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Jıııtiyaz s~hibi : ŞEVKET BiLGİN 
aşı11ubarrır ve umumi neşriyat müdürü: 

, HAKKI OCAKOGLU 1 
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~eva_rn_müdde. tı lTürkiye ıçin Hariç ıçin 
• Se"!_l;ık . • - . . J 300-- 2800 

Altı avlı~. . -. -. --700 - J300 

li ..__=-!ELEFON : 2697 

• 
,..--- -- - ---

' Scnt,~. 
1 _ ŞEF bir gezinti yaptı ı 
1 1sta'1bul, 8 (Telgraf) - Biiyiil' .Şef ,ıT.1-' 
TVRK dün akşam şehirde bir ge=inti yaprmş-' 
lar t"C bunu müteakip Tokatliyaııa uğrqarak 

otelin husu.si salonunda akşam ye1neğini ycıuiJ
lerdir. Halkımı: Büyiik .Şefi t°'alıiiratla karşı

lamışttr. J 

Fi ati_( 5) kuruftur '· ·- Cumhuriyetin Ve Cumhuriyet Esennlnin Bek~i•i, Sabahları Çıkar Siyasi Gazetedir 
------·- ----- ·--------- ------~--------- ~---- -----
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lYtektep davası DUN SABAH GÜN DOGARKEN Mareşal Fevzi ÇAKMAK 

B~az da bina meselesidir J 1 b • ç • k b fi d 
:~.snd;;n°:!tı;~;~;pl~::knü~~~ apon ar ır ın asa asını unan or usu manevra-
\k~i§:l:~:t:~e:~l~:~ş~~: için b b d an tt•ı farına davet olundu 
~~tın!h~~~ı;:;~no~~itet~ om ar ım e 1 er v 'apon mektep .. 
llıecbu tnevzu üzerinde dunnağa ı agumO JI aemıSl 

ur ey] . . o 

İiğr~~ .nıC:~~~ı~~mas dolayısiyle 'T" • Dekı·n Jen 1·şı·tı.ldı• memleketimizi ziyarete geliyor ttnetınış .. bulunuyoruz ki geçen ı onc, u ateşı r 1 aj lınırı L_ k 1 d /"' _______ ...;;_ _________________ ....;; İstanbul, 8 (Hususi) - Yaz mevsimi 
çifte ted . n uazı orta me tep erin e 

'ı'a . rısat yapılmıştır.. çı·n sı'vı'l ahalı•sı·n Jen ve garnı•zon efıradı•yle 'çindc iki Tlirk filosu Yugoslav, Sov-
latı ö~; talebenin bir kısmı sabah- a~ ;etler ve ltalya limanlarına dostane zi-

da oğ~Ye kadar, diğer bir kısmı 1 k l • J .. l .. l kt ıarctler yapmağa hazırlanırlarken Türk 
leıni.J d~n sonra derslere devam ey- Japon as er erınaen o u er co ur imanlarına da bazı d05tane ziyaretler 
~·ft~ ' ""hah Pekin, 8 (A.A) - Pekinin yirmi mil ,'apılacaktır. 

ten lan akşama kadar ders gö- garbında Çin ve Japon kıt'alan arasında 
tnckt 1 Öğrenildiğine göre Yagumo adındaki 

lc,J,.;. cp erde bazı muallimler bu •abah oaat 4,30 da şiddetli bir mu· ... at 
llıildJkJ Programlarını tamamlıya- harebe olmuştur. Muharebe •aat 9, 30 a 
Yal>iln brına göre yarım gün den ka<lar devam elmiştir .. 
~İ:Yeı; . u talebe ve muallimlerin va- Japonlar Mardo Polo köprüoü civa-

llu nh ~dir eylemek güç olmaz. rında etnfı duvarla çevrilmiş bir kasa-
deı8 1<ızin hale ilaveten yeni bayı bombardıman eımişlerdir. Sivil 
'Y• 1 bal kal aıııı~ b• ş angıcında rşı aşaca· ahaliden ve kasabadaki garnizon efra-
Retiı knlcrce müracaati göz önüne dından bir çok Çinli ölmü~tür .. Tüfenk, 
<le ıı:kc cidden düşünmeğe hem mitralyöz ve topçu ate~leri Pekinde oa• 
Y <ırıın çok düşünmeğe mecburuz.. rahatle işitilmektedir .. 

fapon mektep gemisi, tanınmış bir Ja-
.on Amirali ls!anbulu z.iyaret edecek-
ir. Japonya hükürneti bu ziyaretten 
nemleketimizi haberdar etmiştir. Bir 
talyan filosu da Istanbul limanında do-
ıaruna!nızı ziyarette bulunacaktır. Bu 

lostluk ziyaretlerine ehemmiyet atfo
'dilmcktedir. 

Istnnbul, 8 (Telgraf) - Yakında dost • niıı ı'st'kbatahsilli gençler yetiştirme- Müsademe gece talimleri yapan Ja- .. 
~- ı 1 bak k :!:len ordusunun askeri manevraları ya~ -.qı ,_ ımından da ne a- pon kıt' alanylc kaoabadaki Çin garni· 
l -rar) 1 ) ?ıla,ca kt ır. Elen bLytik .,,.kfını harbıyc uo •. ~U'J • ı O acağını ve bu teme zonu efradı arasında husule gelen te-

l( Ugu O 1 reisi, büyük erkfı.: ı harbıyc reıs..mizi 
\Qerind nun niversite tahsi i mas neticeoinde vukua gelmişıir. Yunan manevralarında hazır bulunrna-
&o>.ıc e de fena tesirler yapacag' mı 

"' n k - Sonu ücüncü sahifede - '·"' lı d t a.•kcrl<"Ti nöbet eswmmfo i!a clav<t dmişt.r Ya:JUmo gemisinin Amirali ~Utı ~ tutamayız .• Şüphesiz •••••••••••••••••••••••••••••••• ,, 1111111•••1••• ı••• ııı•ı ı• ı••ı•ı•ıı•ı•••• • ı••••ı••• ı•• ı•• ••••• ••ı ıı•, ,, 11111 , 1111 , ıı ıı ı ,, ıı••••ıı•• ,....,.,... ___ .;.... ____________ ...;; __ ,;;.._....;;;,:...;.:.:;.;.:;.;_........, 
"~ terr ~uddet şehrimizde tetkikler Jktısat Vekilimizin teşebbüsü üzerine ıı.ın ~kc~ Yapan maarif vekaleti-
~ın d hıyettar müfettişleri bu ha-

ithalat gümrüğünde faaliyet 
t urumu .. .. 1 . ed 
•11<ırJa gormuş er ve ıcap en 

lnk· nnı hazırlamışlardır. 
"<ıaırı,:r h ol~namaz ki mektep da
llıiihiın b~llındc bina meselesinin de 

Sir ır rolü vardır. 

-------------------Şirketler yeni tespit edilen fiatler 1 tal ya me şe'li mallar 
üzerinden bugün satışa başlıyorlar gümrükteıı çıkarılıyor ~ın çok Yerlerde mektepler açı

Jıt tC§k'ij1:ın _bir sebebini de binasız-
Nitck· Yliyor. Benzin 

~e «B.'tn maarif vekaleti bazı yer
"'tın1 .~na Yapınız, muallim kadro-

perakende 
petrol 

olarak 
bucuk 

•• on uc kuruş otuz 
satılacak 

para, Gümrükte dün izdiham vardı 
" •crm • el'ıııekted' ege hazırız.» Cevabını 
I~· . ır •. 

"-'ı •tın o"" ··dk"d 1 ""i angı numuz e ı ers yı ı 

tıı<lruz k. cıkda müthiş bir buhranan 
ita l!Öıe \.cağı muhakkak olduğu
e~cının. ına meselesinin bugünden 
kıııe ih?etlc ve müstacelen tetki-

h. lYaç vard 
ı.~.oıı:e .. ır. 

~eti 0~c geliyor ki maarif ve· 
~"ap v ub~ene lzmirin ihtiyacına 
1~tııiıdc er: ~imek için behemehal 
leler ay nı orta mektepler veya 

ite llıik:yçınak zaruretindedir. Bunu 
~~ gij aa.~ Yapabileceğini kestir-
Ilı ki Çtiir.. Muhakkak olanı şu

"e taııın nıcvcut mektepler dolmuş 
teıJe ti ıştır·· Buralara yeni talebe 
~ l'iik~hk . imkansızdır.. Fakat 

6~a ilci b'f fıfletecek bazı tedbirler 
~il~ e 1 ır:· Hatta bu tedbirler 

kıının.ı!'enı bir istikamet vermek 
r ~C&cL; n 

1
da .ehemmiyeti haizdir. 

~ "e biı d ~mırde bir Kız enstitü· 
Q ~n bi e lıcaret lisesi vardır. Bun
b~ııild;, n:!. ~aziyetleri hiç te müsait 

tr b· . oırınc· . k il d 
ile a'tıa:ya sıg'ınısı med~~u . mdab~r an 
bi "<eıı ka mış, ıgerı e ır ev-

' 

• kuruşa 
il"-

·-~---
Belediyenin düne kadar yaptığı benzin satışları1ıdan bir ~ntiba 

Hükümetin ucuzluk mıicad~ledine ben~ 1 kanuniyet kesbedince aralarında tröst yaptı~ı heaaplar neticesinde benzınin 
zin ve petrol şirketlerinin çıkardıkları k_urm~ş olan şirketler tenzil edilen re~ ~it~C$i on dört ve pelrolun litresi on 
müşkülat malümdur. Devletin bütçeden 1 ıımlerın bir kısmını ceplerine indirm<"k ıkı buçuk kuru~a perakende satılması 

• 

fedakirlık yapmak ıuretiy)e benzin ve sevdasına kapıldılar.. icap ediyordu .. 

petrolü ucuzlatmak hususundaki kararı 1 Vililyet makamı ile belediyemizin - S .. ,u dördiincü sahifede - 1thalıit gfüııriiğıiııde biT faalıyct dakikası 
.................. B;İ~ ... i·k·~"'jj;;Ş~;k·ili~.i~············"··········B·ı···.···ıAıı·····r•ıııı .. kıı•ı•3ı···0· ....... bü::~ ~~~;::ı~y;:1;!~: ça~::~!ü:;,~ ~~:ia~~~~nnm~~;r~kıer~:"~::;~:e ~;~~; 

Berlini resnAen ziyaret 
tekzip edildi edeceği 

lam~tır.. gelince herkes müracaate haşlamış ve 
~ Y apılmalta olan muamelelerin faz- bilhassa mevsimlik eşyalann hepsini 

l t 'h t • l • !alığı nazan dikkati celbedecek bir de- birden çıkarmağa teşebbüs eylemişlerdir. m ı an ne ıce erı receyi bulmuşıur.. lıhalilt gümrüğünde ııöze çarpan 

normaldir diyor 
Bunun sebebi ltalyaya ait kontenjan fazla faaliyetin büyük bir kısmını hal· 

liatcainin gelmemesinden dolayı ithalat yan emtiasının ithali teşkil eylemektedir. bt• kira 17nan bir Fransız mekte
del\a v~·ı c Yerleşmiştir.. Tabii 
iki~ doJayıı~ctlerinin müsaitsizliğin
t; "eya ii a bu mekteplere ancak 

r 4aı Çer YÜz talebe alınabilmiş· Amerika H. nazırı Versayın Korekt 
tG~ii .buki 1 . • l d 

Fransanın güzel bir kararı 

Sancaktaki Fransız dele
gesi tebdil edilmiştir 

~le .'n§aaı k zmırde bir Kız ensti- hır muahede 0 ma ığını söylüyor 
ht d'Ycın · ararlaştırılmış, hatta 
•tıı Ucu;z: b~ ço~ vasi bir arsayı ga
~ti tonc v r ~elle maarif vekaleti 
ta 

1J b1ı aerınıştir. Öğrendiğimize 
L · 1ll."at1a:•anın temizlenmesi, iha-
"'f ''' 1 •nın ç ·ı . . . J:'· n ira da e".rı mesı ıçın otuz 
n1h ·Ret 1\1 . tahsısat gelmiştir .• 

• , •n aarıf k•ı . b b' 
t't'· ~sırı ve a etı u ına-
~ I!' • 1 sene) k . ı· ııııı • •cikt' ere ta sım ey ıye-

t ~anı 1'tne? ·· 1 'k 1. •et <ıtını d · must~~e en ı ':'a ı 
lıG ~e:l'dcn de edcbılırse lzmırde 

1 ! afif). 1~~ve) Kız lisesinin yükü-
k" "tıı. 1 ~ olur 
lı)fcr ayııc;ı, b' ·· 

tıı ı· 1nden b ·İ ır Kız lisesi açmak 
"•ı ~ tal,81·ı· ıbe Vareste kalabilir.Zi-

. aıt ı iz dah O . 
~'tııd,/l~ l!'idccek ek 1 a faz~a. n,.ı· 
~~. · ı~ ız arımız ıçın a-
tek ckk, ev ked orta tahsille iktifa ey- : 

t<!larıın" •nı olmağı tercih ede-
'• •zı)iic "0NtJ se re göndermek 

~!~Ct SAHlFEDE - 1 
·~KJ OCAKOöLU 

Brühelde halkın bir niimayişi 

- YAZISI VÇVNCV SAHiFEDE 

B. Saffet Arıkan 

YAZISI VÇVNCV SAHIFEDE 

Suriyeli Dr. Şehbender bir taklip 
hükümet yapmağa teşebbüs edecek 

1 

_, Antakya kız lısesi 

- YAZISI VÇVNCV SAHIFEDE 



Mektep davası .. -.. 
Biraz da bina meselesidir 
- BA.ŞTARAFI l lNCl SAHlFEDE -
lüzumsuzdur.. Enstitüler pek ala 
kızlarımıza orta tahsili vermekte 
ve ayni zamanda kendilerini bir ev 
kadını olarak yetiştirmektedir.Oni· 
veniteye gitmeği aklına yerleştir
memi§ kızlarımız için enstitüler her 
bakımdan müreccahtır .. Eğer ensti
tü binasının inşası tacil edilecek 
olursa, yukanda dediğimiz gibi 
Kız lisesinin yükü büyük mikyasta 
hafifliyecektir .• 

Ticaret lisesine gelince : Bunun 
de kadrosunu genişletebilmek için 
büyüle bir binaya" ihtiyacı vardır ..•. 
Bugünden mesleklerine istikamet 
verebilen gençler için mesleki ted
risata şimdiden gimı-::k daha doğ
rudur .• 

Muallim kadrosu ve idaresi ha
zır bir liseyi genişletmek, yenisini 
açmak ve kurmaktan her halde da
ha kolaydır. Bu itibarla ticaret lise
si için yeni bir bina inşasını müsta
celen temin etmek mevcut endişe
leri yan yarıya indirebilir .. Bu mev
zularda karşımıza dikilecek olan 
en büyük engel bütçe meselesi ola-
caktır. Fakat iş başa gelince; Maa
rif vekaleti «Mektebimiz yoktur» 
cevabını veremiyeceğine göre bu 
hususta İzmir için yeni fedakarlık
ları göze aldıracaktır .• Feda!tArlığa 
katlanmakla beraber çocuklara ya· 
nm tahsil vermek yoluna girmek
ten ise esaslı kararlarla davayı kö-
künden hlllletmeği tercih etmek da
ha doğru olur kanaatindeyiz.. 

Hatta taksitli inpat ile lzmirde 
bu sene ild muazzam mektep bina
sı intaaını temin eylemek endişele
rin büyük bir kısmını önliyebilir •. 

HAKKIOCAKOöLU 

Körfez vapurları 
lngiltereden bir vapur 

daha alınıyor 
fzmir liman İşletme müdür-

lüğü bundan evvel İngiliz vapur 
tezgahlarına Ktlrşıyaka için iki 
vapur sİparif etmitti. Bu vapur
lar otuz Üçer bin lngiliz lirasına 
İnfa edilmektedir. 

Haber aldığımıza göre idare, 
fngilterede bulunan ve yolcu 
nakline çok müsait bir vupuru da 
yakında sabn alacaktır. Bu vn· 

•• 
1 • 

Londraya 
ilk parti karpuz 

göndeı·ildi 
Üzüm kurumu ilk parti olarak 

Londraya 4466 kilo karpuz 
sevketmiştir. Bu ilk partiyi di
ğer kuvvetli partiler takip 
edecektir. 

lktısat vekaleti ·bu sene yaş 
meyva ihracı hususunda za
manında lazımge!en tertibatı al
mış bulunduğu için bu sene 
fazla miktarda yaş meyva ve 
sebze ihraç edilecektir. •..... __. 

Ticaret oda1arından 
MUtaıae soruldu 

Ticaret ve borçlar kanunu· 
nun bau maddeleri tadil edi
leceği cihetle bu hususta mü· 
talla hazırlamak üzere lstan
bul Ticaret odasında bir komis· 
yon teşkil edilmiştir. Bu ko
misyon yakında mütalaasını bi
tirecek ve hazırlıyacağı rapo
runu vekalete gönderecektir. 
Şehrimiz Ticaret odası da mü
talaasını ayrıca bildirecektir. 

- . --
Maliye Vekaleti 

Tlcare t odasından sordu 
Evrakı nakliye ve bono mua· 

melah üzerinden komisyoncu
luk yapan mükelleflerin hangi 

oisbet üzerinden kazanç vergi
sine tabi tutulmaları Uizımgel-

diği Maliyece Ticaret odasmn 
sorulmuştur. 

istatistik 
müdürlüğü 
Vilayete mühim baıı 

sualler gönderdi ~ 
Başvekalet istatistık ınü_d~ır 

ğü tarafından mühim bir ıst• ( 
tik hazırlanmaktadır. Vilayete 1.1' 

Ih t lf k t ı •• Alt 1 k len bir tamimde yapılnıakta ı~ıı 

1 
raca ma .arımızın on ro u 1 ay ı tarım istatistiklerinin kontro.tl~ 

kolayla~tırmak, hayvan ist~tıs ~ 

P 1 t h kk d h ıh lerini kıymetlendirmek ve ıle~,. a amu a ın a azır- racatımızın ge- yapılacak sayımveankctlerikOfll' 
•• Jıkla hnzırlıyabilmek için baZlııeıe 

ıan·an • ÇeD Seneye gore aller sorulmuştur.. Bu suıı.. 11 
nızamname Baytar ve Ziraat müdürlük!erı~ mukayeseleri raflarından yapılacak tetkıkJJ 

• • • • sonra birer istatistik hazırlan& J 
Devlet Şôrasının tasdiki bekleniyor 9~7 senesi ilk altı ~yı içinde ec-ıve umum mi!dürlüğe gönderıleC 

nebı memleketlere lımanımızdan tir.. . 
ihracat maluullerimizden mü- den yapılacak ihracatta n•l t ıevkedilen muhtelif ihraç mah- Bu istatistiğin hazırlanması ~ 

- amu • il · · k. · ··d ~ hi::ı bir madde olan palamutun lar şu kısımlarda ayrılrnıt oldu- ıu erının geçe.n .•ene ı a!m mu • icap ederse bu işlerden anlıyıın.sf.' 
bu ıene ihraç edilirken kontro- w h ld k tr l d"l ki d" det zarfındakı ihracatı ıle bera- selerden mürekkep bir kol11~1 

gu a e on o e ı ece er ır b ı bi d"I · · lü tekarrür ettiğini ve bunun için . . • • .k. • • er fU suret e tes t e ı mışbr: seçilerek ve drhal faaliyete ~'it 
alakadarlarca bir de nizamna- ~ırkncı ~ev_ı.'fuz ıncı nevı, tır- 937 ilk atı 936 ilk cektir.. istatistik umum müdtl 
me hazırlanmıt bulunduğunu yaz· na ' oru 'ihru •• k ayında altı ayı ğünce sorulan sualler sunlardır,:w 
mıştık. . Pa.lamut · racanın ontrolüne Meyva 12262 ton 13267 ton J 936 yılında mıntakada tar~ 

Palamut ihracatı timdiye ka- aıt nızamnam~ halen devlet fU· P"lamut ve dan kaldırılan her yüz kilo bu~ 
dar kontrolsüz bir •ekilde yııpıl- rasındad~r .. ~_ızamn~me furaca palamut hula- arpa, yulaf, çavdar, kaplıca. P1~ 
dığı için l '"'t" palamut ihracatçı- kabul edıldıgı takdırde kontro- sa11 20585 » 8938 » ve mahlut saplarından tane çıkt1 

ı>:nın kendisine RÖre bir palamut le tabi olmıyacak palamut nevi- Tütl!n 5457 » 2845 » sonra kaç kilo şaman alınmı~tıl'; 
tipi vardı. Tıpkı üzümde olduğu leri ve miktarları da vardır ve Zahıre 15269 » 484 >• Kumdan, dura. Sarge, süpiirge 1' 

gibi 6, 7, 8, 9, numaralı tip sayıl- tunlardır: K~nı sebze 2507 • 769 » rısı gibi darıların yüz kilo sa~ 
makta idi. Bir palamut ihracat- 1 - Palamut hulasası , Mıyan 6238 » 9715 » tane çıktıktan sonra kaç kilo f 
ç1sının tiplerini diğer palamut 2 - Öğütülmüt palamutlar Hub1;1bat w 2962 » 263 " veya sap alınır .. Mısırın ve f(uf ııı' 
ihracatçısı bilmezdi. Bu ancak 3- Kontrol memuru bulun- Zeytınyagı 2881 » 317 » minin tanelerine nazaran 18 ~ 
ihracatçı ile müfterinin mallı- mıyan mahallerden bet yüz lira Hurda demir2345 » 785 ,. veya sap nisbeti nedir.. Bu Jl~ 
mu idi. Ve ihracatçı tiplerini ba- kıymetine kadar ihraç edilecek Madenler 1257 • 624 » bulmak mümkün değilse bir h fi. 
zı palamut müstahsilleri ile -'ln· palamutlar. . Pamuk. 3896 » 4182 » randan alınan t:me hariç olmak~ 
latarak tesbit ederdi. Nizamname Batlıca kontrol merkezi ola- Muhtelıf mad-

5486 
re saman veya sap mikdart pjjd 

ile muhtelif tüccarların muhte- rak kabul edilmiı olan mahal- dele~ 6706 • » gram olarak bildirilecektir.. ı.w 
lif palamut tipleri muhtelif esas- ler, lzmir, Çanakkale, Burhaniye, Yekfuı _s~~~ » 47675. » hububat ve nakliyatın bir hP~ 
fara İrca ed~l~ekt~d~. veya Ayvalık, Dikil!, lstanbul, Antikite severler rından alınan saman mik?arı fı'f 
B~nun. ı~ı~ yırm~ kadar e1ıu Antalya, Tatucu ve dıier bazı ia- bunların mıntakada yetışeo ol' 

teıbıt edı!mışt~. .~ız~amc~c kefeler. Antikite severler ıosyetesinin vanlara yedirilmesi mu~t J 
vapılan, bpl~rın. mumkun. ~l~1Jg'1 Palamutlar paçal mahalleriu- idare heyeti dün öğleden ıoora olmadığı, mıntakada istıh~I ~ 
kadar asgarı mıktar tesbıtıdır. de ihraç zamanında çuval açıla· Kültür direktörlüğünde bir top· len kuru ot mikdarı, kışlık ıst ~ 

Bundan ba,ka palamut tipleri rak kontrol edilir. Jantı yapmıştır. edilen kuru ot ve samanlarda11 
hiçbir vak~ tesb~t edilen bu w tip-~ ....... öküzü, diğer damızlık inek ) 

lerden afagı kahtede ve magşuş u d k•k J•Çl•Dde 150 ~i _öküz ve inekleri?e·~·kaçar..J 
olamaz. ç a 1 a uzerınden hesap edıldıgı, har« 
•. Mesela i~ra · edilecek palamut !a~n muhtelif mevsimlerde bıtf, 
ıçmde demır, yaprak, taf, toprak 1. aşırmışlar ıçınde kaç gün mer'ada ve kııÇ. ~ 
ve kum bulunamaz. ırayı ahırda kaldığı, hayvanlardan 19

• 

Bunları~ nisbetleri asgari mi.k- sal edilen muhtelif gıda m~dd~~ 
tarda te~~ıt ol~nmuş~r. Bu nas- den yapılan yoğurt, peynır ~ ~ 
betler mustahsıı ve tüccarı 11ık- Otel bas, tan başa arandı hicbir mikdarı ve bunların hangııe t<! 

mıyacak tarzdadır. Hazırlanan ' meşhur olduğu tespit edilecek, 
ve devlet slirasına verilen nizam- iz elde edilemedı· umum müdürlüğe bildirilecektıt'· 
name en liberal bir nizamnnmc fT..L7.72ZXZ7J77.0.7..77J.7ZZZ7/':.Jtj 
olarak kabul edilebilir. Bu ni- Güneı ve Deniz yanığına P' 
zamnameye tüccarların itirazla- Dün lzmirde üç cürmü mefhut yanda uykuda bulunan veya uya- Eczacı Kemal Kamil A.ktaŞ. ti, 
rı asla varit olamaz zannedilmek- hadisesi olmuftur. Bunlardan bi- nık olan diier müfterilerin de fındnn terkip ve tertip eclilınil 

pur 934 senesinde inşa olunmuş- - tedir. risi dikkate fayan bir hırsızlık enaları, Üzerleri aranmıf, fa- hususi fevkalade bir krem yap 
tur. Emniyet Çünkü nizamname, ilk hamle- vak'asıdır: kat yüz elli liraya raatlanmamıt- tır. Hiliil Eczanesine müracaat 

Bu vapur 15.000 lngiliz lirasına d l J de tüccarın müşkül vaziyette Kemeraltında ikinci sınıf otel- tır. niz ..• 
alınacak ve eylul sonunda fzmire mü ÜT üğünae kalmamaları göz önünde tutula- lerden birisine Turgutlulu keres- Yusuf, müştekinin iddiası ü-ze- CJO'"..LZAZCLZZ7.ZZZLZZZZ. ~ 
getirilecektir. Komiserler bir rak hazırlanmıstır. teci Gaffur adında birisi gelmif rine nöbetçi sulh ceza mahkeme- rayı bana yükledi. Riccı ed;/, 

Nizamname ile palamut malı- ve on iki numaralı odaya misafir sine gönderilmiştir. üç dakika gibi kısa bir zaJJJ dl 
Yarın ihale edilecek toplanh yaptı sulü her ihracatçının elinde ayrı olmuştur. Oç karyola bulunan bu Nöbetçi hakim B. Feruh Niyazi bu İş olabilir mi? Ve bu ~; 

Şehrimiz polis merkezleri birer mata olmaktan kurtarılmış odada başka müşteri olmadıiın- Adalı, müftekiden izahat aldık- kimdir? Neyin nesidir ki b ~ 
Cumaovası nahiyesinde hava birinci komiserleri dün öğleden ve tioler tevhit edilmiştir. dan kapıyı kilitlemiş ve yalnız yat tan sonra, suçlunun . sorgusuna parasını çalayım. Acaba bd ~ 

posta tayyareleri için hazırla- E . d- · · Palamut r .. 1a m1on ihrac 1'1.lr~!e. mıştır. b l t dar parası var mıydı? var 1 V 
nan sahada inşa edilecek han- sonra mnıyet mü ur muavmı lerind~n çıkanlırken vekaletin Sabahleyin saat altı buçukta da~ b 1

'
1

1r. Suçlu fU yolda ifa- başka yerde yedi mi, yok5~ il 
d bay lsmail Güntalio başkanh- kontrolörleri tarafından kon- kalkan bu müşteri·, don gömlek- e e u uknlmu,tur: yıp mı etti? Böyle 18.alettaY ~.-' garın ihalesi yarın saat on a u O k ıdur';.ı 

ğıoda bir toplantı yapmışlar ve trol edilecektir. Kontrol fzm:r. le hela. ya gitmiş,üç dakika s~nra, - ta
1 

•Ytm. . rta m .. e lep- h. üyu_ .. k par.anan kaypo ,,., 
vilayet daiuıi encümeninde ya- d d - ten bu yı çıktım Bır aakerı mek dd d ".,; şehrin inzibat işleri hakkında de kabul ed1 en t1olere RÖre, fa. av etm e yatağının, yastıgının . ek . · •v• • ı ıa etmesı ne ereceye r'ı;. 
pılacakbr. mir haricindeki ihraç iskelelerin- gayri muntazam vaziyetini gö- tebe gı~ ııtedıgımden mu- doğnı olabilir, ne diye pş e I 

· • • • • • • • görüşmüşlerdir. h • b ld. t · ı · d. P 1 
1 'an Zeeland kral H • • • • • • • • • • de de birinci, ikinci nevi olarak rünce, oüp elenmit ve yastığının a~ene. ıçın uraya ge ım.. ş~- yanına a ıp gıtme ı y~ya Ji 
Y j kabul edilen esaslara göre yapı- altına bıraktığı cüzdanım ara- mız bıraz uzadı. Akrabamdan hı- ye odanın kapısını kılıtleJ11~ 

a YV30 lacaktır. Tipler palamut ihracat mış, bulmuş .. Fakat içinde bulu- risi otelde misafirdir. itimin ne- Ben. terbiyeli, ~ektepl.i, } 1b,Jil 
huzurunda ı·hracatÇJ)arl tacirleri arasından seçilecek Lir nan beş o.det ellişer liralık bank- ticesine kadar otelde bir i, kul- lu bır gencim, nıhayet ıstılı ~ 

heyet tarafından tesbit edilecek notlardan üçünün alındığını ve lanmağa ba.tladım. temin etmek üzere Uşaktaıı 'f"_, 
Brüksel, 8 (ö.R) - Başvekil B. ve icabında bu tipler 0 mahsul yüz liranın bırakıldığım hayretle Dün gece arkadaşım Mehmet, raya gelmit ve bir mekteb~,~ 

Van Zceland bugün adliye nazırıy- Türkofise ve ticaret senesinin icaplarına göre değiş- görmüştür. gece yarısından sonra, nöbeti ba- mak üzere, muameleli e"/t .1~ le görüştükten sonra saraya gide- odasına şikayet ettiler tirilebilecektir. Tipler esas itiba· . Müşteri, üç dakika gibi kısa na ter~etti. Ve gider~en de, sa- neticesine i~tiz8:r m.ecb0 '1J11 ~ 
rek kral tarafından kabul edilmiş- w riyle şunlardır: bır zaman zarfında bu hırsız· bahleyın eksprese yetıfecek olan de kalmış bır kunseyıın •. 
tir.. Defterdarlıgın mevcut kontr.,[- Engin, naturel, busin ve krible· lığın kimin tarafından yapılabi- bir aileyi saat be,te kaldırmaklı- diayı fiddetle reddederıırı· .. dJ' 

tZMIR ASKERUK ŞUBESi RE- lara rağmen ayrıc~ bayVan ihı·a.- dir. Bunlardan başka palamutlar leceğini düşünmüş .. Helaya gi- ğımı tenbih etti. Müşterileri kal- Hakim, suçlunun bu iP~ f 
tsLiötNDEN : catını vapura t~mılde hususi m<.:- honık, hrnak, rüfuz olarak ta ih- derken/ otelde hizmetçilik yapan dırdım. [fyalarını hazırladılar, a~ını dikkatle dinledi, :ıa~ ~ 

murlar vasıta~ıyle te~~rl~~a :~n- ·raç edilebilirler. Tanen esası Yus~f adındaki bir del!kanlının gid~r~-:n .de, on iki n,?maralı oda- çırtti. f?.öı:. te '~~t ~inleda•t~ 
8 temmuz 937 perşembe gü· ~arı a!ması bırçok mutkülat do- üzerinden de ihraç yapmak müm· a!11ı zamanda otelin korıdorunda nın kılıdı tıkırdamaga bafladı. l~nn dordu de gorguye Jl'I y,J"

1 

nü Eşrefpaşa srurdugunu yazmıştık. kündür. Bütün bu izahate naza- hır bayanla störüştüğünü hatırla- Ve kapı açıldı. Odadan don göm- hır fahadette bulunmadı. ti 
10 temmuz 937 cumartesi H~ber aldığımız.~ göre hay- ran lzmirde. pa\amutlar yu~a- mış, bu hırsızlığın ?Isa ~!sa onun l~kl.e bu m~şteki çıktı. Helaya otelde yatan ve ayni yerd;, 'il 

Güzelyalı van ıhracatçılan luzumauz olan rıda bahsedılen eıaslar üzerme tarafından yapılabılecegı kana- gıttı. O vakıt ben, uykudan uya- aamlık yapan Ragıp adııı Jıl 
12 temmuz 937 . bu mükerrer kontrolü.n mahzur- ihraç edilecektir. atini beslemiş ve bu hizmetçiyi nan otel mü,terilerinden bir Mu- si: . .,;'./ 

Basma ne pazarteıı la~ını ~zun uza~ıya ızah ederek 1 1 - Tip esası ~~ğırarak ıormu, ise de görmedi- sevi kadın~ ile ıof ada konuşu- -. Görgiiye müstenit bıt )JJ' 
Turkofııe ve Tıcaret Odasına 1 2 - Tanen esası gı cevabım almıstır. yordum. Lafımız bitti. Ben de detım yoktur. Fakat bu. bİ / 

14 temmuz 937 çarşamba t~riri !ikiyette bulunm.utlard:r. 3-Tırnak, (koruk) •• hallerin· Mesele zabıta~a akıetmis, otel ata~ıya !ittim. Bu adam, az aonra zabıtaya. aksedince, .bıt::t-"~ 
AJsancak Turkofıı _ve oda meseleyı tetkik de... de mevcut bütün odalar haftan benı çagırdı, parasının çalındı- bıta tertıbat aldı. Otelı b lııl I'~ 

16 temmuz 937 cuma Kar• etmektedır. İzmir haricindeki iskeleler· aşai?ıya kadar aranmıf, bu me· ğından bahsetti ve nihayet if ti- •a aradı. Bu arada aranafl JJ~ı 
şıyaka • ıında ben de vardım .. 8UdU· l'j( 

.. benim de ferefime dokufl _Aeı'J 

19 temmuz 937 pazartesi 9 Temmuz 937 TAYYARE SiNEMASI TELEFON ıaadenizle kana~~irni. ;;ffl~ 
Buca CUMADAN 

315 
yim .. Bu suçlu otelın bır ,,ıs•~ 

21 temmuz 937 çarşamba ıtibaren 1 hizmetçisidir. Hadise za~ r~ 
Bornava müfterinin helaya gittiii"J, ıl 

23 temmuz 937 cuma Sey- FEVKALADE GüZEL 2 FiLM JJiRDEN düm. Bu suçlu da yukarı" if!',1 
diköy bayanla görüşüyordu. B~, ~·~ 

26 temmuz 937 pazartesi 1 - GÜNAHIM AŞKTIR RONALD COLMANN - KAY FRANCISE !: 'd:'::~~:.mKa~!:1tt=:~a;. V' 
değirmendere hıraızlıi?ı bu suçlu yaprıııt ; 

H l ··ıı ·ı h•t ı· Gibi bütün dünyaca tanınmış iki kudretli sanatkar tarafından temsil edilmiş son derecede ha?.İn aile faciası h·ı· · & arp ma u erı e şe ı ye anı- ve ı ırım. . i 
1 

lerinio 937 yılına ait tütün ik- 2 PETROL MUHAREBESı· Hakim Feruh Adalı. •tııl~v - Amerikan petrol müstahsilleri arasında rekabet · 1 d" H uA londa •t "ıı ramiyelerinin yukarıda yazılı ınce e 1• a a sa ıJıı ,. 
otel katibini çağırarak ş ıif~ 

günlerde vilayet meklupculu- yüzünden çevrilen entrikalar... Petrol madenlerindeki muazzam tesisat... Aynı zamanda aşk ve heyecan... rak dinledi. Ve dnhad·rte ·~' 
ğunda teşekkül edecek komis-

3 
tenevvür etmek maksa 1 teıl-"!f 

yon tarafından tevzi edilecek- SEANS SAATLARI ı ı F 1 A T L E R disenin olduğu mahal~e saı'; 
tir. Sabah saat 8 den 12 ye Hergün: Günahım : 3 - 6 - 9 da MIK/ Da Hu L i y E : 20 yapmağa. lüzum gördU· ,e~ /,, 
kadar evrak müsbitelerile bir- Petrol : 5 ve 8 de T A L E B E 10 nun tevkifine karar ~er;,p•} I 
l"kt k · Cumartesi, pazar 2 de Petrol ile başlar KURUŞTUR hikatın cumartesi günu rtef' ı e omısyona müracaatları sına ve duruşmanın paJ:~ 
ilan olunur. nü devamına karar verdı· ~ ~ . . . 



_, 

F ratellı· Sperco ı N. V. Ahkamı şahsiye sulh hukuk 
mahkemesinde: V A \~'. F. il. Van i)t~r 1 - Karşıyakada Kemal-

Olivier Ve Şii. 
LıMİTET 

apuru CDf3Sl z & cı paşa caddesinde 109 No. lu 
ROYALE .ıCe ',o. kırtasiyeci Lütfi 6-5-937 tari-

NEERLANDAIS DEtrrSCHE LEVANTE UNlE 
Vapur acentası 
BlRiNCİ KORDON REES 

BlNASl TEL. 24 43 
Lllerman Lines Ltd. 

F 
KUMPANYASI HAMBURG hinde ölmüştür. 

ratelli k Varis!eri kimlerden ibaret ise 
l RtT CHIOS vapuru 2 temnıuzda be - d . . b 

~p B ON vapuru 9 t~uzda g~- leniyor .. Hamburg ve Bremen li- i!au tarihin en ıtı aren üç ay 
lllanl urg~ - Yama - Kostence li- manlarından yük çakaracaktır. içinde mahkemeye vesaiki ile 

S an ıçın yük alacaktır. AMERJCAN EXPORT LtNES beraber müracaat etmeleri aksi 
OPORTO vapuru on temmuzda 

Liverpool ve Svanaendan ge!ip yük 
çıkaracaktır. VENSKA. ORtENT UNtEN The Export Steanuhip corporation tal<dirde terekesi hazineye 

hl 8lRKALAND motörü 5 tem- EXCHANGE vapuru 20 temmuz- devro!unacağı. 
·s,,~ beldenme~e olup Ro~erdam ~a beklen~y.or. ~evyork Ye Baltimor 2 - Bu ilan tarihinden iti-
İ·~urg - Gdynıa ve akandınavya hmanlan ıçın yük kabul eder. baren bir ay içinde alacak ve 

POLO vapuru on temmuzda 
Londra, Hull ve Anverıten gelip 
yük çıkaracak ve ayni zamanda 
Londra ve Hull için yük alacaktır. 
THE GENERAL STEAM NAVI· 

llnanlarl için yük alacaktır. EXECUTiVE vepuru 9 temmuz- borçlular gelip alacak ve borç-
ZEctUG.A POL.SK.A A.B. da bekleniyor .. Nevyork için yük Jarını kaydetmeleri aksi takdir-

K alacaktır. de ondan sonra mesmu olamı-1.E umpanyuı AMERICAN EXPORT LtNES 
hl ClitsTAN vapmu 21 tem- E S h" . yacağı ilan olunur. GATtON LTD. 
Uıda beki kt l An ThE! xport teamı ıp corporatıon 2284 (1270) ADJUTANT vapuru haziran so-

,. -'-. enme e o up ven- p:- Aktamıuı Seyri Seferler 
~,,.... D • liman) ...... = nunda gelip Londra için yük alacak-
)tiik ~ antzig an ıçm EXCAMBtON vapuru 2 tem- - Jımir ahkarnı şahsiye sulh 
SE:RVJ · muzda Pireden Boston ve Nevyork hukuk mabkeme.siuden: 

SU CE MARJTtME ROUMAtN için hareket edecektir. Karşıyakada Kema paşa cad-

tır .. 
DELOS vapuru 11 temmuzda 

Hamhurg, Bremen ve Anversten 
gelip yük çıkaracaktır. 

- Ç[Ay A vapuru 14 temmuz- EXC~ODRA vapuru. ~6 tem- desinde 109 No.lu kırtasiye 
lba~ta - Cenova ve Manilya li- muzda Pıreden Nevyork ıçın hareket dükkanındaki lurtasiyeye mil-
--...., için yük alacaktır. edecektir. teallik emtia açık artırma su-

Yolcu kabul eder. SEYAHAT MODDETt retile yerinde 15-7-937 Per-
ı.k~~~aki hareket tarihleriyle ilin- Pire - Boston 16 Gün . şembe günü saat 10 da sahla-

NOT : VUrut tarihleri, va

purların iıimleri ve navlun üc

retlerinin değişikliklerinden me

suliyet kabul edilmez. 
~ d ... iki' . Pire - Nevyork 18 Gün cağı ilan olunur. 
lılitet ~ış ikler<len acenta mea- SERVlCt MARlTtM ROUMAlN 2285 (1269) 
~ ul etmez. Bucarest 

Fratelli fazla malumat almak için DUROSTOR vapuru 31 tem-
ttc.at ro :"a~ur acentaıma mü- muzda bekleniyor .. Köstence, Su1i-

'll:ı..E ilnıeıı rıca olunur. na, Galatz ve Galatz aktannuı Tuna 
.. .,,, FON : 4142 / 4221 I 2663 limanları için yük alacaktır. 
~-- •- • JOHSTON V ARREN LtNES Ltd. 

D• H . • • Livepool 
1Ş ekimi DROMORE vapuru 18 temmuz-a L da Liverpool ve Anven limanlann-

ftu~ u ı ı a L Nacı· rEJ~~=~~~:a~~; u il soc. ROYALE µnNr.J?ntsE 
Danube Maritim 

ff ORTA ÇSU DUNA vapuru 10 temmuzda bek-
lfa tal 1enivor. 8elJ71'8d,NoTI'"',f, Bud"1>e4te 

&ok k annı Birinci Beyler Bratialava, Linz ve Viyana timan-
tde:. 36 numarada kabul lan için yük alacaktır. 

Sabah 9 -12 DEN NORSKE MIDDELHAVS-
ô·ı d · LINGE OSLO 
R g e en ıonra 3,30 • 6 BAALBEK motörü 23 temmuzda 

•ndevü için telefon ediniz bekleniyor. Pi.re, Dünkerk ve Nor-
~~~-T~E~L.:;E;.FO~N~29~4;:6;.__: veç limanlan için yük alacaktır. 

:····································································· . . • • • • Taze Temiz Ucuz lliiç 

Hamdi Nüzhet Çançar 
• Sıhhat eczanesı 

Başdurak Büyük Salepçioğlu hanı 
Karşısında 

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

)a~:ta~a, havada yaşa
illik e ınsanlara hastalık 
ha1ı robu aşılıyan ne kadar 
. .,arat 

1 tılt b varsa yumurta a• 
td eraber hepsini imha 

en· A 
Ribi ' b .. nkara ve lstanbul 
hast Uyük şehirlerdeki 
ka ~ne, hapishane fabri· 

1 ltı 1 ' diğe ş 8 ve mekteplerde 
kab:ı nı~rkalara tercihan 
.. ~l·Uedılen yegane ilaç 
Orji 

1
Z ., markala flittir. 

l na arnb 1 ·ı v ıı , 4 ı· a BJ arı: ,41., 12. 

dell •lrelik kutular için-
Utrcıf ~Şhıeli ve sifonİu (20) 
ltrde hususi demir varil
l>ttak ve döküm halinde 
(~~nde ve toptan satılır. 

k'-~•\!r 1~) Yüzde yüz imha 
ı, •nı haizd· H t 1 k 

rd,ll k ır. as aı • lt7 M (n(N EN lZ' 
l~ri tah,;runmak v_e. gec~· '3A t1A!lA·r DEPo.M~un 
~ııdt (~ uyumak ıçın evı· • 

t •ağı lilZ) bulundurunuz fiatler her keseye uygundur. Yerlı 
Rtçcn anı tufumbaların envaı vardır. Son posta naftalin geldi. 

..., seneden daha ucuzdur. Telefon : 3882 

• we ,... wer•. 

S. Ferit Eczacıbaşı 

r Şif A ECZANESi 
tnn~ 

1 gö:ı)ük 

Sıhhi korsa 

Tuvalet çeşitleri 
l' Tıbbi müstahzarlar 

•ıh ttrnol( Dereceler 
~e hı ihtiyar. Amerikan. Duş lastikleri. Hulasa 

daiına açların hepsi her yerrlen çok ucuz 
V nıevcuttur. 

eholid su tasfiye cıhazlarJnın 
1zmir ınünıessilidir. 

DAIMON 
v antilatorları 

En son icat edilen bu vantilatorlar yaıın boğucu sıcnk
larıadan kurtarır. Masa vantilalorları üc pil ile çahşır kırk 
iki saat devam eder. Saatta ancak bir kuruş sarfiyata vardır. 

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

Deposu Sulu ban cıvarı No. 9 - 28 Hüsnü Öz Ödemişli 

lzmir vilayeti Defterdarlığından: 
Sahibinin vergi borcunun temini tahsiJi için mülkiyeti tahsili 

emval kanununa göre haczedilmiş olan Ahmet ağa mahalf esinin 
Ali paşa meydanında 5 sayıh dükkan tarihi ilandan itibaren 21 
gün müddetle müzayedeye çıkar1lmıştır. Bu kerre yeniden tak
dir olunan kıymet üzerinden almak pey sürmek ve satış şartla
rını öğrenmek istiyenlerin defterdarlık tahsilat kalemine gelme-
Jeri. (2u96) 26-2-9 

lzmir vilayeti Defterdarlığından: 
Salihlinin vergi borcundan ötürü tahsili emval yasasına göre 

mülkiyeti haczedilen birinci Süleymaniye mahallesi çakmak so· 
kağında kain 27 sayılı hane tarıbi ilandan itibaren 21 gün müd
detle satılığa çakarılmıştır. Bu kerre yeniden takdir olunan kıy· 
~~t üzerinden almak pey sü.rmek ve .sataş şartlannı öğrenmek 
ıstıyenlerin defterdarh'k tahsılit kalemıne gelmeleri. 

(2094) 26-2-9 -
De vlt: t demiryollarından: 

Muhammen bedeli ile mıktar ve vasıflara aşağıda yazılı mallar 
15 • 7 - 37 Perşembe günU saat 16 da açık eksiltme ıuretile 
lzmir Al!llancakta 8 inci işletme idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe. girmek istiyenleri.n 34~~0 ku~uşluk muvakkat teminat 
vermelerı ve kanunun tayın ettı~ vesıkalar ve kanunun dör
düncü maddesi mucibince işe girmeğe maoii kanuni bulunma
dığı~a dair beyanname ve tekliflerle ~ynı glin saat 16 ya kadar 
lzmır Alsancakta 8 inci işletme komısyon reisliğine müracaatları 
lazımdır. 

Bu i~e ait şartnameler komisyondan Parasız alınır. 
Muhammen Bedeli 

Cinsi Miktar Eb'adı Lira Kuruş 
Çam Tahta 5000 "3,40-4X0,18X0,03 . 4536 

' 6-9 2172 (1246) 
Aşağıdaki gayri menkuller 19-7-937 tarihinde Pazartesi günü 

saat 15 de lzmir Alsancak 8 inci !şletme komisyonunda pazar
lık usulıJe üç sene için ayn ayrı kıraya verilecektir. 

isteklilerin aşağıdaki miktarda muvakkat teminat yatırmaları 
ve aranılan vesikalar ve işe girmeye manii kanuni bir halleri 
olmadığına dair beyannamelerle muayyen vakıtta komisyona l'I!Ü· 
racaatları fiizımdır. Şartnameler komisyondan parasız ahnır. 

1 - lzmir Basmahane istasyno içinde büvet, muhammen üç 
ıenelik kira bedeli 525 lira muvakkat teminatı 3938 kuruştur. 

2 - Karşıyaka istasvonundald büvet muhammen üç senelik 
kira bed~Ji 210 Hra muvakkat teminatı 1575 kuruştur. 

3 - Karşıyaka büfe kahvehane muhammen üç senelik kira 
bedeli 600 liradır. Muvakkat teminatı 45 liradır. 

2211 (1252) 

Kulağınıza küpe 

iN tlllÜO\Ü$ 
{STiRAt>TAN 
~OMRA •• • 

olsun! 

Kullanmakla kabildir ! 

NEVROZiN 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
: liır hamlede nezle ve gripi geçirir. Hararetı sür'atle : 
E düşürür. Baş, diş, sinir, mafsal, adale ağrıları ancak E 
: NEVROZIN almak suretile çarçabuk defedilebilir. E 
:....................... Kat 'i Tesir ....................... ; 

icabında günde 3 kaşe alınabilir. 

_,_ ... ·. ·~- ... • .- ,. .. ' ... ...... ' -'• ' · . . _,; .. - ..... 

Dima sabit daima tabii 

Juvantin saç boyaları 
INGILIZ KANZUK eczanesi laboratuarlarında hazırlanan Ju· 

vantin saç boyaları muzır ve zehirli maddelerden tamamen ari 
olup saçlara tabii renklerini bah,eder. 

Juvantin saç boyalarını kumral ve siyah olarak iki tabii renk 
üzerine tertip edilmiştir. Gayet tabit ve sabit ol-arak temin edi· 

Jen renk yıkanmak, terlemek batta denize girmek suretiyle de 
çıkmaz. En ciddi ve emniyetli markadır. 

Eczanleerde ve ıtrıyat mağazalarında arayınız. 

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

Kolonyan "Gönül,,mü, Bahar çiçeğimi, Zümrüt damlasımı, Al· 
tın rüyamı, Fulyamı, Yaseminmi ? .• 

- Eczacı Kemal Kamilin olsun da hangisi olursa olsun Deme· 
dinmiydi kokusundan tanı bakalım ..... 

lzmir vilayeti Defterdarlığından: 
Sahibinin vergi borcundan ötürü tahsil emval kanununa gö

re haciz edilen Kadriye mahallesinde Sayran sokağında kain 11 
sayılı hane tarihi ·ilandan itibaren 21 gün müddetle satılığa çı
karılmıştır. 

Bu kerre yeniden takdir olunan kıymet üzerinden almak pey 
sürmek ve sa

0

hş şartlarını öğrenmek istiyenlerin Defterdarlık 
tahsilat kalemine srelmeleri. 25-2-9 (1152) 2061 
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o 
Rapor okunduktan sonra 
Yahudiler alay teşkil 

duvarına 
ederek bir 

ağlama 
gittiler, gözyaşı döktüler 

9 ttMMUZ CUMA 

Tahkik kommsyonu raporuna göre 
•... -.>-.... ... ~ . .. ·.....: ·' .. .. ' ·~:.. .· __ ... -4.. ... . ... ., .. ' .... ~.'f-#.._ iM' -*Mi'.ljiW •§MiSi& 

1 -Maverayı Erdüne bağlı bir Arap hükümeti.. 2 -Bir Yahudi hükümeti.• 
3 - Kudüsün şimalinden başlı yarak Yafaya uzanan lngiliz mandası.• 

Araplar da 
Londra, 8 (A.A) -- Arap ''e 

Yahudi kültürlerini birleştirmeğe 
veya birbirine yak1aştırmağa ım
kan yoktur. Şimdi manda ipka 
edildiği takdirde ırklar arasında esa
sen derin olan uçurum bir kat 
daha derinleşecektir .• Filistin hak
kında tahkikatta bulunan kraliyet 
komisyonunun tarihi tahlilJerinin 
başlıca iki neticesi bunlardır. 

Komisyon şimdiki mandaya ni
hayet verilmesini ve memleketin 
üçe ayrılmasını temin etmek için 
de bir taraftan araplar ve Maverayı 
Erdün hükümetiyle diğer taraftan 
Cla siyonist teşkilatiyle müzakere
ye girişilerek muahedeler imza 
edilmesini tavsiye etmektedir ..• 
Memleket şu şekilde üçe ayrılacak
tır : 

1 - Maverayı Erdüne bağlı bir 
Arap kısmı .. 

2 - Bir yahudi kısmı .• 

• M H' n 

Filistinin parçalanmasrna olmadıkları 
• • 
ıçın razı kaynaşma başlamak Üzeredir 

Yahudi devleti Arap devletine 
mikdan • bilahare tespit edilecek 
olan bir tahsisat verecektir .• Diğer 
cihetten Maverayı Erdünün p;eri 
bir memleket olması itibariyle ln
giliz parlamentosunun Arap dev
letine iki milyon sterling vermesi la
zımdır. 

kisam planının serbestçe tatbiki 
ıçın icap eden tedbirleri alacaktır. 
Hükümet bu plnnın Araplar ve 
Yahudiler tarafından kabul edile
ceğini ümit etmektedir. Cesaret 
kırın bir çok tecrübelere rağmen 
hükümet Araplar la Yahudilerin 
milli emellerini te1if ederek tek bir 

tibi Fuat Abanın bu kısa beyanatı İngiliz tahkik heyeti tetkiklerini bulunmağı arzu edemezler .. Bu ~ 
ile telhis edilebilir : yaparken Yahudi tesiri altında ka- bazı noksanlar bulunduğu ümit fi' 

Rapor büyük bir sukutu hayal larak sırf onları memnun etmek lir 
tevlit edecektir. için onların emellerine alet olmuş-

0Y AHUDILER DUA EDJYOft 
Filistin radyosunun hiç bir za- tur. Her ne kadar raporda mem- Telaviv, 8 (Ö.R) -- On bini~ 

man bu kadar çok dinleyicisi olma- nun edici bazı kayıtlar varsa da kişi raporun radyoda okunm8' 
mışh. Yüz binlerce dinleyici ara- bunlar teferrüata taalliık eder .• Ra- sükunet içinde dinlemiştir •. R~ 
sında hayatında ilk defa olarak rad- por ekseriyetle iyi karşılanmış de- nihayetlendiği zaman on binteı.-

3 - Kudüsün şimalinde bir 
noktadan başlanılarak Beytullaha
mın cenubunda bir noktaya kadar 
uzanan ve Kudüsten Yafaya kadar 
denize giden bir bulvarı muhtevi KaynCl§?Tla halinde bul!ınan Füistindeki Araplar Filistin halkı bir törende d' 
İngiliz mandası altında bir arazı ~OM.ISYONUN T ~ VSlYELERl hiiküm~t. a!tmda bir camia te~~il yo dinliye? .Arap köylüleri de bu- ğildir.. . . tMusevi hep bi~ ağızdan dövünJ1\ dıl' 
kısmı.. Komısyonun tavsıyelerinde ara- etmeJerı ımkanını hazırlamaları ıçın Junmakta ıdı.. Araplar nasyonalıstlerı raporun başlamıştır. Bır grup Havrada 

Bu mandaya ayni zamanda Nu- zi parçaların ı n satılması, ahalinin bu iki ırkı teşriki mesaiye teşvik Kudüs, 8 (A.A) -- Gerek bura- Milletler cemiyeti manda komis- etmeğe gitmiştir.. "}' ti' 
seyre idaresi de tevdi edilerek bu mübadelesi vesaire derpiş edil- aradaki ihtilafın halledilmiyeceği- da ve gerek Filistinin bütün limanla- yonunda müzakeresinden önce ln- Yahudiler Mukaddes f ı 1İ,t 
idareye Tebriye sularının ve sahil- mektcdir. ni ve Araplarla Yahudiler tarnfın- rında hava çok gergindir. Halk kan- giliz hükümeti tarafından tetkikine §Chrinin ve Filistin topraklarının -
lerinin lcudsiyetini muhafaza etmek . ~uahedelerin imza edilmesin~ dan yapılan ~~leple~in ~imdi~.i 1!1a?.- şı~lıklardan kork?rak evlerine e~~ ~r~f!a~~ır. lngiliz hü.~~.met~nin Fi- lünm~ine r.azi değillerdir. ~,ıd' 
ve Arap ve Yahudi devletlerinde bu- ıntızaren komisyon bilhassa arazı da altında ıs af edılemıyecegını hu- yıgmaktadır. . Bır çok harp gemısı lıstını uçe ayırma goruşlerıne ko- Arap ıdaresı altında, huzur. i9 ~ 
lunan Arap ve Yahudilerin dini bi- parç~larımn satılması ''e muha~e- kümet itiraf etm.ek mecburiye.tin- ~~y~~ya .gelmıştir:. Tan:areler Ku- laylı~la r~~ olmak istemiyeceği geçcce~ bir hayatı buna t~rcı'A,..r 
nalarını himaye etmek salahiye- ret ışlerinde muvakkat bazı tedbır- de kalmıştır. Bınaena1eyh kralıyet dus uzerınde mutemadıyen uçuş- tahmın edılır.. ceklerdır. Esasen Musevıle~ ıır 
tinin verilmesi Jazımdır. ler alınmasını tavsiye etmektedir. komisyonu tarafından yapılan tav- lar yapmaktadır. Askeri kışlalar Öğrenildiğine.göre raporun bazı kı- ların huşunetinden şikayetçı bıJ 

siyelerin pek elverişli olduğu ve da emre hazır bir vaziyette bulun- sımları neşredılmemiştir .. Raporun nuyor1ar.. . . ·.J' 
Filistindeki şimdiki çıkmazdan kur- maktadır. en mühim kısmı bu üç ayn hükü- Londra, 8 (ö.R) -- fılıst~ 
tulmak ümidini verdiği kanaatin- Federal Hükümet metin bir federal devlet halinde ida- hadiselerden endişe ediliyor ... ~ 
dedir. Yeni plan yukarıda kaydedi- Kudüs, 8 (ö.R) - Tahkik komis- residir ki halkı müteessir etmekte- kümet icap eden ihtiyat tedb~ 
len faydalardan başka şimdiye ka- yonunun radyoda dinlenen raporu dir. Arap nasyonalistleri parça- almıştır .• Filistine takviye ku .. ıııi' 
dar iki cemaat arasında hüküm sü- halk arasında heyecan uyandırmış- lanma kararma razi olsalar bile leri gönderilecektir.. Yeni reJ' 
ren korku ve ı:ıüphe yerine itimat tır .. Vaziyet şöyle hülasa ediliyor : Yahudilerle ayni federe dahilinde kat'i olmadığı söyleniyor.. ,,••' 

• :ır •••• 

~eem~~~J::~k :i;sebi;i:u;e~Iea:k;a;ü~ ···B;/~·ik~ .. ··1,~·Ş··~;kiİi· .. ·y~·~ .. ··z;;ı~·~J ..................................... . 
Jet kıymeti ölçülemiyecek olan • Lizbon 
sulh nimetlerinden istifade edebi- A . k .. .. . d 

1 
• r 

lecı~~rı.~:~~ ~ükümeti bu p~ômn merı a goruşmesın en Llz:n~!~:.!~·-~~·,.~ 
tatbıkıne ıntı7.aren sulh ve nızam. L d b d • ·k t h l b' l ~ · h dak. ı· ı · · h .şı suı as azır ıyanın ır ,,. 
t~~ın ~susun 1 mesu ·~et erını on raya a er ver 1 olduğu tahakkuk etmiş gibidir· ~ 
yuklenmege devam edecektır. 1937 t .. beti ·1kt ari~ 

• v d 938 . t munase e geçen ı e:ır 
senesı agustosun an senesı mar bek · · d na çı 

k d 1 k · k casus şe esının mey a 
ayına a ar meme ete gırece Londra, 8 (A.A) __ Başvekil B. kan ricaliyle yapbğı konuomalarin v h tı ] t ı ktad t 

Filistinde lngiliz bataryaları olan Yahudi muhacirlerin sayısı Çemberlayin Avam Kamarasında neticesinden haberdar ettiğini söy- gı Şeaberka ı.ma A ır. k çınağa "'..:. 
HUD A lal Y h d 1 k' b. · .. . k. enın azası a ..tt>' 

UTLAR Komisyon rap r a a u i e- se ız mı tecavuz etmıyece tır. Belçika Başvekili Van Zeelandın )emiştir.. ff k l da b }ar Po::.N 
Arap ve Yahudi devletlerinin hu .. re bütün isteklerini vermenin im- B. Osby Gore refakatinde tah- Londrayı ziyaretine dair beyanatta Bir işçi mebus, Van Zecland in- :'h ~ ·f ~~§~ t ukaımı~ 

dutları : kansızlığım kabul etmekle beraber kik komisyonu olduğu halde önü- bulunmuştur... Çemberlayin, Bel- giliz ve Amerikan hükümetleri ara- M ht y;rı~ r c~as il··neriıı ~ 
Hudut Resolnakurada baı:ılıva- bu vesayanın Arapların milli istik- müzdeki 30 temmuzda mezkur ko- çika Ba•vekilinin aralarında üçler sında bir mutavassıt olarak mı telak- t uk.fe 

1d'lg~ 1t· eşe u 
k F·1· · · · . Y • l . . .. k . k.k k "$ ev ı c ı mıı ır. d~ ra ı ısıtının şımdiki şimali şarki lalJerini elde etme erını mum ·ün mısyonun raporunu tet ı etme para anlaşmasını imza eden devlet- ki edilecektir~ Ve lngiliz hükümeti- • ., 

hududunu Tebriye gölüne kadar kıldığını ve komşu Arap hükümet- iiLere Sirede içtima edecek olan man lerin ve buna anlaşmaya iltihak nin noktai nazarını ifade etmesi için SovyetJer birJiğ~ 
bt~kip etthik~e~ sonra gölü Şeriülke- )eriyle müvazi şartlar dahilinde dalard komisyonunun hususi toplan- edilecek diğer devletlerin bulundu- yegane vasıta bu mudur~ Moskova 

8 
(AA) _ So "-* 

ıre ne rının ağzına kadar katedip teşriki mesai etmeleri imkanını te- tısın a hazır bulunacaktır. guv muhtelif memleketler arasında Diye sormuştur.. s· 
1
.v • k, · · . k •t in~· IY.. 

• h · B · 1. d · . . . . k . . . . • ır ıgı mer ezı ıcra omı es 
ne rı eysanın şıma ın e hır nokta- mm ettığını ve makarnalı mu ad- Mılletler Cemıyeh konseyı de siyasi ve iktısadi bir çok ana pren- Çemberlaym buna cevaben de- d.. .. · t• d · d"n ~ 
Ya kadar tak· d k Ba d y h d. k l.. 1 •.. b h b. k ed.k d .• k. uncu ıç ıma evresı u ıp e ere ysan va- esenin a u ı ontro u a tına cıuş- u ususta ır arar verrn ı çe sipler e ne dereceye kadar itilaf im- mıştır ı : d l t Ruz "",J 
dis·n· ç k N ·d · d k J • 1 1 d· - · · k •a h. b' db' · ·h · k" b l H F k V Z l d b" sarayın a açı mış ır.. CA<tr. ı ı ge ece ve ugı o cıvarın a mesi or msunu ıza e eye ıgını atı ıç ır te ır ıttı azına ım an kanları u unduğunu tahkik etmek- ayır... a at an ee an ır So ti s· l·-· ··1tsek;;;; 
Cazr k d. . . h d d be k d . k ld .. 'I 'f d im' . V vye er ır ıgı yu e

1 
v va ısın~n .k cenup u u u yan tme te ır. . yo tur.. te o uğunu ve Londrayı ziyaretin- araşt!nna ışı ı e tavzı e i ıştır. e f meclisi intihaba tına ait niza 

uzun ugunca gıttı ·ten sonra Kar- Bu vesayaya göre Araplara Ya- BİR RÜYANIN SONU de İngiliz hükümetini Amerika re- tahkıkatını da bu maksatla yapmak- · · JJ 
J d - · · k T 1 h 1 · ı d proıesı mevcuttur.. .? . 

h:im~~ınınb. tcpesın~rşaca ~~ld k~ u_~i e~b. 1tara1fından bir P?rda verı ;- Kudüs, 8 (A.A) - Röyter ajan- isicümhuru Ruzvelt ve diğer Ameri- ta ır.. içtima bay Kaleninin bi~-~ ... .; 
n k ır~z uza arpd sa 1 e ı ~e.gı ~ı 1 n~i iz hazinesm en e sının muhabiri bildiriyor : F ile açılmış ve B. Yukovlef nı7", 

~V?knın §~rd enarına ·a ?r ce~up ıkı mılyo~ lira verilecektir,. . • Filistin tahkik komisyonunun ra- ransada Sıcaklar mc projesi hakkında raPoron&J 
ıstı ametın e uzanarak Lıda cıva- Yahudılere gelince, onlar mıllı poru hakkında Yahudiler tarafın- • ..,; 
tında Kudüs - Yafa bulvarına mün- bir vurd elde edecekler ve bu su- dan ekseriyetle büyük bir rüyanın Yirmi bir kıtl öldU muKşturd.: l t•k . t·ınada 
teh. l kt 1 ~ . N k 8 (Ö R) M'.th. - or ıp oma ı ıç ı 1 0 aca ır. ret e sıyonizmin başlıca gayesine sonu geldiği, büyük bir tecrübenin v; "l l • evyor • · - u ış sı- b 1 t 

Bulvarın cenuı_> hududu ova~J eriş~iş olacakları gibi nihayet bir akamete uğradığı kanaati ızhar edil- ergı er mese esı caklar başlam~ş!•r:: ~i~diye kadar u unmBuş .ur.. •• ı "'kat 
Rehovatın on mı] cenubunda bır ekaJlıyet hayatı ynşamaktan da kur- mektedir. Paris, 8 (ö.R) -- Fransız nazır- sıcaktan 21 kışı olmuştur.. ır mu a CA 
nok~aya kadar takip ettikten sonra tulmuş olacaklardır. Raporun okunmasını radyoda lar meclisi toplanarak maliye nazırı /ta/yan vapuru imdat Londra, 8 (A.A) - B·p..~ 
~enıze kadar garp istikametinde INGIL TERENiN MUHTIRASI ldinliyen Yahudilerden bir çoğu bir B. George Bonnet'nin mali proje • • Lansbury hafta ıonunda • 

cvam edecektir .. Hayfa - Tebri- İngiliz hükümetinin bir muhtı- alay teşkil ederek ağlama duvarı- hakkında izahatını dinlemiştir.. ıslıyor B. Muaeolini ile görütccekt_ıt· ~ 
~e - Safad ve ~kka bir müddet da-

1 
rası da şöyle demektedir : na gitmişler ve Filistinin inkisama Öğrenilidiğine göre maliye nazın Atina, 8 Hususi) - Bir ltalyan B. Lanıbury kendiıiyle ~~ 

8 m~ndater ıd:ıre a1tında kal~cak «Hükümet milletler cemiyeti uğramaması için dua etmişlerdir. şimendifer tarifeleriyle posta ser- vapurundan alınan imdad ifaretleri let adamlariyle yap~ ' '-
~~ hap devl~tıne ~afada denızde mukave1enamesi ve diğer beynel- Raporun Araplar üzerinde hasıl visleri, ıigara ve içki üzerine mun- üzerine bir İngiliz vapuru imdada nı meaeleaini görü~' 

ır ma r~ ve-.. ıl ... cektır. 1 mile) mukaveleler mucibince in- ettiği tesir yüksek Arap komitesi ki- zam vergiler iliveaini iatemiftir. aitmi,ıir.. tir .• 



PLAJLARINDA 

Suriyeli Dr. Şehbender bir taklip 
hükümet yapmağa teşebbüs edecek 
.~stanbul, 8 (Telgraf) - Sancakta ı B. Şehbender uzun müddet Suriye

TurklC'r aleyhinde faaliyet gösteren ye gelememişti. Kendisi sürgündü. Şiın
Fransız dC'legesi Daryo, Fransa hükü- di başvekil olarak Suriye kabinesinin 
mcti tarafından tebdil edilmiştir. Bu başına geçmek emelindedir. Kendisi-
zatın yerine Fransanın Kahire sefareti · k l nın ma sat arı heniiz karanlıktır. 
hukuk müşaviri B. Roje tayin edilmiş-
tir. Bu tebdil Sancakta iyi karşıianmış
tır. Yakında Hatayın her yerinde u:nu
mi af ilfın c<lileccktir. 
Şam, 8 (Hususi) - Suriye nasyonn

listlerindl'll bazıları Suri,·cde hir tak
libi hükümct tc§ebbüsünc .girşim.şilerdir. 

Bu teşebbüsün başında Dr. Şehbender 
isminde bir 2.at vardır. 

Paris, 8(Hususi) - Suriye siyasi ah
vali ehemmiyetle takip ediliyor. Fran

sa Suriycnin macera siyasetine atılma

masını tcıninc çalışıyor. Cenevrecle el
de edilen netice, Suriyenin yalnız ba-

şına Sancakta elde edebileceği netice
nin birkaç misli fevkinde telakki edili-
yor. 

Belciha Başvekilinin 

Berlini resn-'en ziyaret 
tekzip edildi edeceği 

Amerika H. nazırı Versayın Korekt 
bir muahede olmadığını söylüyor 

Nevyork, 8 (ö.R) - Bay Hull im :..ı- d le rp ~ondC'rtriz Gümriik ka) ıtları· 
balı irat ettiği bir nutukta şunla ı s •Y- ~ nın k. ld•rılm M vC'ya hafiflctilnıesi ı:ı. 
}emiştir: 1 nmdır. Avru11a ticareti pek kısır kal-

-Amerika hükümeti Avrupa ilı• bır ımo;,tır, 

anlaşmaya varmak için mil2.akeı.ıta hn- v~ı a) ı ıu. hl 'esi korekt bit mua-
2.lrdır. Göriişülccck, halledilecek .ı k "'<.) ıl.ur. z r Iilletlerin yaşama .şart-
selcfor vardır. Bunların başınc! .- laıı d • •ı~mı.,lıl'. Hele Avrupa lıaritası 
lalı.sızlanma meselesi gelir. Anc.1k boy- büsbütiin değişmiştir. 
le bir müznkere kapısı açılabilmesi için Brüksel, 8 (Ö.R) - Başvekil 13. Van 
i§in garanti edilmesi ve hüsnü niyet Zeclandm Bcrlini resmen 1.iyaret ede· 
gösterilmesi şarttır. ccğine dair çıkarılan hahı:-rlcr as:lsızdır. 

Beynelmilel bir iktısat konlcransı top- Belçika ajansı bu şayialao resmen tek
lamrsa konusmalara iştirak eder V<' ?ibC' salfıhiv('ttnrdır. 
' 

Portekiz başvekili 

G. F rankonun memleketi 
kurtaracağına kanidir 

---------· 
Lizbon, 8 ( Ö.R) --- Başvekil B.

1
ı İspanya işlerinde müdahale kabul 

Salazar abeyanatında demiştir k i: edemez .. 
--- Portekizin İngiltere ile h.ir j Nasyonalist İspanyayı abloka 

anlaşması vardır.. Ancak Portekız it 1 k .. l k t 
lngiliz nüfuzunu kabul edemez ... la ın~ ama A ~zere y~pı aca e-
Biz dış politikamızı istediğimiz şekil- şebbusler.e m~nı ol~cagız.. lspanya 
de sevkeder, icraatımızı ihtiyaçla- nasyonalıstlerın elınde refaha ka
rım17-ı ~öre tanzim ederiz .• Portekiz vusacaktır. 

Polonya ___ - _R_o_m_a_n_y_a __ o_r_d_uları Ücüzlü para anlaşması 

E. ha.-biye müzakeresi Japo~ya da bu ~laşma
bitti Tebliğ neşredilmedi ya girmeğe hazırmış 

Bükreş, 8 (A.A) - Polonya 

ve Romanya erkanı harbiye 

müzakereleri bitmiştir. Bu bap· 

ta hiçbir tebliğ neşro!unma· 
mııtar. 

iyi malümat alan mabafildeo 

öğrenildiğine göre müzakere

ler bilhassa Polonva Romanya 

askeri ittifakınd:ı derpiş olu· 
nan erkanı harbiye temasları 
etrafında cereyan etmiştir. iki 
ordu arasında daha sıkı bir 

teşriki mesainin teferrüatı Po

lonya Mareşalı Rydz Smiglinin 

Romanyaya yapacağı seyahat 

esnasında tedkik olunacakhr. 

Tokyo, 8 (A.A) - Haıicirc tl..!7.tireu 1 meyi çok nnm cdıyoı uz. Ancak mesc· 
erkanından biri Havas ajansı ımıhah:- le çok nnzıktir. Japon~ anın iiclc:.- pa
rine şu beyanatta bulunmuştur: ra ruıhı masın:.ı i~tıraki bize yupılalak 

cJnponyn, Fransız - İngiliz - l\"ıcr:- şartlara bağlıdır.:ırı 

kan üçler para anlaşmasına gir.ııegı:! Diğer taraftan i~ i malıimat alım ck')oo 
esas itibariyle hazırdır. · Fakat şimdi- nomik mahafılde ticaret hilfmçosunduli 
ye k.ıdar J aponynyn bö.) 1(' bir tekı'i 3 :ı.- açıgın 'c sık sık mcmlek<:>tten vukubu
pılmış değildir. Jnponyanın esas si~:ı- lan altın ihrac.ıtının ~akın bir utido 
seti ·serbest mübadel<:>~ c avdet ve guın- Yenin kıymetten clüşürülm<:'sini karı 

rük tarifelerinin indirilım sıdir. Buna ı ettirecek mahiyette olmadığı beyan 
bir nara istila·azından haşlıynr::ık ir,ıs- edilmektedir. 



~te4 ---

Iktısat Vekilimizin 
bb .. •• • 

uzerıne 
•• 

- BAŞT ARAFI 1 JNCt SAHJFEDE -ı smda mühim bir toplantı yapılarak 
Bu yolda karar verilmİ§tİ.. ben~İn ve petrol meseleleri halledilm"ş-

MILLI ROMAN SAYI : 23 Yazan : V • KEMAL Şirketler bunu kabul etmiyerek sa- 1 tir. lktıs:ıt vekfılctinin vazettiği esa,ları 
Killsanın gürilltilleri havayı sar- düşünmüşler konuşuyorlardı. tışlnn durdurdular. Bu suretle tazyik şirketler kabul etmişlerdir. 

sarken IhU:.arın velveleleri sokakları 1 Dimitri - Kızım, ncele etme. Bekliye- yaparnk kendilerine göre fiat te•pit Yapılan anlaşmaya gör §İrketler, pet
doldururken, hayatın icapları dine nh- liın biraz, bakalım Cemal Turan n ya- ettirmek istiyorlardı .. Nitekim 1 tanb•Jl r~~-ve benzi_n kanu~u~un me~'iye.~e gir
laksızlığın biltiln şenaatlcrini işletirken pacak? Bak işte a.ı;aca çıkıyor. Yolları ve Anknra belediyeleri ~irkr t' "n ı k- dPı 2~ ~azırı:ı n t~rıhınde~ ~ır gun ev: 
bu girdibat ortasında solgun çehresi, de- aroştırıyor, ne çevik ccn;. lıf ett":!i !intleri il.in c.tti. vel ~~ ıkı. m~~cl:nın satış fıatmden v~ıı;ı 
rin nazarları ve baştan aşağı ürpcnniş 1 Diyann - Acele etmiyorum nziz ba- Belediyemiz mücadeleyi 1 ' t•i. lAnzilatı ındırıldikten sonra elde edılen 
vilcudiyle duran, içi sızlıyarak etrafına 1 bacığım, dalların arasına oturdu. G\.iz- Bir müddet on dört kuruşt .:-ı k di::i ıintle piynsnya satış ynpmnğı kabul et- I 
bakan... Gözleri yaşararak yüreğinin leri hep yollarda, heyecanını buradan benzin sattı .. Tröst hr.rici bulunan Ana- mi: lerdir .. Biitün pürüzler bu suretle hnl
acısını dinleyen ... Bir hakiki ilim bir ha· hissediyorum. Ynvaş yava~ arkadan ı;- dolu Petrol şirketi de belediye narkı lcdilmi~tir. Şirketler piyasada ihtiyııç 
kikat mUbcşşiri; görüyorum. Ellerini delim. Kayanın bir brafına ili. ir yakın- ü- .. rinden petrol satı~ına devnm eyliyor- nLbetinde petrol ve benzin bulundur-! 
kaldırarak dua ediyor. Bari insanlara dan onu görmüş oluruz. du . Belediye elinde benzin l:nlmnyın- maRı kabul etmişlerdir.. Bu karar cuma 
merhamet cL Onlara ihsan buyurdu&'Un 1 - Biraz daha sabret yavrum .. Ağnç- ca fintlrre bir kun:ş zam yapmak mecbu- günü tatbik edilecektir. 1 
nuru bUsbUtUn söndürme... Hepsinin tan insin. Aksi tal~dirde·muhnk1tak bizi riyctind~ kaldı. Litresi on beş kuruşt:ın . Yeni Asır = Bu lıusuta da Anadolu 
gözlerinde senin Iemeatmı görüyorum. görür. Aşıkların kalp gözleri daima u- aldığı benzinleri ayni fiatle sattı . n1an~ının teblıgı şudur : 
Onlara kendi gözlerini görmek ~udrPtini :ranıktır. K_~Iakları ~ir :ısıltıyı b~~ se-j Nihayet meseleye lktnat vckUlcti el . İstanbul, 9 (A.A) - 1ktısat Vekfıle
bahşeyle. Yarabbt insanlara selamet yo- zer. lşte şuphelendı. Agaçtan mıyor. koydu .. lstanbulda bir il.:i günclen beri tmdcn: 
lunu göst. er Tuttukları yol felaket vej Kayanın arkı:ısmda kayboldu. Haydi j d d .. .. 1 · ı 1 - Benzin ve petroldan alınmakt:ı ··· evam e en goruşme er sona crmış . . 
izmihlAI .,.01udur ... Yarabbt onlara kf'ndi pek yavaş, biz de öbür ta.rafa yaslanı-ıb 1 o'an muhtelif vergı ve resimlerin indi· 

J u unuyor.. d B"" .. k M'II ruhlarının sesini ış· ittir Onları körlük- nz. y 1 h 1 .• 1 . . d rilmesi hakkın a uyu ı et Mec-

·ispanya ve ispanyoll 
- Yazan: 
2-

Bu illerde papazların korkunç nü 
nasıl kurulmuş, nasıl genişlemi 

··· f · apı :ın eMp.nra gore zmırın ava- /
6
/ n?

7 
. ... _ sa~ırlıktan kurtar. Onlar arzın ce- Dımitri, Diyana adeta emekJiycrck w !isi tarafından 14 ,,.., tarı.lıinde ka-

ıı.cıı, o . , . - ınndn çok h:ıklı oldu(Yu meydana r•kmıs- . ~ ,t.. . 
ı;edinde kurtlar gibi kaynaşarak birbır- kahkahalannı mendillenylc bogarnk lk 1 ~ ." . . ~ bul edilen 2:>/ G/1937 taruilllde tatbık Cebelüttarıktmı bir görünüş 

lara ka kab'l af . l dil tır.. ·tı:Jat ve ~a!etı benzının ttre~ini:ı 1 • 3'>64 araJ ka. l w d J B 
]erini kemirmek için gelmediler. On 1 - yanın mu ı tar ına gız en P.r on üç kuruş otuz para ve petrolun da mev.aına geçen w • n~m ı nun Garbi Roma İmparatorluğunun ıların ara arına ıngın ı ar •. 
hilkatin sımnı, hayatın manasını hisset-, Dimitri - Gördün mü sabrın fayda- bu maddelerin fiatl~ı ~z.erinde tam inkırazından sonra ispanya tarihinde fırsata inti7.ar ederek ...... •<--= .... 
tir. Yarabbi kararan ışığı parlat. Nur ve sını. Ne hazin ve güzel bir ses. Kulağı- on buçuk kuruştan sntılmanna l:nrnr ver· olarak inikasını temın ~çın Türkiycde göze çarpan mühim vakalar, Vizi- Asırlarca devam eden bu 
ziyayı himaye et ... Bugün hep ben söy- n~ yaklaştır bana, manalarını izah ede- mi~ ve bu kanırı bütün şitketler kabul iş gören petr~l ve ~nzıı:.. şirketlerini~ gotların istilası ve Vizigot fikirleri- devresinden sonra, Müslü .. 
lendim. Tntlı dakikalannzı zalimane .. gas. y.un kı~. . . •. .. . eylemiştir. kan~un neş~ınden hır. gun ~~elkt fı- nin buralarda yerleşmesidir. kurdukları (Endülüs) hük 
betthn. Bnkmız ufuk siyasilerin yuz1<?- - Dıynna - Ah ne ıçlı ve buzünlil Nitekim şehrimizdeki bütün benzin ntlerı esas tutarak v~rgı ve ruswn teıı- Viziootlar {Aryos) mezhebinden zaafa uğrayışından istifade 
rindcki kan de.-unc:ı gibi kızardı. Genç- bir ses, nh devam etse, artık sustu. ve petrol satan müesseseler merkezle- zilfıtını Türkiye dclıilinde mezkuC" fiat- .d'l B h ı· nyada 150 yıl d w l k tl . ·ı bir 

·J- n· · d d 1 ld 1 1 ta b"k ı ı er. u mez ep spa _ve agı mış uvve enn 
ler kaçalım, yann sruıt beşte geçenlerJe - ımıtrl - E Diyana, sıra senı.n rin en ün lU yo a ta imat a mışlıırdır. ler üzerinde°:. taam~n t. ı etmeği ka- tutundu. Besinci asrın sonuna doğ- t k. Ara lann üzerİJI° 
ilk gö..n..u:ıwımuı: insan kalbine benzi· tam tatlı bir slirpriz, utanma yavrum. Bu~ün ş hrimizde bütün şirketler en· bul ve taahhut et.mi,.~erdir. h . t• 

1
· w k b l tm• b l toplıyara P 

.. ~~ .. 6.. 0 .. 1. . S ru, ırıs ıyan ıgı a u e ış u unan dırmağa başladılar 
yen kayanın gölgesine sığınırız. gon tinün mel.filini terennüm etti. en tı§lnra barlıyncnk, knpanmış olan satış 2 - Birinci maddede zikredilen fiat- Franklar gerek dini ve gerekse isti- • )ar 

o hnlde bizim göğsümUzde taş1dığıcı1z de ı:uııunun hicranlarını söyle.. yerlerini fonliyete getireı:•klerdir. !er 9/ 7/ 937 tarihinden itibaren iiç haf- l'"• maksatlarla Vizigotlara karsı sa- Amansız ve kanlı savaş b1I 
et parçasındnn daha samimi daha şefkat- . J?1~nnın lahuti sesi _d:ğları~ !:ICS-. Benzinin beş litrelik şi~ini eltmı1 se- ta müddetle meri olacaktır. Ve her yer- v~~lar açtılar. Frank kralı (Kl~vis) dı. Asırlarca devam eden diıd 
lıdır. Ve bizi hiç olmazsn hain göileıdenısizl~ğınde akar suların billur ~g1:1elerı kiz kuru~ otuz paraya v,..receklerdir ... ele ihtiyaç nisbctinde benzin ve petrol hıristiyanlığın müdafii sıfatını takı- savaşlar, ~sp~~ad~ ~·~~ılan 
saklar. halınde Cemal Turanın benlıguu dol- Yani belediyt·mizin ilk tetıpit ettiği fınt- bulundurulacaktır. n rak kendilerince rafaizi telakki harebelerın ıkıncısı ıdı. ilk . *** durdu. Muvakkat bir şaşkınlıkla bir-

1 

ten elli para aşağısına.. 3 _ !kinci maddede zikredilen müd- oİuna~ Vizigotlara hücum etti. Bu hıristiyan kavgalarında ol~un~ 
Cemal Turan bahtiyarlıktan sarho~. bir d~birc yerinden .~r~a?ı. -~ay~nın ıe-I P~tr~I fiatlerin~ d~ on buçuk kuru- det 7.nrfında hükümet tarafındmı tayin savaslar, Klovisin halefleri tarafm- bu Ara~-Hıris~iyan sa:va~laj;; 

halde ağnçlnnn karanlığına daldı. Dıya- ı pesınc çıktı. Scvgılısını gözlerıyle, ru- şa ındırcceklerdır .. Bu hususta lııtanhııl edilecek bir heyetle şirketler müştı.:rc· dan da devam ettirilerek bir a~ır ka- sun netıce daıma hırıstıyan 
na Dimitri çadırlarına döndiller. huyla sardı. Ve hemen oracığa çöme- muhabirimiz de şu malumatı vermekte- k~n beynelmilel piyasa şerait ve esasları dar sürmüştür. Bu savaslarda Vizi-ıhine tecelli etmiştir. 

Sabah olurken Mustafa efenin sesi çar- lerek başını eğdi, götleri yumuldu. dir.. dahilinde maliyet unsurlan üzerinden go tlar çok zayıflamışlardı. ilk önce f Hıris~iyanlnr, dokuzuncU afJI", 
dakta yorgun uyuyan Cemali uyandırdı: Dimitri Diyananın yavaşçacık kitara· lstanbul. 8 (Telefonla) - Bu{tiin, tatbikatta bulunacaklardır. dini sebcblerle açılmış 

0 
a n bu sa- hayetlerine doğru muvaf . 

- Be oğul gecelere karıştın. Seni g=-tr- smı kucağına koydu. Söz erimiş nağme tchrimizde bulunan lktı.sat vekili hay Bu suretle vfısıl olunacak netic<! ay· vaşlar, fspan·•anm Frank idaresine rile çcnberlerini Dora sil• 
mez olduk. Havadisler nice, bizimkilerin coşmuştu. Zaman ne kadar geçmişti? Celal Bayarın riyasetinde ticaret oda- rı,..., Wn edilecektir. geçmesini ist:miyen Latin papasları kadar ilerlettiler. 1085 yılında 
hasreti cruıa dayandı. Hiç de müjde vC'r. Yorgunluktan Diyananın parmakları - ·ı \!" · tl b. 1 · be do'yı 1492 de Grenata·yı eido , B , h k . ,..,.. b / d ı e ızıgo arın ır esmesıne se p , 
mC7.Sln. .. k gevşemiş tombul kolları yana düş- lT Q ll ~ J. or a l a oldu. Uu suretle dini harp, milli bir rek Endülüs hükümetine 

- Uykusuıluktan açılmıyan goz a- mUştü. D k h. t "kt. tt• 1 d'l 
paklarının arasından baknn Cemal Tu- Cemal Turanın titriyen sesi sükUtu <: h . . A amı ya anların ma ıye 1 ısap e ı. ver ı er. 1 ·neti 
ran cevap vcrdl: bozdu: "ie rımız ğırceza muhakemesi . Ait~ncı"'a-~rın ~aşlarmda ~~:in ra·, . Bu va~l~r lspanyo nıı r. I; 

- Evet Mustafa dayı, şimdi uuuunış- _ümidimi kesm.işüm bir çocuk gibi mahkemesinde hı~le:ı, h~kımlerı olan ~ızıö~tları 1 rınde de~ın ızle~. bırakmıştı lı fll.'.fl, tım. Ankarada kurtuluş ve hürrıyet za- ağaçlara tınnandım. Knlbirni serdiğim muhakeme edı.lecek Torbahnm şehitler köyünde hı~~tıynlıgı ~a~ule wteşvık ettı~er .. yada sekız asır suren bu k~n. dJ. 
bahının gUneşi doğdu. Işıklan yakında yollar bomboş.. O mı anın damını yakarak iç;n- Vızıgotlar hırıstıyanlıgı ~a~ul _edınce Iar, memleket zapt etmek ıç~rı 
bu illeri ve bütün Türk yurdunu mır- s · b ld d u • Kemalpaşa kazası h:kim de bu'unan bir çok bat•van- (Aryos) papazlarına aıt ımtıyazlar salip namına, ve merhamets~ .• .• . . enınvı u ses n nn ıgımı yul"C'- J La · hba ll · · B · · 
landırncaktır. Turk wmune~~~· .. ge?.1:~, ğim ağzıma gelerek ankttı. Gözlerimle muavini bay Ruşen haldnnd ların ö~ümiine rıebebiyet ver- tın ru nının e erın: g.eçtı. un- kümran olaca~ olan h_mstı 
ihtiyarı, ~adını çocugu, şehırllSl koy~usü dağları sarnuştım. Her halde mabude- vazife esnasında zabıt kiitıbi mekle suç'u Mustafa ve Üs· d~n. baska ispanyada hakı~ . olan kuvvetlenmesı maksadıle 
azını ve ımnnla ona baluyor. Kor ııa, . k tl t ğa b d .. b bay Avni Yılı"'azı tahkı"r et- man ve bu iki şahsı suça teş- Vızıgotl.ır da kendilerine hmstıyan- tır 
gönüllerimizde ateş yandı. Bu ateşi ya- nm ana arı oplsara asmk <ı an sızı u- .. v k etmek'e maznun H .. san lığı kazandırdıklarından ve bu işe ön 1 .Bu harpların sekiz asır gibi 
kan l bi 1 l"k Til k t ının· raya uçurmuş 0 gere · mek suçundan dolayı bazıria- ... w• .. dd tçe ~ 
k t1 e ~ e.;:ı;:ne ı rıld ar 't1 Dimitri - Mabudenin kudretine i· Alinin :nuhakemelerine dün ayak olduklarından dolayı onlara bir zamanın geçtigı mu. e ·ndf 
~ u, ~z. •. manının Y ırım c ı- man edenlerdeniz. D..,ğil mi evlat? nan da\•a evrakı şehrimiz ağır şehrimiz Agwırce7.a mahkeme· kar§ı minnettarlık his ettiklerinden rekli bir şekilde yapılabılmesı 

dır. Hiç üzülme efe nslan yatağında 1 hk 1 · · 1 d h "hl d k" ··h· 1 t hakk ·· nüf k ll 1 k .. . öwl d Diyana sözünü keserek: ceza ma emes ne ge m•stır. sinde devam ediJrniştir. Bu papaz ar a a o tarı er e ı mu ım pazarın a um ve 
ça a abrın uduyuşıu ço -~ez. ~de ~ _ n·ıca eden·m baba bu m .. btıd,. .. j. Yakında muhakemeye baş'ana- , d h d. h bir nüfuz ve kuvvete sahip oldular. pek büyük tesir i olmuştur. 
sonra en avar arı gutmege gı erım , ....... .. ., ceıse e 5 ıse şa itlerinden H""k"" et' k d"l . k I h I . b" h kk.. e 

11 Bugün d • ·· d lik öd · :ı.in eserinizdir. Bu kudreti Cemal Turan cakhr. Bu hadise münasebe· yalan yere şahitli!,. etmekle u um ın en ı erme arşı o an. u emsa sız ır ta a um v ı...i. 
e yarım gun e ersın. ~· "' ) "h'" .. . b' l'k b 1 .. hba heyetıv--

Mustafa dayı, kahkaka ile güldü: hep bu büyük şahsiyette arıyalım. Bır tiyle Adliye vekaJeti, hakimler maznun ve mevkuf HaliJ hak- mey ve teveccu unu n;ıu~ıs ır ma- ma ı u u~a~ ru n ~ 
- Evlat, ikindiden sonra adama ya-ıbuçuk saat oluyor. Knrsıki kayanın oTa- k lnndaki muhakemeye de baş- haretle kul~narak, yedıncı asrın or- harpler vesılesıle bu kuvvetle 1' ~ 

rım gündelik verilmez. Böyle sığırtmaç- smcla sizi kollıyorduk.~ ~~:tnuna tevfıkan kanuni ta· !anmıştır. Halil wOr~u esnasın- talarına dogru Avrupanın her tara-
1

ha ziyade genişlettiler. Gere tdl 
lık olmaz. Sana yol vermeyi düşünüyo-ı Sabırlı oldu~umuza seviniyorum.Da- yapılmasına karar ver· da Torbalı sorgu hakimliğinde fında görülen emsaline nisbetle bura meydanlarında, gerek meşver' 
rum. Yat ,uyu, gez, toz, ye: iç sonr~ ~ vudi sesinizle 

0

bizi kendimizden geçir- m "şti. Man sa ağırceza mahke- verdiği ifad~nin doğru oldu- da daha .. c:~~ kuV\.e~ ve nüfuz kaza- lislerindc papazların rey ve 
bir de diş kirası. Buna benım yetmışlık d" · B" k dah , ·M edivoruz.Her mesi ilk tahkikat netı·ces'nde narak hukum sahıbı oldular. Pap ... z- her şeye galebe çalar oldu. JI ~ . ınız. ır şar ı a. n._. ~ ğunu ve kendisi bir akıl has• . . .. 1 er'"~ kadınım da ba~ılır. ~ınw kısası, ha~dı halde sizi dinlemek istiyoruz. Bizi kır- maznun hakkında men'i n uha- ta lığına müptela oldugwu için lar. c~mıyetı adeta bir milli meclis Arap istilası yüzünden J1l ~ 
sen uykunda rilyn gormege çal~: ?U~· hain ı almış bulunuyordu. ! tin üzerine hücum eden teh~.J 
düz uykulu, gece sevdalı.. Gozunun ına.zsınız sanının. keme kararı vermiş, fakat Ma- mahkemede verdiği ifade ile Bu hadiseleri takip eden yıllarda büyüklüğü nisbetinde hu~ 
kuyruğuyla bakma öyle. Hepsi ya ·en- Cemal Turan - öyle muazzez mal.m- nisa müddeiumumiligw i bu 1ca- orada evvelce verdiği ifadeyi l h"'k"" ""f l . d . l d" H 'st~·~ 

dem! l · d papaz arın u um ve nu uz arı o ınanış a genış e ı. ırı . likö~ılkarsınkyda, Tandrı" yarbd.ımcın olsun! Dimitriye dönerek: rara itiraz etmiş ve evrak Kula tev ııt e emediğini söylemiş ve kadar genişlemişti ki, 633 de bir kra- Araplar tarafından kovulup fi' .dJ 
g eye n ar crın ır uykud;ın . . b d . bildiklerini anla~mıştır. 

1 
.. 

1 
. d" .. k .. .. .. .. 

1 
w .

1 
. e~ c mnI T h h d - Affedersınız muazzez m.a u c-Jnız ağırceza mahkemesine gönde- B ı on erme ız ço muş, yuzunu yer- sarp daglan arasına ı tıca ,,... 

~~~aratJarcae e\•vel ukrana em~n .. dazırlanl ı. diyecektim. ·ı · K unun Üzerine mahke~e lere sürerek merhamet dilendigw ini ' andan itibaren bu itikatlar 
ou yanın onun e on arı rı mışti. ula ağırceza mahke· heyeti, ya!an yere şabitfik su- .. .. B . . :tJ 
bekliyordu. Sev(Yiliyi ·nr . b "T L • f Bu J...-udret, bu saadet, bu cennet hep • goruyoruz. u zıllet yarım asır son- buldu. ~ 1 

ızar, u un en !lı ahsul"d·· 8 . mesincıe bay Ruşen hakkmdJ1 çund;ın lcendisine ceza veril- d"W b" · · t f d d k A · t•JA ı Iları ~ !iğini kapla'-·an bir t ··zı r , 11 sizin lütu arınızm m u ur. csım. ra ıger ırısı ara ın an a te rar rap ıs ı ası spanyo 
"' a eş, go e l 

0 arın b d · lüzumu muhakeme kararı ve mesi laztm gelmed g-ine ve be d"l · · fal d"' ·· ·· ·· F k-• üstüne dikilmis, en ufak bir ses bütün deki güzellik ise ma u ~~ın. tecellisi- • • e ı mıştır. ~. . s~ ete uşurmuş~u:_. a ı ~ _.. 

vücutta tatlı bir ürperme ile dalgalanır, dir. Ku~ nncak mabudcsının ılhamına, rilmiş ve duruşmanın lzm:r raetine karar vermiştir. Papazla~ oy].~ hı~ kuvvet kazan· ı t~, c.ehalet . t.e s?fdıllıgı merdıt!"..J 
kalp yaralı bir kuş, halccan, heyecan, emrine ıtaat :der. _cemal Turanı~ sesi ağırceza mahkemesinde yapıl· Arap Hasan mışlardı kı, M~dd~ı olsun, müdde- tırdı. Safdıllık ~nsanl~ı:Ja.n.*1~i 
ümit, nc-ş'e, ıstırap birleşir. Tek bir b~ defa b~ti~~rlıl.~ı tutuşan hır gO- ması ka arlaştıralmıştır. Dövüldüg" u··nu·· ı"ddı"a etti• nalcyh olsun, bır kımse davasmı is- a~zusunu, k~!1dı ~~n~ısmı ıd. 
emel, gelecek mi?!.. nul olarak ınlı3 ordu. .. • • t~rse ;ü.hban ~eclisine havale etti- bılmek kabılıyetını ızale e~ 

Dakikalar uzar, bir saat asrı ruıdırır. ~Batarken bu akş"m ufukta. günes p hı· •• • Dün, Sef eıihisar kamyonla- rır ! l_ıllkım. ~er~ne rahiplerin hüküm- b.~ ~e~lek~tte pnpazla~1• adı 
Zaman sükun ve atalet mefhumları ma- Ru1ıımda bir aeı yandı mı Leyla ~ . e J V 3 ll gu re ŞI rında şoför muavinliği yapan lerını alabılırdı. ru korune ıtaat etmek ıt Y bd 
na ifnd~ eder. Ararken her ma1ıliı.k 1:endine bir eş Son zamanlarda bilhassa arap Hasan adında bir adam, Mahkemelerde görülen davalara leşti, genişledi ve sonraları~ 

Teha sür, iştiyak, melfıl ümitsizlik is- Dudagm beni de (lndı m• lJf!Vlci Müddeiumumiliğe bir istida papazlar isterlerse müdahale ederekjlspanyolların n:illi bir vash 
ynn, infial bütün ~şeri hisler buh;nn Sorarım doğunca gece yıldızlar h:mirde Sporun güreş kısmına • hükümleri tad"l tt" . l d" ispanyada dın namına 

1 l da .. z - t ·ı w b I vermıştir. Müşteki bu iddia· ı e ırır er ı. ' l I d.. d•w 111 şeklini alır. Cemal Turan, kayayı kr~u Gözlerin on ar n gııze mi Le1Jlti> g'>s erı en rag et uzun asır ar- d b LJ .. k·· d I va ıset er unyanın ıger 
d sın a za ıta tarafından dövül· rıu um ar ar tahta çıkarlarken t• d- ·· ··1m · "dd ti• ··ı · l .. _._ - te · d b J.-J Dim' ri - Dayanamn ı: d b • T- k k · T- k d" . f h . ın e goru emış şı e "" ~ go gesıy c On•.:n ngacın pesın e ~ ı- an erı ur uvvetme, ur düğüııü ve kendisine iftira edil- ını sa ve er nevı yanlış tefsirler- ed'I . t" 

yor. - Yaşa aziz genç, mana, ifade, mev- bahadırhg-ma karşı Türkün d·-· · "dd den masun tutacamna dair yemin ıOmışbeır · · 1 rı~ 
Snat allı, giine.5in altın yaldızları giı- zu, zaman, mekan hepsini birbirine kot- ıgını 1 ia ederek muayeneye . 0 • n şıncı asrın son a 

· ı B ı dd ·· l -ı n· ruhunda yac:,ıyan sevgi ve hür· gönderilmes·ın·ı ı·stem·ıştı·r. etm .. ed .. ıkçe hükümet süremezlerdi. (lperik) yarım adasında l r ~ t <"' eo uyor. ir sant gı..,. ·... tın. Ci en oy e og um, ıyananın gözle- H k d ,.lııl 
bir mani çıktı. ~lmiyecek, ağaçtan inen ri yıldı1.lard,ın cil?.eldir. Devam evla· metin hala devam etmekte ol· Muayenesi yapılan arap Ha- ukumhakakrın bu yeminini t~ftiş et- hakimiyeti kat'ileştikten '.JJ 
Cemal Tul'an kayaya yaslandı. Akşamın ldım. • doğunu isbnt etmiştir. san hakkında tabibi adli tara- n~~ . 1 da papazlara aittir. Hü- (Ferdinand ile lzabella) ~ 
hüznü gönlünü sardı. Hayalin bana ye- cYadında bilmem ki lıangi fi~n rnr Bu hafta yapılacağını haber fından beş günlük rapor veril· kumdarlar bu suretle. p~pazların ar- zorla llıristiyanlaştırmak, h ~ 
ter Diynna, diyerek gözlerini kapaciı. Ruhumu okşıyan bir elemi Leyla ld mişlir. Müddeiumumilik tahki- zu

1
ve meramlanna hır alet olmuş- lığı kabul etmiyen islfun ve~ 

Cemal Turanın davudi içten gelen sc- Sevgimin goncası daha solmadan a ığımız güreş müsabakaları bu unuyor1ardı. leri ispanyadan tard etnıek ~ 
ıi gönlünün hicrnnlarını terennüme bş- Emeller hasrete 1mrbandır L<!yla Amerika boğasına bu sahadaki kata başlamışttr. . . *** .. .. f aldılar. 1609 tarihine kadar ly'~ 
1<\dı: ôliirsem kalbine aşkını dolmadan kuvvetimizi bir daha tanıtmış, Adliye hağıt/arı Yedı~cı a~ırda İspa~y?d~ gorulen da yaşayan Müslüman ve dd'_~ 
Çıkar yıicelcrdcn susanm Rtlhıımda. bu acı hicrandır LetJlıi> olacaktır. bu klcrıkal ıdare, sekizıncı asırda Iere karşı çok ağır ;nuamele~- 'J 
Solarhe11 dağların gümii!i yaldızı Dimitri Diyannya şarkının mfinalarmı Bazı vilayet ve kaza adJi ye çıkan mühim bir hadi e yüzünden Iunuldu. f 609 tarihinde ~ 

birer birer izah ettikten sonra: Oyunlarıyle, ko:undaki kuv- daireleri tarafın'dan yazılan k~:v:tini kaybe.decek gibi görün - krnl bulunan üçüncü Filibe bit 
Bilmem neredeyim neui ararım - Allah saklasın gençler dedi. Em<'l- ve tinin şiddet ile kısa zamanda kağıtların köşelerine "Adliye muş ıs~ de,_ netıcede b_ilakis _bu, o ~Lerma) tarafından yapılan fi 
Uyamr içimde derin bir sızı !eriniz hasrete kurban olmasın. Kalbi- kendisini yalnız Türkiyede de- Vekaleti... Vılayeti... Kazası, kuvvetm şıddetlenmesıle nıhayet lıfte (artık Arapların l•P9;a 
Derim neden vo1csul gezdiğim dağlar 1 

nizd" aşkın kudreti yaşadıkça hiç hr ğil, belki Avrupa ve Amerika Müddeiumumiliği veya mahke· bulmuştur. 711 tarihinde Müslü .. kovulmasının bir zaruret 0 

Yok mu btt illerde benimle ağlar kuwet sizi ayıramaz. Aşkın tanrısı siı.i mesi" diye bir başhk ko~ul· manlar Afrika sahillerine ayak bas- bildiriliyordu. Kral «icra ir ~ 
Ses-ime ses verir dumanlı dağlar nyırm:!Sın. Avdctımizc az bir zaman da da tanıtan Mülayim ile duğu görüldüğünden badema, tılar. Aslen Türk olan (Tarık bin fermanını verdi. O zaman ~~., 
Derdim,.. eş olur bir çoban kızı ıknldı. Şu karşıki ağaçlar hoşuma "(ı·rl. Türkiye şampiyonu ofan Te- yazılacak başhkJarda Adliye Zeyyat) kumandasındaki bir ordu milyona yakın halk -vah~~ 
Bu ses bir aşkın sesi, ağlıyan bir kal- Gidıp bir göreyim. Ben tabiatin ic-i:ı~ kirdag~ lı Hüseyinin şampiyon· k I şimdiki Cebeliittarık şehrinin bulun- lnr için ancak reva görüle · • 

b • ve i eti cllmlcsinin konulnııya· d tl r in feryadı halinde yükseldi. Vadileri dalayım. Siz de aşkınızın. luk maçr, bunlardan sonra da k I .1• . M~dd . uğu yerden İspanya içlerine doğru türlü işkence ve htıkare ~_, 
doldurdu ve en nihayet tabintin içindcj Cemal Turan, ne kadnr asil bir ben- ra • ya oız .•• vı ayeti... u eı- yürümeye başladı. Pek az bir za- birer paçavra gibi metr.'le~...J. 
•öndü. lik, işte hayatın içini görmenin kudreti; Amerika boğasının elmaslı Ke- umumiliği veya ••• kazası hikim· manda - şimal garbi dağlıkları müs- ne atıldılar. Bir çokları yo~~ 
Ka~anın. (~O-?O) metre gerisinde n~- Hakikatin sırrını bilen bahtiyarlar- meri üzerine yapılacak o!an Jiği şeklinde yazılması, Adliye tesna olmak üzere - lperik yarım voldular. 140 bin kişilik b~ 

yana ılC' Dımıtrı tnm saat beşte gelmi~ dan birisi müsabaka heyecanlı bir gün V ckiletinden Müddeiumumi• adasını ellerine geçirdiler. lspanyol-ıancak. 40 bini Afrika 
le?r· r · ""'lna bir sürpriz yapn n.?ı 1 - BiTMEDi - Ya~atacaktır. tiklere tamim edifaıiıtir. lardan mühim bir kısmı 9arp dağ- basabilmişti. 
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'(l"dUn 
~ ~kcu Mehmet ınühilrü şaşkın-
~t!ti l(~ en, arkasındaki perdede du
~U ... hop! ~sultanda şafak atmıştı. Yü
' ~ hteh P sızlaınağa haşlnmıştı.Dör
lııliıJ beltıerk nıet perde arkasından bir 
~ ~l b ~n o sesin gelmediğini bi.r 
ıt 11~ ı..: ~ edikten sonra anlayınca 
~· ·~ın· ' 
~le: ın biraz lel\biye olmuş ica-

\j İio; i . 
lı.ıtlııqunp ~ ile huzura gelmediniz, illa 
b 111\ııı.! Udur, is'af edilir. Vnrın rn-

~ l'll> 
l:.ıı ııll;atc~~lerini, ellerini öpüp ayrı-
ti~· r-;icc gadnn aldığı mühürle kala
l~ tot\ın sonra valide sultan içeriye 
~ l' ~I~ k Unu beti, benzi atmış berbat 
lı~ eıu bır'~lldi odasına götürdü. Şimdi 
' ~Y <ıdr-dz.am bulmakta ye orttı-

etf.iğlni a karşı ne gıbi hareket itti-
0··... llnlamakta idi. ,u;;·}d·· 

Urat abnın istifası ortalt[;.ı 

tan f ırknsı yeni Sadrazamın kim olaca
ğını derhal dilşUnıneğe başladılar. Zira 
devlet Vezirsiz kalamazdı, her halde 
acele bir Veziriazam seçilip, ınühilr ve
rilecekti. Bunu Turhan sultan duyup, 
düşünmeğe koyuldu .• 

Damat melek Ahmet p.ışanın adı, es
kiden cŞeytan Ahmet> ti. Kaya sulta
nın kocru;ı idi. 

Sadrazam Murat (ağa) istifa etmeden 
biraz evvel, ortalıktaki fitne ve fesat
tan korkarak, kendi yerine geçebifocek 
kodamanlardan uzaklaştırmak sevda."1-
na düşmüş, melek Ahmet (paşa) nm 
guya gönlünü alarak, onu kendisine 
rakip saydığı için Bağdat vilayetine 
mutasarrıf ynptırmıştı. Melek Ahmet, 
Murat danın istila eltili ~ün.Ü 'Oskü-
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ME 

regonun yerine cümhur reisi olan Calles 
zirai reformu tnhnkkuk ettirmek teşeb
büsüne girişti. Fakat, iktidar mevkiin-! den başı dönerek, nz zaman sonra ileri 

l fikirlerini terketti ve yerlileri unuttu. 
1935 başlangıcında seçilen Lazaro 

1 Carde.:ms, ne de olsa Meksikanın haki-

ki nufusunu te§kil eden zavallt yerli-
' lerin vaziyetlerini ıslôh etmcğe ka-
rar verdi.. Emiliano Zapatanın yirmi 

beş sene Önceki vadini yerine getire
' rek toprakları tevzie başladı .. Cardeans· 
1 
m muhalifleri mısır istihsalinin 191 O 

'da 61.069.000 buaso
0

dan (~) 1935 te 
1 
65.606.000 buasoya düştüğünü söylerler 
ve bunu yerlilerin emir albnda olma

dan çalışamıyacaklarına bir delil ola
rak gösterirler.. Hakikatte ise istihsalin I 
azalışı muvakkattir .. Yeni bir rejime bir 

Hint 
Kongre partisi hükü

met teşkilini 
deruhte etti 

Londr::ı., 8 (A.A) - S::ı.bah gazeteler: 
Hint Kongre partisinin ekseriyeti te
min ettiği \'iliiyetlerde hükümet t~ki· 
lini deruhte içın verdiği kararı mem· 
nuniyctle karşılamnktadırlar. 

Bundan nnlaşıldığına göre Kongıa 

partisinin mutediller grubu dnvnyı im. 
zanmıştır. Bu münasebetle Gandinin 
son görüşmelerdeki hattı hareketı tc· 
barilz ettirilmektedir. 

Lehistanda 
mahsul noksandır 
Varşova, 8 (A.A) ..:. Lehis

tan matbuatının neşriyatına 

göre bu seneki mahsul geçen 
seneden yüzde 5,8 noksandır. 

Ekspres Pranny gazetesi da
ha mükemmel ziraat makina· 
ları kullanılmasını ve son buh
ran senelerinde ihmal edilen 
ıslahata ehemmiyet verilmesini 
istemekte ve nufus artmasının 
zırai iıctihsalatın tedricen art
masiyle muvazi olma~ı lüzu
munu kaydetmektedir. 

kincnin başında keyfine uyarak ya~a
dı. Ama, saraydaki ihtilaf ve ikilik asil 
sönmedi, gün geçtikçe hızlnndı, taraf
girlik dışarıya da gizlice sirayet etti. 

Şimdi Kösem sultanla, Turhan sul- · 
tan gizliden giz~iyc çarp~ıyor, uğraşı
yordu. Yakın bir facianın kokusu ge
liyordu. 

*** Melek Ahmet (paşa), icraatına klm
se karışınndıkça mağrur olmaya bnşla
mıştı. Astığı astık, kestiği kestik idi. 
Harici siyaset çok bozuk gidiyordu. Gi
rit h§Ui analar ağlatan insan kanlariyle 
boğulmuştu. 

Avusturya kralına «Sen ki!> diye 
hitapla bir devlet namesi gönderen Me
lek Ahmet (paşa) nın bu hareketi A
vusturynlılarca hoş görülmemiş, ötc

denberi cSiz ki• diye hitabın derhal de
ğişmesinden nlınarak Istanbuldnki elçi
sine geri gelmesi emredilmiş ve badema 
krallığa esiz ki devletlct Nemçe kralısı
nıu diye yazılmaı.sa dostluğun bozuln
cnğı tehditle hnber verilmişti 

Melek Ahmet (paşa) korkak kaWa
m::ı.n olduğunu burada gösterip derhal 
Avusturyanın bu eınrine itaate daha 
fazla hürmetkar bir dil kullnnıp, sar.ı

yın da buna iştirakiyle Avusturyanın 

gönlünil almıştı. 
- Bl™EDl-
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.Fransayı ispanya ''Cehe nem'in-= 
~ de bir maceraya sevkedecekmi? ~ . . . . 

Son bahri kontrol btthraııına sebebiyet veren Leipzig harp gemisi 
ta 

Yunan na=ırla ~ le L.rlıktc 

Elen hükümeti 

ibin a 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . . . . 
. .............. ~ MACAR BAS NI L ........ . . . . . . . 

······················································~ 

evkalô:de Salahiyetler veretı 

kanun resmen ilan edildi 
~~m~::.~~·~t~ 

~ 

p ARIS 8 ( ö.R) _ <Deutschland> ve miktardn harp gemileri bulundurımısı- M h t ı · t İ d • t d • ıd • G } • k 
Almeria hadiselerinin tasfiyesinden dır. Halbuki Almanya Akdenizde d<Jğ- U e ) e rJ 53 melle J J. e 0 Ç ) son toplantısmr!a kral naibine 
sonra lspruıya sahillerinde kontrol va- rudan doğruya politik menafi sahihi k •• • d • ) nıii·akcrc ediyor 
mesini gören Alman donanmasına ?1~ıyan bir devlettir. Almanya kor.trol OmUnlzm propagan asıy e Peşte, 8 (M.B.) -- Macar kral da Macar basını, bunda A rl. 
mensup cLeipzig> sefinesinin lspanya ış.ınden çekilmiş bulunduf,rundan Akde- d ) h ) d naibinin salahiyellerinin tevsii hak- , ile Macaristan arasında 
sularında hüklimet tahtelbahirlerinin ruz.in şarkında bu kadar büyük bir müca e eye az!r an 1 kmdnki kanunun metni şimdi res- dostane ve samımı rrıÜJl 1 
taarruzuna uğraması yüzünden zuhur kuv;~t bulundurmasının manası ne _, _ • _ men ilan edilmiştir. çerçevesi dışında bir rrıak~ 
eden hlldise ve bu hadise saikasiyle Al- olabilır? Beynelmilel atmosferin ber- Atina, 6 (Hususi muhabirimiz- şartlar altında çalışmİyordu .. Di- Bu kanun başlıca şu hükümleri nılmıyacağını, her hangi bıfıı 
manya ve Ispanyanın Londra kontrol raklaştınnası isteniliyor ise her şeyden den) --- Parti gürültülerine son siplin yoktu .• Mekteplerde hoşa git- ihtiva etmektedir : den yeni anlaşmalar mevttl ~ 
komitesinden ayrılmaları meselesiFran- evvel bu nokta tenvir olunmalıdır. vermek gibi içtimai ve siyasi ısla- miyen hadiseler cereyan ediyordu. Bu hükümlere nazaran kral na- olmadığını, Almanyanın te5 
sız gazetelerini uzun uzadıya meşgul 8:1ğ .cenaha .göre: Almanya ve ltal~·a hatın en mühimmini başaran Me- ı T alebcler aşk yapmaktan başka ibi, mebusan ve ayan medisleri ta- iştiraki olmaksızın ve l\~~jıı 
etmektedir. cLeı~zıg> hadısesinde Fransa ve 1ngıl- taksas kabinesi, Elen milleti için her bir şeye vakit bulamıyorlardı. En rafından kabul edilmiş olan kanun- nın Tuna havzası problern• l8 
Yarı resmi mahiyetteki Fransız ga- t~renı~ kafi derecede tesanüt gösteımc- sahada reformlar hazırlamakta de- fenası, orta tahsil gençlerinin Pro- lan altı ay zarfında imzalar, esbabı kabil olmadığını, bu itibar 

1
· 

zetclcrine göre Italya ve Almanyanın diklen k:ına~tini hasıl ettiklerinden kon- vam ediyor .. iktısadi işler elenmiş letarya edebiyatına meraklanması, mucibesini bildirmek şartiyle kral car milletinin Avrupada ·~ 
kontrol komitesinden ayrılmaları yü- tr~l ko~ıtesınden ayrılmak kararını ver- ve bu alanda cidden büyük işler ba- komünizm propagandacılarının kö- naibi, her kanunu meclise iade kudret, sıklet ve nüfuzu da• 
7.Undcn hasıl olan va2.iyet müphemliğini mışl~rdır. Maamafik Berlin ve Roma şarılmıştır. Drahmi fiatinin tenzili- tü teşviklerine kapılmaları idi.. edebilir .. Eğer meclis, kendisine kral makta olan ve Macaristaıı•", 
muhafaza etmekte ise de Almanyanın hükumetleri İspanyaya malzeme ,.e ne doğru eski maliye nazırının te- Yunan gençliği bu yeni karar- naibi tarafından iade edilmiş olan lihane ve haklı taleplerinde 0~ 
bu salında, Londra komitesinden çekil- gön?.llü .g~ndennemek ~us~sundaki 1 :ı- meyül göstermesi, kabinede yapı- la, bundan sonra Elenizmin istediği kanun metnini değiştirmeksizin mu- essirane yardımlarda bu·lA 
mekten başka bir tedbire tevessill et- nhhutler~ devam ettiğim de kabul lan küçük bir tadille bu tehlikeyi olgun şartlar altında çalışacak ve hafaza ederse kral naibi bunu ikin- cek vaziyette olan kudre~ı t~ 
miyeceğini beyan etm~ olması mevcut etmekte~ırlcr: «Lcipzig• hadisesinden bertaraf etmiştir.. ci defa olarak meclise iade edebilir .• yanın mümessilini samirnı)'e 
gerginliğin, az çok, zail olması neticesi- sonra b~;d~e~:ıı h~eketlere ·ve muka- Türkiyede olduğu gibi Yunanis- Eğer meclis bu kanunu ikinci de- lamladığını yazmaktadır. 
nl vermiştir. Binaenaleyh yeni ihtilat- beleL ı mısı ere aşvurulmasından l'n- tanda da en mühim mevzu köy- fasında da değiştirmeksizin muha- *** d~ ~ 
lar olmıyaeağı ~öylenebilir. Fakat aoe- dişe ediliyordu. Fakat Almanya ve 1tal- lüdür \ 'e köylünün refahıdır .. Yu- faza ederse bu takdirde kral naibi lngiliz Avam kamarasıtl # 
mi mUdahale politikasiyle bahrt kont- ya bu kabil endişelerden tahakkukunu nan hükümeti müstahsili, vergisini bu kanunu on beş gün zarfında da nelmilel meseleler hakkında., 
rol işinin teşkilatlandırılması meselesi mucip olacak hareketlerde bulunır.a- kolaylıkla ödiyecek yola getirmek tasdike mecburdur.. yapılan münakaşaları ve ~~ 
muğlak kalngelmektcdir. Bu meselenin mışlardır. Sağ cenah gazetelerinden ha- için ziraat alanında bazı ıslahat yap- Meclisin kral naibi tarafından nutukları ehemmiyetle rrıe'rıflıı 
hnlli öyle zannedildiği gibi kolay birşey zıları Frans:ıya büyük bir ihtiyat tav- mıştır. Köylü borçlar ıçiin bulu- fesih ve ilgası bu muamele ile ala- his eden ~acar basınını? bu b 
değildir. siye etmekte ve Fransa ve lngilterenln nan hal sureti hükümeti bazı kül- h.dar değildir. far üzerıne beynelmılel ... 1" 

Londra ademi müdahale komitesi korkunç bir arıkovanı manzarasını ar- fetlerle karşılaştırmışsa da köylüyü Kanunun ikinci maddesi kral na- bir vüzuh ve berraklık ha5\i 
ve bu komite tnrafından tesis edilmiş zeden İspanyada müdahaleden uz.-ık huzura sevketmiştir. Esasen halkın ibinin halef seçilmek üzere üç nam- ğu, bu nutuklnrın ln~ilter:d~ıı 
bulunan kontrol sistemi baki kaLnaktn- bulunmaları ll'wrhgeldiğinl ileri Ur- temayülleriyle yakından alakadar zet gösterebileceğini kaydetmekte- arzusunu ve kcndıne gu' t 

dır. Beynelmilel kontrol ancak bu çer- mektcdirler. olan bir hükümetin bu gibi feda- dir.. ve bu yoldaki enerjiyi ifade .• ~ 
· d b'k l b·1· Al Müfrit sol cenah lngiltcrc \'e Fran- · l ki d t ay çcve içın e tnt 1 o una 1 ır. mnnya karlıklar yapması pek tabiidir. Kanunun üçüncü maddesi, kral soy enen nutu ar a gaye b 

ıtal k trol iştirak t kt 1 sanın Almanyaya karşı kati'yetle ha- l ld ~ be l ·1 l rrıat ve ya on n e me c o an Metaksas hükümeti, çok değer i naiplig~ i makamının inhilali takdi- nuşu ugu, yne mı e 
ı k dilik! d k k1 reket etmesi liizumunu ileri sUrmPkte k k 1 d b klatıfl gemi eriıll en · erin en çe me e maarif nazmnın hazırladığı maa- rinde yeni naibin yemin merasimi i a is er en u nutu I " 

d mı ildahal k 'te · d hil b ve Fransn ve lngiltcrenin kat'iyet! knr- d · 1 h u e f, 
ı8 e m e omı sıne a u- rif kanunuyle bir kültür seferber- Atiııa akı.demisi ifa edilinceye kadar Başvekil ile yer e müspet tesır er us 
1 ta k t 1 . t' k tm kt , şısında Almanyanın iki defa ricat mec- l h l ku"ltu" rlu'" d'- · · l ld w k d )uf\ unup on ro a ış ıra e e e oıan iği azır amış oluyor .. Bütün Yu- insan olarak yetişecektir .. mebusan ve ayan meclisleri reisle- ıgının an aşı ıgı ·ay 0 • re 
devl"'tle .. ın· va2.1·yetine düc:mektedil'ler. buriyetinde kaldığını, yani 1sp_anyn tb b . . .. k d' *** . d M k" b . h tt lngı}te 

" A ~ nan ma uatı u ışı muna aşa e ı~ rm en ve acar prens arşeve ın- ve u ıza a an sonra . "ı 
Fransa ve lngiltere efkarı umumiye- Fas'.na. asker ihracından ve. d.~ı~zı~;o yor. Ancak çıkarılan sesler ayni Alefteros Antrepos, mülga kül- den, krallık 0

idare heyetinin ve Şu- Fransanın Lcipzig hadisesı ll pı! 
lerini en ziyade müteessir eden dlıet hl'ıdıscsınden sonra da tchdıtlcrını ıc- tondandır ve tam tasvible karşı- tür sisteminin vermiş olduğu neti- rayı devletin reislerinden ve ordu evvelemirde bir hakikat Yji 
ALnanyanın şarki Akdenizde büyilk radan \'azgeçtiğini hatırlatmaktadır. lanmış sayılabilir .. Kanunun ihtiva celeri tasvir ederek diyor ki : başkumandanından bir niyabet sızın şiddetli bir aksülarııe _ ,ı: 
••••••••••••n••••••••11•••••• •••••• ...... Le Teınps diyor ki: k Ü d · l 1 d } hfl~ 

Şık ı • cAlmanyamn bahri kontroldan çek:J- ettiği hükümleri şöyle kısaltma -- niversiteye girmek istiyen- meclisi (Landesrat) teşkiline dair- etmış o ma.ann a ıer .... 
1 1 

3 te yeSI ı mümkündür.. ler imla bilmi'-·ordu.. dir. Niyabet meclisi, kral naibinin yasal bir peşin hükme degı '-ı 
•••••••• 

mesi dolayısiyle büti.in yersiz görü en J d rŞ•' 
b tl . ~- nedir? A) Kız talebeler, mektebe de- Disiplin, hatta saygı bile felce memuriyetinin inkizasını müteakip objektif mülahazalara a} 1,1 

u gayre erın mwıası · .. 'ld l . d . w d d ld ~ Al ita 

Ik e b 1 .1 F ın Akdenizde ha vamı mua et erın e ruı, podra ve ugramışh.. doğru an oğruya faaliyete başlar. o ugunun manya ve. . · 

a ngı tere ve ransan - h A ha k J • .:ı • O . J kl fı d ı 1 w •• 1dı } ay n r nI tı . vcuttur atta ş a an tarafından hısseaı- nıversitelilcr gangester iği ta it Niyabet meclisine münavebe ile ra n an an aşı acagı um r 
ya ~ums:b:;ıce~u~~i devle~ Akdeniıtle- lccek derecede ağır koku!ar kkuHa- ediyor~?rd~:· . . m~bu~n ve ayan meclisleri reis- olun~~~!adır. . Bu ~.uretle~t 

1 • d •• h • b • ki bugünkü vnziyetin Almanya tarnfL"l- ~~mazlar • Saçlar fantazıye açan 111 uncu entcrnasyonalın ücretlı len rıyaset ederler ve bunlar kral gergınlıgın psıkoloıık se c . 

zmır e mu ım ır dnn filen değiştirilmesine ve kendi lllU- ılaçlarla bozulmıyacaktır. U~un ajanlarına uyan genç1ik, Çin ..• Me- naibini seçmek üzere mebusan ve den başlıcası ortadan kalkJ11~ri1 
1~ , 11 üzerinde ileride her rın- saç kullanan talebeler mektep ıda- selesiyle alakadar olarak, ecnebi ge- ayan meclislerini içtimaa çağırırlar. ~ı~o~ .• B~n~nla bera~r ~ııW 

vnsa '' lO arı · "k"' f 1 d ) ki d f l K d d dd - 1 1 l ın '' ·l . b" . ette vahim bir tehdit mc·ı resınce mu a at an ın aca ar ır.. aret erini taşlıyor, hazan da, um- anunun ör üncü ma esi gın ıza esını, mese e er ııir 

!~t ~rul:::-ısınn ı~i.isnade edemezlt?r. - B.) Erkek ve kız mektepleri ay- delerini göstermek üzere duvar- yeni kral naibinin yemin merasimi beraber karıştırmak ve fazla - ı 
Mes('ıen·ın bu ~on derece naz.ik olan ndır.. O. rta tedr_isatta erkek ve kız lara kır .. kk 1 ' d 1 • ifa edilinceye kadar ona ait vezaif liğe kapılmak doğru olmad~~Ji 

•• muessese 
kurdular 

d c mızı mure epe O U §ı- J~h· . J o·· 'J cJO 
snfhasını Berlin hükümetinin de anla- l~~ebelen~ aynı çatı altındah e1~s şeler atıyordu.. vef sada ı~fetınd niyabet meclisi ta- ıy1o1r veb« ~.n mdevchu}l? an ve"' 

Hasıla,. .. .tmamen İşçirere ' nilası ve vn7jyetin devamlı bir surette gormelerı memnudur. Mu te ıt y Ih 1 h h 1 1 ra m an ı a e ileceğini amirdir. se e er, ugun e a a me 
e ası atır ve aya e ge me- B l b be . . . d T J taksim olunmaktadır düzelebilmesi için lüzumlu bulunan tedrisat ilga edilmiştir. dik sefillikler irtikap ediliyordu.. bunun a erAa r nıy~bet ~~dıs,ı eı;;,.tor.. . i 

1 
k 011tr'1' 

mtiteknbil itimadın yeniden -vücut bul- C.) ilk mektepler müfredat prog- F . , . . me usan ve ayan mechslerının fe- manya 'e ta yanın ~ ~ 
Her türlü maddi menfaat ve diifün- ması hususunda Bcrlinin hüsnü . ramlan değiştirilmiştir.. ilk tahsil ha :şıst ••• Estıa, (M~uht:ht t~hsıl) sih ve ilgası yahut nazırların azli teminden çekilmesiyle açı 11! 

celerden uzak olarak yalnız büyük bir göstermesi temenni olunur.> nıyet çağındaki çocuklar, san'at okulla- ı f kşlı~ı altmd.,:ıd yk~dıgı ~a,ko.~uk ~~r hakkına malik değildir. Yeni nai- IVal.e~siya . sa?i~lerinde Fr:.e~ 
sanat zevki için kunılan ŞIK diki§ ve Humanite diyor ki: nnda olduğu gibi teknik tedrisat ı ra a aşagı :1 ı prensıp en mu- bin intihabının, kral naipliği memu- ngıhz gemılerının tarassut J 
ppka atelyesinin kısa bir zamanda gör- «İngilız bnşvekilinin nutku bu- görecekler ve ameli derslerde pişe- dafaa. etmektcdır : riyetinin inkizasından sekiz gün rol işlerini deruhte edeceklJifİ 
düğü rağbet atelye için olduğu kadar ceklerdı"r. «Nıhayet mahut (Karma mektep- zarfında vapılması lazımdır. Egver bu meyanda Fransanm tek ~ 

günlerde Yvon Dclbos tarafından ) ) d d k Jk k d M J de 
hmirliler için de kadirtinaslık noktai na- sbylcnilmiş olan sözlere 7.ld bulunmak- D.) Orta tedrisat müesseseleri ta- er e orta an a ma ta ır. « a- o sırada yeni bir intihap devresi hile bitara.f n:1ü.şahitlerin ~ 
zanndan o kadar iftihara pyandır. ta idi. mamen maarif nezaretine bağlan- arif ıslahatı» denilen ahlaksız ve içinde bulunuluyorsa kral naibini rol gemılerını kontrol ed bıl 

bmirin oldckça sessiz bir yerinde ça- Hadiselerden Lir ders almamış mıştır. Meslek mektepleri bu kayıt- gayri kanuni sistemin mahsul ve seçmek için eski mecJ"s w l Almanya ve İtalyanın da Jdıl~ 
ı ... an bu atelyeyi .. ezeıJer tamamen para ihtiraı olan bu okutma uaulu··, sı- K ı çagırı ır. han· kah le m··temayil o -. • gı'bı' ou·'ru"nen Nevı'lle Chamb l · · d d ld A k k A ., anunun beşı'ncı· m dd · · 1 u u ı,ıı 

f d 1 . d - -'- 1 ., craın ıı:c tan aza e eği ir.. nca as en k a esı, ycnı k b 1 b ha ki,. 
ve men aat iifünce erın en Uz:aK o an . . .. ca iklimlerdeki mahzurlarına ila- kral naibi intihab b anca un <\J'In u pta f 

. . . . . . Berlin hükümetını, gostermekte oldu- okullar, tayyare okulu (Orta derece- mm me usan ve 1 'k' d l · tart'/ 
Ye aırf bar merak bıssı ile Parıs de yuk- - . "d ld ]olayı tebrik ctm . li) bundan istisna edilmişlerdir.. veten, bir çok zararlar irae etmiştir. &yan meclislerinin müşterek bir ~a.hnız ıdı'lg~rp l evketd -j), 
sekrak tenı1ik tahsil ederek rahatım, me- ~!ı~ g:r;: < • cyı mu- Herkes bilir ki, sosyalizmin mu- içtimamda yapılacağım amirdir, iç- ıtt~.dazh. 

1
e ı mkı~ ~ara egJl J~ 

ı u:ı:.-·-- feda ed .. n Mu~··e:z J .. ı'"" . . Mektep kitaplarını maarif neza- h l f . w H' 1 d . d IA k 1 . • • mu a a e omısyonunu 
ıs• ... ..,. ~ ....... .. ·-· 1 Hitl a e etıne ragmen, ıt er en ev- tıma a evv b ·· t t N ·11 Ch"n1ber aın. er den' · retı" basacak ve da~ıtacaktır. e a ra naı ının gos er- ] k ·ı · ·· ·· ı · · ı·s idar .. •ind-• ~ · "öt" dd"t · il · çaJ cvı c " . ., ızcı- o lk" Al k l dh. l . . o ara ı erı suru mesını J , ....,. eıu m en ı ~ç erm ~ma ve ı manya muhtelit tahsili a - ıgı namz t h kk d k' ·ı tar:zı nndak" · ı·~· ıl :.ı • ]erinin hareketlerini mazur gösterebil- Metaksas hükümetinin bu saha- e er a ın a ı tavsıyesı ve belki de böyle yapılacaS I 

a 1 ınce ıgı, yap an "i"erın ze- dırmıştı. Me~hur pedagogların el- okunur h d ha k a,f 
rafetini derhal fark ederler. Hasılata ta- mek için müşkültıt içinde çırpındı.> daki başarısına ehemmiyetle do- ~ I '.. u.~ an sonra

1 
ş a nam- maktadır. Bundan başka ~~ 

mamen iJçi1ere taksim olunan ve masa- L'Echo de Pnris ise: kunmak mümkündür .. Çünkü orta d~ etmiş oldukları neticelere göre, ~et dr ghos!erı ıp gösteri memesi hak- Romanın, halk cephesi htJ .,, 
b . b" "k b tedrisat müesseselerinden ayrılan er ek ve kız çocuklarının uzun m a afı rey toplanır .• Eğer baş- h kk d k" t" • dol"' 

rifi zaruriyesi Muaz:::ez Iıık tarafından cHillfısa, on al d:ın erı uyu ir f!ay- .. dd b" al ka namzetler gösterilmivecekse Va l ın. a ı she?1JIP": ı~ı fr"ll~ 
temin ohman bu atclyc sanat noktai na- retle hnZJrlanımş olan ademi müdah:ıle gençler Üniversitede çok zaif kalı- m~. et ır arada yaşam an, er- I . . . .. .• . J a ensıya sa 1 ennın :' ti~ 
zarından olduğu kad~r içtimai muave- sistemi bugün yıkılmak tehdidinde bu- yorlardı. Şimdi niversite de daha kegın atılganlık, canlılık, kabadayı- t~k n;ıbının gosterdıgı namzetler fından tarassut edilmesiııı ıt1 ,~ 
net cephesinden de 0 kadar ıayaru tak- lunuyor. iyi şartlar altında inkişaf imkan- lık, seri karar vermek, tehlikeye ın a rey t~pla~~r~ ilk ~eçimde bulmadıklarını ve bu işİJl rtıf" 
dir bir meseledir. Yalnız çok yazık ki iyi Bu husustaki mütalfıaların artık l'iyak larmı bulacaktır.. atılmak "· s. gibi esaslı meziyetleri- namzetlerden hıkç bmsı ekserıyet ka- İngiliz gemileri tarafındaıı ) ~ 
t.. .. iJerı"n azlıin ııebebile atelye mu··-..... t. ·· k"ld"' F Kültür davasına \'erilen ehemmi- ni tedrici bir surette izale etmekte ve 7..anmazsa en ço rey alan namzetler sını istedikleri, fakat bu a 
-r.- ... - ... ..._. üzerinde clurnbilıneleri muş u ur. a- d d 'lt11 
lann mühim bir kısmını geri çevirmek kat AJmnn~ anın maksadı nedir? yet dost Elenlerin yeni nesli ye- bunları kadın zihniyetinin tesiri ara~m a yeni bir intihap ya_Pılır. L~ndrada kabul ediJip e ~) 1 
mec:buriy~!~nde ~dmalctadır. ı~ i;çiler Garp clcvletlcrini Mitteleuropa önün- tiştirmek hususunda titizliklerini altında kalmış san'at ve literatür Kanunun al~ı.ncı .~a~desı,. Ma- nın meçhul olduğu, k?ntr f f11v 

lt~mın ettıgı takdırde atelye faaliyet sa- de kapitü!asyona sürüklemek için taz- göst.ermcktedir. meraklısı, kadınlaşmış delikanlı- c~.r kralının kılıse uzerındekı en lerinin tarassut için bıtara rıdtt 
hasmı çok fazla teni edecek ve Jzmi- yikde bulunmak.~ Şımdi bu noktayı daha başka ba- far haline koymaktadır. Bunu bi- ~~k?ek vesayet hakkının, kral na- hitler memur edilmekle ~o ~I 
• üh' b. ih · kımlardan mütalaa edebiliriz : Me- zim ıslahatrılar da b'ılı'rd1" fakat lı"se ıbının bu hakkı kullanmaması ile bu endioı::.eyi yersiz bulduğtl nn en m un ır hyacma cevap ver- Joumale des Debats'nin mütaH'ıa~ı Y ' k " 
meğe çal1Jacaktır. ~udur: taksas hiikümeti bu ıslahata neden müdürlüklerince komünist kadın ?YIP ve sakit olmıyacağını amir- dilmektedir. t", 

Şapka kıs fi 1 '-- S d lüzum gördü) dostlarını kayıranlar, bu mahzur- dır.. Macar gazetelerine göre, "• mı fe 0 an 1H1yan uat a < ... Şunu bir defa daha tekrar e<le- K e,. 
lzmi · esk" ta il · d Bu çok mühimdir. Yunanistan- farı ehemmiyete alamazlardı.'-i> . a. n_unun yedinci maddesi, kral lülerin ispanyadan geri .. Ç ı.' nn en 1 ve _nınmq 8 esın en 1 liın ki bizim için kaide olan şey kat'i b 1 ıtJ1' 
olup bütün zevki bu sahada çalışmahta 

1 

bir ihtiyatkarlıktır.> da orta tedrisat müesseseleri ıyı ••••••••••.......................... ...... naı mm par amento tarafından meselesinde henüz bir vu ·] 
Jı.ulma.ktadır I b' h dir . . .......................................... Fı·ı.·sıı· nde mesul edilmiyeceği hakkındadır. tur. Bunun için lngiltere le~" 

• spanya ır ce ennem , onun ıçme nistler- keneli hakiki yurtları gibi tL>.. *** 1 ııııı 
Bu yükıek tqebbüslerindcn dolayı :ıtılmak win hiçbir mantıki sebebe is- , .. . manya arasında bir an aş _ a.1t' 

k ba M 1 .~ -, lflkki eyledikleri bir yabancı devletin Kudus, 8 (A.A) -- Kralıyet tah- Budapeşteye gelen Alman har- olmazsa Neurathın seyııı• 
gere yan ua..zzez ,.,... ve gerekse tinnt edemeyiz. te · · l ] kalın k'k k ··ıı 
ba s t K • b ik j • sırı a tın< a akta bulunan. kim- 1• _omisyo. n. u. rapo. _runun . neşri biye n. azın F eld mareşal Yon Blom- önceki diplomatik statüııU 

yan ua apancı yı le r etmeği bir Fransa dan z.iynde parti menfaatleri- ] b · · b h dahil f d F ) 11- Yah d ,... 
nıife telakki ederiz . dti .. ha 

1 
ıa k se er ı2.1m u ce enneme ' olma- ~r~ esın e .. 1 ı~tın mı ı u ~ ~ec- berg ıJe Macar devlet adamları ara- te~isi lazım gelecektir .. Çe• .. 

• m şuncn ve z.ı arı -mese omU- mızı istemektedirler.> lısı halkı sukunete davet etmıştır.. smda dostane fikir teatisi hakkın· nin Ne rat 
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Cüretkir bir yankesici 
3,5 seneye mahkôm oldu 

- Yernin ede · ki d • ·· ı· k 1'UQı. Ge. . nm ognı soy ı~u. şılaştı lan mam.aranın hayretinden tit-

\'ertrıız .•• linız de ~kınız.. Haydi~~ redi~~r. Mahkeme huzurunda hakimin saa-
~ :a ~cl~ ve ~~1ut çe~lıp Duk Dangolem ile Pardayan bh- ma- • , .. 
~ Çünk.u degırmenı ışletec~g.ın_ı- sanın başına geçmiş, güzel bir janhonu 1 tıne bıle goz koydug., unu anlattı 
di,o ınanı oluyorsunuz. Çekilinız kapışa, kapışa yiyorlardı. 
~ Yoksa ateş edeceğiz. Pikvik bardaklara şarap koyuyor. --· -
~le:ı arasında ... bir ~~ık yüz ~~ride de büyük bir pasta yenilmek 
lillbıı . erkcs degırmenın yuz kadar ıçın sıra bekliyordu. Duvarla-:-a on 
~e ~~dafaa edildiğine kani '>l- ild silah asılmıştı. Y ı:mmdaki bir nıa
~ ~ Şovalyenin orada bulunuşu snnın üzerinde de bir sürü tabanca 
delil bır ordunun gizlenmiş olduğuna vardı. 

Meşhur yankesici Cız Emin 
dün tekrar sulhce7a haldmi 
Naci Erelin bu2uruna çıkar1ldı. 
Son işledivi ~o 1 ·uı ~uç hak
l·rnrla teık;kat ve tahHkat ya
fıl dı ve hakim suçh ya hıta-

~ıyord~. Pardayanla Şarl hem yiyorlar, heın 
_ TeC:. ~ek~n bayıldı: içiyorlar,' hem de evvelce başladıklan Jncaq'l~h ~nT'~:ın P.:O ta 
~ goruşelim. bir görüşmeğc devam ediyorlardL Şö- uclannsın, h=r daha buralara 

ben: 

1:1ı_. "t• ı>ençereyl kapa.dı. valye: 
'&IQQe ınd G k i ı gefmf''111:n ~e<?il mi? 

Görüş·· . en .sararan ız epe y ... - Yarın sabah, i~llah gider ma- Oedi. Göf'erini bir cep Hati 
ernır~·• diye homurdandı. Derhal nastın ziyaret ederiz. Çingene kan- luubr ıtcan Cıt. Emin cüretkfr 
hetçiler cm:~rdi. Tepe~ ~~~ına nö- sının söylemesi lazımdır. Ondan şu hir favır'a hakimin bu ihbtJTta 
IUl ola .. _,_ tı. Herkes gozculukle ıneş· küçük Viyolcttanızın ne oldug·unu ö;:,- ı · ı 

~ k r t edilmi k, C> bili pf"rv11 11u f!Ö7 ..,, cö•• e"': 
~e d a ıyen a eş yece renebiliriz. Haydi bakalım. Şimdi "le- _ .~; .. h?' ·,,..~·n· 7• Anc~,_ 
C!ıl.._ • n en çuval gibi birşeyler . .. .. . . .. '< 
•--nıırsa ha'-- il kti işeli olunuz prensım .. Mosyo Pıkvik su hak'"'liktt-n ım•arcır.17 Ne !!:z 

ı:ı . ucr ver ece . k d. . . . d ~ . d l?'ise bir .. d Udi. Ild en ınız ıçın ayır ıgınız şı<;c en bize hetı:m =simden, rıe ıle ı t>n ~izin 
....._ çavuş gon er saat d b. k ? 
--oq dönen b D··k•·· . 1 e ıraz şarap or musunuz. ı'cı'n: .. rı ... ., anlıya"1am. Pen ''an-
l'İl\i.n u çavuş u un emu e- ı. ,-1'1. icra olunacağı yani bin :kişilik ~i- Pikvik şişeyi alınağa giderken siiy- kes:c y"m. ~anahm hndur. Ren 
ili ~ir kuvvetin gönderileceği haberi- leniyordu: kaldıkça ve dı&'anda bufun-:lirdi. - Aman mösyö .. Emin olunuz ki hen dukça hu ıııanatımdan vaıgeçe-
llci u iki saat zarfında da Pardayan ve siz.in içtiğiniz şaraptan içmek gibi bir mem. Benim bu sanatımın fena 
h.ı ~ kendilerini mildafaa için küstahlıkta bulunmam. c heti oltfuf!u ~ hi. vrz güldü-
\ıel 1p tertibat almışlardı. Yalnız, Mani- - Ne için be ahmak herif! Madenıki rücii halleri d~ vardır· 
oldu~Yanın belki de doğru söylemiş var .. Hepimiz beraber içelim .. tç te biraz Hak ' kat~n ben yan' e-;· C 1 kte 
eırana;:u zannediyordu. Ayni zamancLı kuvvlt al.. Kork mıyorsun ya? mahir m. Ôv1

e nmanrar o ~u 
'-1ıları Çevrilmiş bulunan adamların - Hayır, kormıyorum. Fakat... ki; toc;ladı~ım hir adamın 1'ov-
8'at içtn:e olursa olsun geçecek birkaç _ Fakat, titriyorsun değil mi? Kor- nundan aşırdı~ım para'ar, lleni 
aı ıo e ellerindeki parayı bulunma- kak herif .. Sen arkadaşın Kroas kadar mükemmel surette geç ndirdi. 
tıliyo~~ere saklıyabilmclerlni de düşü- dar kabadayı çılonadın. Ben çok defalar, sizdt-n de 

- Ne gibi? 
- Canım ne gibisi o'ur mu? 

Me!eli mahkemeye çıkarken, 
ceketinizi çıkarıyor ve odamza 
arıyorsunuz. Ceketinizin yan 
cebindPki alhn saat, henim 
çoktanberi, tırak, tırak kalbimi 
çarpıyordu 

lşirıizin çokluğunu biliyorum 
Etrafınıza bakacak haliniz yok. 
lV.übasiriniz; kapı önünden ay-
nlamıyor. Mütemadiyen şunu, 
bunu çağmyor. 

Piri aç defa teşebbüs ettim, 
saat nizi a mak ıstedim. Fakat 
ne ete olsa, kıdemli bir müşte· 
r n z o mak itibariye, bu niye· 
t mden vazgeçtim. Yoksa saa• 
tinizi almak işten bile değildir. 
Ruhunuz bi!e duymaz. 

Ne ise, eski bir mGşteriniz 
o'mak itibariyle vereceğ ni1 ce· 
:ıadan biraz ıskonto yapmanızı 
rıca ederim. 

:n · birşeyler koparmak niyetinde 
h llsai Le K1 k il b' likte k ift - Doğrusu Kro:ıs çok kabadayıdır. hulun_ıum. d 'ld' u.ı er e ır e.ş e B .. .. P'kvik d k b. d n s;ön erı ı. 

llnınak k d. .. M - u sozu ı sa ı ır ostu- !!!!!!!!!!!!!'!!!!!!'!!"'!!!'m.'!!!!!!'!~!!!!!!~!!!!!!!~-~~~~~~"""'!!~~!!!!!!~!!!!!!!~~~~~!"'! 

Küstah ve cüretkar Emin 
hakkında içtima ka;desi tatbik 
edi'di. Üç buçuk sene hapsine 
karar verilerek ceza evıne 

l>Ukü.:.
1 

mera ına Uştü. orever na karşı büyük kalplilik göstermek için 
t"~- Yanından ayrılmadı. Çok 'lmrJ~- .. 1 . ti. 
"ıs" d.. soy eınış 

oldu" uşınanının nihayet yakalanmış . 
:ki· RUtıa. seviniyor, ve Dük'e diyordu . Dük Dongolem görüşmeyi yine ken-

. • dı derdine doğru sürüklemek için sö-

1_ - l.ıonse ·· ld ed ğ' . ze karıştl: "4ltdar,, nyor e c ece uruz para- • • 
'% bana iki yüz bin frank verecek- - öyle ısc Pardayan, sız şu Saizo-

değil ıni? ma denilen kadının pek çok şeyler bil-
- Ev t 11r eli"· ka t• d ' ' ~ e ,v,orever buna emin olunuz. gı naa ın esınız. 

• 
evı soyan Otuz üç 

azılı bir hırsız 
Müdanyalı Cela 111ahkfım oldu 

_Verdiğim paraları alacaksınız. - Çok eminim .. MÖSyö Pikvik onun-
rtıUba O halde Monsenyör sizinle bir la bir orada yaşamış olduğu için doğru- Bir buçuk sene -;,;;;,:ı;;.~-Adaletinizden eminim; kusuru· 

Bela Mustafa· 
Cinayeti nefsimi mü

dafaa icin isledim 
t ~ 

diyor 
Menemende Kumtepe mev

kiinde Giritli Mehmet Emini 
bıçakla ve çifte tüfengi ile ya• 
ra 1ı>•arak öldürmekle munun 
Bela Mustafa ve arkadaşları
nın muha\ıemelerine dün şeh-

rimiz a~ırceusında devam edil· 
miştir. Bu vakanıo şahit 1erin
den olan \'e yalan yere şahit
lik ettiği için hakkında tahki· 
kat yapılan Nazmi dünkü mu· 
hak.-me celses·nde tekrar is· 
t cvap edilmiş ve bu defa da 
haki ati itiraf etmiştir. 

Nazmi, evv~li Mehmet Eminin 
Beli Muc;tafaya mavzer'e ateş 
ettiğini ve sonradan Bela Mus· 
tafanın gelerek: 

- At u1an namussuz, dedi
ğini ve atından inip Mehmet 
Emine çifte tüf enS?İ i 1e ateş 
ederek yarala·'ıö-ını söylemiştir. 
l'k tahkikattaki ifadesinin 
doğru oldu~unu, aradan zaman 
geçtiği için o ifadesini unut· 
muş olduğunu ilave etmiştir. 

Bela Mustafa da: 
- Ben 1aten suçu inkar et· 

miyorum, fa'•at meşru mü"a· 
faa vaziyetinde kalarak s labı-
mı ateş etme~e mecbur oldum, 
demiştir. 

Maznunun vekili de metro 
müdafaa vaziyetinin hadise ye· 
rinde tesbiti için mahkemece 
keşif yap1lmasım istemiştir. 

Mahkeme müzakereden sonra 
bir naip ta} in etmek suretiyle 
ehli vukuf marifetiyle hadise 
yerinde keşif yaptın!masmı ka
rarlaştırmıştır. 

Muhakeme başka b:r güne 
bırakılmıştır. 

iç Haıta akları muteba ... 11 

DOKTOR 

Celal. Yartm 
Memleket hastanesi dahili 

hutalıkları seririyat ıefi ikin
ci Beyler sokağında inhisar

lar tütün satış deposu karşı· 
~ıı~da 65 numaralı muayene
hane-ıinde buta1arını l<abule 
bas'amıştır. Telefon 3956 

Evi : Gödepe apartmam 
karşısında No. 1018 

T 40fefon : 2545 

lZMlR BELEDiYESiNDEN ı 

Ba\'·ndırlık aahas1Dda Lozan 
meydanınm eski döşemesi sö
k üferek belediyece verilecek 
parke taşlarile esaslı bir suret
te tamir ve tadili işi 13 - 7 - 937 
sah güofi sıtat on alhda açılt 

eksiltme ile ihale edilecektir. 
işin bedeli keşfi bin dokuz yliı 
otuz dört lira altmış beş ku· 
ruştur. Keşif ve şartnamesini 

$lÖrmek üzere bat mühendisli· 
ğe iıtirak için de yüz kırk beı 

lirahk muvakkat teminat mak· 

huzu ve)·a Banka teminat mek· 
tubile söylenea gün ve saatte 
encümene gelinir. 

29-2- 6-9 (1190) 2149 
- Üç y6z lira bedeli keşifli 

Güzelyahda tayyare karargahı 
önündeki yolun kesme taşlarla 
yeniden döşettirilmesi 23 - 7 • 
937 cuma günü saat on altıda 
açık eksiltme ile ihale edile· 
cektir. Keşif ve şartnamesini 
görmek üzere BaşmühendisliR"e 
iştirak için de yirmi iki buçuk 
liralık muvakkat teminat mak
buzu iJe söylenen gün ve 
saatte encümene gelinir. 
6-9-13-16 2259 (1245) ~dele Y~pmak istiyorum. Söz vereli- sunu söyler .. lfole bnk. Hele brık.. rin muhtel f semtlerinde bir 

!\itap Para Yerine bana size terbiyesizce Şövalye şu son kelimcl~ri içccefl 
_ ~den herifi teslim ediniz. (;'arabm rengine bakmak için oturduğu 

dan ;lıyorum Moı:evcr. Bu adam- sandalyenin arkasına doğru yattığı za
o lta~l' ret ediyorsunuz. ;Ben de ondan ınan söyleınişü. Bu hareketle başı yu-

·- ar nefret celi k' nJ •· tii.lecek yorum ı onu a go- karı kallonış gözleri merdivenin üst 

çok htrsız'1k hadisesi o muş ve 
faili bir türlü elde edileme· 
mişti. Kah başına bir şimendi
ferci kasketi geçirerek kibar 

evlerden kıymetli cşya1ar çal
mak, kah surahnı makyaj'ıya· 

rak bir ecnebi tavır ve lcıya· 
fetile Karşıyaka semtlerindeki 
zenginlerin evlerine girerek 
yükte hafif, babada cleğerli 
olan mücevheratı aşırmak ve 
beline doladığı portatif bir 
balta ile yeni gelinlerin !'IB·n· 
dıklarmı <trnrnk cihazlarını 
çalmak gibi alullara durgunluk 
veren sirkatların faili hakkında 

mu affet! .. 
Demiştir. 

Hak!m Halim Sıdu.r, içtima 
kaidesini tatbi ·ederek Ce!fılın 
dokuz sene, on bir ay, on beş 
gün müddetle hapsine karar 

vermiştir. Celal bu kararı sü-

11• of ş T Allilli 1 
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lzmirde Karşıyaka - Bayraklı 

h~P }(~o~ .C.:ki bir hesabımız var. Bu tarafında otu:.an ve kendilerini s~e-
- S .lınının konağında \)aşlar. den ?.'lanivel ile Bussiye ili,."\Illisti. 

enırnki daha eskidir • 
- A.Jaı S .ki .. . · Pardayan bir kahkaha ntarak; ~u iki 

de !il! h .. : ·. en ı yuz hın frangı, ben 1 ndamı Şarla gösterdi. Dük hemen kı-
f erı{j alınnı Eğer s .. b · !'an~a raz 

1 
· en yuz ın Jmcına koştu. Pikvik de bir tabanca 

hkaıadıI .. ı~- 0 urs.ın, Pardayanı ininde doldurdu. Pardnyan hiç istifini hoz-
ıı' • •wıu sonr .. .. .. k er 1tlı1Z<le b 

1 
a gon~şur en me ı- maksızın hn iki adama hitap etti: 

tıa d u unursun.. Bu teklifim fe- . . 
eğil sanır - Baylar, eğer canınız ıstıyorsa sizi _ ım. . 

.. Arnan Mo .. '"".d ta ah 1 de davet eclıyorum. 
··~e nsenyor, u e ş-ı,ı s -
ftankl hazır bulunmnklığımı yüz bin Manivel ile Bussi Le Klcrkin ne kaöar 
dem a degiştirmeyi teklif ediyorsunuz ces~etli olduklarını söylemiş~ Bun-

-t>k, ~k r.arip olmaz mı? lar birbirine bakıştılar. önforınde üç 
Sen bilirsin ı..:~iden bac:ka kimse ,,oktu. Her ikisi-- n· . ~ ,.. .J • 

_ ll'az Pahalı nma, zararı yok. nin de aklına şu geldi: cDerhal üzerlc-
Cra.n~erçi pahalıca ise de bu göril§me rine atılmak Pordnyan'la iki ~rkadcı~ını 

_ ~atleck! ıstintak oc1asında olacak. yakalı:ı.mak elleri ayakları baglı olnrak 
el ğe,.A~ .. Ah!. . O halde yüz bin frank Dük dö Gizin ynnına götünnek ve ona 

· 11.."h l a· 1 ·· ı k - r .. u c ıyorum. şunu soy eme : 
~ .azla olarak herifin ölü,sünü de - Monsenyör, işte bütün müdafileri 

\t>rec ... · _ 1\ cgım. • yakaladık, değiı-rncn scrbesttır. 

"'iler~to~vcr sevincinden mQsmor k~ Ne güzel bir diret ve ne iyi bir tali .. 
- O bağu·dı: , Hemen ayağa kalkarak şövalyeyi se-

llıen hı halde iki yüz bin frangı tama-' lamladuar Manivel şapkası dinde ce.: 
11\kıl-orum. vap verdi: 

- 19 - - Mösyö dö Pardnyan; eğer mösyö 
l:>uk d.. DEGtRMENCl lö dük dö Gizin şerefine içecek olursa-

~ılc k 0 Gizin ,Paristen istediği bin nız sizinle beraber kadehler.imiU tol..-ıış
lli\reı ile uvvetin gelmesine intjz.aren Ma-

1 

turur ve ondan sonra da birlih'te c•nuıı 
~if :aUssi değirmene doğru bir yanına gideriz. 
<:~r Yaptnağa karar vermisler; bu iki Şarl hemen Manivelin Üzerine atıla
tıe ~ak~kadaş sürUne, sürü~e değirme- cnkmış gibi davrandı. Fakat Pardayan 
~ etı~tn~lardı. Maksatları muha- önüne geçerek Manivele şu cevabı ver
ltında bir lc.rı. kuvvetlerin miktarı hak- di: .. .. 

lliçb· fıkir cdinm<'kti. - Eğer şurada hazır bulunan ıno.syo 
tı\erıe ı~ ~f.niaya rastlamadan değir-! Dangoleme karşı bir hakarette ~~l~n: 
1re~i b g rdıler. T~Iarın bulunduğu da- muş olmıyacağımı bilsem teklifıruzı 
~ ,\: ,~ta?ıbaşa dol .. ..4.lar Hi b" ki d~hal kabul ederdim. Bilmem neden 
ı. o~lu "'iı.ı • ç ır ııı- . b" 
"'J"ahe · Oldukça hayrete dü!nnekle mösyö Dangolem Loreiılere ka~ı . ~-
'"~ ınüdafüer.irı d -· . ~b .... k yi.ik bir nefret besliyor. Mösyö Gızın 
ti._ ... ,d egırmenın µyu . 
"'llt g ~ toplanmış olduklarına ka- yanına gitmek meselesine gelınce ye-

iltleri (!!1Trnişlerdi. Tam aşağıya ine- meğimizi hen Uz bitirmediğimiz için bu-
e harıf 'r:'da duvarlann birinin dibin- na imkfuı yoktur. 

4 ı.- hır · B · ·· k ,,.. · l <xlerki zıya gözlerine ilişti. Bussi ussı sozc . . az:"l.ı. ~ 
ildi· kolund--n tuta k h .... r.·r - Yemeğınızı yarım bıraktıgmızcfan . .. ra i.Ul ce ses-
-nı.ır . dolayı çok teessüf ederiz. Fakat her 

lki <lrkada bir kapı var. halde ya diri veya ölii olarak bizi takip 
~altla§t 1 ndas ziyanın bulnndug" u yere edeceksiniz. Haydi Manivel ileri .. 
~a.rq ı nr l\ I.J 1 
}> k lf r: ı:ıpıya kulaklarını daya- lki herif kılınçlarını çekerek atı \1ı a!". 
tt\a.falat k u Ulenforj dinlemek istediler: lki hamlede merdivenin alt basamağı
~ t'l'di..,eni np.1.~a değince. derhal açıldı. nı buldular. Bussi Pikvikin kafasına öy
,,~rı saı 1\ tısı 1.arafına oturdular. Bu- le bir clarbe indirdi ki zavallı" ııdam 
\oct'•• '••~~un içini görüyorlardı. Kar- derhal bayılarak yere diiştü. 

td ••••••• til C<:cğj h ....... 111111.......... Pardayan merdivenin alt başına fır-
~~cktedir. I ak~ında haberler işi- layarak yolu kapadı. Bunlar bir iki sa
l~ " 11•1\da Al ngıltere Avam Ka- niye içinde olup bitmişti. Manlvel Dük 
~~~ da.tan manyaya hitaben söy- Dangolemin önünde Pardayan da· Bussi 
~ _Jtir. Be sözler yerinde sarfe- Le Klerkin karşısında bulunuyordu. 1ki 

~ld·.. u •uretle · ı·· · · """ ~i rn gergın ıgın ıza- taraf ta kılınçlar çekil.miı çarpışmağa 
~.. crnnuniyetle kaydolu- hazır bir vaziyette idiler. 1 

Bitmedi -

çok önemli tedbirler ahnmlŞ ve 
nihayet bu ndamın Mudanyalı . 
Celal olduğu anlaşılarak ya· 
kalanmışh. 

CelaJ, cwadan farksız bulı.ı· 
,nan bu adam, yakalandığı hal· 
de bir· kaç defa zabıtanın 
elinden kaçmağa muvaffak ot-
muş, fakat son kaçışında Ke· 
m& 'paşa taraflarında bir kam· 
.yonda kendisini tanıyan l>ir 
gardiyanm ihbarı üzerine ya
kayı ele vermişti. 

· · Cefalın ya!tni lzmirde soy· 
duğu ev otuz üçtür. Malum 
olmwaoları başkadır. Bu hır· 
sızhkları hakkında bir çuval 
dolusu evrak tekemmlll ettiri· 
lerek muhakemesi yapdmak 
üze~e Asliye ikinci ceza mah· 
kemesine verilanişti. 

Celil, muhakemesi esnasın· 
da delilik hareketleri yapmıı, 
muayenesinde aklmın başında 
olduğu anla§ılmış, hemen be· 
men lzmir ıabıtasının kaffesi 
işlediği suçlar hakkında şahit 
olarak dinlenmiıtir. 

Dün Celil müdafaasını yap· 
tıktan sonra; halim, selim bir 
tavır takınarak hakime şöyle 
hitap etmiıtir: 

- Bay bakim, bir buçuk 
sene baıınızı ağrıtbm. Asabıma 
hikim olamıyarak yükıek ma
kamınıza ileri geri bir çok 
sözler aarfettim. Bağırdım, ça• 
ğırdım.. Fakat bunlar geldi, 
geçclL Şimdi makadderabm 
elinizde •• · ~--

ikinci Beyler sokağı 
mara 65 

nu-
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Otel .SADIK AKSEKi 
Tilkilikte Telefon 3206 

'' • ~ Sabık Tevfikpaş:ı Oteli 

ı enı temıı fi= 

't n1efruşat 

Bol hava 

Ucuz fiat 
lzrnirin en haoadar yerinic ve denize karşı levkaltuf c latif man

zaralı çok temiz ve emniyetli ye 1:tİne oteldir. 

IELYİllATDR 
.BULUNMAYAN EV XASASI ..... -

l5 SEHE GARMttlf .. 

OLHAYAlf BAHKAYA-BE>i:Z.ER. 

Mtkrop tıırsı..aarı aaha korkutudur~ 
.Paranızı kasada ukt~dıtınız sibl 

.. ,rı~eceklerlnlzl de 

aotuk hava dolaplarında muhafaza edi~lz. 

lld defa az lflemekt• 
lapı rand6manı ver9ft' 

pelne aotuk hava dolaplan .. 

18 Ay Veresiye Satış 

SAHiBiNiN SESi 
ARTHUR VETTER 

IZMIR - 'saman lskeleıi ( Bllylik Kardiçab Han ) 
AYDINDA : Mehmet Girer - ÖDEMiŞTE : H. Avni Güle; 

MUüLADA : .a.1we.et Sabri Acarsoy .. 

şosesi üıerinde kain Bayraklı 

tersanesi denilmekle maruf ter· 
sanede kızakta bulunan 920 
senesinde in'şa edilmiş çift ma

kineli ve ç'ft kazanlı lElyan) 

ve yine ayni tersanede kt7.akta 

bulunan 901 senesinde inşa 
edilmiş tek makineli, tek ka-

zanlı (Sakarya) isimli lzmir 
körfezinde ve hariç limanlar 

arasında çahşmış iki adet va· 
pur ile bu vapurların makina 

aksamının yedek parçalar1, ve 
bir adet kızakta ve bir adet 

kıçtan kara denizde hurda ha· 
linde vapur tekneleri, luzak 

çekme virıci, buhar makinesi, 
buhar kazam, makaralar, kri

kolar, transmisyon ve saire 
14 • Temmuz· 937 tarihine te
sadüf t:den Çarşamba günü 

t:aat on birde yukarda yazılı 

mahalde açık artırma suretile 
satılacal~hr. Alıcıların tahmin 
o 'unan lnymetin yüzde onu 
nisbetinde pey akçası verme
leri liıımdsr. Delliliye resmi 

alıcıya aiWr. Vapurlar bulun
dukları hal ve vaziyetle her 
türlü masrafları alıcıya att ol· 

mak kaydile oldukları gibi veya 
(Masrafı alıcıya ail olarak de· 
mir, saç, bakır, p:rinç., ahşap 
kısımları 3\ nldıktan sonra c'ns 

c~os ve ton hesabi:e) hurda 
halinde ve mahallinde te~ im 
almak şartile satılacaktır. F 7

1a 
tahilat almak İ'ltiyenlerin hm'r· 

de Gazi bu'~armda 8 numnra'ı 
Demirelli hanındaki yazıb:ıne· 
sinde mukim Avukat Sarm't. 
veya İzmirde ikinci kordr 1da 
72 - 5 numaraı. binada Her
bert Vıtel'e müracaat etme eri 
liıımdır. Alıcıların tayin ed 'en 
gün ve saatte yukarda Y" zılı 
yerde baıır bulunucak o·an 
heyete müracaatları alikad:ır· 

larm ma~mu olmak üzere ilin 
olunur. 2286 (1272) 
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[BORSAj 

Uzüm 
Ç. Fiat 

236 Esnaf bank. 10.75 15.50 
6 M.J.Taranto 14.75 14 75 

5 G. Abdullah 9. 9. 
247 Yekun 

448512 ~ eski yekun 

448759 1
2 U. Yekün 

Zahire 

lzmjr 
Kapların 
Adedi Nevi 

3 Sandık 
2 Paket 
2 sandık 
2 " 6 il 

1 varil 
2 paket 
4 sandık 
1 Balya 
1 ti 

1 sandık 
1 

" 

··-
ithalat •• •• u •• 

müdürlüğünden: gumrugu 
Siıklet ~ tesbit 

Markası No. Kilo gram Cinsi eşya .:..ı No. 
S.D • 

\C 

C Z A M 3378-80 1498 Fasuneli pamuk mensuc'lt 
~ 482 ...... 

adres 6990-91 7 200 içi ipek astarlı deri Conta :-o 495 
DDC 1-2 245 500 Li,tik ökçe ve çivi tD 583 
FGA 100-1 347 300 Demir mail:in aksamı .. 573 .... 
TZM 867-72 1551 Fasuneli pamuk mensucat 

tD 560 en -· z.o 86 56 Anilin boya 

' 559 adres 424 ve 426 68 adet Erkek şapk ası · 657 
tt 3.4 6-7 230 Akömulatör ~ 697 

TE 3335 18 Adi pamuk mendil .:..ı 710 
yok 6165 16 500 FasuneJi P. mensucat 1~597 
TM \V 106 500 Porselen elektriki düyü . 592 

5-19 20 500 Radyo ve aksamı 591 
390 Ç. Buğday 5.3125 5.75 1 

1 
33 
1 
1 

çuvifl bila bila 103 400 Kasarsız pamuk mensucat ~ 7'23 
1 Vag. bakla 4.25 4.25 parti 540 Adi .. demir çenberlik ..'...ı 689 

demet 270 Demir ga!venizfi saç w 690 1 " 
çavdar 4. 4. 

29 Ç. K. darı 6. 6. 
parti 900 Demir boyalı inşaat levazımı ~ 692 

., 900 Adi yassı ve yuvarlak çubuk demir c 691 

325 ,, kepek 3. 3. ,, ,, 2700 Köhne demir ~ 693 

25 ,, Susam 15.75 

355 kilo yapak 47. 

15.75 

77. 

Yukarıda yazılı eşya 12· 14 ve 16· 7-36 günlerine rastlıyan günde saat 14 te açık artırma sure· 
tiyle dahile satılmadığı takdirde de aynı günde ecnebi memlekete gönderilmek üzere satılacağın
dan işine gelenlerin idhalat gümrüğü satış komisyonuna müracaatları ilan olunur. 

''# ZF 

Satılık arazi 
T. C. Ziraat Bankası lzmir şu

besinden : 
Bornovamn Mansur oğlu mevkiinde Mukaddes ve Servet'in 

borçlarını ödememelerinden dolayı Bankamıza tefevvüz edilen 
42 küsur dekar tarla pazarlıkla ve peşin para ile satılacaktır. 
Dellaliye vergi ve her türlü harç ve resimler alıcıya aittir. Ta
lip olanlarm 12 - 7 - 937 tarihine müsadif pazartesi günü saat 
10 da Bankamızda bulLınmaları. 2292 (1268) 

Açık eksiltme ilanı 
Tire belediye reisliğinden: 

1 - Aşağıda muhammen bedellerile c:ns ve müfredatı yazılı 
itfaiye m;ılzemesi 2-7-937 tarihinden 27.7 937 tarihine kadar 
yirmi a lta gün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Açık eksiltme7e konulan malzemenin: 
Muhnmmen bedeli cins ve müfredatı Of> 7.5 muvak· 

kat teminat 
11kçesi L.K. Lira 

1450 650 metre 52 milimlik keten hortum 108 75 
ve beş kalem iltisak parçaları 

3 - isteklilerin 27-7-1937 tarihine rastlıyan Sah günü saat 
16 da muvakkat teminat akçesi ve 1937 yı!ı Ticaretodası kayıt 
vesikalarile birlikte belediyemiz daimi encümenine müracaatları 
şarttır. 

4 - Şartnameleri görmek ve iıahat almak istiyenlerin her 
gün çalışma saatları içinde belediyemiz muhasebesine müracaat
ları ve iıtiyenlere şartnamelerin birer kopyasının bedelsiz olarak 
verilebileceği ilan olunur. 9-18 2233 (1267) 

- • *id# =-iLAN . 
lzmir ili daimi encümeninden: 

Kapah eksiltme!ye konulan iş: Urlada yaplırıJacak ilk okul 

Açın tutarı 
Bu işe ait şartlar ve evrak 
aşağıda gösterilmiştir 

istek lif er 

Eksiltmenin yapılacağı yer 
tarih, gün ve saah 

Eksiltmeye girebilmek için 
gereken be!geler 

Muvakkat teminat 

kurağı. 
(15493) lira (12) kuruş. 
A) kapalı eksiltme şartnamesi 

B) Mukavele projesi 
E) Bayındırlık işleri genel 

şartnamesi 

D) Fenni şartname 
C) Açın ve plan 
Bu şartname ve evrakları lzmir, 
Ankara, lstanbul Bayındırlık 
direktörlüklerinde görüp ince
leyebilir fer. 
22. Temmuz - 937 perşembe 

: günü saat 11 de lzmir İli 
Daimi encümeninde. 
Bayındırlık Bakanlığından alın

: mış müteahhitlik ve ticaret 
odası belgeleri. 

: (1162) lira. 

2255 (1266) 

• 

ce -
Manisa sulh hukuk hakiıcJi· 

ğinden: 

.... . 
Kulak, Boğaz, Burun hasta· 

Manisanm Yarhasanfar ma· 
hallesinden arabacı Hüseyin 
oğlu Süleyman ve Medine ile 
Mustafa kıtı Safiye aralarında 
müşterek Yarhasanlar mahal· 
lesinde pehliv<> n Ahmet soka
ğında 205 ada '29 parsel No.lı 
ev izalei şuyu için kesbi kati
yet etmiş 28-2-936 tarihli ilama 
müsteniden açık artırma sure
tiyle satılıktır. 

1 - Kıymeti muhamminesi 
150 liradır. 

2 -- Kıymeti muhamminenin 
yüzde yedi buçuğu depozitd' 
olarnk mahkeme veznesine tes· 
Jim olunacaktır. 

2 - Dellaliye ve bikümle 
masraf ve rüsum müşteriye ait 
olup ihale bedeli peşin olarak 
mahkeme veznesine teslim olu
nacaktır. 

4 - ihale irÜnü 20-8-937 ta· 

Iıkları mütahassısı 

Doktor Operator 

Sami Ku ra~çı 
Muayenehane : Birinci Beyler 
No. 36 Telefon 2310 

Evi: Göztepe tramvay cad
desi 992 Tele fon 3668 

1-26 (481) 

rihine müsadif Cuma günü saat 

15 dir. Taliplerin bu suretle 

pey sürme!eri ve alakadarların 

bir diyecekleri varsa usulen 

r müracaat etmeleri ilan olunur. 
2289 (1271) 

27--9 2124 (1178) 

.• ·- i'"',z-::. .,,,._,,. 1 ı ....... • ". -.~·· ;. • • ... ~. • • . •• •• , 

T h Jk ... d ' , aşra a ına muJ e .... 
Memleket hastanesi yanında gayet havadar bir mevkide 

tekmil asri konforu havi 

Yeni 
9 Eylül 

Park Oteli 
Beynelmilel Fuarı 

müuaıebetile şirndiden yaptığı büyük değişikliklerle 
1 temmuz 937 tarihinden itibaren açılmıştır. 

Fiatler çok mutedil, servis gayet nıülcemmeldir. Aylık 
kalac&.k misafirlere ayrıca tenzilat yapılır. Otelimize bir de· 
fa misafir olanlar bu hakikatleri tasdık ederler. 

Müdiriyet 

Sahil Sıhhiye 
bibliğinden : 

merkezi baş Ta-

lzmir Motörü için alınacak azami 225 asgari 150 teneke ben
zin artırma, eksiltme kanununa tevfikan münakasaya konulmuş
tur. Tafip'erin benzinlerin evsaf ve şeraitini anlamak üzere 
Pasaportta SahH Sıhhiye merkezine müracaatları. Artırmaya 
iştirak edeceklerin muhammen muvakkat parası olan 50 lirayı 
veznemize yatırmaları ve 16 Temmuz 937 Cuma g t nü saat 5 de 
dairede topfanacP.k komisyonda hazır bulunmaları. 

30-4-9-13 2153 

Her işte 'kullarıılan 

ZONGULDAK 
Maden kömürü 

Her cins toptan ve perakende suretile rekabet kabul et· 
mez fiatler dahilinde satılmaktadır. 

Adres: Kestane pazarı Bardakçılar sokal< numara 12 
F. PERPlNYAN 

1 

Devlet demiryolları işletme umum 
müdürlüğünden: 

idaremiz maliye ve muhasebe işleri dairesile işletme müdür
lükleri muhasebelerine müsabaka imtihanı ile memur alınacaktır. 

Müsabaka imtihanı 20 Temmuz 937 Salı günü saat 14 de icra 
9lunacaktır. imtihana girmek istiyenlcr ne gibi şartları haiz ol-
maları ve ne gibi vesikaları vermeleri lazımgeldiğini Ankarada 
maliye ve muhasebe işleri dairesinden Istanbulda Haydarpaşada 
Birinci işletme, lzm~rde Sekizinci işletme mes'ul muhasipliklerin-
den öğrenebilirler. 2-6-9 (2148) 2191 ,, 

Tabiatın Şifa Membaları 
Seferihisarm senelerdenberi herkes tarafından tanınmış 

etrafının yeşilJiği ile güzel manzarası ve daimi surette akan 
berrak sularile şöhret alan ( Karakoç ) ılıcaları on haziran-

dan itibaren açılmıştır. Müımin romatizma ve kum hasta
lıklarına şifası tecrübe edilmiş bu şifa yurduna gitmek isti

yenler Birinci Kordonda eski ( F ord garajında ) Seferihisar 
otobüslerine müracaat etsinler. Telefon 2361 

• . ' . 
- •• , • ' • ' • • 1 

lzrrıir Vilayeti Defterdarlığından: 
Sahibinin vergi borcunun temini tahsili için mülkiyeti tahsili 

emval yasasına göre haczedilen Ahmet ağa mahallesinin Ke
ten sokağında kain 2 sayih dükkan tarihi ilandan itibaren 21 
j?Ün müddetle müzayedeye çıkarılmıştır. Yeniden takdir edilen 
kıymet üzerinden almak pey sürmek ve müzayede şartlarını öğ-_ 
renmek istiyenlerin defterdarlık Tahsilat kalemine gelmeleri. 

2091 26--2-9 

lzmir vilayeti Defterdarlığından: 
Sahibinin vergi borcunun temini tahsili için mUlkiyeti tahsili em

val kanununa göre haczedilen 2 inci Sultaniye mahallesi 2 inci 
havai sokağında 4 sayılı arsa 21 gün müddetle satılığa çıkarıl

mıştır. Bu kerre yeniden takdir olunan kıymet üzerinden almak 
pey sürmek ve satış şartlarını öğrenmek istiyenlerin defterdar· 
Jık tahsilat kalemine gelmeleri. {2093) 26-2-9 

Bir Gr ipin a 'rr.adıın evvel 
-

Istırabın ve ağrının en 
şiddeUisini en kolay, en 
çabuk ve en ucuz geçir
merıin çaresi bir kaşe 
GRıPıN almaktır, mideyi 

bozmaz, böbn~kleri kalbi 
yormaz. 

Aldıktan beş dakika sonra 
... . . . . .. . . ······· . .. ········· .. ······· 

Ucuz - Tesirli - Zararsız 

GRIPIN 
1 

BBISTOL 
B·EYOGLUNDA 

Bristol Otel' 

.1\ 

• •••••••••••••• 
SiRKECiDE 

Osmaniye 
OTEL 1 
••••••••••••••• 

Bu her iki otelin müsteciri 
TUrkiyenin en eski otelcisi 

BAY OMER LUTFIDIR 
••••••••••••••• 

Kırk iki senelik tecrübeli ida· 
ruile bütün Eğe halkına ken· 
dia!ni sevdirmiştir. 

Otellerinde misafir kalanlar, 
kendi evlerindeki rahoh bu· 
lurlar. 

B irtclt l UEuıi) et l~rioe il&vete 
fistJar mrHhiş ucuzdur. 

T!>uua[et 
a'bun[arı 

. . 

r r~" TURAN Fabrikaları mamulAtıdır. Aynı zamanda u tıl' 
tuvalet sabunlarını, traş sabunu ve kremi ile gllıeUik kre ,, 
}erini kullonınıı. Her yerde satılmaktadır. Yalnız toptcıP 5 

0• 
lıtlar için lımirde Gaıi Bulvarında. 25 numarada umum ace 
lelik Nef'i Akyaı:ılı ve J. C. Hemsiye müraca t edinizY, 

Poota Kut. 224 Telefon E:456 , 

lzmir vilayeti Defterdarlığın.d~~~ 
Sahibinin vergi borcunun temini tahsili için mülkiyet• t;, s~' 

emval yasasına göre haczedilen Hatuniye mabaflesi tellnfba yeıı1' 
kağı 30 sayılı ev 21 gün müddetle satılığa çıkarılmıştır. ,,ut 
den takdir olunan kıymet üzerinden almak pey sürmek vİeosiP1 
şartlarını öğrenmek istiyenlerin defterdarlık tahsilat ka 
ıelmeleri. (2092} 26-2-9 


