • sın e ere u e uşu ugu go- h 'f 1 · A okı:> 

B. l: Y J ) ... ydan e ·ı llenıeSt JStenıyoı• "l .. ·· K"l" d' kt" 1·· mu teli yazılarıma Ycnı sır lrÇOK memurlar an iŞ ıga me V Ti 1 ı ru mu,tur. u tur ıre or u- ~ ~ Selç 
" · • · · A · ğünden bütün okullar direktör- cularına tanıtmaga çalışacagım. 

4 arasında terfi ve Komısyonculardan konsınyas- messillenne taallUk etmektedır .. Bu l "kl . .. d ·ı b" t . İzmir-Aydın dcmiryolu üzerinde 
~ıakı.lle ld yon uretiyle İ! yapanlarla ko- mümessillerin komisyon üzerine İ§ du terlmbe lgon erı.eln lır am~ıkn- nufuslu oldukça büyük bir nahiye ırıc '• r yapı 1 . k b·ı· d · . l k d"l · · k · ı e e. e e ere verı ece! vesı ~a . J1l mısyon mu a ı ın e ış yapan t ıca- yapma an, en ı ennın omısyon- , "'dd l . . .. d d'" 't kezidir. Her çeşit ziranle elverişli . H A uh b "d" ı·· b ika .. ·ıı · · ·· dded'l l · · · tt" T' mu et erınm uç ey an or a ya ;.:ı uswı m ase e mu ur u- ret ve fa r mumessı cnnm mu- cu a ı me crını ıcap e ırmez. ı- k I ld w "lk t bıt bir ovn~·a malik olan Selçuk 

- " d l d b · ki" • · · d .. ili · ld çı arı mıf o ugu ve ı ve or a " gun e memur ar arasın a azı kellefiyet şe ınm tayının e nazarı caret mumess erı, mensup o u- 1 d 
1
. k l t l b l · · k l bakımdan mühim bir faaliyete 

t f . · ı ı M·· 1 
• ktalar h ki w • than . ·ı erece ı o u a e e erımn o u -er ı ve tayın er yapı mıştır. un- 1 dıkkate alınacak no a an- gu tıcare eyı temsı ve muame- ' I 'k I k"l f 1 olur 

hal kırk lira asli maaşlı tah.. jda Maliye vekaletinden vilayete bir lelerini daima ticarethaneler ( na- tarkınıt 1

1
mah"lve nal} ki srure kıvule A~sıra 4000 8000 10000 13000 ' 

·ı b l w tahakk k . . . B d . . ı • ıl la r er e se er ı e ayrı aı a ı o - · • • .. sı ··f att'· r_neBmuTr UJı?Uf'kna . .u ~un gelmıştır. un a deniliyor 1 mınaek).lıcra ve y~pt ' ·ırı ~~b~le ~t: dan vesika getirmek suretiyle druı 18000 liraya yükselen köy bll~ 
Benzı•n _ Detro/ mu e ışı • ev ı , onun yerıne ki . ta , ı veya mumessı IA ır enm ta "ht •t•b d" t f l ı ı an ·kı adi bakundan i.Ilki r ı 35 I" l · d ·· · . . . ·r ed 1 ı o rı en ı ı aren oı· ay zar m- ' r ın ı Le; 

.. ıRra m~f a varı ~t mb~~ey: 2395 num~8;11 ~fıkraunun Ye?~cı j Tın:'zalarının .. yan.ılıl1a .1 avle ler e~ ... da tenzilattan istifade edecekleri doğru gittiğini gösterir. 

l • yızı emzı, onun yerme ırıncı maddesinin bınncı sı mucibın- ıcaret mumessı erı yanız mmıs- h t I b · b' d l · · ş günl d Selç kta şuurlu bir mese esı sınıf memurlardan Cemal onun ce beyanname usulünde vergiye tabi yon ve masraflarını abrlar.d ve ertlaake elnm kırh rerseyaı hı aıctı~nn: lı'veutın' ş-Lerı'dieoluyouruz. Bunun baj11 
. tah ·ı ••f • • Ad"l T . . 1 Bunl d" b" k t" h J e mu o ara e s Y " un .BAC::TARAFl l iNCi SAHiFEDE- yerme sı mu ettıfı ı op.. bulunan (Komısyoncu surctıy e ar na ıren ır aç ıcaret a- d b h kt ahru bırakıl- ~ .

1
. h. ..d .. 

1 
.. ğ ... , .~ıcthle 

....-,. t • 20 (' 1 · lar) ·ı · il debT 1 Fak t b e u a an m m amı ı na ıyc mu uru u \ eıuı 
bu sahada nlınan tedbirleri de gözden GPİ· onu~. 1crlınHd . ır:ın:k iı _yapan ._lm~ısyoncu l 1 e (Ko- neyı .

1
temds. e ıahırder~. l ah. b"u ' mamalarının nafıa vekaletince yin olunan Şirince baş öğretmeni .~;,> 

geçirecektir. a ıp, m~ a emış mısyon uzenne. muanı: e yap~n temsı ~n ~ .u 0 ~p • ıç ır muvafık görüldüğü bildirilmiştir. di Yurtseverin vukuflu idareci!@ 
Beledi d.:ı' • .. eni de dün gece- memurlu2una merkezde çalıtmak ticaret ve fabrika mumessillerı) zaman rakip vazıyetindeki tıcaret-

1 1
_

1
..... .. .. • • • • 't c 

ki topl:;:sın~r; ~::;::ve petrol satş üzere 20 lira maqla üçüncü ıı- hakkında on iki seri numaralı umu- haneler temsil olunamazlar. Tepec"k cinayeti k~.ud~rı ~o! dı~_tiyaıçlarınb ı nltes~ı_ .. . 
' nıf memurl d N bl"Wd ·ı izah w M dd • .. · oy ış crmın uzen e aşa mı.ı.:ı ... - ıı: .. 1 · nfaatine uycun ar an azım, mer- mi te ıg e verı en ata ragmen a e mevzuuna gıren mumea- lh~ Y:i k~~ ~ m~ B "n- kez varidat katipliğine 14 lira ma- bazı mahaller varidat dairelerince aitlerin tayin ve teıhisinde bunların Suçlular müdafaalarını gr?ı~la takibe baş~am~tır. Bi riıl 

dg e~tiL--.::.. __ arartrol 
8 ı··~ı · 1\--~ton afh lbrahim Gündüz tayin edil- alelade komisyoncularla Lu nevi ko- yaptıklan İf (Komisyonculuk) mu yapacaklardlr mızlik ve sağlık ışlerıne çok yele r1ııı: 

en 
1 

uan:n pe un 
1 
.... """ ~ • l d" · ik · ld w b ' h · t "st k taka • 

ü bu uk, benzin de hami on beş kuruş mı"' ~r ~· misyonculann vergiye sureti tabii- yoksa (Mümessıll ) mı o uguna Te ecikte azar yerinde bakkal ır . ~sıy~ go erere a . ü~den satılacaktır. Yani beş Jitre- lk.ıncı sınıf memurlarda~. olup yetinde tereddüde dütüldüğü ya- dikkat etmek lizundl!'·· Ticaret. ve Hüse;ini ö:dürmekle maznun bu ~.ıe:.ı takıbe sevk~~ektedı~. 
lik petrol şişeleri 75 kuruşa çıkarıl~ 2d0 '& maqla .. kadroda muıtah- pılan teftitlerden ve cereyan eden fabrika mümeuillerı de, temsil ~t- Burhan ile kendisine yardım ve . Mudur halkın muracaa:~ :ı<lerl 
tır. ~~ yan Muzeyyen • ve 8. Ha- muhaberelerden anlatılmakta ol- tikleri müesseseye mukavele ıle hatta onu bu cinayete teşvik et- hır ~euıketle karşılırarak . e clctedl' 

Belediye birkaç günlilk ihtiyacı kAr- ~ının aldıkları on yedıter buçuk duğundan keyfiyetin tavzihine lü- bağlıdır .. O müeueselerden aldıkları mekle maznun Nazif enin mulıa- sa hır zamanda yerme gettrrn lk 1 
la k kada be · t . tmist' lı.ra maa1lanna ikiter buçuk lira zum görülmü•tür salihiyet dairesinde hareket eder- k l . d"" .. d d Selçuklular ve civar köy ha 1 

şı yaca r nzın emın e ır. ] irm" 1. ık im I :r • f ,_,__ bil I eme erıne un agırceza a e- d 
1 

d k f ır B -:ı~ d benzin .... bel a· - zam a Y 
1 ıraya ç an a arı t v ____ ,. veraiıi kanunuı1un ler Komisyoncudan UIUIU'I - d"I · t" M"'dd · umA mti ür erin e i eragatc, mua _

1 u6 ..... e sa-,,ına c ıye<.-e k .. . . - ~% •e.· • • l vam e ı mış ır. u eıum ı . . . .. ·sfiı.ı 
d edil kt' le arrur etmıtbr. • yedinci maddesinin birinci fıkrnrı huas kendi namlarına lf yapmama- B S k" . dd" d t . ki halk ve yurt sevgısının olçü rJıf· cHvaınusi ece tteır. "ğ d 'ğimiz .. Münhal yetmi1 lira ücretli tah- mucibm"ce beyanname usulü ile v"'• lanna ve muamelelerini dalına tem- 'ı B. hev edı dı. • ıasını ıekr e mıf uvne ne büyük bir itimatla inarunışlı:ı us sure o ren ı e gore •1 luiu B ...,. - • ur an ının ceza anunun 

11 1 
• 

1 8 kumpanyalar, belediyeye mUra~antte 61 ?'emurıı· ı· '!~ t.lAbBmAetı'· OR~un giye tabi tutulan konıinyasyon su- sil. ~ttikleri müesseseye ızafe etme- ~448 inci matldesi mucibince tec- Tayy. are hangarı 
b··'' k1 b L-- h hangi . _ yerıne e ı ıra ucre e . ı ıza ti" le · k · onculard lendır · d"l · · · · · 1 wunma a eraucr er bır mu- • 1. •• ti" ah .1 re y l! yapan omısy an •· . . • zıye e ı mesını ıstemıflır. d"l 
zakereye girişmek nrzusundn değil- ye_!ımt ıra ~ere ' t ~ı memur- maksat müekkillerinin gönderdiği 3 - Kanunun yedmcı maddesın- ı Nazif enin alakası tesbit edi-, Cumaovasmda tesis e 1 ,. 

Ierdir. Ve mutlaka beş litrelik şişeler luguna t~sılda.r ~ım~_ıl Hakkı, mallan depo ve ardiyelerinde mu- de beyannameye. tibi olan !11ülc~J- Iemediğinden beraati talep edil- hava ista~yonu?daki tar; 
için 82,5 kuruş fint tesbitinde ısrar ~~un yerme5eıtıh.Iıra .u~ret~~ tel>: hafaza ederek (Kendi namına ve lefler arasında hır de (lt~alit, ib- miştir. Müdafaa için muhakeme 1 hangarının ıhalesı temmuzd 

~~~~ l~memuru ~~dlıl~uae~m~~lih~ma) ~~WM~m~n~~~n~ı~ ko-bo:~~~~a~~i~r~~gın=e~b:ı~r;a:h!~:ı~s;tı:r~· --!P:ıl:a:c:a;k;t;ır;·~~~~~~~~ *** cıbayet memurlukların.a teblıg üzerinden komisyonunu ve malın misyonculan ) ndan bahsedilmekte- • • 
Benzin sıkıntısı gün geçtikçe nrtllU\k- memurlarında~ ~uphı. ve A~: muhafaza ve &ab§ı için mutat olan dir.. K .. ı .. lere kereste ı· çı 
tadır. Bilhassa bu ihtiyaç mUJhakatta dullah, kırk lıra ucretlı teblıg masarifi alan ... ~ hesabına hareket Kanunun bu maddesinde mevzu- " oy U 
köylerde daha bariz şekilde kend:ni memurlu_lkarın~ B ... Abdurrahman ettiği müesseseye muntazaman he- ubahiı olan (tlhalat ve ihracat ko-
hissettirmektc ve bahusus köylerden ve Hayrı, ~ hra ucretle A~c~~!- aap veren §ahtslardır •. Komisyoncu misyoncuların) dan maksat, müek- • • •ı k 
kaza merkezlerine ve ıstasyonıara knr- paşa hususı muhaaeb~ kalıplı~: müekkilinden komiayonuyıe matın killerine ait emvalin ithal ve ihrac• iZi n verı ece 
puz naklinde kamyona olan ihtiyaç bu ne B. ~~et. oBu~erıfe teşblj~ muhafazası ve satı§ı için mutat itini yani bu malların ecnebi mem-
lUzumu daha çok nrttırmaktadır. Ilfr- me~ur UJı?Un!' : .usta !' a 1 masraflardan bqka müstahdem.İni leketlere sevk ve oralarda sabi- • A • • d• 
çok otomobil ve kamyonlar benzinsizlik tayın ve terfı:~~~:ı,erdır. ve >:azıhan~ vesairesi için m~sraf muı veya ecn~~ı. me~ıeketlerden Zıraat vekaletı tahmat ver ı 
yüzünden yollnrda kalmışlardır. T• t d namıyle bır ıey almaz. Bu nevı ko- mal abnması ı§mı kendı namlanna 

Belediyenin elinde kalmış olan Jki JC3fe 0 aSJ miıyoncular ticaret siciline komis- fakat müekkilleri hesabına icra eden .. I • • . h h . • dah"l" de hazırl• .. .. · · Al • ı--'- k 1 l .. '-'-! k · l d Koy erımızm emen epsm· çerçevesı ı ın .. yuz teneke bcnzın de dün kfimiit'n nıanyadc:ıkı panayıra yoncu o anıa ayıt ı o up mueıc.KJ- omısyoncu ar ır.. d lık h . . b" t im' vilayet orman Ol 
sarfcclilmiştir. • •• liyle aralarında bir komisyon muka- İthalat ve ihracat muame1ahm e ev.: ıam~n. ' a ır ınşa ve zı- .~~ .. am .~ • köytiil 

!zmirdcki vesaiti nakliye sahiplerinin yenı numuneler velesi bulunur. Ancak bir mükelle- bizzat kendi nam ve hesaplarına raat aletlerı ~mal etme~ ':e ~u~- lugune .gon~ermıf ve etle 
'k' .. .. .. · · --'- •• d k fin k · ) im .. kim l · h IAt !L---t lara benzer bır takım zıraı ıhtı- kerestelık agaçları ne sur I 1 ı uç gunluk ıhtiyaçlannı karşılayaCilK gon erece omısyoncu o up o adıgını tn- yapan se er ıt a a ve ~ l • 1 k . . d ki . . "t ahbitler e 
b · · .. · • h d in · ·ı· · k · · l b 1 dded ı yaç arı tatmın ey eme ıçm a- sece ermı ve mu a enzınlel'l vardır. Çunkil bunların co- Al dak' T'" k f t oda- ym ususun aya ız sıcı 1 tıcaret a- tacın o up un ann ma e mev- . w k l'" I la "'dd 

16 
ınukıat 

ğu her türlü ihtimali göz önünde lu- sındamanyha . •
1 t~r ıtcarodasına yıtlanna bakmakla iktifa olunmıya- zuubahis komisyoncularla kanıtı- ımlda ~gaca vke .• l~~1es!ey~. buzul m Pi an sa mu et ık. • 'bİ 

'k' .. .. .. . 'h. 1 n şe nmız ıcare ak h-'..!'-.. . . • . . . im ı~ d o ugunu ve oyu erımızm u ce- serbest ıahflara es ısı gı . tnrak ı ı uç gunluk bcnzın ı tıyaç arı- l b. ktu ta. r CUUKl vazıyetırun nevı ı§bga- n aması uızım ır.. I . A fi . _ . . ·,tif· 
ru birden temin etmiş bulunmaktadır- ge en ır me ~ • . d • line ve müekkiİi le akdedilm" olan Bu beyannameleri doğrudan doğ- reste erı aıgar.ı masra ~ t~mın vam olunacagını bıldırrn1 
1 Almanyada Turk tıcaret 0 

a ka l Y d f 11§. ka 8 müekkill . b sabına etmek zaruretınde, yanı bızzat Tamimin umumi hatları 
ar. . sanca, Aiiustoa 15 de açılacak mu ve enameye ve e tçr en - ruy .. erı. n~~ ve e ormanlardan kesip hazırlaya- J d • · , 
Ynlnız mülhakatla civar vılayetlerin l A I l K·· "sberg pa yıtlanna ve münasebette bulundu- yapan tuccar vekillermm bu madde k k"" 

1 
• . k f 

1 
ar ır. ·btı 

benzin ihtiyaçları pek lazlndır. o an rsıuT~~k. ondına· İştira. ğu müesseseler nezdinde yapılncak mevzuun ithal edilmelerine im- rad Ucy erıb ~etı~m~ s~~e ~ e (A) - Köylüler zati 1 ~ 
Haber aldığımıza göre Manisa, Beı- kaykrına, - ?1d.1!.e abu panayır. tahkikata ve mezkfu müessesele...-in kan yoktur •• Yine bu madde muci- te: İ--ec durıye n e 0 u a- larını köy ihtiyar heyete bİJ' 

gama, Torbalı, Tire, Çeşmeden beuzin de T":~akr verı ıgın~n emsali ara- kayıtlanna nazaran tetkik ve tespit hince beyennameye tabi olan (Bey- n D~w mataumftur. b' tak k" rafından tasdik edilecek 'bti 
. ğ. f'azl d a ur pavvonu • 1 1m·1 l akl ıger ra an ır ım oy- Y namede bildirilen ı 1 
iste ı n ı~ ı ı • • • ı ı ... sında parlak ve z~ngin ol~asına o un~ak hakiki ':aziyetine . göre ne ı e n iyat .. ~misy?nculann: lerimiz vardır ki bunların geçi~- an .. A .. .. ··ttıli:fel' 

bilhassa calışılacagı ve te hır edi- konsınyasyon suretıyle komısyon- dan) maksat Turkiye ıle ecnebı I 
1 

• d l d k tiki . lardan mubalagalı goru e)ıtit·, 
Torballda bir ayda kesi- lecek Türk ürünleri numunele- culuk yapıp yapmadığının tayini ica- memleketler arasında nakliyat i§- kerı te' o~mkn a~. an :'ı . elı için derhal izin verilec l'lı ı 

len hayvani ar rinin mütenevvi olmasına ehem- beder. lerini bir komisyon mukabilinde der- . eres e.elrı ent. 1• vaıı akart ıdv e tiyacından fazla kereste• c 
H . d' .1 K . •~ d ht ed A k . ıç pazar ara ge ırıp satma a ır. . l . b • kl . e,, it aziran ayı içinde Torbalı be- miyet verildiği bıl ırı mekte ve onsınyasyon m .ıameaatın a, u e en ve umumı surette om.ıs- Orm . I k ısteyen erın u ıste erı ·ı.,c'.; 

lediye mezbahasında 129 dağlıc, bu maksat için nümuneler isten- komisyoncuya sablmak üzere gön- yoncu evsafını haiz olan kimseler- ~n ;.bh~tl ve 1~reıte B ya- bir ay zarfında intaç edı tdl ':. 
44 kıvırcık koyun, 2 keçi, 280 mektedir. derilen malların, komisyoncunun dir .• Münhasıran Tiirlriye dahilinde ran mduta k 1 e~~d~e j?ce: kn· tzin kağıtları toplu bir h~. ~ 
kuzu, 18 oğlak, bir öküz, 11 inek, Sehrimiz ticaret odası, mah- mülkiyetine geç.memesi ıarttır.Ko- nakliyat iJini deruhte edenlere bey- ani nl la dısnl tmu et 1 l mud a- ihtiyar heyetine verilece~~k~i 
49 d l ak il • • • • • b' . b ll __ ._ 1 lnı.l I nakli k • d ve e er e ev e orman arın an lAk d l . tedikl • iP ana om üzere 514 hayvan ıu enmız ıçın genış ır propa- mısyoncu uma an aataCBK o ursa ne ı e yat omısyoncusu e- t b"'" I b" • I t t a a a ar ar ıs erı .. 
k ·ı . . d ·ı 1 k b b kd' d b" • . . . ·ı . W• d bunlann da _.ı!.... -ve a ıı rasyona ır lf e me e- ah il ah il ~ .. esı mıftır. gan aya vesı e o aca u talebi u ta ır e ır tacır vazıyetıne gı- nı emıyecegın en yaııu- . • • I k , I m a e m a e veya ":-
S alaka ile karfılayarak nümune rer. Ve diğer tacirler gibi vergiye ci madde mevzuuna ithal edilme- ~ısı ıdetıy :- j1 ıyd~kkyapma trt linde de verebileceklerdil'• 

uçlunun ya,ı sorulacak ihzarına baflamıftır. tabi tutulur. Bu cihetin bilhassa lerine mahal yoktur. ıc~p e ~·k'"ln.an .1 ate a ~n Bu i• için ayrılan orıoıaJI!. 
Bucada Koca Kafa Mehmedi A . ... 1 k• • ••D• "k• • nazan dikkatte tutulması lizundll'. 4 - Yukarıda zikredilen üç Zı::aat. e a ~1 yenı ormb~ a- ihtiyar heyetine teslim 

ve Hakkıyı öldürmekle maznun yva J - 1 ılı 2-Kanunda (Komisyon üzerine nevi komisyon i§inden • komi.s- nrnu. ıle hu. anunun ~at ık su- ve kat'ıyata ba.tlabla~' 1, 
M f 1 Şosenin lnşa"ına de 1 · f b "ka • leri lamı .. P~ re:lenne daır olan nızamname . . . • .1' • f usta a i e ıuç ortaklarının mu- dil vam muame e yapan tıcaret ve a rı yon. lf yapan eger ueyanna- ...... .................................... Köylüler ihtiyaç olar~ ~f 
hakeme.ine dün ağırceza malı- 8 ~~~k ! ?1~.essilleri) de Ye:d?'ci maddenin me ~tasını müste~ bqka ~ga- kin y~kt~.. .' . . . terdikleri miktarın dörtte;,}ı 
kemeıinde devam edilmittir. Bu Ayvalık ve Dıkılı arasındaki ikincı fıkrası mucibmce beyanııa- lelen yoksa veya lfgal ettikleri ma-I Y edincı maddenm bınncı fıkra- rife bedelini vereceklef'd f',, 

celsede müddeiumumi maznun- 1 ~ ,5. ki.lometrelik ı:o!un İnşaatı me usulünde vergiye tabi tutulmuı- hallerin iradı ~ ~yı geçmiyo~-
1 
ı~ sa!11anlar haricinde kalan. b'! lü m~ulitım hazırlad~ 

1 lardan Uyasın nüfus tezkeresinin bıtmıftır. Yolun ıkınci kısmı- lardır.. sa, yahut kırk yedıncı madde mucı- gibı koınıayonculann on yedincı ra venlecek fazla tezkef'I"' ı 
dava dosyasında bulunmadığı- nın intaıına yakrnda baılana- Bu mülcellefler daha ziyade Tür· hince beyanname usulünü tercih ve madde ile otuz dördüncü maddenin ormanda çıkararak kö~ A: 
nı ~~ ~aıının malilm olmadığı- caktır. Bu kısmın 31 bin liralık kiyede yerlqmemİf olan ecnebi tahriren talep ebnİf değillene be- (ç) fıkrası mucibince vergiye tabi tirecek ve evini ahır ve , f 
nı ıoy)!yer.ek nüfus kaydinin nü- keşfi hazırlanmıştır. müesseselerin ve fabrikaların mü- lyannameye tibi tutulmalanna im- 1tutulmalan' linmc:hr. lıiım yapa~ ~eya taııı•' ,1 
fus daıresınden getirilm ini is- E !J• ktir 1:. 

temittir. Muhakeme başka bir • ce B _· Ötedenberi kere't~ f 
gilne bırak.!!_mı~~~r. Bugün TAYYARE SiNEMASI Bugün pıp bunlan kendi "asıt•~~ 

imtihanların neticesi iç paz~rlara götürüp ıa~0 -!./ 2 TEMMUZ 937 CUMA 2 TEMMUZ 937 CUMA çinen köyler halkının ~) 
- BAŞT ARAFI 1 lNCJ SAHlFEDE -- 1 · d-elc 

1
1-:i 

na crmtJtır. Müelliflerden on b~i ilk FRANSIZCA . SöZLü 2 BüYüK FiLM BiRDEN !::ı:ı:ı:~~~;~~ ke:;u """'lı 
okul öğretmeni olmak üzere müsaba- da küçük partiler haliııd1~jt11 kaya yirmi b~ tnkım kitap gönderilmiş- 1 - in önü kampında iz mir Türk Kuşu gençlerinin planör tecrübeleri ve kamp hayatı. maya konulacaktır. .f ıalel 
tir.. 2 ALTJN TQPLIYAN KJZLAR L O P EME JOU devrilmif ağaclar da koYtıf· •f Bakanlık bu ki tapları inceleme: ve - Oynıyanlar: DICK POVEL -AD L. H N smda satışa çıkarılacak 

1 

i~r 
içlerinden en çok muvaffak olmuş u ... ş 

1 
lü alıcılar bunun paraslcı~itte 

tanesini ayırarak nihai seçimi yapacak iki sene evvel sinemamızda gösteriJen Altın Arayan Kızlar filminden daha güzel daha zengin operet şin olmak üzere üç ta . .ı 
kültür kuruluna vermek üzere içinden ki d • f'~ 
tecrübeli ve kıdemli üç ilk okul öğret-ı 3 - AGZJMDAN DEGJL (PAS SOR LA BOUCHE) yeC .::_rş:~diye kadar ::-~J 
meninin de bulunduğu yedi ki ilik bir gibi kısa müddetli rtl 
komisyon teşkil etmiştir. f MIREILLE PERREY - MADLEINE GUITTY tarafından temsil edilmiş büyük Fransız opereti b t t 1 devaııı 

ser es aa ış ara ı-'ıt ·.JI Bu heyet temmuzun beşinde Ankara- ................................................. ........................................................................................................................... caktır. Bütün vilay~t c;•. ,,,.,. j 
da iıe baılıyacak ve kısa bir müddet için- SEANS SAATLARI HER GÜN : Altın topbyan : 2,30 - 5,55 • 9,20 de AGZIMDAN DEGIL : 4,10 - 7,35 DE müdürlüklerine tamıın ~·- ~ 
Cle vazifesini bitirerek knbul cdılecck verilen bu emir, ulll ıtJ'.ı/ 
kitabın yeni ders yılı bnoınn kadar ba- Cumartesi, Pazar : 12,45 de Agzımdan Değil ile başlar yakında kereste ııkındtı:.e'"'.4 

an t'i olarak kal 1 
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Fratelli Sperco 
V Vau l)er apuru Acntası 
Ro Zee & Co. 

y ALE NEERLANDAIS DElTfSCHE LEVANTE UNIE 
KUMPANYASI HAMBURC 

~ratelli CHtOS vapuru 2 temmuzda be~-

N •. V. 
~'. F. il. 

Urla sulh hukuk hakimliğin- Olivier Ve Şii. 
den: 

Urlanın aftın taş mahallesin- LıMİTET 
den Mehmet kansı Hüsniye tara- Vap.ur acentası 
fmdan Urla iskelesi eski posta BIR[NCI KORDON REES 
müdürü Şerefettin aleyhine BiNASI TEL 2443 

Diş nıacunlarının • • • 
ıncısı 

li :1TON vapuru 9 temmuzda gC: leniyor .• Hamburg ve Bremen lı
ı!.__,~gaa - Varna - Köstence lı- manlanndan yük çılcaracaktır. · 
--.ıaarı için yük alacaktır. AMERtCAN EXPORT UNES 

ikame eylediği istihkak dava- Lllerman Lines Ltd. 
smın yapılmakta olan duruşma OPORTO vapuru on temmuzda 
sırasında müddeialeyhin ika- Liverpool ve Svanıeadan gelip yük 
metgahınm meçhuliyeti itiba- çıkaracaktır. 

8
VENSKA. ORtENT LtN1EN The Export Steamship corporation 
Bt~D motörü 5 tem- EXCHANGE vapuru 20 temmuz-

~tazda beklenmekte olup Rotterdam ~a belden~y.or. ~evyork ve Baltimor 
ı· ~ - Gdynia ve skandinavya limanları ıçın yuk kabul eder. 

rile davetiyenin ilanen tebliğ POLO vapuru on temmuzda 
k Londra, Hutl ve Anventen gelip edildiği halde mah emeye gel- yük çıkaracak Te ayni zam.anda 

llııanları için yük alacaktır. EXECUTtVE vepuru 9 temmuz-
ZEGLUGA POLSKA A.B. da bekleniyor .. Nevyork için yük 

Kumpanyası alacaktır. 
lECHtSTAN va uru 21 tem- AMERtCAN EX~ORT Lt~ 

llı~da b kl l p l An The Export Steamshıp corporatıon 
Cdy . e enme ~te 0 up vers- Pire Aktarması Seyri Seferler 
YUk nıa ve Dantzig limanları için EXCAMBlON vapuru 2 tem-
SEJ{ alacaktır. muzda Pireden Boslon ve Nevyork 

VtCE MARtTIME ROUMAfN için hareket edecektir. 
SUÇEAVA vapuru 14 temmuz- EXCHODRA vapuru 16 tem-

cit Malta - Cenova ve Marsilya li- muzda Pireden Nevyork için hareket 
illan•-- · · ed kt' 

'CU1 ıçın yük alacaktır. ece ır. 
Yolcu kabul eder. SEYAHAT MODDETt .. 

ıı:._ 'aki h ek t t ihl • 1 "li _ Pire - Boston 16 Gun 
,_ oCU1<I ar e ar erıyeı n p· N k 18G"' l«lrdalQ d ... . 'klikl ıre - evyor un 
tıli1et le egı§ı erden acenta mes- SERVtCt MARtTtM ROUMAtN 

I> abul etmez. Bucarest 
p,_t ~~ fazla m:ılumat almak iç~~ DUROSTOR vapuru 31 tem-
l'lca e li Sı>erco vapur acentasma mu- muzda bekleniyor.. Köstence, Suli-

at edilmesi rica olunur. na, Galatz ve Galatz aktarması Tuna 
l"ELEFON : 4142 I 4221 I 2663 limanları için yük alacaktır. 

il• •- JOHSTON V ARREN LINES Ltd. 

D• Livepool 
JŞ Hekimi DROMORE vapuru 18 temmuz-1 ~ da Liverpool ve Anvers limanların-

ft ~ullaL Nacı· ~tt~~~:fu~~.:~J::.~: u il SOC. ROYALE J-T<"lNr.R01SE 
Danube Maritim ff ORT AÇSU DUNA vapuru lOtemmuzda bek-

}f lenivor. Bcl"md,Novicsod, Budl\oeşte &ok ıstalannı Birinci Beyler Bratiılava, Linz ve Viyana liman-
td ak 36 numarada kabul lan irin yük" alacaktır. er. :-

Sabah 9 _ 12 DEN NORSKE MIDDELHAVS-
Ô LtNGE OSLO R ğleden sonra 3,30 • 6 BAALBEK motörü 23 temmuzda 

andevü için telefon ediniz bekleniyor. Pire, Dünkerk ve Nor-

--~~~~T;;E~L~E~F~O~N~2g;9~46~~~v~eç~li;m;;an;la;;.:n~i;;;çin~yu~··;k~a;la;;ca~ktır;;;:::S~ 

:·····································································: • • • • 

~ Taze Temiz Ucuz ilaç ~ . . 
• • . . 
§ Hamdi Nüzhet Çançar i . . • • 

~ Sıhhat eczanesi ~ . . • • 
~ Başdurak Büyük Salepçioğlu hanı E 
s Karş1sında a . .. • • 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

l( 
>'tn •ra~a, havada yaşa-
ttlikr ve ınsanlara hastalık 
h, 0 bu aşılayan ne kadar 
. hrat 

1 tıle b Varsa yumurta a-
td eraber hepsini imha 

en. A k 
gibi ' b··n ara ve lstanbul 
h,8t Uyük şehirlerdeki 
k, kile, hapishane, fabri
di: •şla ve mekteplerde 

Rer k kab 1 nıar alara tercıhan 

memiş olduğundan gıyap kara- Londra ve Hull için yük alacaktır. 
rının da ilanen tebliğine ve du- THE GENERAL STEAM NAVt-
ruşmanın 14-7-937 saat 10 a GATION LTD. 
talikine karar verilerek yevmi ADJUT ANf vapuru haziran so-
muayyen olan 14-7-937 saat nunda gelip Londra için yük alacak-

10 gelmediği takdirde mahke- tırDELOS vapuru 11 temmuzda 
meye gıyaben devam olunacağı Hamburg, Bremen ve Anversten 
hukuk usul mulıakemeferi ka- gelip yük çıknracaktır. 
nununun maddei mahsusası NOT : Vürut tarihleri, va-
mucibince tebliğ makamına purlarm isimleri ve navlun üc· 
kaim olmak üzere ilanen tebliğ retlerinin değişikliklerinden me-
olunur. 2215 1227 suliyet kabul edilmez. 

-.=-wı~~· "!Rli2!!!11a 

- Cicim sana Eczacı Kemal Kamil kolonyası getirdim 
- BeJli Hilal eczanesine uğramışsın .... 

Kolooyan "Gönül~mO, Bahar çiçeğimi, Zilmrfit damlasımı, Al· 
tın rüyamı, Fulyamı, Yaseminmi ? .• 

- Eczacı Kemal KamiJin olsun da hangisi olarsa olsun Deme· 
clinmiydi kokusundan tanı bakalıın ••.•• 

Aydın C. müddeiumumiliğinden: 
1 - 9.7.937 tarihinden Teşrinisani 937 gayesine kadar Aydın 

Ceza evi mahkumlarının beheri dokuz yüz altmış gramdan ve 
muhammen kıymeti 4785 lira oJan ve vasati g r ncle 400 adet 
Anadolu Buğdayından yapılmış ikinci nevi ekmeği Aydın Ceza 
evine teslim edilmek üzere açık eksiltmeye konmuştur. 

2 - Eksiltme açık usuliJe yapılacaktır. 
3 - Muvakkat teminat miktarı 363 liradır. 
4 - Eks:Itmeye iştirak edecekler 9.7.937 Cuma günü saat 

10 da teminat makbuzlarile birlikte Aydın C.M.U. liğinde hazır 
bulunacaklardır. 

5 - istekliler bu gibi teahhütlere girebileceklerini Ticaret 
odasından aldıkları vesikalarla tevsik edeceklerdir. 

6 - Eksiltme ve ihale muamelesi 9·7-937 Cuma günü saat 
16 da C.M.U. Jiği dairesinde toplanacak komisyon huzurunda 
yapılacaktır. 

7 - isteklileri daha fazla malumat . ve şarkameyi C.M.U. li-
ğinden alabilirler. . . . 

8 - Masraflar müştenye aıttır. 
1-3-5-7 2164 (1207) 

- ji 

En Parldr 

Kudreti 

Onu kullananlara dişlerinin temizlenmesi beyazlanıp parlama 
ve kat'iyyen çürümemesi gibi bütün hayat sürecek b!r muafiy 
verir. 

Günde iki defa kullanın\Ze 

Daima Radyolin 
Kayseri Tayyare fabrikası.direiı<

törlüğünden: 
1 - Kayseri Tayyare Fabrikası için teknisyen m aıur v 

tesviyeci, tornacı, Frezeci, kaportacı alınacakhr. 
2 - isteklilerin Tt>mmuz 937 nihayetine kadar istida i! 

F brika Direktörlüğüne müracaat:arı. 
3 - San'at mektebi mez~mları tercih edilir. işçi ve memur 

larıo Kayseriye Fabrikaya gelerek imtihan verme eri ve bera 
berlerinde şehadetname, Bon servis ke Emniyet Direktörlüğün 
den almmış Hüsnühal vesikası getirmeleri lazımdır. 

4 - Memurlara 75: 126 Jira ücret, işçilere 400 kuruşa kada 
yevmiye verilir. "3729., 1-3 2166 ( 1206) 

KREM BALSAMIN 

" ~~I edilen yegane ilaç 
()tj' Z ,, markalı flittir. 
11 4·~~1 ambalajları: ~. )2, 
de1ı 'helik kutular, için
~trcıf ~Şrne)j ve sifonlu (20) 
le,.de hususi demir varil
l>erak ve döküm halinde 
(~Hhde ve toptan satılır. 

~-.., r iZ) yüzde yüz imha 

~~imon Elektrik pilleri d~nyada tanınmı§ pillerdir. Daimon 
pıh kullanan biç başka pıl kullanmaz. 

Umum deposu : Sulu ban civarında 28 - 9 Hüsnü Uz 
vdemişli. 

Kumral, sarıtın, esmer her tene tevafuk eden yegane ııhhi 
kremlerdir. Cildi besler, çil, leke ve sivilceleri kamilen izale 
eder. Yarım asırdan beri kibar mahfeUerin takdir ile kullandıkları 
ııhbt güzellik kremleridir. 

Krem Balaamin dört tekilde takdim edilir: 

!•tda: ·~i haizdir. Hastalık- il 7, M ı nlN EN. TEMİZ 
'"i r h orunmak ve gece· .BAt1A_flAı· DEPO.nJoun tıı' a at uyu k . . . 
~de (\V ma ıçm evı- . 

\>e a .. lilZ) bulundurunuz fiatler her keseye uygundur. Yerlı 
b llglanı t f r ld' ~e~en ulumbafarın envaı vardır. Son posta na ta ın ge 1• 

~Deden daha ucuzdur Telefon: 3882 

,::=-, n tt'fl4W ·-• rr nette= a e 

S. Ferit Eczacıbaşı 

p Şif A ECZANESi 
elli)~ 

1 gözfük 

Sıhhi korsa 

Tuvalet çeşitleri 
Tıbbi müstahzarlar 

l'er 
''bb, ltıoılar A . 
~ ı ibr · merıkan. 

Dereceler 
Duş lastikleri. Hulasa 
her yerrlen çok ucuz e dllirtıa ıyaçf arın hepsi 

\r hJevcuttur. 

~holid su tasfiye cıhazlarJnın 
zınir münıessilidjr. 

Sahil Sıhhiye Merkez baş tabib
liğinden: 

Ke~if bedeli 1389 lira olan lımir Sahil Sıhhiye merkezi 
binasında yapılacak kalorifer tesisatı artırma ve eksiltme kanununa 
tevfikan 23 • 6 • 937 Tarihinde~ i!ibaren 15 gün müddetle 
münakasaya konulmuştur. Talıplerın keşif plioiarile fenni 
şartnameyi görmek üzne Pasaportta Sabi) Sılibiye merkezine 
müracaatları. Eksiltmeye iştirak edeceklerin % 1,5 muvakkat 
teminat parası olan 104 lira 18 kuruşu merkezimiz veznesine 
yatırmaları, münakasa günü olan 12 Temmuz 937 Pazartesi 
günü saat 5 de dairede toplanacak komisyonda bu işi yapabi
leceklerine dair ehliyetname ve vesikalarile birlikte hazır 
bulunmaları. 

24-28-3-8 2043 (1139) 

lzmir vilayeti defteı·darlığından: 
Sahibinin vergi borcunun temini tahsili için Mesudiye mahal

lesinde Karakol sokağında kain 12 sayılı hane tahsili emval ka-
nununa göre haczedilerek tarihi ilandan itibaren 21 gün müd
detle müzayedeye çıkarılmıştır. Bu kerre yeniden takdir edilen 
kıymet üzerinden almak pey sürmek ve satış şartlarını öğren · 
mek istiyenlerio Defterdarlık tahsilat kalemine müracaatları. 

2000 (1965) 

1 - Krem Balıamin yağlı gece için penbe renkli 
2 - Krem Balaamin yağıız glindüz için beyaz renkJi 
3 - Krem balaamin acı badem gece için penbe renkli 

- Krem Bafıamin acı badem gündüz için beyaz renkli 
losriliz Kaozuk eczanesi Beyo2'lu lstanbol 

1 LAN 
İl daimi encümeninden: 

Eksiltmeye konulan iş : 

Keşif tutarı 

Jzmir - Menemen - Bergama yolunun 
15+687-17+843 kilometroları ara
sındaki şosenin esaslı onarılması. 
(3008) lira (21) kuruş. 

Bu işe ait evraklar 
aşağıda yazılıdır : A) Eksiltme şartnamesi 

B) Mukavele projesi 
C) Bayındırlık işleri genel şartnamesi 
D) Keşifname 

istekliler : Bu evraktan Bayındırlık direktörlü
ğünde görüp inceleye bilirler. 

Eksiltmenin yapılacağı 
yer, tarih, gün, saati : 

Eksiltmeye girebilmek 
için gereken belgeler 

Muvakkat teminat 

15 temmuz 937 perşembe günü saat 
11 de il daimi encümeninde 

Müteahhitlik ve ticaret odası bel
geleri. 
226 lira. 

2142 (1230\ 



Sahife 10 1.t.l'U A.:>tn. 

Ademi müdahale komitesi tekrar toplandı 

Yeni bir kontrol planı . hazırlandı 
ltalya ve 
kontrolü 

Almanyanın hazırladığı plina 
kalkmalı, kara kontrolü baki 

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

göre deniz 
kalmalıdır 

Başta SovyetJer olmak üzere lngiltere ve Fransa delegeleri Faşist planını şiddetle reddettiler 

lngiltere ve Fransa deniz kontrolünde gemilere lta]yan ve Alman 
müşahitleri almıya razı oldular. Fakat ltalya bunun lüzumsuzluğuna kanidir 

DELBOSA GöRE 
Paris, 2 (A.A) -- Mebusan ha

riciye encümeninde hariciye nazırı 

nulmuş olduğunu ve bunlan kaldır• 
maka hakları olduğunu cevaben bil
dirmişlerdır. 

Bu mesele hakkında iki meıtıle• 
ket arasında yakında müzakereler 
başlıyacaktır. 

INGIL TERENiN IHT ARI 
Londra, 2 (A.A) -- Havas ajaıı= 

sından : 
İyi malumat alan mahfellerd~ 

söylendiğine göre İngiltere hükİİ" 
meti dün Valans hükümetine gÖP' 
derdiği şiddetli bir ihtarnamede 
kontrol işinde çalışan gemilere 
karşı yapılacak her türlü taarruzlara 
derhal şiddetli tedbirlerle mukabele 
bilmisil yapılacağını bildirmiştir. 

ROMAYA GöRE 
Roma, 2 (A.A) - İspanyol rııe

selesi hakkında tefsirlerde buluııafl 
Lavaro F ascista gazetesi şöyle yaı• 
maktadır : . 

İngiliz ve Fransız hükürnetle~ 
şimdiki vaziyetin neticesi olar" 
Frankonun muharip hakkını taııı· 
yacaklardır. 

La T ribuna diyor ki : 
Londra, bir senelik bir taahhüttell 

_ Harap olaıı Gııerııikadaıı bir görünüş ııı~ 
memurlari tarafından kaldıı ılmış ve sonra F rankonun muharip hal<k:,,,. 
yerlerine lspanyol Monarşist bayrak- tanınması lazım olduğunu anla 
!arı ikame edilmiştir. ğa başlamıştır.. t : 

Fransız memurları bu hususta Gazette Del Popolo şöyle di:Y0 Jj 
lspanyol makamlarından izahat Bitaraflık ilan etmek için e'f"e 
istemişlerae de lspanyollar bu işa- iki hasmı ayni planın üstünde JıOf 
retlerin lspanyol topraklanna ko- malıdır.. _/ 
l!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'='""!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"""'!!!!!!!!!!"""'!!!!!!!!!!!!!!!l~=-

Denizlide oldu 

jandarma onbaşısı 

bir hadise 

Bir 
vazife başında ş~hitofJtJ 

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

Jandarmaya karşı gelen şerir 
aradığı akibete kavuştu 

Denlzll, 2 (Hususi) - VilAyeün Irlı

ganlı köyUnde müessif bir htldise olmuş, 
bir jandarma onbaşısı vaz.ife başında şe
hit düşmli§tilr. Hadise etrafında elde et
tiğim mal(lmat şudur: 

Çal kazasının Sazak köyünden deli 
İsmail oğlu Mustafa, yıllardanberi lr-
lıganlı köyünde oturmaktadır. Kendisi 
evlidir, bununla beraber huysuzlukla-

onbaşı ile iki jandarma siliihı ;sıjtd~ 
gitmişlerdir. ı.Jf 

Bu saygısız adam şayanı hayret .ııl 
. e • 

kilstahlıkla jandarmaların üzeri.il / 

açmı~ ve jandarma onbaşısı J3. ~1,ıı1' 
iki yerinden ağır yaralıyarak 

müştür. 1 
1va~...J Bununla iktifa etmiyen canartııi"'..,. 

bay Delbos lspanyol hadiselerinin rı ve serkeşliğiyle muhitte hiç te milsait 
mufassal bir tarihçesini yapmış ve bir tesir bırakmıyordu. 
son vakayi üzerine yapılan siyasi 

ğer jandarmaların elinden kil ,,ti' 
için onlara da ateş açmış, fakat ıı;{il'. 
da kendisi de yaralanmış, ölrrı!IŞ şı'ıl~ 

faaliyetlerin muhtelif merhaleleri Bu adam memnu silfıh taşımanın kö
tülüğünü yakından bildiği halde hakkında izahat vermiştir. son 

Delbos yapılmakta olan müzake- zamanlarda değiştirme suretiyle bir 
relerde Fransa lngiltere arasındaki 1 memnu mavzer eline geçirmiştir. Ken
sıkı tesanüdü üzerinde durmuş ve dlsinin taşınması veya kullanılma"' 
F ransanın müessir ademi müda- memnu bir sııruı taşıdığı haber alınınca 
hale kontrolünde ısrar edeceğini eöy- Goncalı karakolu komutanı Ahmet 

Htldiseye jandarma ve adliye;. f.~ 
etmiştir. Vazife burhanı janda , ,r 

nJzlio••,J met onbaşının cenazesi De ~ 
kadaşlannın omuzlarında, Jile 

kaldırılmıştır. / 
Ahmet onbaşı DinarJıdır. çoe 

da vaTdır. 



Is tan bul 
Valisi Avr paya 

gitti 

Dolar ve değişiklik olmıy~cak Ankara da 

7~LZT..LZ7..ZZZ.7.7.7..ZXZZZZZZ.1 

Arasıra 
VJZ7.ZZZ7.7-7.ZZT...LZ7.ZZZz:zz:zJ7~ 

lzmirin sıcakları ... 
Yazan: Eczacı Kemal Ak~ 

lzmirin sıcağı meşhurdur, ha 
kadar üzüm, incir nasıl pişip 
kuruyacak, bütün dünyaya -

a z a iye .. nazırı mal" kalkınma Bir toplantı 
Ankara, 2 (A.A) - Mcmclekette Y<-'

tişcn istihsnl maddelerinden Tur'k ııret

menlerinin vermekte oldukları ~ i.izdc 
ikinin çeşitlerini ve toplama şekilleı·ini 

üzüm, incir yetiştiren memle
ketimizin elbet sıcağı kuvvetli 
olacaktır. lzmirde eskiden sal· 
kım saçak şerbetciler vardı, 
Bizim maruf Kadri başta,. Bu:ı 
gibi diye, sokak 'ar çınlardı. 

Kordon üzerinde başı kasketH 
el 2il e eyebil ·rdi 

A 

a • er a __ _,,, ____________________________ .... _____ __ 

John Sim on ve Morgenthav muvaf ak t cevabı d 
·ı tcsbit etmek için ortn Anadolunun 10 ver l er vilayet kazalarından gelen delegelerin 

i§tirakiyle 28 Haziranda toplanan ycı· 

ürünü kongresi esasları ayen kabul 
ederek dün çalışmalarını bitirmiştir. 

" Kriyo şerbeti ,, diye Rum 
şerbetçiler de bir alemdi. Şa

şa!, seyyar şerbetçiliği unut· 
turdu. Dostlarımdan biri Ağus• 
tosta lzmire gelmiş sokaklarda 

••--mm~~~Dlll:-ııam ____ , 
ÇEŞME PLAJLARINDA 

1\ · ~o Haziran 937 pazar günü açıldı 
Oı:tıpf 

\re Yellı k sabah kahvaltısı, öğle yemeği, akşam yemegı, 
0lduğu ~ kahveleri, yatak, sıcak ban} o, souk banyo da~il 

ON alde 350 kuruştur. 
B~s. GÜNDEN FAZLA KALAN AiLELER 

ÇIN AYRICA TENZIL.A. T YAPILIR. ·----' 

1 

lar almış ve teşekkürle mukabelede 
bulunmuştur. 

Paris, 2 (ö.R) --- Dün sabah bor-
sada ncılış fiatleri İnrıiliz lirası jçin 
123, 50 frank, do1ar için 24,50 frank 
idi •. Kapanış fiatleri İGc İngiliz li
ra'lı 126,93, dobr 26,Qj olmu~hır. 
Diğl'r tarnftan bütün c"ham fiatlerin
de yüzde on bir tercffü kaydedilmiş-

Kongre azaları şerefine bugün Türk 
Hava Kurumu merkezinde bir çaylı 
toplantı yapılmış ve bu topl.mtıda Türk 
ku;..-u direktörü Şakir Hazım Ergöknıen 
havacılık hakkındn bir konferans ver
miş ve Türkkuşunun çclışınnlarına ait 
bir filim gösterilmiştir. 

Bu toplnntıda nafıa vekfıleti müst~

şarı Arif, milli müdafaa hava müsteşarı 
Albay Celal ve Izmir tayyare alay ku
mandnnı Alb::ıy Şefik hazır bulunnnıs

Jardır. 

lrlanda a 
intihabat var 

11 soğuk soğuk bağırt açık ,, 
diye bağrışmalara mana vere
memiş neden soğuk soğuk ba
ğırhyorlar, satılan ve bağırılan 
soğuk şey nedir diye merak 
etmiş, bakmış incir satılıyor .• 
Güzel, bağırt açık ne oluyor 
demiş, incirci gülmüş "bağırt· 

açık" değil bayım bardacık de
miş, bardacık incir demek ol
duğunu öğrenmiş. Bu dostuma 
geçen sene Istanbulda rastla· 
dım ... lzmirli hoş geldin dedi, 
lzmir şimdi yanıyor, sıcaktan 
kavruluyor olmalı diyordu, bar• 
dacık etrafında Jaf açıldı lzmir 
etrafında bilhassa Aydın civa· 
rında destiye bardak derler, 
incir de desti şeklinde oldu
ğundan küçük desti manasına 
bardacık denildiğini anlatmış
tım. Sizin kavak inciri b=ç or
talıkta görünmiyor dedim. Daha 
çıkmadı. Bir gün bir boğaziçi 

alemi yaparı7., ta ka\oakJara ka· 
dar gideriz inciri yerinde ve· 
riz dedi. Güldüm, Istanbulun 
meşhur kavak inciri boğazın 
nihayetinde Kara denize ba· 
kan Kazaklarda değil Marma· 
raya nazır Sclimiye kışlasiyle 
şimdiki Haydarpaşa lisesi ara· 

Londra, 2 (A.A) - Kraliçe Marie 
Antoinelte'e ait 27 pıı-lantadnn miiı'ek

kep bir gerdanlık bugi.in Avusturya ar-

1\1 a reşaJ Rydz manevralarda bulunacak şidüşesi manche tnrnrmdan ls.ooo ın-
\ ' 2 (A A R · · .. .. h , giliz lirasına satılmıştır. Gerdanlığı sa-

sındaki Kavak bayırı denilen 
yerlerdeki incir ağaçlarmda ye· 
tişir dedim. incir m~selesinde 
sıcak, büyilk bir amildir. Seli
miye kışla ı ile eski tıp favül· 
tesi arasındaki Kavak bayırı 

da tam sıcak bir vadidir.Yoksa 
Kavağı duyup ta Boğaziçinin 
rüzgarlı serin kavaklarında in
cir aramak, balık kavağa çık· 
tığı zaman mümkün olacaktır 
dedim. Istanbulluya lzmirlinin 
incir dersi vermesini her iki
miz de pek tabii bulduk. iz
mir sıcaklarını yaptıkça aklıma 
giizel n ahsullerimiz geliyor, 
varsın bol bol terliyelim, mah
sullerimiz yetişsin ... 

arşova, . ) --- eısıcum- mute assısı Latz ın bulunu<ıu sunu t lnn Dnrbhanga ·ı ·a· 
ı K k 'd b l d .. . l' • ın a • mı 1race ı ır. 
mr ra ovı e ~ unduğu sıra a gosterıyor ki Romanyalılar tayyare 
lllustrovany Kur1er Codzienny ga- ve oa"7 m k } • • b'lh Leh' Ç 1 • k . .• . ... .. as e erını ı assa ıs- e 1 
zetcsıne vcrdıgı mülakatta iki mem- tandan tedarik ccleceklerdir. Buna 
leket arasındaki dostluk münase- mukab'l L h' d k d" ·ı~L 
bat k ı K 1 . • 1 b' ı e ıstan a en ı sı an-

ının .. ra aro un zıyaretıy e ır lan için l 1 • b'l 
kat daha d · 1 t·- · · "k' e zem o an manganezı ı -

erın eş ıgını ve ı ı mem- h R 
leket dostl • l b" assa omanyadan tedarik edecek-. ugunun sarsı maz ır ma- tir .. 
hıyet almış olduğu ümidini izhar p l ... . .. 
eylemiştir. 0 onya erkanıharbıye reısı ge-

Varşova, 2 (A.A) ___ Romanya neral Stachievicz yanında bir çok 
kralı Karo! Varşovayı ziyaretinin subaylar ve bilhassa Polonya or· 
başlıca · neticesi iki memleket ara- dusunun teslihatiyle uğraşan gene
s~~daki orta elçiliklerin büyük el- ral Malinovski olduğu halde yarın 
çılığe yükseltilmesi olmuştur .. Öy· Bükreşe gidecektir. 
le anla~ıl~yor ki : Romanya - Po- Diğer taraftan mareşal Smigli 
l~nya. ıttıfakının inkişafında yeni Rydz de Romanya ordularının son 
hıç hır şey yoktur. Milli müdafaa ~har manevralarına davet edilmiş
nazırı ve ayni zamanda teslihat tır .• 

Kanada 
Başvekili Berlin 

seyahatinden 
nıemnun 

'3erlin, 1 (A.A) - Kanada başvckf·; 
Mackenzic King dün akşam Berlinden 
ayrılmıştır. 

Hareketinden evvel Alman ,.e ec-

nebi gazetecıleri kabul ederek demiı
tiı- ki: 

- Ziyaretimin yegane gayesi mü

tekabil bir anlaşma ve dostluk yolun

daki gayretleri teşci etmek ve hüsnü 
niyet sahasında terakkiler temin ey

leınekti. Ümitlerim fazlasiylc taha1.

kuk etıni~tir. Ziyaretım fevkalade 
memnuniyeti muciptir. 

Dcı11ir bt1ya11ııaıııeye 
tabi tutuldu 

Berlin, 2 (A.A) - Göring 
tarafından verilen bir emir 
mucibince on tonu tecavüz 
eden bütün demir ve çelik 
stokları için demiı' ve çelik 
ofisine beyanname verilecektir. 

Macar 
Naibinin salahi
yeti genişletildi 
Budapeşte, 2 (A.A) - Mebusan mec

lisi, Macar parlamento tarihinde en<lc-r 
görülmüş olan ittifakla naibin salahivct
lerini genişleten kanun layıhasını . ka
bul etmiştir. 

Bu celsede yalnız sosyalist mebu3-
lar hazır bulunmamışlardır. 

Anıerikada diplo-
ınatlar arasında 

dPğişiklik 
Vaşington, 2 (A.A) - Bu

gün diplomatlar arasında mü
him değişildikler vukuu bildi
. ~ • t" 

rı :nış ır. 

ltalyan - Yugoslav 
Futbolcuları karşılaşıyor 

Belgrad, 2 {A.A) - Turin 
şehrinin T orino ltalyan futbol 
takımı cumartesi ve pazar 
günleri Belgrad spor kulübü 
iJe iki maç yapacaktır. 

Fiatlcri yükseldi 
buhran haşgö terdi 

Londra, 1 (A.A) - Silah
lanma programının tatbiki ne
ticesinde gitgide artan bir çe
lik buhranı başgöstermiştir. Bu 
yüzden fiatlar da mühim surette 
yükselmiştir. Demirden alın
makta olan gümrük resminin 
yeniden indirileceği tahmin 
ediliyor. 

Morning Post gazetesi ya
kında hurda demir cemioe baş
lanacağını yazmaktadır. Diğer 
taraftan Ausin otomobil fabrika
lara da çelik fiatının yüksel
mesi üıerine otomobil ve saire 
fiatlerini yüzde beş ili on beş 
nisbetinde arttırmıştır. --

41 yıl evvelki 
Londrayı arıyan lngiliz 
41 yıl evvel daha genç bir dclikanl. 

iken memleketini bımknrak Amerika\ a 
göç eden bir lngiliz oı-ad.ı milyon l~a· 

zanmış, nıhayet ihtiyarlayınca asıl vn· 
tanını görmek ihti~ acına kapılmı5; .. Kiı.1· 
scsizdir de, kalkıp Ingiltercye gelıni~. 
orada bakmış: Bırakhğı ingiltere bul
duğu lngıltcrc değil, dost, akraba, ta· 
ıudık olarak kimsesi de kalmamış, ih· 
tiyar İngiliz mütcessirdır. Bıraktığı LC'll
drayı hiç olmazsa hayalen gönnck ar
zusuna diişerck Londı-nnın en kalaba
lık caddesi olan Picadillyde bir ınağa· 
za kapısının eşiğine otunnuş ve gözll'· 
rini kapayarak düşünmeğc dalmış .. 

Faknt Londrada, sokak ortasında otur-C EN UP mnk yasaktır, oturan sarhoş sanılır, bıx 
polis yaklaşmış: 

Demiryolları bugün hü- - Bw·ada ne yapıyorsunuz? demiş ve 

k •• l" l şu cevabı almış: 
un1etçe tes ım a lDJyor -Kırk bir yıl evvel benim bırd.-
Jstanbul - Son anlaşmaların tığın1 o güzel Londra şehrini bu kadar 

neticesi olarak T oprakka!e - berbat bir hale getirebilmek için b~ıı.
Papas _ ve lslahiye _ Ekbaz den sonra gelen nesillerin ne kadar be-

ceriksiz olduklarını dü~ünmeklc me,..,
meydanı hattı bugün Türkiye-
ye teslim olunacaktır. 

Bu işlerle meşgul olmak 
üzere gitmiş olan heyetimiz 
şimdi Halepte bulunmaktadır . 

Memleketimize devredilecek 
olan hatlar •12 kilometre bo
yundadır. 

Ayrıca, Halep - Nüsey
bin hattının da hükumetimizce 
satın alınması hususunda Fran
sa ile müzakere cereyan et
mektedir. 

guldüın. --·--Tür&· uşunda i tinci bir 
modeicllik ";Ubssi açıldı 
1stanbul, - lstnnbul Türkkusu m, · 

dclcilik subesi tnrnfınd::m Galatasar. y 
lisesi salonlarında tnkbeyc verilmekt 
olan modelctlik derslerine devam edıl

ınekle beraber muhtelif viluyctler<lm 
gönclcrılen \'e ilk o r<'tınen sekretedcri 
ıle ö!;'l'dıncnlcri için de htanbul snnat 
mektebınde tefrik cdılen deıs ve tat
bikat ntclyesindc bir temmuzdan itı

bnren bir ay devam etmek üzere bir 
kurs nçılmıştır. 
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Kendini denk al oğlwn, heriflerin bir en nihayet halsiz düşerek derin bir uy- Medeni, kısaca tarif olunmak Ia-
ip ucu ellerine geçmesin. Canına cder- 1 kuya daldı. zım gelirse, denilebilir ki, hayvö1ıt 
sin. Tabiatin karşılaştırdığı bu iki ı;enç ihtiyaçlarını cemi ihtiyaçkırına ta-

- Korkm..ı dayı, heriflerle dost olur- kalp, birbirleri için yaıatılınışlardı Ka- bi tutmuş olan insandır •• Medeni, hu 
sam ağızlarından laf almak kolaylaşır. der, tali, tesadüf onlım birbirine \Jağ- kudretinden büyük faydalar istih
Kndın ağzından söz kapmak dalın ktl- lamıştı!... sal eder, fakat bu faydaların karşı· 
la~dır. Ona şnkfabanlık ederim. Bahu- Cemal Turan sabah olunca südünü Iıt:.11m bir takım vücut zaafları ve 
sus bu kndın Yunan kumandanların- aldı, doğroıca çadırlara koştu: Diym:ıa r:üvazenesizlikleriyle ödemekten 
dan birisinin kızı, bana iltifat ediyor. g:ç yattığı için _hala uyanmamıştı. Sü-

1
de kendini kurtaramaz .. insan ta· 

Bu fırsattan istifadeye çalışıyoru~ . du Yu~ nefen .~etroy~ ~ererek .~znk- 1 biatten uzaklaştığı nisbette hay~t 

e a ha t 
A 

aşı zım 

-Oğlum bizim meşhur kaba bır so- lnştı. Dıyanayı goremedığınden mutccs- tehlikeli bir macera olur .. Bunu hı· 
zUmüz vardır. Kadının fendi, erkeği sir Göl kenarında dolaşmağa başladJ. }erek hareket etmek ve elden gel
yendi Avrat sözüne güvenç olmaz.Sen Acaba Diyana kendisini anyacak mı iJi? diği kadar zarardan kurtulmağa 
onu avlıyayım derken o seni yere vu- Bunu ümit etmek bile istemedi. Koyun- bakmak lazımdır. Zira sanırız ki, 
rur. Rum kadınları fettnn olurlar. Gü- larla dağlar arasında serseri serseri do- hiç bir medeni, vaziyet böyl'! olduğu 
:r.el mi yoksa, avlanır gidersin kızanım. lnşmağa başladı, Saatlerce kendini yor- için vahşete dönmek niyetinde de
Burnlarda onlnrın casusları dolaşıyor du. Keçilerin bile çıkmağa çekindikleri ğildir •• 

Siz de bu • 1nsanca iht~ yacınızı temin ediniz 
lngiltercde ve Amerika.da denizi seven insa.nlann en 

sporudur. Bunu Biz de sevebilir ve bu sporu tatbik edebiUrsifıİI 

arasıra köye gelerek nğız anyorL-ır. 1 yalçın kayalara tırmandı. Oradan ufuk- Medeni alemde en tehlikeli - fa-
Bcn seni köylüye, Izmir köylerinden 1 ları kucakladı. ~c;siz manzaralar karşt- kat 0 derecede makbul _ mevki, se-

sevdiğiın :?ir b.ildi~ oğlud~ diye ta-ısınd~ b~ ~7.llikl~ .bütün ruh~yla hirli mevkiidir .. Kö!lerden seh~rlere 
nıttım. KoylU ile hiç tanıştıgın, ~onuş~ emdı. Somurdu. Ikindı olmuştu. D1ya- doğru devam ı bır nkın oldu3'unu 
tuğun yok. Bu çok iyi, köylü dilıni h...'- nanın silt j~tiği kayalara geldi. Içinde biliriz. ~ Halbuki zevkleri ne kadar 
ceriyorsun. Tanrı yardımcın o!sun. w• • yanan sevginin cehennemiyle başb~ incelmiş olursa olsun köylünün 

Cemal Turan dalgın dalgın yemcgını knldı. Bu Yunan güzelini çok sevdıgı- etrafında • sıhhatini koruyabilmek 
yedi. Çardağa çıktı. Düşündü. Bugiin ne inandı. Artık, mantık, muhakeıne, için _ tabii unsurlar bol bol mevcut 
ilk fırtınayı nasılsa atlatmış~: Rumca akıl para etmiyordu. Gönlünün saha- iken şehirli, müzmin surette zehir
bildiğinl, okuyup yazdığını biliyorlardı. natı başlamıştı. ı lenmektedir. Ne keyfiyet ve ne 
Acaba her ikisi ona, buna ~benden bah- Yav~ :avaş göl kenarına ~ndi. A~ka- kemmiyet bakımından fizyolojinin 
sedccekler mi? Bu havadıs cnsuslann sını hır gaca dayayarak cebınde dauna istediği olmıyan ve hücrevi sai vn
kulnğına giderse vaziyet nezaket pey- taşıdığı (Alfreddi Müssc) nin şu kila- sıtasiyle tam yıkılmamış tortularla 
da edecekti. O takdirde kaçmaktan b~ı, bu büyük ve çok ince şairin şiir- uzviyeti dolduran tegaddi tarzı da, 
başka çare yok. Çok tetik davranmağa lerini okumağa bnşladı. Dalmıştı. O ka- kimya bakımından saflığını pek 
mecburdu. dar kendinden geçmişti ki, birdenbire ziyade kayLetmiş, bakteriyoloji ha-*** Diyananın cglizel bir Fransızca ile>: kımından iyice kirlenmiş olan tenef-

Diyana, Dimilri; Cemal Turandan av- - Ya, siz Fransızca da biliyorsunuz füs ettiği hava da onu zehirlemek- Haynt veren bu suyu insan, açık· 
rılınca kon\lşmağa başladılar. Dlınitri demek, ne güzel, daha çabuk anlaşırız tedir.. lardan gelen nemli, mikropsuz, rüz-
Diynnaya dedi ki: Mösyö! Büyük bir şehrin her metre mi- garlarla daima yenilesen, iyop ve 

- Kızını, lıu genç hiç köylüye ben- Demesi üzerine yerinden büyük bir kabında ne kadar mikrop bulundu- ozon dolu hava ile birlikte teneffüs 
zemiyor. Rumca biliyor. Okuması yaz- korku ve heyecan içinde fırladL Dlli ğunu biliyor musunuz? eder. Deniz ikliminin en ehemmiyet· 
ması var. Gözlerinde zeka ateşi paılı- tutulmuştu. Tek kelime söylemiyordu. - Mesela Pariste, geniş caddeler- Ji hususiyetlerinden biri de hava taz· 
yor. Doğrusu bu Türk delikanlısının Yalnız ateşin göiler:iyle Diyanaya ba- de 3480, yeni evlerin havasında dört yikinin kuvvetidir. İnsan orada 
halinden ben şUphelen~ Bu~da ır.ü- kıyor, bakıyordu. bin beş yüz, eski evlerde ise 36 bin, nefes almak için cehid sarfetmez, 
nevver, malô.matlı, centılmen bır ins."Ul Diyana uzak"ian Cemal Turanı görün- mikrop oldugv u hesap edilmiştir.. · · · ' samenin kın~ıgv mı 
ta E1l · dikkat tf h" k"" en mını mını me 
. vn var. ~rıne .. .. e .un. -~ç oy- ce yavaşça, yaklaşmış nrkasmdan oku- imdi, olgun bir insan günde on düzleştiren havanın, denilebilir ki, 

lüye bcnzemıyor. K~ylu. eli .. d~gıl Ha- duğu kitabı görmüş ve okumuştu. üç metre mikabı hava teneffüs eder. büyük yudumlarla içilmesi sayesin-
sılı :ir ~uamma, münasip gorilrsen bu Artık ne diyebilirdi?. Nasıl inkar e- Bunlan göz önünde tutarak, ister- de, orada göğüs sanki habersizce si
şüuslp emiziö dbabanain yazallım. Oraılsda.n C'a- debilirdi? Büyük bir gavretle kendi."li seniz siz de, büyük bir şehrin l·alaba- ser .• Bundan dolayı da deniz kıyıla-
s ar g n ers • mcse e ruiliı§ ın.. · · l k b' ah 11 · d t b' k" :ı: ff"' h l l ' · 

Bu son ıöz Uzerine yüzünde asabiyet topladı. Bir Fransız şıvesıylc! cevap ı . ır ~ la ~dm e ~- udran ırk dım· rında tene us "k dare tel erkı gl e0nış vl 
8
e 

_,filmi da 1n D" b" \erdi· senın cıgeı erın en gun e ne a ar yavastır .• Dakı n a anca -
tU • pey 

0 
n ıyana sert ır cevap E. t 1 M tın 1 b" d Frn mikrop geçtiğini kaleme vurunuz .. teneffüs hareketi yapılır •• Ve bu ha-

verdı· - ve az z a ru:e , ıraz a n- ki b "b' 
•5 k b b ğ M b" b"l" · s·zinl nn1 k ··mrü Ve şunu da unutmayınız · u gı ı reketlerden her biriyle ciğerlere ya· - n ın a acı un nsum ır cen- sızca ı ınm. ı e aşma o. - 11 l d 1 "k l 
k b . ük f 1 k. l 1 Un b dl b" d ti ~ kt E . maha e er e Tnst anan mı ·rop ar nm litre kadar hava gider. ce ço Uy ena ı yapmış o \L"'UZ. m c c ır saa e: o e.ca ır. nur- .• d ·r "k 1 1 l . .. 

kif dili. I . h "sh ı 1 ... b""t"" kalbiml dinli". ıçın e verem ve tı o mı rop an ne- Şunu da hatırlata ım " guneş Hemen tev e r ve zmır apı a- erınızı u un c ~orum. . d k hl"k 1' 1 l d 
. ıl B hfi.dis d kal 1 s· . k k • d d 1 b . vın en ço te ı ·e ı o an arı a var- ışığı plajlarda çok kuvvetlidir ve 

n~ın~ a: ır. u h" ~.aram~z a ~- nf~· ~ Dor_ ~= an \ayıka;: dır .. Bunların insana mutlaka verem cürsumeleri öldüren bu ışık altın
cahak.k cnıd set vkerskenll ıç dımse u mlnacse e, k cknkınız. ld ağg •• "tanıntmın di~ ""' r ve tifo aşılamaları 15.zım gelmezse da esmerleşen vücutlar, sıhhatin bi-

ın a e e me uymasın. n, I or · o u unu 'l mı e ez m. me- d b I d · 1 k · .. . .. · b 
b di k ı1 B b · k · B" . k . 1. _,._ e un arın aıma yutu an to ·sın- rer örnegı olurlar •. Guneşın se ep 

e e yen sana ır ırun. en u gcncı ra ettım. ız.ım ço sevım ı ve na7.J.K l . f d" h · ı· · ·· .. A • • • • 

tak. el .. • K ak ı ak 1 1 b b ku d erı er ın ayatıyet emsa mı mu- olduğu kazaları mubalagalandır· rın havasında, tahlıl hıç bır bak ten ıp e ecegım. onuşar , ı:ıçı ar ya ancı ço anLnız aca a ne o yor ~ d. I ak d . . . . · k ' 
b S rlı g ın. h t ··• ği 1 dim .,., kr · d" .. _ ........ n . .:ı temö ıyen aza tm ta ır. maksızın ısaret etmlıyız kı denız ·ı- bulunmadığını meydana koymu~ u ı ene aya mı ogrenece m. . ıe ar rıca c ıyorum ı=..~u:ou· B l · "b" h" l" • · 
Eğer öyle birşey varsa sana söyler ve mü mazur görünliz. Bütün hnrcketle- un ar yetmıyormuş ~ı ı, şe ır 1 yılarıncıa güneş banyosu yapmak tur. 
i b b k ri lz .. .. .. k . : b durmadan çalışmak, daıma teyak- urzusuyle önce istalrnz gibi kıp kı- Fakat deniz havasının aksine ca ına a ·arız. n , yuzunuz, onuşmanız sızın ço an k h ı · d b l _ ,_ h 1 · · · 

Helecanla b" ı ·· ·· ·l" Diya- 1 d - b .. . B ...:;.. uz a ın e u unınwt, ırpa an-

1
zıl ve sonra, zencı gibi sımıyah olan· olan dağ havası son derece kuru-

na . ll ıcap ad soz D~'S -~~kızı te-
0 ~al ı~ı ana soylıyordu. U1;".'• mak, rekabetlere maniz kalmak, lan hükmü altına alan modayı bir dur ve onu teneffüs etmenin ne bu-

lliyı setti~~ 
0 

seyre .en ınu _ı · Yk? a. °:1 ınız. Söyleyiniz baknyımk Basız menfaat ve politika münakaşaları 1 nevi moda olarak kabul edebilirsek lunmaz bir zevk olduğu dağcılar-
se e • ımsınız? Yanımızda kimseler yo · - y k ·· l" be l 1 k l · l ·· d D .. f 

P ki k - kilitledim P.a- . . · . . b·ld""" . d apma , tur u sc P ere uy u za- te bunun mantı ~a ve fizyo 01ıye mu- ca malum ur.. ag havasının ~e -- e ızım, agzımı · · na ıtıınat edinız Rumen ı ıguıız en k 1 ak h d 1 • el k 'k d v · · 
na darılın kl ğ nı hiç istemem. Sen l;e- ·ık .. .. . · .. .. d R manını ısa tm ' ava aK.ı e trı vafık ol ugunu söyliyemeyız. Hel- faflığı nisbeten uzak şeylen yakın 

. "d alab"ı ı IJ:).dımsın Bilir5in ki 
1
b"l go~~emızde .duşunme ~· 1 d~mğ"ca hamuleleri, kuvvetli ışıklar altında yoterapi adı verilen güneş ziyası ile oösterir, hafifliği yürümenin ver-

rıı.m ı c ır ev" . l ı medıgınıze kanı olarak soy e ı ım b 1 d" 1 k "d k l t> •w. l .. .. . 
L- • • ·' b'" .. k ve son saadet senı" .. . d ks" iz u unmanın ve susup ın enmc tedavı e a ı ve mantık her şeyden dıgı ''Orgun ugu <la, vucudun kendı IA"nım ıçın en u:ıı'\l sozlen her halde derhatır e ece ın · b"I · ·· ··ı ··ı · · · · · 1 1 "' 
bahtiyar görmektir. Yalnız şunu srjy- s· .. b ı· -A- ı mıyen guru tu erı ışıtmenın tesır- ileri tutu ma ıdır.. Zira ifrat, her sikletini de azaltır .. Hatırlamalıyız 

ıze kalbt bir hurmet es ıyorum. 1 · ltı d b l k til d d ""l" l d Esk' d 760 ·ı· l · b" lcmekten kendimi nlamıyorum. Hassas • . . .. . d _ H erı a n a una ma sure e . e şey e gu uç ve zarar ı ır •. - ı ta- ki ova a mı ımetre o an mı; ı 
kalbine çelikten bir gem vunnağı unut-j ~bı, .. k~sik, kesik soylcruyoı u:. ay- zehirlenmektedir. Med~n! insan. içın birle- tayfı ş .. msinin viyole ve ütra- tazyik 500 metre yükseklikte 714 
ına. Bu hissi macera, seni felakete sü- dı .. Y~~ume bakmay~ı~ :~:~nı:ı:~~ son derece yıpratıcı sınır s~rfiyatı viyole şualariyle gelişi güzel oyna- milimetre ve 2000 metrede ancak 
ı·iıkler. Zeki, bahusus çok glizel ve <'a-IMosyo. Knrşınızd~ sizin] ' . . • asıldır. Umumi harpten berı hayat manın cizyesi, sadece, sıhhati kay- 594 milimetredir. 
zip bir genç ka?'..:ısındasın. Ben babana genç kız v:U-. 1:11~yatsız1ı~lietmiştım.'Bır makinasmm acayip bozukluklanna betrnekle ödenir.. Tazyikin bu suretle azalışı nab
onn buna 1-..<ırşı şahsi mes liyett,. ' parçacık hislerımı de. ~ı . yors~~! ... tesadüf olunmaktadır. Hekimlerin - Deniz kıyılarında birkaç 7.a- zın vuruşunu (dakikada doksan 
korkmam. En büyük cndis- m uscni t: Off, isminiz.nedir? Kı~~mız, n~ıs~~? müşterileri dah~ ~k, baş ağn!ı, mi· man yaşamak ferd üzerinde ne gibi vuruş) tesri eder ve teneffüs hare
llikcttcı, ıstırapta görmektir. Bir Türk Neden bu ıllere geldınız: - ~usbUtün de bulantılı, endışelı, sıkıntılı ınsan- tesirler yapar ? ketlerini pek ziyade sıklaşUrır. Zir.a 
genciyle alaka ve münasebetin şayi 1 asabileşerek· neden? benun sükCtn ve lardır... . . . - llk ~~lerde insan, beş yüz her teneffüs hareket.i ile dağlarda, 
olursa baban asabi bir ı:ıd:mıdır. Çok huzurumu bozdunuz. . Şehır m~~ıtının zaraı:lannda? gramdan ıkı kiloya kadar zayıflar. ciğerleıe daha az mıkdarda havn 
milteessir olur ve seni kırar ve hemen Asabi buhr:W~ı ya;aş yavaş zaifli- korunmak ıçın zaman zaman, hır !Çünkü metrede elli dokuz milyon girdiğinden insan daha çok defa 
Atin:ı.ya g" d . y b b" "lked yor, yerine nuvazış knım oluyordu. I.s- tabiat kürü yapmak· işte bu sebep-

1 
gram oksijen ihtiva eden hava, bü- nefes almak ihtiyacındadır. 

bltlunuyoroun eNn:~ik ı:ı anühim" c~ ır uh t ~ rada sordu: lerden dolayı • lüzumludur .. Yıllık yük tazyik altındn, vücuttaki yağ ta- Bunun neticesi de deniz kıyıla-
z. ' m ' mu a a al · M"" ·· be · ·ıı d · b be 1 l 'hd 1b k 1 b "d" T l l ralı bir · t · · d b ı - Y varu-ım sızc osyo nı üz- talı er e yıne u se P ere ı as a a annı ça ucak eritir .• Fakat bıı rındakinin ersı ır. eneffüs ada e eri vaz.ıye ıçın e u unuyoruz. . •· ? d'I . . F k b ·ıı . d h d d .. . h d h 

Harp bütün şiddetiyle devam ediyor. meyınız. e ı .mışt1ı~~ Da a~ ku ta
1
ti erıdnere - ~ ıtra1 l evresinden sonra siklet yine nin sarfe ecegı ce i dağlarda da a 

Mille.: . . fıtis" hul T"" kl g · Cemal Turan hlıla ona bakıyordu. geçırme ır enız ıyı arın a mır faza aşır .• Yağ olarak kaybedilen fazladır. Ancak , gerek deniz kı-wınızın ı meç . ur er un- D vl o la d 
den güne kuvvetleniyorlar. Çeteleri tz- O devam e~ti: . . ag arda mı? va r a mı? . adale olarak kazanılmıştır. Sikle- yısında ve gerek dağda, makus tarz· 
mir yn1 .. _,__ k d ... 1,1 ... ~ ·orlar - Ben sinirli, mustanp hır kızım. -- Nerede olursa olsun 1 Demeyı- tin bu suretle te7.ayüdü, zayiflemiş !arda ayni netice elde edilir. Göğü 

ıuuwrına a ar y~ı~ · . · y k ed l" f k 
Kim bilir bu genç te bir casus mudur? Siz her halde kalpsiz, hissiz bir adam- nız.. e ·arannızı verm en ut en olara , normalden aşağı kiloda deniz sün gelişmesi •. 

ı.r ·ı._,, . . kul •. 1 d" 1 sınız. Neden susuyorsunuz.? Sizi ele bu satırlan okuyunuz.. kıyısına gelen ve kuvvetlenip iyi- Yüksek dağlarda yaşamak cilde 
- .ı.·.ı:ısıu44 ~erını can agıy e ın e- · •· · DENlZ KIYILAR( k' 1 ·· ·· ·· " . . . dim. Kalbim lik v vermıyecegım. Bunu sıze namusum U- leşen ımse erde gozle gorulecek hususı bır kırmızılık getırır, kan 

c çc gem vuracagım. Allah · d H t d · d d w t D d d ·· ' l"d" h' d v l · 1 Muhakkak b . halin" 1 zerine ıma ycmın e erek temlıı aya enız en ogmuş ur. e· erece e sur atı ır.. mu ıte ogru yayı ır, ıç uzuv ar 
g"ın 'Allah ~ı. gtlıkencın . 

1
b ~ ıyacak- eyliyorum. Znten vermeğe kudretım niz suyu arzımızın lenfasıdır •• Bu su- Deniz banyolarında teneffüs kansızlaşır, baş hafifleyip rahatlaşır, 

1. rwıı:ı versın enım ço b h l" · d 35 22 k 1 · · 
şefkntli baba.cığım. yok Mösyö! y~n e er ıtresın e , gram hare ·et erının devamlılığı gogsu hazım kolaylaşır •. Dağlar, göğsü za-

Diyaru:ı yatağına uzanm derin bir Diyananın yeşil gözlerinden yaşlar mı~darı?da soclyom, ~otasyom, geliştirir. Bol oksijen teneffüs etmek yif olanların intihap edecekleri yer-
düsünccye dalmıstı. Ken~i k nd" düşmeğe başlamıştı. Sararmış yüz.ün- magnezıyom. tuzları, bromurl~, kar· faydası kırmızı küreyveleri çoğal- lerdir. Oralarda havanın kuru ol-
sö;lcniyordu: 

4 

c ıne den, inip çıkan göğsünün vaziyetinden bonatlar, kıreç ~-ardır •. Denız YC: tıp kansızlığı giderir.. Güç inkişaf ması öksürüğü azaltıp öksürüği'ın 
- Ben bu genci seviyorum. Bu mu-' çok ıstırap çektiği görülüyordu. sunl_a~ br~~laıodu b.~l bol !espıt eden çocuklar için denizin kireci tevlit ettiği ifrazatı keser. 

hakkak, iki siyah kor gibi gözleri önün-1 Cemal Turan düşündü, artık inkar etmıştir .. P!a~larda . yu~en :ın:ran kemikleri kuvvetlendirir. Zaten de- Fakat dağlar da denizler gibi 
de irademı kaybediyorum. Tahammiil edemiyccekti. Herşey faydasızdı.Önün- dalgaların fızik tesırler.ı~den ıstı~a4 niz, çocukların en büyük dostudur. hiddetlilere, sinirlilere, hastalıkları 
edilmez bir tesiri var. Heyecandan yil- de asabileşen, ağlıyan bu çok güzel ka- de eth~kle beraber derısı vasıtasıy· Fakat plôjlar sinirlilere, hiddetlile- iııkişaf halinde bulunan kimselere 
reğim çarpıyor, ne mütenasip ve giır- dına yavaş yavaş yaklaştı: 1:1e, ı~et~~n, bu uhsurlb~ı mas- re, nekrislilere, romatizmalılara hiç elverişli değildir .• Bu iki iklim de, 
büz bfr genç, ne güzel esmer :rüzü vnr. I - Evet Matmazel, ben çoban de~i- s er... enız. nyosu em ır ~uş, gelmez.. Deniz müheyyiçtir .. Me- ayrı ayrı şekiUerde, fakat ayni de
Ruhumun ~elerdenberi beklc:-diği ve Hm! dedi. Hayatımı, ha.husus kalbi1ııi, hem b~.r masa1d hem de kan cevelan~, sela, esasen istidadı olanlarda ge- recede şiddetli ve şiddetle hükmü
arndığı bir genç, muhayyel aşkım. f gµzel elinize veriyorum. istediğiniz gi- tene~fusb:e kza al~ d?akımından hır çici delilikler daha çok görülmüştür. nü icra eden iklimdir.Ve ani değişik-

D "mitr" · hakkı Hi b' h ı· b" k U b"l" · · H b. temrın, ır e ersız ır.. D · · kalple · h t l l f )"ki t I t h ··ı·· 1 ı ının · vnr. ç ır :ı. ı ı u ana ı ırsınız. ayatımın ır pa- ............................ •• •• 1 .. 1 ••. 11 • enızı rı as a o an ara, ne es ı ere, sarsın ı ara a ammu u o • 
köylüye benzemiyor. Konuşuşu, muha-1 tatcs kadar kıymeti yoktur. Onu hükiı.- şey yapamazsınız. O benim ve ben o- darlığı çekenlere, verem1ilere me- mıyan kimseler onlardan kaçınma· 
kemesi, nezaketi, lisan bilişi, hep bun-1 ınetinize teslim cdereli parçalıyabilir- uun, ona hiçbir faninin eli erişemez. netmek lazımdır.. Deniz, ekseriya, lıdır .. 
lar şüpheyi celbedecek haller ... Acaba siniz. ölüm beni gölgem gibi her yerde Orası kırılmış emeller, ölmüş Umitler hastalıkları sanki kırbaçlar. 
hır Türk casusu mu? takip ediyor. Her gün damla, damla afi! hayallerle bir mahşeri azap! Orada DACLAR 

Gönlüm diyor ki, muhakkak münev- eriyerek, ölerek yaşıyorum. Sabah, ba- solmuş hnndelerden çiçekler, dökülmüş Dağlara gitmek, tatili dağlarda 
:ver bir gençtir. Onu ikna eder Atinaya har, ümit. Ben artık bunlara yabancı- ne§elerden ~ebnemlcr var. Fakat orası geçirmek... Bunun da bir çok fay
götUrUrilm. O da barın karşı l!iknyt de- yun. Gece, kış, karanlık hayatımın na- her ıstıraba, her hicrana rağmen benim- daları ve bazı zararları vardır. 
ğil. sibidir. Bunun için bu yerlerde ölüınU clir. Bu diyı:ıra içimdeki cehennemle Dağlarda hava hiç bir yerdeki 

Diyana böyle saatlerce uyuyamadı. arnmağa geldim. ba~bnşa kalmak için gelmiştim. hava ile kıyaslanamıyacak kadar te· 
Bu hayaller ve dilşilnceler arasında Gönlilme gelince: işte bunıı hiç bir _ Bitm•tli _ m izdir. 2000 metre yüksek dağla· 

OVALAR 
Ovalar herkese, ıstısnasız, uy

gundur, çünkü iklim ovalarda yu
muşak olduğundan huzur vericidir. 
Yayvan çizgili, geniş ufuklu, taze 
yeşillikli, ormanlı. sulu ovalar, şehir
lilerin aradıkları tab iat ve sükun 
kürünün yapılmasına e n m üsait 

yerlerdir. 
İç sıkıntısı demek o1mı~a? 

bir yeknesaklık sinirler ıçın, 
mükemmel ilaç değil midir? . 
ve köyler : İşte vücudu v~ ~ 
yormaksızın insan eğlendırıP 
lendiren en güzel muhit .. o~a 
insan, medenilerin bütün şehır 
roplarmı da beraberlerinde ~lı? 
tirdikleri plajlarda olduğu gıb1'. 
lü temaşalardan, entrikalardan• 
kumardan, içki alemlerindellı"" 
banttan ve danstan u2':1klaşıta~ 
atın koynunda sıhhatıne 
mak imkanını bulabilir. l 

Kırlarda ve ova köylerinde , 
hirli, tatil aylarında sakin .;e ti 
vazcneli, ağaçlar, meyvalar "'~ f 
larla çocuklar gibi oynıynrıı ti ti 
maklarda balık tutarak, JlebD~ 
ömür sürer, dinlenir, şehre:k~ 
gürültülü, mücadeleli, dedı 1" 
hayatına tekrar atılabilmek ,;J_., 
muhtaç olduğu sükun ve );ll fi 
tekrar kazanır •. ilk fırsatta O'\t" ~ 
köye tekrar dönmek karari~/''
bii... ..:~ 
································'ıilrJ"". Nevyork çabları ü~ ~ 

Bu Amerikan müzikal f ilını ~ 
seninde lüks sebebiyle çok ııoşıt ~ 
cektir. Hiçbir süper-vedct yok· lı~ 
rollE>r çok iyi tevzi edilmiş ve ~ 
kendi küçük numarasını ıniı1'eıtl~ 
yapmıştır. Şimdiye kadar pelc 

0
"".,11 

mamış olıuı Doris Nolan çok 111 

kıyetli bir rol oynamıştır. . ~ 
Hikayenin büyük ehcmıniycU ,. ... 

Birçok danslara, numaralnrn ~ 
olarak icat edilmiştir. Bunlar ıse 
kcmmcl denecek haldedir. ~ 

Şımartılmış bir genç kızın J1lLl ~ I 
dır bu .. Amcaları tiyatro ile Jll~ "'-.~ 

ed. 1 B"" Uk bı masını men ıyor ar. uy 1' 
orkcstrn şefine f.şık düşen k~ -~ 
siyle alay edildiğini za.nnederC '},tf',. 

sine ait binanın en yukarısınd<ıl1'~ 
cü kattaki kabareyi idareye ıta itı~ 
Şef orkcsteri mahcup ederek tı11 f'_ 

almak icrtiyor. Hakikatte orkeS ~ 
onu felaketten kurtaracak "~~tığ'' 
temsili tam bir muvnffakıyetsı ııı 
rnyacağı sırada kendi numarası 
tereccktir. . {el" ıcA 

Caz ile ahenk ve ne~enın zn 1,(ı 
h vcc:~ 

dığı, meçhul ve mağrur « e •JcJ 
da arkasından sürUklcdiği clakı d 
d ~ b" .. "k . ı~" ]c\1 e6 er ır muzı ve sınc , ... 
kabiliyetini göstermektr>dlr. 
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l'efrlka No: &e 

Gürüıtü koparan makale 

Musso · ye at 
makalede ne er 
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tan mahrum etmeden varislerine vere- - Onu bana bırakın, öfkesinden zulüm yaptı diye kızmış, ayrıca mek- halleşirken Muslihittin ve Az.iz ağalar 
ceksin ve her ölil kendi köyünün ıne- dünyayı gördüğü yok ki! Sonra ben onu tup alan sadrazama: gizlice işi Turhan sultana açtılar. 
zarlığına gömülecek, buna dikkat et! teskin ederim. - Boyacı Hasan nerede ise buldu- Turhan sultan, o dördüncü Mehme-

I Bana gelince, bana gelince, git bakayım . Kadınları bıraktılar. Vakayı gören run! Katırcıoğlunu da teskin et! din aruısı, Kösem sultanın pervasız sal-
sazı bozuk, sen de Kara Veli, sen Kaya bırkaç köylü ile, birkaç kahraman efe- Diye emir ve~ti. Sadrham Murat tanatına düşmandı. En küçük fırsatlar
Kekliği, sen Mehmet, Ahmet sen de yi, Katırcıoğlunun mektuplarmı götür- ağa! hangisini hangi kuvvetle yapacağını dan istifadeyi bekliyordu. Bunu haber 
atımı hazırlayın, atlarınıza atlayın!Doğ- mek için yola çıkardılar ve bu son \'a- şaşırarak hiçbir emir venniyerek ko· alan Turhan sultan, hemen Kösem sul-
ru Boyacı Hasanın kanının rengi nasıl- ziyeti anlatmalarını tcnbih ettiler. nağına sinmişti. Katırcıoğlunun mek- tana bir haber yolladı: 
mış görmeğ 'd llın. · k d...e.--. e gı e Aynı zamanda yolda ölen kadınların tubunu tekrar o uyan Sa ~cu.t1m!: 

t'İsi.rıı B~ şarap daha içere\c, kendini dil- başı kopuk cesetlerini toplamağa da - Hay Allah . belisını versin k!irata-
liilu ~~terem pederim> diye Köp-1.Pir şarap daha alarak: zelttı. Emirleri karşısında, hiç ses çıkar- adamlar saldılar. nın, başımıza bir arslanı musallat etli, 

- Oğlumun adı berbat oluyor, bu· 
güne bugün oğlum sultandır, onun na-

Ve hu et Paşnya yazdı. 1 - Öğleden sonraya kadar dinlensin- ~adan onu elem ve sük<ttla dinliyenle- 1stanbuia mektuplar gitti. şimdi bu davanın altından nasıl kalk- mına icrayı habaset eden birisinin katli 
lllzımdır. g11l'tJ.J:ıı d~ektuplarında içindeki bütün ler. Ağa köyün biltün arabalarını ha- rın arasından ayrıldı: Yolda .. . . . . . malı 

~- okt" All h ladık d dikl . . tu olenlcrın ccsellerı ııetırtıldı. · Kösem sultana gelen bu haber Kö-
"i!.baııı u. zırlatıp üstlerine yataklar serdir, ka- -;- a a ısmar ' e erımı - Namazlan kılındı. Memleketleri, köy- Diye düşündi.l, düşündü, nargile, çu- sem sultanı ayaklandırdı. ' 

iti .. O ge~c... kn .. da. r gezinerek şarap iç- dınları rahatça lstanbula götürsünler, tun. lerı· so ld B H b' d b b k kah · t' U d dengın' e getire-"" .... b ~ ru u oyacı asanın ın e eş u ' ve ıç ı. zan ı, '11.T d k' daha ld ~ b'l 
~er, t?" utUn köt.•Hiler de ayakta siz arkad~c:Iar, kadınlarla beraber eide- Diye indi, hazırlanan atına atlayıp · ' · l d Ge · - .ı:>;e eme · ne 0 ugunu 1 • 

\' ol\.,.r 1 J ,. oe yü.z toplıyabildiği ve Katırcıoğlunun m.ed.ı. y .. att·ı·, kulpunu b.u ama ı. z.ı.n- miven bir kadın benim saltanatıma ka· 
.. e :Va-ı1 k~ ar. Ula emanet edilen biçare ccksiniz, sen sarı Osman mektuplarımı bir kurşun gibi atını yollara saldı. ka ş hül J -r ---
"il. '<\ ·a l elıne geçen bedeller Katırcıoğlunun dı hır turlu halledemedı. Fa t ey - 0 •1 be b" .. k 

"il1~- oın arın tozları temizlendi yerlerine vereceksin. Geriniz Boyacı *** ' isl!l-Ia Muslih'tt' A . ( f di . rışamaz. g unun n uyu anasıyım, S•~ "<q'}1la bal ' · erdigw i · .. · d w ld A wu ı ın ve zız e en yı) . . . . . ~a bir k •ıldı. Yedirildi, içirildi, bu Hasanın adamlarını ziııcirde tutarak Katırcıoğlu gittikten sonra köylüle- v emır uzcrıne agıtı 1• rtan ' elbet haysıyelını \'e devlet nızamını di.i-
lleı ıır d bir kısmı d k d"l · · k d l varan haberler -hde MuslihitUni- nya-llldi.ite s-• aha ölen bu kadınları bu kafile ile doğl'U Sadrazamın yanına rin evlerinde yatan biçare kadınların a en ı erının ve ·a ın arın şünürüm, ben kaç padişah arasında 
tj ~kckJ:r. varacaksınız. Eğer ters birşey olursa hazırlanan arabalara binemiyecek ka- cefasını çeken kö9lülerc ancak azar ~a kaldırmış: ferman yürüttüm. 
tı t' lakııı .;; kimisi boyunlarında zen- derhal silahla müdafaa eder, tstnnbul dar perişan olduklarını nnlıyan Akya- nz~. :aksim edildi. Alınıyanlar yaralı, - Bu nasıl oluyormuş, ne kepaze- Diye aksileşti. Ve iş azdı. 
etle, tUk" ~-~·ncı Hasan adamlarını ln- halkına bir kaçınız haber salıp ,·clve- kalıoğlu, şunu teklif etti: ve olu kadınlara hisselerini terkeltiler. liktir. Vezirillzanı bunun önünü cwel- Ortalıktn tarafgirler belirmcğe baş-

~lllt.'a:v Urüklc, tekme ile tahkir edip leye verirsiniz, hepsi sizinle beraber - Bunların bu halde lstanbula gön- Artık hem Katırcıoğlunu, hem de den alanuyacaksa, ne diye başa geçmiş! ladı. Tam bu sırada Boyacı I:Insan pa-
411lllisi ı ~cforruatına kndar öğrendiler. olur. Ne kadınları, ne de kendinizi ez- derilmesi doğru değil, çıkmıyacak can- tstanbuldan gelecek haberleri bekliyor- Memaliki Mnhrusada bu deklü hadis.:: las pandıras lstanbula ginniş ve Sadr-
ı: L'Vinc i~ırcıoğlunun bulun8uğu ağa- dirmeyin. Bana haber salmaya lüzum larını zorla çıkarmak olur, vazgeçelim lardı. bu zamanadck mesmu olmadı! azama dehalet etmişti. 
lil ~ \.l oldular, Katırcıoğlu gibi on- yok. · Ben anlarım, sana gelince Akya- dedi. İstanbula gidenler İstanbula varıp Diye galeyan etm~lerdi. Ortalıkta bir gün içinde b eliren bu 
il() er. 'l'a!:u~Yıp sabnhı konuşarak et- kalıoğlu burada bekliyeceksin. Dedi- Köylüler: mektuplarını yerlerine ulaştırmışlardı. Zaten Murat ağanın Vezirliğini çc- ikilik eskiden mayalı bir kindi. 

l'dı.ı Yen ağanrk<'n Katırcıoğlu ğim gibi paraları ""muhafaza edeceksin. - Peki ama ne yapalım, Katırcıoğlu Bu faciadan haberdar olan saray, ya- kem.iyen Muslihittin ve Şeyhülıslnmın Kösem sultan taraftan olan Sadra-
de;:- ~dıniar • Sağ salim döneceklerinden şüphe etme- böyle dedi. rı Katırcıoğluna, neden önüne geçti, müftülüğüne kızan Aziz bu hlldiseyi zam Murat ağa, hiddetini ycnemiyerek 
~ lni? \7 nnsıl? ola çıkacak hal- diğim bu biçare kadınlara parayı dağı- Diye itiraz edince Akyakalıoğlu ill- bedel toplatmadı diye, yan Boyacı Ha- fırsat saydılar. ŞeyhUlislain Sadrazam Boyacı Hasanı tokatlayıp: 

e sonra cev.ap beklemeden tıp, köylünün topladığı ölüleri de hak- ve etti: sana, neden bedel toplarken bu kadar tarafı olup, gidip onunla dertleşerek. - Bitmedi -
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çocuklarımız 

Konuşan kuşlar 
Papağan mektebinde 
dersler nasıl verilir? 

SU, KUM, GÜNEŞ 
Hayat, sıhhat ve saadet kaynağıdır 

Kartallar ne ile geçinirler? 

ŞiMAL DENiZLERiNDE 

Balinalar harbı 
Bu balıkların ırkını kiJ11 

ler nasıl kuruttular? 

PETER PAN 
Peter Pan lngilterenin en meşhur 

küçük çocuğudur. Diğer çocuklara pek 
benzemez, zira asla büyümemiştir. 
Adı cAsH\ Asla• olan bir memlekd

- tc oturdu ve hala da oturuyor. Buraya 
böyle denmesinin sebebi de oradaki 
çocukların asla büyürnemcleridir. 

vardır b 1 k 1 d Elbisesi yapraklarla kırağıdan iba-Bunların düşmanları ve a ı çı ar ır ret olan, bulutlar arasında uçmasını 
Kartallar umumiyetle memeli yıldızları dinlemesini ve perilerle ko-

hayvanları arayan yırtıcı kuşlardır. nuşmasını bilen bu çocuğun bütün md-
Bununla beraber yalnız balıkla ge- ceralarını size anlatamam. Yalnız si2in 
çinen bir kartal cinsi de vardır. Bu ve benim gibi çocukların: Vendi ismin-
kartal yuvasını balıklı bir derenin de bir küçük kızla Jan adlı bir oğlanın 
veya bir gölün yakınlarında kurar.. ve arkadaşı Mişelin Vendi ile nasıl w- .·. ~~. · . · )1.'·. · · 
Ölmü•, kurumu• ag" açların üzerinde . .··... . n••tıkJarını size anlatayım. · ·' ' ·-· ·· - · • t,, '• Papaganlara konuşmağı ve şarkı • • .., •·· • · gilıt 
yuva uzaktan görünür, fakat oraya - ·' •·· · , Bir gece, karanlık odada, çok küçük hikayeyi, bir pençere arkasında .~ 

eöylemeg-i ög" retmek yeni bir iş değil- Zir k d 1 k ha 1 T da F 
irişmek imkansızdır. · a çürü a - ur n o ur. ırnakla yakalanan ha- yatakları içinde herkes onları uyuyor nerek dinlerken, Peter Pan ora . J: 

dir. Romalılar Aksiyumda Ügüstün 1 - ) k "h • t 1 k .. • d k kal E" d B le "'' ar, tırmanmaga ça ışaca ı tıya sız ı uzerın e apanmış ır. ger sanıyor u. ütiln ~ıklar tenbel tenbel gesini kaybetmişti. O kadar ace ~ıı>' 
Antuvana karşı zaferini kutlamak kimselerin yükü altında çatir çatır balık iri ve kuvvetli ise ağır yüklü esnediler. Ve söndüler. Birdenbire kü- mıştı ki gölgesi pençerenin tol<J1!9 ,ııJ 
için Romaya dönen galip generalı kırılır. olan ve suya batmış bulunan kuş da- çük bir alev raksetmeğe "" dönmeğe takılm~ kalmıştı. O vakıttanberi 0~ 
«yaşasın Sezar Ügüst» seslerile kar- Kuş avlanmak için suyun üzerin- ima su yüzüne çıkamaz. Çok obur başladı. Biraz durduğu vakıt peldlla çok canı sıkılıyordu. 
§ılamak Üzere binlerce papagan alış- de süzülerek uçar. Bir balık görünce davrandığı için boğularak ölür. görUlüyordu ki böylece çırpınan bir Peter küçük periye sordu: 
tırmışlardı. 1 k bol olduğu bu m _ üzerine atılır, suya girer, balığı çen- Balıkçılar kendilerine çok zarar ve- alev değildi. Elin avucu kadar küçük - Buldun mu onu? Jll 

Fransa krallarından 11 nci Lui Ficg~~ aw t':ıı akalanan bu k e?' gelli tırnaklarile yakalar ve tekrar ren bu kartalları öldürmeğe çalışır- bir periciktl. Hafif bir çıngırak sesi duyuJclll# 
cessur Şarl tarafından esir edilmiş bae e ke 1. 1 .!. retile';-ek ihra uedş ~~ su yüzüne çıkmak için şiddetle kanat lar. Fakat kurdukları tuzaklar çok Sonra ansızın pençere açıldı. Pcter siz, ne ben bunun manasını anJıY"l< y 

h zı e ıme er og ç ı b" 1 k · ·· k 1 d f bo k 1 ·· k" k k kı odanın ti dı G""J • · d k B il · dil" · di Ç gıra ve Peron şc rinde tutulmuştu. Kral l' I çırpar oy ece e serıya mu emme e a Ş a ır, çun u uş ço sa - Pan ortasına a a . " gesını ı . u per erın ı ı . ın ~ıılr 
Perondan dönerken alaycı bazı p · ırBer. 1 ha 1 hocası gram f _ bir ziyafetle yuvasına döner. Fakat nır. Onu öldürmek için en ziyade ei- aram~a gelmişti. Bir gün Bn. Darlin- mek istiyordu ki: •Evet, gölge yıı _,,, 

arıs un arın ş ıca o on baza d ·ı "d d·-· b' l'h d k I' d -·ı.ı anl " k b' S d" . h"I Je •' l'I · 1 tırdıg" ı papaganlar «P 1 d p I k !ık bir od n e canı e o e ıgı ır maceraya a a avranma azım ır. gin ~~~arına attıgı cana ya ın ır - onu ye rncı sa ı e ••'' 
ı erın a ış eron ur. apagan ar aran aya ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••' 

Peron!» diye bağır~rak kralı kızdır- kapatılır. Bir plak günlerce ayni söz- c k ki b • hı•k " V eralart 
mışlardı. Kan beynıne sıçrıyan kral !eri veya ayni havayı tekrar eder du- • 0 mera l lT aye ı aramazın maC 
Paristeki bütün papaganların öldü- rur.Nihayet papaganlar da bunu tek- ~ ·- =..,,._..,. 
rülmesini emretti. Bu zalim emir 24 rar etmeğe başlarlar. 
saat içinde tatbik edildi. Bir şeyden Gramofonun yardimile hayret 

h be · l il 1 edilecek derecede ses ustası papagan-a rı o mı yan zava ı papagan ar I . . .1. . f" I l 
il• I 1. d'ld" ar yctıştırı ır ve eyı ıyat a satı ır. 

ce at ara tes ım e ı ı. 

Vaktile Robinson, adasında papa
ganile konuşurdu. Avcının sözü 

Zamanımızda her şey modern olu- Avcıya sormu,Iar : 
yor. Şimdi papaganlara konuşmak - Ni§IUl alırken neden bir gözünü 
ve şarkı söylemeği öğretmek için bir kapıyorsun? 
mektep vardır. Bu tuhaf mektep Kü- - lkiıini de kaparsam bir teY gö-
ba adasında Havana şehrindedir. Pa- remiyeccğim de onun için." 

\l 
~~~~·-,.;...~. ~'. 
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Hiç büy·· çocuk 

PETER PAN 
Yunanistanda Tisalyada 

büyük bir Af et 
BAŞTARAFI ALTINCI SAHiFEDE le Küçilk kızların üstilnlilğünü göstere- Dolu ve şimdiye kadar görülmemiş 

dn, gece masasının çckmccesinde<lir.:t ceğini hisseden Vendi, iftiharla: k 
Pcter Pruı sevinçle zıpladL Hemen hii- - Durunuz, ben size onu dikeyim! aSJrga rb O, bu kadına, bir hükümdarmış f - Vazifem icabı şu çuvallarda un- tiln çekmelerin içinde ne var ne yol{.c;a Dedi. .,: _______________ _ 

~~!taat ediyor. Morcver şu Favsta I Jarı muayene edeceğim. yere boşalttı ve nihayet bir köşede,Hn. - Dikmek ne demektir? Alinadan -yazılıyor: Ilk yapılnn tnhminlcrc nazaran zaım 
ı n kadının ne mnl olduğunu an- Manivel soğukkanlılıkla ilAve etti: Darling tarafından itina ile katlauınış - Göreceksiniz, benim küçük :ıda- Evvelki gün knsırga ile beraber dU- 35 milyondur. ,:ğa çalıştnnk biz.im için knt'iyyen H\- - Nasıl isterseniz. Elbette adamca - olan gölgeyi buldu. mım. Dikeceğim onu.. şen dolu Tisalyada milthiş zararlara se- Kasırgnnın şiddetinden birçok çatı· 

mahsulleri mahvetti 

il'. ğız karşı gelerek kendisine bir fenalık Ne !:adar sevlı.iyordu görseniz! F<ı.- Ve hemen iğne ipliğini çıkararak Pe- bebiyet vermiştir. lar tamamiyle uçmuştur. 
raf- ;ı~~niriz. Bu malCtmatın onun ta- gelmesini istemez sanıyorum. kat gölgeyi yeniden ayaklarına nasıl terin gölgesini topuklarınn dikmeğe 1 aş- Bu afet yalnız üriinleri mnhvetmrk- Ağmıntero köyüne düşen dolu por-
.... ı ~~ Verlldinın· l so·'yl'yordun def?il Katırcı etrafına sür'atle bakmdı, c.r- llı"şt'----'-'ı·". Peter Pan böyle şeylen· I d ı b ı d ta•--ı bu"'yüklugun··-·· de ve doludan 71-
....... <mıı b - ın."\.-.:.r.• a ı. şe aş ama .an: . . . le kalmamış bütün bir köyün çatılru ı- K4.I 

_ \•el? kadıışlarmın hayli ilerlemiş old•ığunu pek düşünemezdi Gölgesine bakınca - Haber vereyım kı, dedı, bıraz fü·ı- "'kt" .. bircok ha~-vanları öl- yade büyük buz parçalarına bcnziyor-ıtektubu kendim gördüm. gürerek düşiindü. Onlan imdadına Ç<\- aklından şöyle geçiyordu: clşte, o b"ni tncaktır. Ve Peter dişlerini sıktı, zira nd~. ço .. urmb. uş,k _ ~ 
1 

k·'k" d s"ı du. Çatılar hepsi zarar gördüğü gibi 
- /\cab d A • 1 · k · ti' b . urmuş ırço agnç nrı o ·un en t11c- •--Imnn _ a doğru mu? ğırmak iste i. nı •r arar vermı.ş ı;örUyor, yeniden ikimiz ir oln:::ı ~ız. gölgesi topuklarına dikilirken hır~ _ .. ' bir tek kiremit dahi sağlam ıW UŞ· 

kat" Bu ınektup krallığı Mösyö Dük'e ki: Derhal, çehresi <lcğişti. Hiç be1Ii c't- 1 Birbirine karışın iki damla su gibi:. acıtsa bile, ağlamak istemiyordu. 7.a- muştur. tır. 
be ll'yen lenıin edecek.. Zira onun için miyerek: <Vazifenizi yapınız ... Bugda- Fakat gölge aptal aptal ve hnrcketsiz ten göz açıp kapayıncaya kadar iş hitü. Afet öğ~e~en sonra snat b~t~n yedi- Dolu düştükten yirmi dört saat sonra :r hazır. 1 yımı göstereyim> dedikten sonra kan- duruyordu orada. Pcter Pan Lava bur- Peter sevinçten deli gibi döşeme ilıe- ye .. kadar iki saat ~~vaın etmiştir. ~u hfila arazi üzerinde ceviz büyüklüğUndc 
1o orever SUstu. Birkaç adım attıktan rın üzerinde sağa, sola sarkmış .>lan dan bir parça sabun aldı, ayaklarına v~ rinde zıpladı. Fakat gölge henüz pek muddct zarfında duşen dolu bazı koy- dolu taneleri bulunuyordu. 
ıa~ llfanıvelin yüzUne dik, dile baka- çuvallann ağzındaki ipi çözmeğe başla- gölgeye sürUnerek onu yap>Şlmna[<a burnşuktu ve bu Vendinin canını otlu- !enle fınd.k, ceviz, bau köylerde yu- Afet hayvanat üzerinde de tesir yap-

- ğuk bir ses çıkardı: dı. Faknt bu sırada katırcıya yardır.ı çalıştı. Fakat gölge hep ayrı, hareketeiz yordu. Kiiçilk bir ev bayanı idi o! murta, bazı köylerde portakal büyüklU- mıştır. Koyun ve sair ehll hayvanat rlo-
% 1beınek hu, Dük için krallık ... Bi- etmek mnksadiyle Manivel ileriye atıl- duruyordu. Bunun üzerine Peter yere - Onu biraz ütillcst!m nasıl olur? ğünde idi. lunun tesirinden ölmüşlerdir. Glynus 

çJ.n de servet temin edecek. dı. Katırcıya çarptı, çuval açıldı. Buğ· oturdu ve nğlamnğa başladı. Diye sordu. En çok :tarar gören köyler şunlardır: köyünde 34 koyun bir kısrak telef ol- ' 
Vo- ~e dernek istiyorsun? ... Oh anlı- daylar toprağın üzerine sacıldı. Çuval işte tam o sırada Vendi uyanıverdi. Fakat ikisi de sevinç içinde olan Pa- Kardiça, ve Tırhaln civarında Glynus, muştur. Ayni 7.nmanda birçok koyw1-
tu tı.ırn Morcver. Fakat neele etme dos- ise öteki tarafa basan ağırlıkla yere yu- Küçük yabancıya nlakn ile baktı. Onun ter ve gölcrcsi yıldız dolu pençere önün- Patulya, Ağnantero, Longus ve Mef.'n- lar da kayıptır. 
p~ ilen Dük'e, canla başla bağlıyım. vıırlandL Katı= tj;•zııu açmadan o ta- orada olmasuuı hayret etmiyordu. ~,,_ de danscdiyorlardı. laluıridir. Ağnantero ve Pntulya köylerinde bi· 
de tnı? · ·· Elimde sarf edebileceğim- raftı koştu. Morcver derhal elini çuvala zakctle sordu: - Sonra... Bu ilk Uç köyde mahsul nrunmn hiç rcr kısrak telef olmuşlardır. TırhaUı .~ daha fazlası da vardır. Şinıdl he- daldırmış içinde ikinci bir çuvnlın daha - Niçin ağlıyorsunuz bayım? - Sonra... birşey kalmamıştır. Zarar yüzde yiiz- ve Kardiçe valileri dahiliye, ziran! ve dır istediğim. para değil şeref ve itibar- bulunduğunu cl'yle farketmişti. Peter de nezaket göstermesini bilirdi. Size şunu söyliycyim ki Vendi kan:.t- dilr K ... k" .. d d 

1 
.L'L- ti . t 

1 
.n. b 

· K ı · ·· · M ı · d dl J .1 11,ır• 1 d . rıçmı oyun e e zarar ar biı- suuıat nezare erme e gr<Um aşvura-atırcının ge mes.ı uzcrıne, o~ve~ Bayan perilerin su~~~c erı~ ': epey ta- sız uçmağı öğren . ~~ ı. e ~ışe e uç- yüktür. rak yardım talebeinde bulunmuşlardır. l\ı~ Ben de şeref ve şruı demek istiyo- yerden kalktı. B0nzı sararmıştı. Çunkti vır ve hareketler ogrcnmışti. Ayağa mnğı öğrendiler ve dordil bırden gece- -==s 
eliyle tuttuğu ikinci torbanın icindc-ki kalktı. Ve kilelik kızı selamladı. Vckar Uyin bulutlara doğru gittiler. Hiç kim- • f 

on:: ~~~aşka!. .. Dille kral olursa, ben şıkırtılar kulağına geldi. Parmaklarının ile ccvnp vereli: senin asla. asla büyümediği bir menı- Avr an n eT!JI tara ında 
_ ~ kumandanı olacağım. arasında arpa buğdaya biç bcnzemiyen _ Ağlıyordum, çünkil gölgemi r.nğ- lckette küçiik çocuklarla periler arasın- # Jl 

l'İllf Çok filu! ... FedakArlığm sebeple- sert bir madde kendini hissettirmişti. lıynmıyordum. Zaten doğru değil, hiç da göz kamaştırıcı maceralar yaşamak 
- :ıYorum. Bunlar altın idiler. te ağlıyordum. için.. •• h • klar var ~i: tn bet, her fedakftrlığın neticesinin Morever fevkaJade kızgın bir vazi- Vendi acıyarak: ..• ... ••. ... •.• ... •.• •.• . .. •.. ..• . . . mu ış Si ca 

ller C!nfoate bağlanması payet tabiidir. yettc seslendi: _ Gölgenizi kayb mı etmiştiniz? di- Peter Panın babası olan meşhur In-
!Uı>herıe ~hırsa, olsun fedakarlığımdan - Peki, dedi. Buğdayını topla yiği- ye sordu. ~iliz muharrir Sir Janes ~arrie ge:;en 
bU.k•e ~lenıcz. Eğer bu münasebetle dim. _ EveL. hafta ölmüştilr, fakat dünya çocukları 
Çiy ır OyUn oynamak aklımdan ge- Katırcı kat'iyyen cevap venniyerek Şimdi Vendi kUçlik bir dilşman ve onu unutmıyacaklardır. ÇünkU cPetcr 
ltlı:n ;"ta, dostum bulunm.aklığına rağ- cebinden bir tabanca çıkardı. zavallı gölge parçasını yerde görrlU. ve Vendi> daima onların sevgili arka-

Yüz elli amelenin • 
garıp 

t!bn~cıyarak seni şişlemekte tereddüt Manivel bağırdı: Cok teessür ouydu. Aklına gelen fikir- daslnrı olacaklardır. 
- Çekiliniz .. · Bay zabit.·· Bu katır- ;;;;;;; Lil şehrinde bir mensucat fabrik:ı- ı sarfiyatı 1000 ton fazladır. Yine sıca· ~ ~ırn ben şaka ettim. Senin ka- et mutlaka bir delidir. ltalya - y ugoslav lstanbul kulUplerlnden sındn yüz elliyi mütecaviz kadın amele ğın tesirinden tiyatroların zararı 100 

_ '13 n de Diık'e bağlıyım ve sadıkım. Manivclle, Morever hemen fırladılar, yeni istif al ar hayvanları taklit ederek el ve ayak- bin Avusturya şilini yani 4000 sterlin 

Viyanada 
hareketleri 
kapandı tiyatrolar 

~eUın. Undan eminim. Fakat biraz acele virrnl adım ileriye vardıkları zammı KulUplerl arasındaki İstanbul - lnriyle yilrümeğc başlamışlar, bu vazi- kadardır. 
- ~ilıa lVIoro tepesinden birşeyin sarsıldığını atletlzm mUsa bakalarını Milli küme haricinde kalan birinci sı- yeti gören fabrikanın idaresi derhal bir Berlindcn bildirildiğine göre sıcak 

ha~r Yet bir saat sonra mektupta hissettiler. Arkasından şapkası başın- ltalyanlar kaz-andı ruf kulüplerimizden istifa edenler gün knç doktor celbeylemeğc mecbur lml- dalgası fasılasız devam ediyor. Öğleden 
Old Verilenlerin doğru veya yanlış dan düstü. Katırcı ateş etmişU. Ik k d m1c::tır. Doktorlar bunun Avrupndaki sonra saat iki rnddelerinde gölgede df:-Uğurıu nJ ıı.K • J ·ı M h rta.J Yugoslavyanın Konkordia ku- geçt çe artma ta ır. ..,. 
ise. n ıyabiliriz. Fakat!. .. Doğru manıve ı e orcver emen ° uan Vefa kulübünden ayrılarak Güneşe sıcak dalgasından ileri geldiğini t:ls- recei hararet 97 fahrenhayt ve gccelcı·I " k b ld 1 K t k d' k din lu"bü ile ltalyan Covinetza takımı 

ay o u ar. a ırcı en ı en e mı- . iş 1 G 'd b ka ine Vefalı dik eylemişlerdir. 75 dir. 
,; O h.,lde gjdor, Dük'e haber veri- rıldandı: aılethri . Triyeotede karşılaşmışlar- :::;:, ::'~e ·~:. °ı'.:.ıu~Und~ istifa et- Doktorların kanaatine göre sıcak dol- Bu sebepten dolayı General Görinıı 1JtiSonrası ona ait bir iştir. - Şu iki herif kim olacak ... Acnba dır .• Netıcekitalyadn t5a6kımı 73,l Yu- miştireş gnsı zavallı runelelcrin fu":ıbı üzerine orman idarelerine verdiği bir emirde 
!.:' ntkadaş adımlarını sıklaştırdılar doğru mu söyliyorlar . .. Fnkat unnet- goslavya ta ımı a puvan a mış- A. ·d 

1 
,_ 

1 
. 

1 
. . . • da • 

1 
· 

~rıtonor k · . . . d 1 k 1 d .n..ıla o u ta~ımınm en yı oyuncu a- tesir yaparak bu vazıyetı ihdas ctmcg:- orman yakınlann sigara ıçcn erın teı-ı_ e apısını g..Mikten sonra Ka- mem ... lçındekilerın farkın a 0 ac:ı ar ır.. .:J. ı k z ki d kul"bünd d"'rhal tevkif edilmelnrini bildirdi. 
'"1 d" 11.. '"'lr' ' T l 'k · I la d nnu.an so açı c e u en ny- tl'.!dir "' "' §ah 0 ~vıidiçiniaı yaptırmış olduğu kndnr valat bulamadılar. e mı netıce er şun <>r ır : rıl · 

ıııı anhl' köşkü ı::olda bırakarak fakir ya- Elini uvalın dibine daldırdı. tçin- Gülle : Kovaçcviç Yugoslav ~~ş~ f tb 1 d G" kulilb" Viynnadan bildirildiğine ~öre sıca- Varşovadan gdl">n haberlere gôro 
~ ir Ufak k~lisaya doğru ıyifrlidü1~ deki madenlerin yerinde olc'iu~unu gör- 14-24, Bonoçini f tal yan 14,- . ~l rd~ 0 cu a une§ une ğın deh§etinden bütün tiyatrolar J.ıı- Polon~ ada da sıcak dalgası devamdadır 
~ ~.kilisn S"'n .Rok adı verilen bir t~ dü. Çuvalı tckı-ar doldurarak kalıra 1 OQ metre : Agustiıı Yugoslav g!!;:; ... : •• !:: ............................ panmıştır. Çünkü dcrecei hararet &:il- Hararet derecesi 95 - 90 fahrenhayt nıa-
'l'~ {:tn eteğine ypılmış bulumıyordu. yükledi. D,..ğirmcndeki arkadaşl"lrınm 11, 1/1 O, Rugo ltalyan 11, 3/ I O. M •• J · ı f gede 93 fahrenhaytı aşmış bulunuyor. sındadır. 
ııt ita tıin ilstünde koca bir yel değirme- yanınn gitti. Teocnın dibinde ~ir nf,<a- Dis~ atma : ?berveger f talyan Uza Ye e 1 e e V • Viyanada diğer günlere nazaran Luz Zirı:.i felf..kctten korkuluyor. 
!Qı· tıaUarını rüzgfı:..a açmıştı. Sen Ro'k cın arkasında Moreverle, Mnnıvel ko- 550,17 Bonoçını İtalyan 41,63 kala" de Satış 
lı,y 'sasltıın önünden çakıllık bir yol baş- nuşuyorlardı: 200 metre : Çekarelli ltalyan22, 
t;İl\~r, sağa doğru ekilmiş tarlaların i- - Evet, belki bunların içinde birkaç 811 O Kozuliç İtalyan 23, 2/1 O 
~arn:n geçiyor. Buradan tepenin dik milyon lira \•aı ! . . . . . . . .. .. 1} O metre manialı : 
tıy lnrını tırmanarak değirmene va- Gizin iki adamı bırbırlerının yuzune Kaldana İtalyan 15 3/1 O, Hançe-
hıı;~u. Bu yol, çok dar olduğu için baktılar. Morevcr mosmordu. Maniv~l koviç Yugoslav 15 8/ I O 
g~ h~ taşıl an katırlar arka, nrkaya ise sükunet içinde el.ini. arkadaşının o- Cirit ~tma : Teste ltalyan 61,91 

).tor 
1
Yorlard1. muzuna koyarak dedı kı: ..... Markovıç Yugoslav 55,76 

Iat1 eı;erıc, Manivel kilisaya vardık- - Düşüncelerini anlıyorum. Duk u 5000 metre : Burlo İtalyan 15, 56, 
1--arş1~ fevkalade bir manzara ile işten haberdar edeceğimize bu to:~alat'- 411 O. Sindelar Yugoslav 16,33 411 O 
ltat1 1 aııtılar. Arka, ark.ayn sıralanmış dnn bir kaçını ele geçirsek daha ıyı ola- Uzun atlama : Ka!tana İtalyan 
ı:lı. ~ar hu Yoldan, yokuşu çıkıyorlar- cak demek istiyorsun. Böyle yapmış 6,98, Rungo İtalyan 6,07 
<l.ı.l' :~~lam ~°:aman birer çuval huğ- olsak cld~ edeceğimiz şu parayı ne ya- 40~ ~etre : Bravn Yugoslav 53,-
dtı 'İ.rın ('ntnistı. Garip olan katırların pa~ksın?... Cordını İt'llyan 5 3, 2/ 1 O 
Otuz ene bugday taşımaları değildi. - Ne mi yapacağım ... Hemen h~ro- ·1500 metre : Straknr Yugoslav 4, 17 
bu ı kadar katırdan mürekkep :>lan ket edeceğim. Manivel ben r:ırtık muca- 8/ 1 O Dinaçio ltalyan 4, 18 1 / I O 
llive~afı!el•i idare eden katırcıforın !\!u- delelerden ve tehlikeli macer~lard~ Sırıkla yüksek atlama : Saroviç 
loııu ~l.l\sinden olmasıydı. Ustü ba;ıı, bıktım. Usandım. Zira büyükler~n <laı- İtalyan 3,40 Dizek İtalyan 3, 1 O. 
~llzıe . zun bir yoldnn geliyormuş eiLi ma vefasızlığı ile karşılaştım. 1?0 ~uzun- 4X 100 bayrak : İtalyan takımı 
hQ-il'l,~1 Yanmış ol~ bu adamların her cu Şarl'a hizmet ettim. O benı . unut~u. 44, 7/1 O .• 
~~et~ ınuı emmeı birer 1.abnnca ve Katerin dö Micliçiyc bizme.t ettım.__H~- Konsoloslar arasında 
4ırı !azİ k.in birer hançL r vardı. Sıca- metirn o kadar büyüktü kı, bu, bu~·uk 1 S T A N B U L R ya 
~ ı._ alığına rağmen .... ırtlnrında bu.ı...ı- sül:ılcyi inkırazdan kurtardım. I'htıy:ır konsol C -- . o~a~ de 
q '\&put] w • • • • • • b . fil b kt Nihavt!t osu reszu tcşrınısanı Jl'\iıl' arın altından bunlar açıkca do Mıdıçı ıse enı sc ıra ı. . teka .. t 1 k 1 ·ı· ba k o-

~.t ~Yordu. Lorenlerc hizmet ettim. Büyük Hanrı- u 0 ~ca tır. ~gı ız. ş. ons. 
IUlıveı Sesl d' . b' l clarda bulundu Hala! losu da yaKında yem vazıfesıne gı-

~ ......_ /\hı l en ı· mb ızh ın ellrcc hvaki~k t 1 d Ei'i~r Ma- decektir •. 
ıı ltat "" ŞtC' mektupta haber \'eri-1 u aya er a a o ma 1· 0 • S t k l l w da f zmir 
ır ll'lar. nivel, bugün elimde iki yüz bin İrank ovye onso os ugu ... . 

"er.ı?~\'cr gozier·ı 1 k bulunsa buradan c•ekilip gideceğim. konsolosu tarafından vekôleten ıda-
'll' par ıyara cevap 3 • • d')' d S k 1 d 

- ~ Ama nereye?... Bilmiyorwn. Parı~ re e ı ıyor u • ovyet onso osu a 
hııı;d Utlnka altın kadar njır olan havası hoşuma gitmiyor. Sokakta onu yakında gelecektir .• 

, ~lar olacak!... rastgclcceğiın diye korkudan dola.,.c;a- Arjantin konsolosu da evvelki 
~lıyaı 4ldı ~Morcver, beni Uıkip et, i;:;i nınz oldum. gün vali ~e belediye reisini ziy~ret 

lier ırn. l•akat tetik dur. - O do. ne?.. ederek Rıyö dö Janeyronun guzel 
ı.~. k ikı i tnrlalann içine athyarak, - Hiç, bir hayal... Cadıya it.i~adın bir albümünü hediye etmiştir •• 
le.,., 1 tn~~ lazımgclen plfuıı tertip etti- l'Ok mu?... Ben inanırım. Hem bır ta- Der,lzyolları mUdUrU 
gj"dıler.' ~Ç<'n yola son katırla beraber 1nesini gördüm. . Almanyaya gidiyor 
l'tl.ro~·o d atıreı kat·rının nrkasından Öniinde sallanmağa başlıyan, çıt onu 

1 tı,._ r u. ç k h. . . . tti' M nivcl omuzl<ı- stnnbul -·q hu 1 ° nkımane bır sesle ka- zangır, zangır tıtre . n 
n ar b i Denizyolları tarnfmdan ısmarlanan '- /\ • a ağırdı: rını silkerek mukabele ctl : 

At0l'(!Çı"'n!... _ Cadı! ha!. .. Eğer hunlardan birine gemilerin vaziyetini tetkik etmek üze-
' ç \'<:!~ ct'vap ve.reli: rastlamış olsam derhnl hançerle onu re denizyolları inüdilrU B. Saadettinin 

~d p '1t1
1 şi-d· '-- b' ·ı · Almanyaua gitmesi tekarrür etmiştir. l g · ...... ı uı.·n ,sana ır ası - yere serenm. " 

(ıkretıri ost rılmesi lazımgelcn say!Pyı - Ben de çalıştım. Fakat bu cadının Saadettin, hareketinden evvel iktısat 
~•Iıın·ll'ı. canı bir türlü çıkmıyor. Geçen akşam vekili B. Celal Bayardan bazı direktif ıı;~ı s" k 4, k 

1 '- '.a· ' 0
ze karıştı: iki so.kak hırsızını herifin ar asına "'-1 - alacağı cihetle iktısat vekilinin Bağdat ıtı ır duk'k d 

1 ~ ~·i •it 1 
a tnUsaade edin. thtinıal tım . seyahatinden dönmesini beklemekte. ir. 1Ş!ı <>d 'Tt \..:.. ' s trı. 'ltn1, s· . · 'ucnlm dPfirmendc ca- - E.... onra ... 

lfa n l.ıı> h'ıın d<> değirn1enler idare.sine - Sonrası... Heriflerin her birini 
dıı; ~di do t zabit olduğunuzu bilmez. bir koluna taktı, sürükledi götilrdü. 

le ()]alım 1 
rn tepeye kadar size arka- - Yahu!. . . Neden böyle yapıyorsun. 

ftt-;~tır('1 M . Seni gören korkuyor sanacak, ~nim 
~lı: l'ak anıvc1e şüpheli nazaı·hır bunlardan hiç korkum yok. 
'$i~ dSo:du: _Korku! ... Beni tanırsın. Manivcl men eve dönüyorum. Eğer evde lse1.~, 

'la' .\l'ol ~ı-rnen uşağı mısınız?... ı>elki yirmi senedcnberi döğüşmelerim- odamın kapısını, iyice kilitliyorum.If u-

lerde belki bin defadan fazla hnyatınu 
tehlikeye koydum. ölüme meydan oku
dum. Kat'iyycn titremedim. Fakat Mad
vel, şu adam aklıma gelince tüylcrinı 
ürperiyor. Eğer sokakta bulunsam he-

le: lllusun? 
1~afctiınden birşcy anlamı- de bulundun. Kırk yeşillerin en kor- !asa bu adamdan o kadar korkuyoru~ 

1.11\] • ou zabitin v--'r · ''ğ" l" kuncu gibi dövüştüm. Kılıncımın kar- ki, bu milthiş azaptan kurtulmak lçın lf_ -... utın uz.uesı u u u- al 
·-~\teı- d muayenesini yapmaktır. :ısına çıkamıyorlardı. Kanımı akıttım. canıma kıymağı bile göze ıyorum: 

C?di ki: Gece baskınlarında. büyük muharebe- - BiTMEDi -

Yolculuk dolayısiyle 4 Tem
muz 937 Pazar günü saat 10 da 
Birinci Kordon Gazi Kadınlar 
sokağında 7 No.lu evde maruf 
iki aiJeye ait fevkalade kıy
metli ınobilynları müzayede su
retile satılacaktır. 

Satılacak mobilyalar meya
nınaa fevkalade kıymetli 7 
parça kadife kaplı kanepe ta
kırnı ve kadife perdeleri, yeni 
bir halde (Römkicdp .. Beimar) 

markalı Alman piyanosu, Ame• 
rikan kadifeli bir kanepe iki 
koltuk, yatak odası cevizden 
mamul sifonyerah aynalı dolap 
tuvalet amerikan brons karyola 
ma somya iki komodinosu, 

tekrar tek kapılı ayn lı dolap 
iki adet ikişer kişitıt{ nilcel 
kes:ne karyola maa somyaları 
mu un kristal camlı aynaiı bü
fe, açılır dört köşe yemek ma
sası, 6 adet iskemleleri, elek
trik avizeleri, yeni bir halde 
9 parça hasır takımı, ceviz 
şemsiyelik, yeni bir halde orga 
Pnbat markalı Türkçe yazı ma
kinesi, dosya dolabı, Jüks sa
hibinin sesi ı:ıalon gramofonu 

35 plakile, Amerikan duvar 
saatı, şömine aynası, çocuk 
arabası, Sacbsecıverk marka'.1 
8 Jaınbalı üç mevziili radyo, 
birçok perakende yemek is· 
kemleleri, aynalı jardinyeler, 

kadife koltuk, çay masası, po

ker masası, sigara sehpaları, 
ceviz servant, komodinolar, bir 

çok porselen tabDklar, ve bir 
çak muhtelif halı kilim ve sec-
cadeleri ve saire ıatılacaklır. 

Fırsah kaçırmayınız. 

Fırıat artırma saf onu Aziz 
Şınık. Telefon 2056 

1-3 '1210) 

Üte • 
ı A E 

Till<ilikte Te efon 3206 
Sehık T evfikpaşa Oteli 

Yen· temiz f 
mefruşat 

Banyo 

Bol hava 

Ucuz fiat 
/zmirin en haııadar yeri11de ve denize karşı fevkalade latif mal}· 

zaralı çok temiz ve emniyetli yegane oteldir. 

IELYİllATDR 
.BULUNHAYAM EV XASA.St 

/5 SEHE GARMiTi1 

OLMAYAN llAMl<AYABEJitE'R 

Mikrop hırsı:..dalı B•ll• korkutudur •. 
Paranızı kaıaa:fıı ukladıtınıı: ıibL 

.1ıyeceklerinlzl de.f 

Sofuk hava dotaplaruuta muhafaza edlr.ız. 

lkl defa az ı~t•m•kle 
• 

a)'nı randömanı vere" 
reıln• sotuk hava dolaplan., 

18 Ay Veresiye .Sattş 

S A ·H 1 B 1 N 1 N S E S 1 
ARTHUR VETTER 

IZMIR - Saman iskelesi ( Büyük KardiçaJı Han ) 
AYDINDA : Mehmet Gürer - ÖDEMiŞTE : H. Avni Güler 

MUuLA OA : Ahmet Sabri Acarsoy 



• 

Sahife 8 

[BORSAi 
Uz Um 

Ç. Fiat 

297 Esnaf bank. 12. 17. 

115 M.J. Taranto 12. 
5 inhisar idaresil0.25 

417 Yekun 

447594~ eski yekün 

448011~ U. Yekun 
Zahire 

800 Ç. Buğday 4.875 

11 ,, Arpa 3.50 

2774 kilo yapak 52 

1499 kental Pata. 260 

16.25 
10.75 

6. 
3.50 

52 
400 

Daktilo aranıyor 
b.mir ikinci noterliğinden : 

Doğru ve süratli yazmak şar

tiyle bir daktilo alır.acaktır. 

istekliler dairemize müracaat 

etsinler. (1229) 

Balçovalı Seyit Ahmet tere
kesi tasfiye memurluğundan: 

Terekesi tasfiye halinde bu
Juoan ölü Seyit Ahmedin Bal-

çovada Narlıkayu namı diğer 
Adaburnu mevkiinde kain ve 

tnpu senedinde {Ma hane, kule 
ve bağ ve bahçe ve tarJa ve 

kuyu ve dam) diye yazılı otuz 
dönüm iki yüz kırk üç arşın 

mahal ile yine ayni mahalde 
dört dönüm üç evlek yüz alt· 

mış yedi arşın tarla ve bir kıt'a 
kuyuyu havi müfrez mahalden 

ibaret ve birlikte intifa edilen 
gayri menkulü 15-7-937 tari

hinden 15·10-938 tarihine ka
dar olan on beş aylık müddet 

için senelıği yetmiş beş lira he
sabile kiralamağa talip çıkmış
tır. Tek lif edilen kira az gö
rüldüğünden 12-7-937 tarihine 

tesadüf eden Pazartesi günü 
saat on yedide açık artırma 

suretile en çok artbrana kiraya 
verilmesine karar verilmiştir. 

!!W'.'!11111!!!111"!!!_11!!1~~~-9!1~i!:!ll!I ...., Yukarı da ya zıh ma ha ili kira la-
K ulak, Boğaz, Burun hastn · mak isti yenlerin tayin olunan 

Jıklan mütahassısı 

Doktor Operator 

S ıniKu 
Muayenehane : Birinci Beyler 
No. 36 Telefon 2310 

Evi: Göztepe tramvay cad· 
desi 992 Telefon 3668 

1-26 (481) 

1 DIŞ TABİBİ 

A. Halim ayeı 
Avrupaya tetkik seyaha

tine çıkmıştır. Ağustostan iti
baren hastalarını kabule baş
Jıyacakhr. 

Birinci Beyler Numan za
de sokak No. 4 

Telefon: 3453 1-15 1 

Paris fakültesinden diplomalı 

Diş tabipleri 
Memleket lıasta11rsi dış tabıbı 

Muzaffer Eroğul 
VF 

Kenıal Çetindağ 
Hastalarını her gün sabah 

saat dokuzdan baş!ıyarak 

Bevler - Numan zade S. 21 
" 

numaralı muayenehanelerinde 
kabul ederler. 

NM 
Telefon : 3921 a•r::p 

gün ve saatte açık artırmaya 
iştirak etmek üzere Gazi bul

varında (8) numarada Demir

elli hanında bu işin tasfiyesine 

memur avukat Sali:nin yazıha

nesinde bulunmaları lüzumu 
ilan olunur. (2222) 1226 

lzmir sulh hukuk mahkeme
sinden: 

Davacı lzmirde birinci kor

donda pasaport 'karşısında W. 
F. Hanri Vanderze ve Co ve

killeri avukat Mustafa Münir 

ve Tayyar Şefik tarafından 

müddeaaleyh Tepecikte Kaat

hane caddesinde 137 numaralı 

Patt!rson deposunda mukim 

iken halen Zonguldakta iş 

bankasının 67 numaralı koope

ratif ve bakkaliye şefi Necip 
zade Hasan aleyhine 169 lira 

69 kuruşun tahsili hakkında 

açılan davadan dolayı müddea· 

aleyh ilanen yemin davetiye

sine rağmen gelmemiş oldu

ğundan dolayı davayı kabul 

etmiş sayılmasına ve bu kara

rın yine ilanen tebliğinden iti

baren sekiz gün zarfında ye

min edeceğini bildirmez ise ve 

gelip yemin etmez ise bu ka

rarın kat'ileşeceği ve duruşma

nın 5.7.937 tarihine talik edil

diği tebliğ makamına kaim ol

mak üzere ilan olunur. 
2216 1228 

il daimi 
1 LAN 
encümeninden: 

Ek~iltmeye konulan iş: 

Keşif tutarı 

Bu işe ait evrak ve 

şartlar aşağıda yazılıdır: 

istekliler 

Eksiltmenin yapılacağı 
yer ve tarih, ~ün saati: 

Muvakkat teminat 

Seydiköyünde yaptırılacak okulun yapısı. 

(6800) lira. 

A) Eksiltme şartnaınesi 
B) Mukavele projesi 
E) Bayındırlık işleri genel şartnamesi 
D) Keşif ve plan 

Bu şartname ve evrakları Bayındırlık 
direktörlüğünde görüp inceliye bilirler. 

Müteahhitlik ve ticaretodası belgeleri 

(510) lira 2141 (1231) 

iZ Mi R 
Pamuk Mensucatı Türk 

Anon · Şirketi 
Şirketin Merkez ve Fabrikası : lzmirdc Halkapınardadır. 
Yerli Pamuğundan At, Tayyare, Köpekbaş, 

Değirmen, Geyik ve Leylak markalarını havi her.r:e~i 
Kabot bezi imal eylemekte olup maltarı Avıupanın aynı tıp 
mensucatına fa,ktir. 

1,elefon ro. 221] Ve; 3067 
Bayrak lzıuir -· . 

YE.NJ ASIR 

1ZMIR BELED!YESINDEN ı 

1 - Bayındırlık sahasında 
Tevfik Rüştü Aras bulvarın-
da Montrö meydanından 
itibaren iki yüz metre 
uzunluğunda lağım yapılması 
ışı 9-7-937 Cuma günü saat 
on altıda açık eksiltme ile ihale 
edilecektir. işin keşif bedeli bin 
dört yüz liradır. Keşif, şartna
me ve planı yedi kuruş muka-
bilinde baş mühendislikten sa
tılır. iştirak için yüz beş lira
lık muvakkat teminat makbuzu 
veya banka teminat mektubu 
ile söylenen gün ve saatte en
cümene gelinir. 

2 - Parklara konulmak 
üzere beheri on üç lira -seksen 
yedi kuruştan iki bin seksen 
Jira elli kuruş bedeli keşifle 
yüz. elli adet kanape yaptırı
lacaktır.Açık eksiltme ile ihalesi 
9-7-937 Cuma günü saat on 
altıdadır. Keşif, şartname ve 
plam öaş mühendislikten be· 
delsiz olarak verilir. iştirak için 
yüz elli alta liralık muvakkat 
teminat makbuzu veya banka 
t~minat mektubu ile söylenen 
gün ve S;\atte encümene geli-
nır, 

23-26-30·3 2034 (1134) 
1 ·-Tilkilik caddesinde Fa· 

ik paşa parkından iki bin met

re murabbaı yerin bir senelik 

kirası başkatiplikteki şartname 

veçhile J 3 - 7 - 937 Sah günü 

saat on altıda açık artırma ile 

ihale edilecektir. Şartnameye 

bağlı keşif mucibince 684,17 

liralık bir heia kiracı tarafın-

rında pazarlıkla satılacağı ilan 
olunur. (2219) 1224 

Gaziler caddesinde Tahir so
kağında 4 ve 6 sayılı dükkan 
ve ahırın enkazı müteahhide 
ait olmak üzere yıkılması işi 

20 - 7 • 937 salı günü saat on 
altıda açık artırma ile ihale 
edilecektir. Keşif bedeli iki 
yüz elli dokuz lira on iki ku
ruştur. Keşif ve şartnamesini 
görmek üzere baş mühendisli
ğe, iştirak içln de yirmi iki 
buçuk liralık muvakkat temi
nat makbuzu ile söylenen gün 

' ve saatte encümene gelinir. 
3-7~10-14 (2220) 1223 

1 - Ahmed ağa mahallesin
de Anafartalar caddesinde Pi
yaloğlu hanı önünde belediyeye 
aid 172 - 1 sayılı mahallin sa
tışı baş katiplikteki şartname 
veçhile 20 • 7 - 937 Salı günü 
saat on altıda açık artırma ile 
ihale edilecektir. Muhammen 
bedeli dört yüz liradır. iştirak 
için otuz liralık muvakkat te
minat makbuzu ile söylenen 
gün ve saatte encümene ge
linir. 

2 - Beher metre murabbaı 
elli kuruştan yüz altı lira yet-

miş beş kuruş muhammen be
delle 95 sayıh adamn iki yüz 

on üç buçuk metre murabba
ındaki 104, 105 sayılı arsaları

nın satışı başkatiplikteki şart
name veçhile 20 • 7 • 937 Salı 
günü saat on altıda açık artır
ma ile ihale edilecektir. lştira1' 

için sek"z lir.alık muvakkat 
dan yapılmak şartiyle senelik teminat makbuzu ile söylenen 

kira bedeli muhammeni yüz gün ve saatte encümene ge-
liradır. lştiran için 59 liralık linir. 

kk . makbuzu 3 _ Beher metre murabbaı muva at temınat 

Ve Saatte Yüz elli kuruştan üç yüz elli ile söylenen gün ı 
dört lira bedeli muhammen e encümene gelinir. 

2 - Senelik kirası 42 lira 87 sayılı adanın 236 metre 
murabbaındaki 15 sayılı arsa-

bedeli muhammenli ismet paşa h t bb 
sının ve be er me re mura aı 

bulvarında Hasan Hoca soka

ğında 14 sayılı arsanın bir 

senelik kirası başkatiplikteki 

şartname veçhile 13 - 7 - 937 

Salı günü saat on altıda açık 

cırtırma ile ihale edilecektir. 

iştirak için üç yüz on beş ku

ruşluk muvakkat teminat mak .. 
buzu ile söylenen gün ve sa· 

atte encümene ~elinir. 

yüz kuruştan yüz yirmi lira 
bedeli muhammenle 87 adanın 
yüz yirmi metre murabbaındaki 
on altı sayılı arsasının satışı 

başkaliplikteki şartnameleri 

veçhile 20 - 7 - 937 Salı günü 
saat on altıda açık artırma ile 
ihale edilecektir. İştirak için 
otuz btş buçuk liralık muvak
l;at teminat makbuzu ile söy-
lenen gün ve saatte encüme-

26-30-3-6 2104 (1170) ne gelinir. 

Cinsi miktarı Fiatı 4 - Senelik kirası otuz altı 
lzmir demiri 
Lama demiri 
35X6 

4000 ki. 

200 " 

L.K. lira bedeli muham:nenli Turan -
13,50 Menemen caddesi üzerindeki 
13,50 benzin salış yerinin bir senelik 

kirası başkatiplikteki şartname 
Çember demiri 100 ,, 15, veçhile 20. 7 - 937 Salı günü 

25X5 saat on altıda açık artırma ile 
Yuvarlak demir 100 " 13,50 ihale edilecektir. iştirak için 

8XS üç liralık muvakkat teminat 
Poyra yerli mah lOOad. 1 00, makbuzu ile söylenen gün ve 

50 No. saatte encümene gelinir. 
Dingil yürek 15 " 23 00. 3-7-10-14 (2221) 1225 
marka No. 50 

50 
Cinsi Mıkdarı Fiati K. 

Lama demiri3X1 400 ki. 1!, Kulak cıvatası 2000 aded 7 
,, ,, 6X2,5 400 " 1 , 100Xl4 

Tek araba sustası 10 ,, 45 00, Kapak 
yürek marka.No.50 
Nalhk 10X3 200 ,, 
3 çeyrek yuvar· 100 ,, 

cıvatası 1500 ,, 
60X7 

3 

16• 
50 

Cıvata 40X9 1000 ,, 
15, Yarım ince somun 200 kilo 

3,50 
40 

lak demir 
12 milimlik yuvar· 200 ,, 14 50 

Somun SXS 400 " 
' 3 çerek somun 100 ,, 

40 
40 Jak demir 

Çelik ana susta 200 " 
demiri 

Rodela 5X8 300 " 
45, Çivi 8 ve 5 400 ,, 

40 
17,50 

50 lik kapela çift 20 çift 2 50, 
çifti 

Yukarıda cins ve miktarları 
ile muhammen bedeli yaulı de-

mir malzemesi başkatiplikteki 

şartname veçhile 16-7-937 Cu

ma günü saat on altıda açık 
eksiltme ile ihale edilecektir. 

Hepsinin bedeli muhammeni 
bin sekiz yüz on beş liradır. 

iştirak için yüz otuz altı bu· 
çuk liralık muvakkat teminat 
makbuzu veya banka teminat 
mektubu ile söylenen gün ve 
saatte encümene gelinir. 

30-3-7-10 2162 (1202) 
Knrşıyalrn tramvay idaresine 

ait iki adet beygirin pazartesi 
günU saat onda hayvan paza• 

santimlik 
Teker cıvatası 

7X90 
2000 adet 1,75 

Galvanizli saç 400 kilo 20,50 
8 numara 

Fırça beygir için 50 aded 50 
Kaşağı 50 ,, 14 

Yukarıda cins ve mıkdarile 
muhammen bedeli yazıh demir 
~alzemesi başkatiplikteki şart
name veçhile 16 - 7 937 Cuma 
günü saat on alhda açık ek
siltme ile ihale edilecektir. 
Hepsinin bedeli muhammeni 
sekiz yüz otuz dokuz liradır. 

iştirak için altmış üç liralık 
muvakkat teminat makbuzu 
ile söylenen gün ve saatte 
encümene gelinir. 

30-3-7-10 2161 (1203) 

Bir Gripin a 'macıın evvel 

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

GRıPıN almaktır, mideyi 

bozmaz, böbr~kleri kalbi 
yormaz. 

3 TEMMUZ CUMARTESi 

Ucuz - Tesirli - Zararsız 

G R 1 P 1 N 

TOL 
HEYOGLUNDA 

istol O eli 
••••••••••••••• 

SiRKECiDE 

• 
anıye 

OTEtl 
••••••••••••••• 

Bu her iki otelin müsteciri 
Türkiyenin en eski otelcisi 

BAY OMER LUTFIDIR 
••••••••••••••• 

Kırk iki senelik tecrübeli ida
ruile bütün Eğe halkına ken
disini sevdirmiştir. 

Otellerinde misafir kalanlar, 
kendi evlerindeki rahatı bu· 
]urlar. . . 

0 Birçok bususiyetlenne ılavcte 
fiatlar mnthiş ucuzdur. 

fur81' 
TURAN Fabrikaları mamulatıdır. Ay~ı. zam?nd~ krerı>' 
tuvalet sabunlarını, traş sabunu ve kremı ıle gli:r.ellık~ 

0 5
s' 

lerini kullanımı;, Her yerde ~atılmaktadır. Yalnız. top.ti nccıı' 
taflar için bmirde Gazi Bulvarında 25 numarada um~~ 
telik Nef'i Akyazılı ve J. C. Hemsiye müracaat edını~ 

Posta Kut. 224 Telefon E45 

CllllEE~rk!IZ=e~k~L~i~s~es~i~d~ir~e~k~to~· r~I iı~. ğ~iı~. n:!5Cdfe~~~;,ı: 
P b .. .. b hı çıkaC _..,1 Lisemiz Kampa 8 Temmuz erşem e gunu sa a . le ı .. ~e 

Öğrencilerimizin hazırlık yapmak ve kendilerine ~~r~es~eat S 
zemeyi almak iizere eşyalarıle beraber 6 ıncı sah gun 
Okulda bulunmaları gerektir. 

2
_

3 2175 
(1213) 


