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Bay Delbos 
Paris, 30 (A.A.) - Hariciye 

~azın B. Delbos barici)t' eneümc· 
ninde izahatta lıuluıınrak İspanya· 
daki beyııelmilel kontrol ve Billıa· 
odaki sivil ba1kıu &abli) esi ic;io bir 
Bask heyeti tarafından )npılnn te· 
~ebbüsü ve I• ransanın icubıuıla it· 
tibazım derpiş ey ledijli tedbirleri 
anlıııtıktan eonnı yeni lıir lıe) ncl· 
milel ekonomi konferansının akdi 
için Uelçikn BaşYckili \'an Zd.mıln 
tenli olıınıın \Dzıfcnin üıııuliiuii 
cırııfile bildirıniytir. 

Mıı. Qolini Sıışııig rııiila· 
katına gelince, B. OellıoR, \ cnctlik 
mülakatı neticeleri hakkında Roma 
ile 'iyananın U) rı B) rı tef•irlcnle 
buluoınııkta olduklarım knydc) le· 
ıniş ve Antoneako - Uek nıülıi· 
katından dıı bahseılerek Küçük an· 
taotın p:ırçnlaoınaM tf'şebbü iine 
karşı bazı Rumen ınelıafilince gös· 
terilen mukavemete telmihde hu· 

Junmuştur. 
D. Delbos bir garb paktı yn· 

pılması içiıı cereyan etmekte olan 
müzakerelere de temas etınit ve 
}'ransa ile İngiltereyi Belçika ile 
olan ınilnaeebetlerini değiştirmeğe 
scvkeden sebebleri aolatmııtır. 

.Franeız Hariciye Bakaııı hal· 

~Von Nöyrat :ıo.
Uoma, 30 (A.A.) - l}i malfı. 

mat almakta olan melıafilde beyan 
oluodu~una göre Alman Baricİ)C 
Nazırı Von Nöyraltn Ho11ıay1 zivn• 
reti programındn hiçbir dr~İ§iklik 
yoktur. 

Von Nöyrat 3 mayısla Homayı 

zi1aret edecektir • 

'l'clcfou: 2776 

Çemberlayn 
Bangerler ic;timaın. 

da neler söyledi .. 

B. Çemberlayn 
Lorıdl"a, 3o (A.A.) - Diin ak· 

şam Lendra bangerlr•rioin bir top· 
lantısıııcla ~Ö;t eöyliycn Maliye Na· 
zm B. Neville Çemberlayn bilhas· 
sa hüdçe meselelerini me\•zubııh· 
setmiş \"C siltihlanma için ~arfodi· 

len meblıığlerın İngiliz f iııansı ilze· 
riotlc senelercı· l<'"İrini göetı>rece
ğioi h'lJarüz ~·ttirmietir. 

Pariı.:ı, 3o (Rıulyo) - On Leş 
bin tonluk Esııann kruvnzöl'ü ile 
Dolasko torpitosu, hugiin Satanılor 
sulannıla hir ingiliz vapurunu la· 
kip ctmi~lerdir. \ apur, durmak 
istemediğinden, Dola ko torpito:;u 
12 m<'rmi atmıştır. Bunun iizerine 
İngiliz vapuru dıırmağa ınechur 

olmn~tnr. Hn e;.naıln ~uıııhmiyet· 

çilerin, 12 tayyareden ibaret bir 
hava fil osu gürünıniiş \"C her iki 
ao:ıi harp g•·ınilerini bombarılımaııa 
ha,laınıştır. Atılan bomhalardun 
birka•: tane~i. E~pnıı:ı l.:rııva:1;iirü

niin arka tıırııfrna rnsılanıış ve 
kru\·a,.ör, üç dakika içindi' batmıştır. 

-------
Amerika kongresi 

n --{Jsltu/·enY" ..... 

B. Rnzvelt 
Vaşington, 30 (Radyc\) 

Amerika kongresi, bugün top· 
lanmış ve bitaraflık kanununu 
tasdik eylemiştir. 

Kanun, bu geceden itiba· 
ren tatbik mevkiine girmek· 
tedi~ Bu kanuna göre, harb 
halinde Amerikadan silah ve 
mühimmat almak istiyen dev
letler, bu mühimmatı kendi 
vapurlarile nakletmeği kabul 
ve taahhüd ettikleri takdirde 
bu devletlere silah ve mü· 
himmat verilebilir. Aksi tak
tirde Amerika hiçbir şey sat· 
mıyacaktır. 

Suriye 
Türkiyenin teveccühünden is

tifade etmek emelindedir 

Londra otobüs şoförleri 
grev ilan ettiler 

120,000 otobüs muattal kaldı, milyonlar. 
ca insan nakil vasıtası bulamıyor 

Loudradan 
1.ooclra, 3o (flatlyo) - Otobüs 

şoför 'e mii~t:ıbdeınlerioio ilan et· 
mek isı.-dikleri gre\'e mani oluna· 
mamışt1r. Hu sabah, ~oför ve nıüe· 
tahdcmler tarafından alı:dolunıın 

bir içtimada, umumi grt1ve karar 
verilmiştir. 

Umumi grev, gece yansından 

iki saat aonra başlıyacaktır. Grev 
ilanından itibaren yüz yirmi bin 
otobüs muattal kalacaktır. Bu tak· 

r 

bir görünüş 
dirdl', milyonl:ırc:ı insan, en nıü· 
lıim nakil v:ısıtnsınclan mahrıım 

kalacaklardır. 

Sendikanın \'crdi0i karara na· 
zaran, şayed şoför ve mü talıdeın· 
lcrin istedikleri olmazsa, şimendi· 

ferler dahi dahil oldu~ıı halde, bil· 
tün nakil vasıtalan talili faaliyet 
edecektir. 

Hükılınet, bu mesele ile ciddi 
bir surette meşgul olmaktadır. 

Hatay müzakereleri 

Eksperler, dün Türk 
!lift s::f efkıll Bff.n~erini 
Sancağın silahtan tecridi me

selesi de tetkik edilmiştir 
Cenevre, 30 ( A.A.) - Anadolu Aiansının husust 

muhabiri bildiriyor: 
Eksperler komitesi dünkü iç"f imaında Suriye ile 

Sancak arasında mütekabilen rabıtayı temin edecek 
a;anlar meselP.sini, Milletler cemiyetinin Sancaktaki 
kontrol meselesini ve Sancağın siltihtan tecridi me· 
selesini Fransız ve Türk projeleri üzerinde tetkik ve 
müzakere etmiştir. 

\.. 
Yeni liman için 1,5 mil
yon Lira tahsisat kondu 

Busene hal ve garaj san
tral ile çocuk hastanesi
nin inşasına başlanacak 

\ 

Espana kruvazi;riindrki zabitan 
Velasko tnrııidusu ınrafından kur· 
tanlmı~tır. 

------- -------
Sataodur liman dairesi, Espaııa 

kruv ... zijründcki mürettebatın kur· 
tarılınaı.ı için ınüteaddid romokör· 

ler gönılcrmiştir. -----Küçük itilaf 
Parlamentolar konferansı 

belgradda toplanacak .. 
Belgrad, 30 (Radyo) - Kü

çük antant parlamentolar kon-
feransı, Mayısın yedi.ıci günü 
burada toplanacaktır. 

Çekoslovakya 
Almanya ile teşriki mesai 

etmelidir, diyorlar. 
Prağ, 30 (Radyo) - Çeks· 

lovakyanın tecridi, Çekoslovak 
matbuatını heyecana düşür· 
müştür. Gazetelerin bir kısmı 
kabinenin siyasetini tenkid et· 
mektedirler. Bu gazetelere 
göre, Çekolovakya Almanya 
ile te,riki mesai etmelidri. 

/zmir otobüsçüleri 
Şehir Meclisi, dün öğleden baren kordonda işletilmeğe 

sonra Belediyede toplanmış, başlanacak olan modern ve 
fasılasız dört saat çalışmış, mazotla işliyrn otobüsler mes· 
birçok mühim işler üzerinde elesidir. 
kararlar almıştır. Bunların en B. Dr. Behcet Uz, celseyi 
mühimmi, Eylul ayından iti- Sonu 5 inci sahi/ede 

nı 
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Okuma derdimiz 
"Y•ni Adaw,. ın gittikçe ıeugiııleteD ıiltanlaımda, cemiye~ okuma 

dt-,JıJıe dokwıım bir anket açıldı ve bpı mlaevverler, mu!ıarıırler aöz 

ıldılar, 
1
• ·ki · 

Bence olr. rma i~i, ııo eadeııe <lil, ne ıadece tenkid veya k ası e~ 

Paraşüt kulesi lzmirlilerrin bi senede 
Zengi:·;,;;raıimle içtikleri içki miktarı 

.'fa~Sr 
Su·{lerdi! 

Belediye memurları, köşe 
başlarında, dükkan ağızların· 
da kapalı tertibatla Şaşal suyq 
satanlara: 

jbtiva edep bir kdtiipbane meicleı;idir. Okuma, doğrudan doğruya bır 
Juh ve ıerbiye hldiaesidir ki, daha esaslı araeııracak olursak, çocuk ter-

llireli ile hatlar.. . . d · 
Kitab boyaaı hiı ve hayvaniyeti, sazı sözü, eAlenceaı ilCl gelme •· 

açılacak - k b • l 
Fuar komitesi, Türk Hava 3,897,055 litre Ta l, yiiz ln erce 

Kurumu fzmir şubeıine müra- , • b • k k 

- Yalnız Şaşal satamazsı• 

nız! Aynı zamanda Yanıanlar 
suyu satacaksınızl 

Seklinde tebligat yapmışlar. 
' ' de giııdeıı onu mutlak bir alakanın istikbale çıkacağını ne o umar, ne 

bekli1•biliria. 
caat ederek Kültürparkta inşa ıtre şarap, ıra Ve onya •• 
edilmekte olan Paraşüt Kule- Şehrimiz Ticaret Odası tarafından hazırlanan bir ista.tistiğe 
sinin açılma şenliğinin Fuar göte, 1936 yılında lzmir vilayeti dahilinde kaza, nahıye v~ 
günlerinden birine tesadüf et- köylerle mesire yerlerinde aşağıdaki miktarda içki istihlak cdı· 
tirilmesini, o gün zengin bir miştir: 
programla paraşütle atılmalar, 28,780 litre fıçı birası, 162,016 şişe bira, 3,656 şişe salon 
planör uçuşları yapılmasını is· birası, 174,400 litre fıçı şarabı, 87,680 şişe şarap, 2,501,612 
temiştir ... Türk Hava Kurum~ 1 buz, 3.897,055 litre rakı, 18,234 litre konyak. 

Halbuki, yalnız Yamanlar suyu 
satınca mesele yokmuş .. 

Biz, bundaki sebep v~ hik~ 
meti düşündük, taşındık, bula
madık ve meselenin şekline 
de bakarak bir sebep ve hik· 
met gösterilse bile bunların 
kanuni veya mantıki olamıya• 
cağını anladık. 

t.... y•ldıhp ve kafaaı tam bir kültür inkipfına tabi tutulmadığı 
miWctotçe. mtelMtJe ittigaldea sevk alma~. Kitaba, yani daha doğrus.u 
oka .... tartı tapnan ittahınzblı:, haddızatıoda varlığı~ızda. böyle hır 

1 
ıe.Wye. bly,ı. bi<" sevk ve itiyad bulouman1a111ndan ilerı gelıyor .. Nu~l
lab Ataçm clediti pbi sadece klasiklerle dolu bir kiltüpbane de ış gore· 
mea. Bugtu ne mibıevverler vardır ki, içtimat birer mabhik. olarak., her 
glba birer s• •ete okumak ihtiyacını hile hissetmiyorlar .. to~anlık _v~ ba
yattaa kendilerini bu kadar tecı:id cJenlerin önüne, aktüalıte harıcınde, 
k14aik, JtilltüreJ, filezofik eserler koyunca okuyacaklar mı ıanıyoruı, 

baF! b. · 1 
Çtnkd 0 , belk.i yüksek tahsil görmü~tür, fakat okuma ter ıyeu a • 

bu teklıfı, kurumun umumı ------ h 
merkezine bildirecektir. ıeorsada satılan mu te-
Çuva~ ~a~rikası1 

lif mahsullerimiz 

- Laalettayin su satan 
bir vatandaşa, (falan veya 
filan suyu da satacaksın) de
mek, mesela bir sebzeciye: m&mlflır. Böyle bir itiyad tıııımıyor, böyle bir ihtiyaç duymuyor. Şu 

luılde?. Meaeleniu halli için, bence tek ı:are ıudur: . • . 
Çocuğa böyle bir zevk, böyle bir iıiyad, böyle hır rubı terbıye 

Yermek.. • k 
O da, pedagoji Te terbiye esaslan için~e çocu~ neırıyatını artırm~ • 

la bbiJdir. Her aile, çocuğuna bir avuç kıraz ve uç heı aeker ~en_~ 
bir kilçiilt mecmua vermeğe alışınca çocuk da yavaı yavaı bunu hır ıti· 
yad haline getirir ve bu itiyad, zamanın geçmesile aemire~ek, kabuk 
ha&hyarak kolay kolay feda edilmiyeo bir ibıiy.aç ?aline gelır! 

Yokııa kliaiJderi indiriniz, doldurunuz, ııafıledır. . 
1 Keza, müsbet tenkid eaf halannı Ye elcmanlannı artınnız, ge~~ nafıle .. 

Saime Sadi 

( OnJyedlnci asır Madridil! mış, ihtiyar ve hayalperverliği 
şımarıklık derecesini bulmuş 
bir şair vardır: Gabriyel Da· 
nonçiyol 

Ateş ve kan iç;nde kalan 
bugünün Madridi, Avrupanm 
en mamur şehirleri arasına 
girmişti. Şehir çok temiz, çok 
riu.1 bir hale o-eJmis. hiivülc 

Yine lspanyollar eliyle tah-
rib edilen Madridi 17 inci 
asırda gezmiı olan 
d'Olnay isminde bir 
şöyle tarif etmiştir: 

madam 
seyyah 

•sıvasız tuğladan yapılmış 
küçük, şekilsiz binalardan mü· 
rekkeb berbad bir şehir. Bir 
evin konforundan bahis lazım 
gelince, camlarının olduğu 
söylenir!,. 

Ne garib hal... Bugün, yir· 
minci medeniyet asrında da 
fiizel Madridin konforlu bir 
evini tarif için pencerelerinin 
camları da var,. demek lazım 
gelmektedir. 

Daire, ba,ladı§ı 
yerde biterl 

Avrupanm altınlarının Ame
rikaya süzülüp gittiği malum· 
dur. Halbuki bu altınların 
kısmı azamı gene Amerikadan 
Avrupaya gelmiştir. Şu halde; 
daire, başladığı yerde bitecek 
demektir. 

Am•!lları istilaya başlıyan 
• ilk Aiviupelılar lapanyollardır. 

lspanyollar; Amerikada, bil· 
husa Melcıikada ve Kübada 
pek çok alttn bulmuşlar ve 
bunlarr gemilerle İspanyaya 
naWetmişlerdir. 

Bu altınlar nakledildikten 
sonra, Klondayık altın maden· 

leri bulunmuf ve tarihte meşhur 
.. Alhn humması " devri baş· 
1-.ıtar ve bunlar da iktısadi 
cereyanlar önünde hep Avru
paya taşıamıştır. 

Umumi hırbde Avrupanın 
ikbsadi hakimiyeti nihayete 
ermiş ve Amerikanın ezıcı 
hakimiyeti başlamıştır. 

Ne olur sanki; şimdi de 
Avrupanm altınları Amerikaya 
gjdiv.ersinl 

Bu şair, gösteriti pek se
ver, kendisinden bahsedilme· 
ıırrn oıumunden sonra cesedi-
dinin tamamen inhilal ettiril
mesini vasiyet etmiştir. 

Halbuki bu arzu, yeni de
ğildir. ilk defa olarak 6:i0 
sene cvel lngiliz krallanndan 
birinci Edvar tarafından gös
terilmiştir. 

Birinci Edvar, büyük oğluna, 
öldükten sonra, cesedinin ta-
mamile inhilal edinceye kadar 
büyük bir kazanda kaynatıl
masını vasiyet etmiştir. 
Sipsivri va tostoparlak! 

Sinema aleminin gayet za· 
yıf, sipsivri bir koca ile tos· 
toparlak ve gayet şişman bir 
kadından mürekkep bir ko
mik ailesi vardır. 

Zahiri zıdhklarma rağmen 
epeyce zamanlar iyi geçinen 
bu si~ri ve toparlak karı ko· 
ca nihayet mahkemeye düş-
müşler ve aynlmışlardır. 

Fakat sipsivri ve zayıf ko· 
ca, yani Stan Lorel, tostopar-
lak ve gayet şişman Virjinasız 
yaşıyamıyacağını anlamış ve 
derin bir elem hissetmete 
b .. lauuştır. Bereket ki aynı 
hiui Virjinada da husule gel· 
miş ve iki zıd gene banşmı~ 
lar ve en mesud bir çift gibi 
Yatamağa başlamışlardır. 

' lhıgiJn cloğacalı 
çoeıık/..,. .. 

Zuh•Jio hu~u } ııpnca~ı bir 
ıesir, arz üzerinde- garib bir tesir 
husule gr,tirecek ve yeraiz bir 
nikbinlik ) üzündt:o birçok itler 
ahllıt olacaktır. 

Bu gaıib uıiyet öjleden ıcm· 
ra nihayet bulauktır. Bugün aık 
itleriode haın mavaf fakıyetler 
vardır. 

Bugün doAan çocuklar as faal 
olaca.ldarf tabtilleri de eberiy•tle 
yanm kalHcakau. lıfnmaf ila güzel 
san 'atlara ve edebiyata meraklı 
olacaklaıdır. 

Kendır ıstılıaolatı 
soruldu 

Sümerbank, şehrimiz tica
ret odasından kendir istihsa· 
lab hakkında malumat iste
miştir. Sümerbankm bir çuval 
fabrikası inşası için tedkikat 
yaptığı kuvvetle tahmin edil
mektedir. İzmir odasından 
mıntakanın 1935-36 yılında 

inhisarlar 28,640, üzüm kuru
mu da 27,168 çuval üzüm aldı 

- Şu tomatesin yanında 
mutlaka kabak da bulunacak. 

Ve keza, bir manifaturacıya: 
- Şu renkte krep de bu· 

lundurmalısm, aksi takdirde iş 
yapamazsın. 

yetişen kendir elyafının muh
telif kalitelerinin miktarı, sa
tış fiatleri, ekilen ve ekilecek 
arazi miktarı hakkında malu
mat istemiştir. Oda, bu ma· 
lumah toplıyaralıe göndere· 
cektir. 

Besi çiftliği 
80,000 liraya ku. 

rulacak. 
Dikili kazasında bir btsi 

ıÇliı"1936 ·sen~~i büdcesinden 
5,000 lira ayrıldığını yazmış
tık. Bu çiftlikte, dış memle
ketlere ibrac edilecek zayıf 
hayvanlar besleneceği gibi fazla 
miktarda ehli domuz da ye
tiştirecektir. Köy büdcelerin
den bu iş için 2,000 lira ka
dar para ayrılmıştır. Ziraat 
ve iş bankalan büdcelerinden 
ayrılacak paradan başka bu 
seneki büdceden de 10,000 
lira tahsisat tefrik edilecektir. 
Gelecek sene 70 •• 80 bin 
liraya besi çiftliği kurulacak 
ve faaliyete geçilecektir. 

Doğumlar 
Vaktinde haber veril

mezse ceza var. 
Doğum vak'asının vaktinde 

bildirilmesi gerektir. Doğum 
vak'aları doktor veya ebe mü
dahalesine vakit kalmadan 
vaki olsa dahi en yakın Bele
diye hekim ve ebesine haber 
verilecek ve bunlar tarafmdan 
doğan çocuk için lazımgelen 
tedbirler alınacaktır. Bu gibi 
doğumları haber vermiyenler 
haklarında kanuni takibat ya
pılması alakadar makamatca 
kararlaştırılmıştır. 

Pamuk tohumları tama
men dal)ıtıldı 

Vilayetimiz Pamuk müstah
sılları için Ziraat Vilayetince 
gönderilmiş olan pamuk çekir
deklerinin tevziatı her yerde 
bitirilmiştir. Bazı yerlerde müs
tahsıllar, pamuk tohumlarını 
ekmişlerdir. 

Oözteşı satışları 

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

Borsada satılıın üzüm miktarı 423,982 
çtıval, 19 20 torbadan ibarettir 

Şehrimiz Ticaret odası ih
raç mahsullerimizin mart ayı 

içindeki durumu hakkında bir 
rapor hazırlamıştır. r~aporda 
aşağıdaki malumat vardır. 

ihraç ürünlerimizin ba-
şında gelen üzüm, incir ro· 
koltelerinin bitmek üzere bu· 
lunması, yeni siparişlerin alın· 

mış olması gibi tabii sebebler 
tahtında iç piyasalarımızda, 

Şubat ayında müşahede edi
len durgunluk ve fiat istikrar· 
sızlığı Mart 937 ayı içinde 
durumunu muhafaza etmiştir. 
'''""' ........ u lauıı '"'•vıcu ıııa IS· 

tinad eden bu durgunluk iç 
piyasa fiatleri üzerinde az çok 
tesirini göstermiştir. 

Dış taleblerin gevşemesi 
neticesinden doğan bu eforu· 
mun, stokların azlığı dolayı· 
sile ilk siparişle ortadan kal
kacağı ve fiatlerin de hem 
normale avdet edeceği kana
ati kuvvetlidir. 

Ay içinde inhisarlar ve üzüm 
kurumu teşekküllerinin piyasa
ya çıkmaları ve mütemadi bir 
surette mübayaatta bulunmuş 
olmaları biraz daha düşmesi 
tahminlenen fiatlerin tevkifine 
amil olmuştur. 

iç satışlar: 
Mart 937 ayı içinde 7006 

çuval ve 1 torba üzüm, 111 
muhtelif ve 1364 çuval hurda 
incir satılmıştır. 

Bu ay içerisinde inhisarlar 
idaresi 2712, Üzüm kurumu da 
99 çuval üzüm mübayaa et· 
mişlerdir. 

İnhisarlar idaresinin mevsim 
başından Mart 937 sonuna 
kadar umumi mübayaatı 28640, 
Üzüm kurumunun 27168 çu· 
vala baliğ olmuştur. 

936 rekoltesinden Borsaya 
tescil edilen üzüm miktarı 
423982 çuval ve l 920 torba· 
dır. Aynı müddet içinde borsa 
kayıtlarına göre, 169611 muh
telif ve 12624 çuval hurda 
incir sahşı yapılmıştır. 

Mart 937 ayında borsa sa
tış muamelesi şu netice ile 
bağlanmıştır: 

'Ul1'> l,.,1u!:a nAxııı.ı.k 760? 
kental palamut, ;j)Ö9 çuval 
arpa, 24321 çuval buğday 
240,000 kilo zeytinyağı, 2 mil
yon 223,600 kilo pamuk çe
kird,,ği, 1702 çuval susam 
355 çuval fasulye, 160 çuval 
kumdan, 13 çuval bakla, 17 
çuval nohut, 31 çuval çavdar 
ve 115 çuval mısır darıdı "· 

Tavzih 
Gazetenizin 21 Nisan 937 

Çarşamba günkü nüshasının 
7 inci sahifesinin 2 inci sütu· 
nunda Bayındır kazasının Çıp· 
lak köyü muhtarı tarafından 
köy icraatına ait verilen ma-
lumat yazılırk<·n köyde şahsa 
ait bulunan radyonun da köy 
sandığı parasile alındığı gös
terilmiş ise de yapılan tetki-
katta köy sandığı namına 
böyle bir radyo alınmadığı 
anlaşıldığından keyfiyetin aynı 
sütunda derci suretile tavzihini 
rica ederim. 

ilbay Y. 
C. Ünver 

Halkevindeki resim sergisi 

Vilayetçe Göztaşı satışların
da ihtikara karşı alınan ted
birlerin faydaları derhal görül
müştür. Bir varil Göztaşını 
35 liradan fazlaya satanlar 
hakkında ihtikar tetkik kanu· 

Sergiden bir köşe oe muallim ressam Bay Celal 
lzmir Halkevinde açılmış olan resim sergisi, büyük hir alaka 

içinde hergün ziyard edı:mektedir. Denebilir ki, lzmirdeki ser· 
giler içinde bu kadar ziyaretçi toplıyabilen \'e bize, lzmirde 
sanat ve zevk telakkisinin uyandığım gösteren bir sergi olma· 

Veyahud da bir aşçıya: 
- Pilavın yanında mutlaka 

zerde de satacaksın, müşteri 
y;sin, yimesin, muhakkak bu
lunacak! 

Demekle müsavi, garip ve 
kanun aykırı bir harekettir. 
Şaşal suyu, Cumaovası dağla· 
rında çıkar. Yamanlar suyu da 
malUm .. Bunları piyasada be· 
raberce satış mecburiyeti altına 
almak istemekteki sebep ne-
dir? Nihayet temiz olmak ıar· 
tile satılacak ve şunun, bunun 
midesine girecek suya ne diye 
müdahale edilir? .. 

Kaldı ki, Yamanlar suyu 
yalnız başına satılabiliyor <la 
Şaş~) satılamıyor. Neden?. 

Uçüncüsü, su satan vafan· 
daşlar, fakir insanlardır. Meseli 
yalnız Şaşal için tesisat yapmış
lardır ve gördüğünüz şeyler 
epeyce pahalıdır. Şimdi onlara 
-hem de kanuna aykın bir şc· 
kilde verilen bir emirle- yeni 
tesisat yapmak mecburiyeti 
nasıl tahmil olunabilir? .. 

Yanlışı doğrultmak hem za
ruri, hem de doğru bir iştir. 
Buua bir çare!. 

Yeni şar· 
bon aşısı .. 

--··~· ...... ·---Menemende 
bazı hayvanlara 
tatbik edilmiştir •• 

Yeni keşfedilen şarbon aşısı 
tatbikatı için Menemen kaza
sının bazı köylerine giden Zi
raat Vekaleti baytari hıfzıssıh
ha seksiyonu şefi B. Muzaffer 
ve refakatindeki mütehassıslar, 
bugün Menemenden şehrimize 
döneceklerdir. Bu fen heyeti, 
yarın Kuşadasına giderek Sel· 
çuk nahiyesindeki hayvanlara 
da yeni keşfedilen şarbon 
aşısını tatbik edecektir. 

B. Sedad Rıza 
Fut bol Federasyonu reisi 

Bay Sedad Rıza şehrimize 
gelmiş, milli küme maçları, 

yeni saha işleri t'trafında dün 
tetkikat yapmıştır. 

işten el çek enler 
Kuşadasının Si çuk nahiyesi 

müdürü B. Ihsan il~ müze 
memuru B. Haydarın görülen 
lüzum üzerine işten el çekti
rildikleri haber alınmıştır. 

Bahar bayramı 

ltalyan falrinln son arzusu 
ltalyada halen yan buna- '-----------..1 nuna göre takibat yapılacaktır. 

mıştır. Sergide, hakikaten muhtelif san'atkarların çok giizel, 
orijinal tabloları vardır. 

Bu.sriin 1 Mayıs Bahar bay
ramıdır. Kanun mucibince res
mi daire ve müesseseler ka· 
pahdır. 
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-
Londra para.borsasında 

eliin-6ir vaziyet. 
Eslıam"'f iatlerindeki sukuttan: bir kaç" saat

te 400 milyon sterlin zarar olmuştur. 
Londra, 30 (Radyo) - Dün Londra para borsasında, elim 

bit vaziyet hasıl olmuştur. Bilumum esham fiatlerinde, müthiş 
bir sukut kaydedilmiştir. Böyle bir hadise, 1930 senesinden· 
beri kaydedilmemiştir. Birkaç saat içinde fiatlerin tenezzülü 
yüzünden dört yüz milyon sterlin raddesinde bir zarar olmuştur. 

B. Naci El'asil lstanbulda 
merasimle karşılandı 

'Başbakanımız ----........ __ 
Haftaya Lonclraya 

gidiyorlar 
İstanbul, 30 (Hususi muha

birimizden) - Londrada ya· 
pılacak taç giyme merasimin
de Türkiyeyi temsil edecek 
olan Başbakanımız General is
met lnönü haftaya Çarşamba 
günü Ankaradan buraya ge· 
Jecek ve ekspresle Londraya 
hareket edecektir. 

Irak 
Petrol verip mahsul-

s . f . . . • l ·ı lerimizi alacak 
avın mlSQ lTlmlZ maıyef erı e lstanbul, 30 (Hususi muha-

b • ı ·Lf D l otel• • d ·ı birimizden)- Ankaradan bil
iT lR e r erapa as ıne in l er dirildiğine göre, lraka muhte· 

Jstanbul, 30 (A.A.) - Irak asil, bugün lstanbulun görül- lif mahsullerimizi ihraç ede· 
Har.iciye Veziri Ekselans Dr. meğe değer yerlerini gezmiş- cek, buna mukabil Iraktan 
Naci El'asille refakat ve mai- ler ve vilayete giderek vali petrol alacağız. 
yetindeki zevat bu sabah saat Muhiddin Üstündağı ziyaret Bı·nı·cı·ıerı·mı·z 
9 da Ankara ekspresine bağ· etmişlerdir. 
lanan hususi vagonla Haydar· ~· Naci El'asil, gazetecilere 
paşaya gelmiştir. va ı beyanatında: Rom ada muvaf fakı. 

yet kazandılar Muhterem misafirimiz istas· - Henüz Ankaranın muaz· 
yonda vali muavini, lstanbul zam tesiri altındayım. Türkiye· 
kumandanı, emniyet direktör· Irak dostluğu için ne söyle-

fstanbul, 30 (Hususi) - Bi
nicilerimiz, beynelmilel Roma 
müsabakalarında muvaffakıyet 
kazanmışlardır. 

lüğü erkanile Irak konsolosu sem azdır. 
ve konsolosanesi memurları Büyük Atatürk gibi bir ba-
ve daha birçok zevat tarafın- ş~ malik olan Türk kardeşle
dan karşılanm1ştır. rım, kelimenin bütün manasile 

ltalya - Almanya as
keri ittifakı teey .1üd 

ediyor 
Asker ve poJis kıtaları se- bahtiyardırlar. Memlcketiniz-

lim resmini yapmış, muzıka den çok faydalı bir ders 
Irak ve istiklal marşlarını çal· alarak ayrılacağım. 
mıştır. Suriyenin, Türkiye teveccü-

lstanbul, 30 ( Hususi ) -
İtalya ile Almanya arasında 
askeri bir ittifak aktedildiği 
hakkındaki haberler teeyyüd 
etmektedir. 

Bay Naci El'asil or?dan mo- hünden istifade edeceği şüp
törle lstanb~la ~eç~ı~ ve Pe- hesizdir. Ve bu husus pek ya
rapalas otelme ınmış~ır. kındır. Suriyede Vatanilerin 

lıtanbul, 30 (Hususı) -_Irak Türk dostluğundan şüphe edi-
Hariciye Nazırı l:S. Nacı t:l- ıemez. uemışur. R,....,,.,n Af.Pi. Vi"a

naya gıdiyor 
C. Merkez Bankası yeni 

idare meclisi seçildi 
~--~~---~~~ 

lstanbul; 30 ( Hususi ) -
Bayan Afet Viyanaya gitmek 
üzere Ankaradan şehrimize 

gelmiştir. 

Banka beher hisse senedine 645 Müşür 
k k "'r t . _, kt. Abdullah (Paşa) 
UTUŞ a evzı eaece lT Merasimle Bügükadaga 

Ankara, 29 (A.A.) - Tür- hip hissedarlar tarafından da defnedildi 
kiye Cumhuriyeti Merkez Ban· Münir Erhan idare meclisi İstanbul, 30 (Hususi muha-
kası hissedarlar alelade umu· azalıklarına B ve G sınıfı his· birimizden) - lzmirde ansı
mi heyeti bugün saat 15 de selerine sahip bankalar ile zın ölen miitekaid müşürler· 
bankanın umumi merkez bina• şirketler tarafından inhisarlar den Abdullah (Paşa) nın ce· 
sında ve banka idare meclisi umum müdürlüğü eski ticaret nazesi, bugün Dumlupınar va· 
reisi Bay Nusretin reisliğinde müdürü Agah Alaybey ve D purile lzmirden gelmiş ve rıh· 
toplanarak bankanın 1936 yılı sınıfı hisselerine sahip banka· tıma çıkarılmıştır. Bir top ara· 
idare meclisi ve murakabe lco- lar ile şirketler Maliye veka· bası üzerine konan cenaze, 
misyonu raporları~•. _tasdik le.~i _eski maliye muhasebe mü- büyü~ me.rasimle taşınmış, 
ederek idare meclısını ibra duru Kemal Aktuna da mu· asken muzı~a matem. marşını 

etmiştir. 

Bundan sonra mücidetleri 
biten idare meclisi a.zalıklarile 
murakıplerin seçimleri yapıl
ouş ve B. ve G. sınıfı hisse
lerine sahip bankalar ile şir
ketler tarafından Nusret Na· 
mık Ôzgören Hakkı Saffet 
Tarih D. sınıfı hisselerine sa· 

, .... ~~~-------ANADOLU -Günlük siyasal gazete 
Sahip ve baoya7.gan1 

Haydar Rüşdü ÖKTEM 
Umumi neşriyat ve yazı işleri 

oıildllrii: Hamdi lfizbct Çançar -tdarebaneai : 
İzmir İkinci Beyler 80kaı1 
C. Balk Partisi binası içinde 

Telgraf: İzmir - ANADOLU 
Telefon : 2776 .. Posta kutusu 405 

rakipliğe intihap olunmuşlardır. çalmıştır. Kıralanan şırket va· 
Heyeti umumiye beher his· purlarından birine tahmil edi· 

seye 645 kuruş kar tevzi edil- len cenaze, Büyükadaya nakil 
mesini de tasvip etmiştir. ve defnolunmuştur. 

Avusturya.İtalya İzmir Telefon 
dostluğu şirketi. 

Viyana, 30 (Radyo) - Par- Satm alma mukavelesi 
lamento hariciye encümeni imzalamyor. 
toplanmış ve doktor Smitin lstanbul, 30 (Hususi muha-
Venedik mülakatı hakkındaki birimizden) - Ankaradan bu-
izahah dinlenmiştir. Doktor raya gelen malumata göre, 
Smit, ltalya·Avusturya dostlu- lzmir ve havalisi otomatik 
ğu üzerinde ısrar lazım geldi- Telefon şirketinin hükumetce 
ğini bildirmiştir. satın alınması hakkındaki mu-

Belçi ka kavele hazır!an~ıştır .. Yakınd~ 
istila yolu olmaktan Nafıa. Vekaletmde. ~mza. edı· 

kurtulmahdır lecektır. Bunun ıçın şırket 
Brüksel 30 {A.A.) _ Ha- m~ra~h~sı, Ankaraya davet 

' k b edılmıştır. riciye Nazırı Spaa me usan 
meclisinde aşağıdaki beyanatta Kaçakçılık 
bulunmuştur: Ankara, 30 (A.A.) - Geçen ABONE ŞERAiTi 

Yıllığı 1200, altı aylığı 700, 
ylığı 500 kuruştur. 

üç Asırlardanberidir ki Belçi· bir hafta içinde gümrük mu· 

Yabancı memleketler iı;in senelik 
abone ficreti 2 7 liradır 
lleı yerde 5 kunıştur -Günü geçmio nüshalar 25 kuruotur. 

ka Avrupanın harb sahnesi hafaza örgütü 46 kaçakçı, 495 
o!agelmiştir. Artık bu istila kilo gümrük kaçağı, 150 kilo 
yolunu kapamak lazımdır. Ve inhisar kaçağı, 1 kilo 371 gram 
her istikamette ecnebi bir or· esrar, 7711 defter sigara ka· 
dunun topraklarımızdan geç· ğıdı, 4 altın lira 274 kağıd 

ANADOLU MATBAASINDA mesine mani olacak manialar lira, 12 kaçakçı hayvanı ele 
'--••B•ASlliılİJUlillı:UlıiŞliTıliIRllll•-••• yükseltilmelidir. geçirmiştir. 

--Kamutayda, Yugoslavya 

Yalan 
Ne kolay şeydir şu yalan!. 

Ne bol, ne serazad, ne man
tık kaçkını, ne bağsız, ne 
ne şuursuzdur yalan!. Tarihin 
en karanlık devrinden başlı
yarak ve biç eskimiyen, bili· 
kis yeni şekiller ve yeni renk· 
lerle hatta kıymetlenen öyle 
bir miras ki, istesek te, iste
mesek te hem tevarüs ediyor, 
hem de aynen yeni nesillere 
bırakıyoruz. 

Ruhun ve karakterin içine 
düşen bu mikrop, ne seviye 
dinliyor, ne prensip, ne vic
dan, ne birşeyl 

Birçok şeyler, en büyük 
kuvveti, yalandan alırlar. Ya
lanın kısa zamanda foyası 
çıksa bile, o, bezini dokumağa 
çalışır. 

"Yalancının mumu yatsıya 
kadar yanar... şeklindeki ata 
sözü ile yalana karşı açılmak 
istenen mukavemet ve uyan· 
dırılmak istenen ahlaki intibah, 
"doğru söyliyeni dokuz köyden 
kovarlar,, cümlesi içinde gene 
sönüp gitmiştir. Aynı zaman
bizzat hayatın da, bu darbı 
meseli yalana çıkardığı mey
dandadır. Yalancının mumu 
yatsıya kadar değil, sabaha 
kadar yanıyor ve yalancı, pa· 
zara cebi delik, beş parasız 
gittiği halde, koltuk ve sırt 
dolusu dönüyor. 

Yalan ferdi bir illettir, di· 

milleti için sevgi teza
hüratı yapıldı 

Kamutay, Yugoslavya Parlamentosuna 
teşekkür telgrafı çekilmesine karar verdi 

f stanbul, 30 {Hususi) - Ka· 
mutayın bugünkü toplanbsın
da, reis vekili Hasan Saka ile 
Cemal Tuncanın imzalarını 
havi takrir üzerine, Başvekili
mizin Yugoslavyayı ziyaretle
rinde dost ve rnüttefik millet 
tarafından gösterilen geniş 
sempati dolayısile Yugoslav 
milletine karşı sevgi tezahüratı 
olmuştur. 

Bundan sonra, Yugoslavya 
parlamentosuna teşekkür ve 
sevgi telgrafı çekilmesi teklif 
olunmuş ve bu teklif, hararetli 
alkışlarla ve tam bir ittifakla 
kabul edilmiştir. 

Ankara, 30 { A.A.) - Bu
gün Hilmi Uranın başkanlı
ğında yapılan Kamutay top· 
lantısında Türkiye cumhuriyeti 
ile Sovyet Sosyalist cumhuri· 
yetleri birliği arasında 20 İlk 
teşrin 1936 da Moskovada 
imza edilmiş olan anlaşmanın 
tasdikine ait kanun layihsı 
müzakere ve kabul edimiştir. 

Kamutay bundan sonra Ha
san Saka (Trabzon) ve Cemal 
Tunca ( Antalya ) tarafından 

verilen ve bütün meclisin sÜ· 

Montrö 
konferansı 

rekli alkışlarile karşılanan aşa· 
ğıdaki takriri tasvib ederek 
pazartesi gunu toplanmak 
üzere içtimaına nihayet ver
miştir. 

B. M. M. Yüksek reisliğine 
Başvekil ve Hariciye Veki

linin resmi ziyaretleri esnasın· 
da asil Yugoslav milleti tara
fından şahıslanna ve Türk mil
letine kendiliğinden gösterilen 
geniş sempati, biz Türk mil· 
leti vekillerini pek mütehassis 
etmiştir. 

Türk milletinin Yugoslav 
milletine karşı olan samimi 
hislerile hemahenk olan bu 
temas milletlerimizin sulh ide-
ali ve medeniyet hizmeti yo
lunda ve Balkan komşularımız 
arasındaki muhadeneti kuv· 
vetlendirme ve artırma idea· 
linde kıymetli bir amildir. 

Çok samimi teşekkür ve 
muhabbet duygularımızın ve 
Yugoslav milletinin kuvvet, 
refah ve saadeti hakkındaki 
halis dileklerimizin yüksek 
reislik tarafından Yugoslavya 
Meb'usan Meclisi yüksek reis· 
liği vasıtasile Millet V ekillc· 
rine iblağmı teklif ederiz. 

Magtleburg direktö. 
rü Ankarada öldü 

yoruz. ·• 
Ankara, 29 (A.A.) - Bey· 

nelmilel kömür sergisi müna
sebetile şehrimizde bulunan 
Magdeburg de Gruson fahri· 
kaları direktörü Bay Madison 
Mü"inaııeymu -'-~nt...-"'•onictir 

edilmiş ve Almanyaya gönd~ 
rilmek üzere bugünkü trenle 
İstanbula çıkarılmışbr. 

Halbuki yalan içtimaidir de .. Mısır, Fransız teba
Esasen ferd, cemiyetin bir asile mahmilerine ec-
71".uesi bir unsuru olduğu ıçınt ,ı:uauııı au-.. •••• _____ _ 

olmasına imkan yoktur. Bina· 
enaleyh benim fikrimce, ya· 
lanla da mücadele açmak la
zımdır. Tıpkı veremle, frengi ile 

mücadele gibi .. Bunlar fizikidir, 
diğeri ise manevi ve ruhi .. 

Yalan da sirayet eder. Hem 
de şehirler aşarak, elinde asa, 
ayağında çarık köyler, dağlar, 
ovalar, hududlar, diyarlar, 
iklimler aşarak ... 

·-~ ie-Eli~-Zı"rclir.""~-
Montrö, 29 (A.A.) - Dün 

lngiliz murahhas heyeti ile 
Fransız murahhasları arasında 

başlıyan müzakereler netice· 
sinde iki tarafın noktainazarı 

arasında yaklaşma hasıl oldu
ğu bildirilmektedir. 

Mısır iki mukavelename ile 
Fransız tebaasile mahmilerine 

Yalandır 

Kapıdan kovunuz, pencere· ecnebi sıfatını vermeğe hazır· 

lstanbul, 30 (Hususi muha
birimizden) - Sümerbank 
umum müdürü B. Nurullah 
Esadın başka bir işe tayin 
edileceği ve banka umum mü
dürlüğünden çıkarılacağı hak
kındaki haberler tekzih edil
miştir. 

den girecek kadar küstah ve dır. Mısır Fransız mekteplerile 
şımarıktır .. 

Yalanı, mesela belediyelere 
verilmiş bir cezaya tabi tut· 
salar, şehirlilerin ne ceplerin
de ne kasalarında tek metelik 
kalmazdı. 

Yalan, aynı zamanda zeka 
şaklabanlığı yapar, müraidir, 
mütebessimdir, yalan kuvvetli 
bir zeka ile, kazık üstünden 
bahar nşkırtır. 

Yalan ne değildir, nerede 
bulunmaz kil.. 

Hayvanlara sorsanız, insan· 
lıktan ayrılıklarını, bilhassa 
konuşamamakta değil, yalan 
söylememekte bulurlar. Bu in
sana mahsus nesnenin . sihri, 
kuvveti altında, hayatta hiç ol
mazsa bir defa olsun, kalma· 
mış kimse var mıdır? 

Kendi kendinize sorunuz 
bakalım, cevap vermeğe cesa
retiniz olacak mıdır? 

O. R. G. 

Moskovada 
Bir infillk oldu 

Moskova, 30 ( Radyo ) -
Büyük mağazalardan birisinin 
bodrum kısmında bir infilak 
olmuş, 4 kişi ölmüş ve 29 
kişi yaralanmıştır. Yapılan tah· 
kikatta; bu infilakın bir suikast 
eseri olduğu anlaşılmıştır. 

müessese ve hastanelerinin 
himaye edileceği hakkında 
teminat vermektedir. 

Nahas paşa ile De Tassan 
bundan maada muvakkat dev· 

renin müddeti meselesile muh· 
telit mahkemelerin terekkübü 
meselesini tetkik etmişlerdir. 

Kuvvetle znnnedildiğine gö· 
re, konferansın umumi komi· 

tesi yarın sabah toplana
cakt1r. 

Montrö, 30 (A.A.) - Mısır 
Başvekili Nahas paşa öğleden 

sonra Fransız delegesi Tassan 
ile kısa bir mülakatta bulun-
muştur. 

Her iki tarafça da kayde· 
dildiğine göre, bu mülakat 

çok dostane bir bava içinde 
cereyan etmiş ve müspet ne· 

ticelere varm1ştır. Ve bütün 
ihtilaflı işlerde uyuşulmuştur. 

Ankara, 30 (A.A.) - 29 l 
nisan tarihli Akşam gazetesin· 
de Sümerbank genel direktö
rünün değiştirileceği başlılı 
altında intişar etmiş olan ha· 
berin tamamen asılsız olduğu· 
nu beyana Anadolu Ajansı 
mezundur. +f 

Hava marşı 
Ankara, 30 (A.A.) - Türk 

Hava kurumu tarafından bir 
Hava marşı güftesi müsaba· 
kası açılmıştır. Şartlan Hava 11 

kurumu merkezi tarafından is· r 
tiyenlere verilmektedir. Müa· 
baka müddeti bir Temmuza 
kadar iki aydır. Birinciliği ka
zanan esere yüz lira mükafat 

k . p( 
verilece tır. 

TAKViM •0 

Rumi - 1353 ı Arabi-1356 n 
Nisan 18 Sefer 19 

Fransız delegesi gazeteci- M A Y J S 
lere yaptığı beyanatta Mısır 1~ 1 ~1 
ile Fransa arasında teşriki 
mesainin esasları. üz.erinde gö- ı 7 7 
rüşüldüğünü ve mtıkal devre-
sinin on iki sene olarak tesbit Cumartesi 
edildiğini ve bu anlaşmaya ır-;...~-~~~~::""""~~ 
aid tebliğatın konferans umu· Evk:at Ezan Vasat ~t Ezan Vua1r 
mi komisyonunun yarınki cel· Güneş 9,55 4,59ak~am 12 19,iP1" 

sesine tevdi edileceXrini söy· .. gle 
5

'
06 12

'
11 r•to 1
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/aşma yapılmamış., car azlıkları .. ~t-~-- · 
alta ile öldürülen Roma, 30 (A.A) - Siyasi Belgrad, 30 (A.A.)- Başba· 

Kocakafa Mehmed 
Hırsızlık ltalyan mehafilinde :Tiran ko· kan B. Stoyadinoviç Yugas-

--- - - --- -----
ŞQhidler, kabahatin Kocakaf ada 

olduğunu söylediler 
korktuğunu, kendisini kurtar• 
mak için silaha müracaat et· 
tiğini söylemiştir. Şahidlerin 
dinlenmesi ıçın muhakeme, 
başka güne bırakılmıştır. 

Buca nahiyesinde sabıkalı 
lardan Kocakftfft Mehmedi ve 
Hakkıyı öldürmekle maznun 
Halil oğlu Mustafa ile kardeş· 
leri Rif at, Mümin ve suç orT 
takları llyasın muhakemelerine 
dün şehrimiz ağırceza mah
kemesinde devam edilmiştir. 

Bu celsede şahit sıfat ile Hıfzı 
oğlu Mehmed dinlenmiş ve 
demiştir ki: 

Çocuğunu 
löldiiren ana 

- Vak'a günü Azizin kah· 
vesinde otururken dışarıda bir 
gürültü oldu. Çıkıp baktım. 
Kocakafa Mehmed; Mustafa· 
nın kapısına dayanmış, kapıyı 
kırmağa çalışıyordu. Kapı kı· 
rıldı, içeri girdi. O sırada 
Mustafa, elinde bir balta ile 
dışarı çıktı. Evin içinden ka· 
dm feryadlar1 geliyordu. Ko
cakafa Mehmed korktu, kaç· 
mağa başladı. Mustafa, arka
sından yetişti ve evvela bal· 
tanın tersile, sonra da yüzü 
ile üç defa vurdu, Mehmedi 
öldürdü. 

Şahid lbrahim oğlu lbrabim 
de vak'ayı aynı şekilde anlat· 
h: Adem adındaki şahid 
Ömer çavuşun kahvesinin bu· 
lunduğu sokakta dolaşırken 
llyasın geldiğini, Rifatin be· 
linden tabancayı alıb gittiğini 
söylemiştir. Maznunların ve· 
killeri, Rifatin hadisede bir 
alakası bulunmadığını söyli· 
yerek kefaletle tahliyesini is· 
tAıtlA· M . .,.ı-Jr;--.şan11.\-·· ~ııirnl! 
Müminin anası, karısı ve daha 
bazı kimselerin dinlenmesi 
için muhakeme 17 Mayısa 
bırakıldı. 

~5 kuruş için 
Uç kurşun yarası 
Yirmi beş kuruş yüzünden 

Çeşmede Faizi tabanca kur· 
şunile üç yerinden yarala
makla maznun Mehmedin mu
hakemesine Ağırcezada baş· 
lanmıştır. Mehmed, Faizin 
tarlasında işçi olarak çalış· 
mıştı. Faiz diyor ki: 

- Tarladan dönüşte ken· 
disine 175 kuruş verdim. 
Daha 25 kuruş verecektim. 
Ansızın üzerime atıldı, taban· 
casını iki defa ateş etti, mer· 
miler böğrüme ve sırt1ma 
girdi, kendi111i kaybettim. 

Maznun Mehmed ise, 25 
kuruşu isteyince kendisinin 
üzerine hücum eden Faizden 

Meğer saralı imiş 
Kemalpaşa kazasının Parsa 

köyünde doğurduğu çocuğunu, 
göbeğini kesmemek suretile 
öldürmekle maınun Esmanın 
muhakemesine dün şehrimiz 
Ağırceza mahkemesinde de· 
vam edılmiştir. Bu celsede 
maznun Esmanın saralı olduğu 
hakkında hastahane asabiye 
mütehassıslığı tarafından ve
rilen rapor okunmuş ve he· 
yeti sıhhiyece tasdikine lüzum 
görülmüştür. Muhakeme baş· 
ka bir güne bırakılmıştır. 

Hayvan hırsızları 
Hapse mahkQm edildiler 

Seydiköyde gece Rumelili 
lsmailin hayvan damı duvar· 
larını delerek gebe ve yavrulu 
iki ineğini çalan ve kesen, 
etini satan Mehmed oğlu de
rici muhacir Alinin Asliyeceza 
mahkemesinde üç sene hap
sine, arkadaşı Cemal oğlu 
Alinin bu hayvanları kendi 
evinde kesmeğe müsaade etti· 
ğinden birbuçuk ay hapsine, 
),Ş..,fö:;1\,.I'S}[llı af P-?~tr.:/ll/tı~fıf~nh. 

Nakz kararı geldi .. 
Urla kazasında ortağı Emi· 

neyi döverek öldürmekle maz
nun Melek hakkında şehrimiz 
ağırceza mahkemesince veril· 
miş olan on beş sene hapis 
cezası hakkındaki hüküm, tem· 
yiz mahkemesince bazı sebep· 
lerden nakzedilmiştir. 

Meleğin muhakemesine ya· 
kında şehrimiz ağırceza mah· 
kemesinde başlanacaktır. 

Boks çahşma evi 
2/5/937 Pazar günii öğle· 

den sonra saat 14 te lkiçeş· 
melik caddesinde Çeşmeli Bay 
Hasanm kıraathanesi ittisalin
de lzmir Boks Çalışma Evinin 
açılma töreni yapılacak ve bu 
arada müessis ve öğretmen 
Bay Nuri Koparalın kendi 
yetiştirdiği genç boksörler ta· 
rafından boksun fenni ve ince
likleri gösterilecek, boks hak· 
kında izahat verilecektir . 

nuşmaları esnasında hiçbir yeni lavya<lAki Macar ekalliyetleri 
Güzelyalı Tramvay cadde· b ı d k anlaşma yapılmadığı kat'i ola mümessillerini ka u e ere 

sinde Tahir og" lu Yaşar ve b l l'b h k rak beyan olunmaktadır. un arın harsi met~ ı atı a -
Hasan oğlu Ali, Mustafa oğlu Tiran, 30 (Radyo) - Arna· kında kendilerile uzun uzadı· 
Alinin evi önünde bıraktığı · kl vutluk Hariciye Nazırı Kont ya görüştükten sonra ıste e· 
demirleri çaldığından yakalan• h kk k · ·ı ğ' Kont Cianoyll bir ziyafet ver· rinin ta a u ettırı ece ı VA· 
mışlardır. miştir. Bu ziyafette bütün Ar· dinde bulunmuştur. 

Tütün çalmak navud ricali ve İtalya sefiri B. Göbels 
Keçecilerde Alston Tütün 

Abd l hazır bulunmuştur. ltatyan gazetecı"lerine bir kumpanyasında çalışan u • 
Arnavutluk Hariciye Nazırı zı"yafet vardı" lah kızı Ferihan, 175 g-ram 

ıd d bir nutuk söylemiş ve iki dev· Berlı'n, 30 (Radyo) - Dün 
miktarında tütün ça ığın an 

let arasındaki dostluğu hiçbir akşam Propaganda Nazırı Dr. 
yakalanmıştır. b b'l 

Kumar kimsenin ozamıyacağını ı. Bay Göbels İtalyan gazeteci· 

Namazgahta Gebeş sokakın· dirmiştir. leri şerefine bir ziyafet vermiş 
d b k... ) Kont Ciano da aynı esas bu zı'yafete Baron Fon Nörat da 24 sayılı o ada e ·ar o a- l 

1 dahilinde birkaç söz söy e· da 'ıştı'rak etmiştir. rak oturan Süleyman ok u 
ıb miştir. Berlin, 30 ( A.A. ) - Dün 

Bu akşamki program 
lstanbul radyosu 

Gündüz neşriyatı; Saat 121 

30· 14 Türk musikisi, hr.ıvadi~· 
ler, hafif musiki. 
Akşam neşriyatı: SaAt 18,30 

dans musikisi, 19,30 ko1'feo: 
rans, 20 Türk musiki heyeti, 
20,30 B. Ömer Rıza tarafın· 
dan Arabça söylev, 20,4S 
Türk musiki heyeti, 21,15 
stüdyo orkestrası, 22, 15 ajans 
ve borsa haberleri, 22,~0 se• 
çilmiş musiki parçalan. 

Belgrad radyosu 
Saat 20,45 de Türkçe ha· 

vadisler. 
Rağıb, odasında topladığı · Kont Ciano bugün de kral I 
rahim oğlu Mehmed, Hüseyin akşam talyan gazetecileri şe· Tayyareci kadınlar 

Zogo ile bir mülakat yap· refine verilen ziyafette bir nu· 
oğlu Hilmi, Veli ·oğlu Ali ve mıştır. Yollarına devam ediyorlar 
Hüseyin oğlu Şuayyube ku· Tı'ran, 30 (A.A) - Kont tuk söyliyen Dr. Göbels eı-

1 d · k Londra, 30 (Radyo) - Roy· 
mar oynattığından hepsi suç Ciano İtalya ile Arnavutluk cüm e emıştir i: 

" B · · · Al ter aiansı bildiriyor: üstü yakalanmışlardır. arasındaki siyasi ve iktısadi - u zıyaretınız manya 
Yaralamak münasebetler hakkında kral ile ltalyayı biribirine bağlıyan Fransız tayyarecileri Madam 

• • d ti ğ · b' Kler Ruman ve madmazel Lo· Kızılçullu cadde&inde Üs· Zogo ile uzun bir mülakat an anevı os u un yenı ır 

1 t h .. "d- B z'yaret t b.. den Karasiye vasıl olmuşlar man oğlu Ragıb, Mehmed yapmıştır. talya Hariciye Na- eza uru ur. u 1 e u· 
t- d- m d ve bu sabah yollanna devam oğlu Abmedi, bıçakla yarala· zırı bu mülakattan sonra tay· un unyaya ve aynı za an a 

dığından yakalanmıştır. yare ile Berata hareket et· ltalyan ve Alman milletlerine etmişlerdir. 
Tekme almak miştir. kat'iyetle bildirilecektir ki Ro· Tayyareci kadınlar, yolda 

lkiçeşmelik Bayramyerinde Burada imtiyazları ltalyaya ma-Berlin mihveri sağlamdır. çok müşkülat çektiklerini bil· 
Şükrü oğlu Hasan, Mustafa verilmiş olan petrol madenleri Ve devamlıdır. Avrupa vazi- dirmişlerdir. 
oğlu Azmiyi tekme ile yara· vardır. yetini en kısa bir tarzda tel· Alman matbuatı 
ladığından yakalanmıştır. B. Hitler his etmek için şunu söyliyebi· Belçika Hariciye Nazırmm 

Kadın ısırır mı? lirim ki bugün Avrupanın şu· beyanatile meşguldür 
Bana dört sene mühlet ı ·ıı ı l B ı · Namazgahta Karaman soka· uru mı et ere 0 şevızm ara- (AA) G 

ve,.iniz diyor d ·h· b' .. d 1 Berlin, 30 . . - aze· 
ğlnda Alı. karısı Hava, Sami sın a tarı ı ır muca e e vu· N 

B l. 30 (A A) H'tl teler Belçika Hariciye azın· 
kansı İkbali ısırmak suretile er ın, · · - 1 er kua gelmektedir. Eğer millet· 

bugün .. Bana dört sene ,müh· il 1 . hd' nın dünkü beyanatı ile hassa· 
Yaraladığından yakalanmıştır. !erimiz bütün mi et en te ıt d l B let verinizn ismi verilen ser- 1 ten meşgul olmakta ır ar. er· 

Jı'lelle yaralamak eden bu tehlikeden kurlu muş· d k' giyi açmıştır. liner Borsen Zeitung iyor ı: 
Tepecikte Sürmeli sokakta Bu nıu"nasebetle Göbels bir sa ltalyan milleti bunu Duçe-

AI ·11 · d F-h " Belçika hükumetinin çiz· 
Halil oğlu lbrahim, Kadri kızı nutuk söyliyerek }apılan en ye man mı etı e u rere 

d d diği yolda yürümekte devam 
Emineyi elinde bulunan jiletle mühim işin işsizlikle mÜcı!dele me yun ur. 

1 f / M k etmek ve şimdiye kadar elde 
yaraladığından yakalanmıştır. olduğunu kaydetmiş ve Nas· v o ga- os ova 

ettiğini inkişaf ettirmek azmin· 
Dolandırıcılar yonal Sosyalizmin yeniden ne vanalından geçen ilk vapur h - · A , ,1.. rtPvsımınd~n -;ıüp e 1çm 

nün r'anv.ıp çerinrfr ~~frljl ..... ı,:ı..:&- ~ .. -:- _.ı:ı..ı·=..: • 1 
' lVJU~KOVa, ..)V \l"\,I'\) - Yt:• 

ı.ıcıtl-xo nuer u Kagı açaraK mışt hiç bir sebep yoktur. B. Spaak 
ır. ni Volga-Moskova kanalından 

aldatan üç kişi görülmüş ve Fı.lı"be sergı"sı· 'lk d M k B. Hitlerin beyanabndan ve geçen ı vapur ün os o-
zabıtaca tutulmuşlardır. Sofya, 30 (A.A.) _ Bulgar vanın Kimki nehir limanında 4 garb paktından bu suretle 
----------- h bahseylemekle Belçikanın hüs· TU"fu"n r1•delerı" Ajansı bildiriyor: rı tıma bağlanmıştır. Bu ka-J l T j nü niyetini tam olarak isbat 

Kralın himayesi altında Fi- nalda işlemek üzere yapılmış 
Çürümekten nasıl libe beynelmilel nümune ser- olan bütün bir filo 2 Mayısta eylemiştir. " 

M k 1 kt. Deutschc Allgemeine Zeitung 
kurtarılabilir? gisi mayısın üçünde açılacak os ovaya ge ece ır. 

ve 16 sına kadar devam ede· Volga-Moskova kanalı 128 diyor ki: 
Yağmurlardan bazı yerlerde cektir. kilometre boyunda, 85,5 met· " B. Spaak kollektivizmin 

tütün fideliklerindeki tütünlerin 1933 .. denberi kurulmakta re genişliğinde Volga üzerin- tehlikelerini kat'i olarak bildi-
çürümeğe yüz tuttuklarını, Zi· olan bu sergi bu sene 23 bin de işliyen büyük varurların rilmiştir, B. Spaakın bu beya· 
raat müdürlüğünce laıımgelen metre murabbaı yer işgal el- geçmesine imkan vermek üze· nah ile Fransız-İngiliz tezi ara· 
tedbirlerin alındığını dünkü mektedir. Sergiye Almanya, re 5,5 metre detinliğindedir. sında Milletler Cemiyeti pak· 
sayımızda yaşmıştık. Tütün I 1 o·v h' k ti 16 dd · h kk d ngiltere, Fransa, talya, Çe- ıger ne ır ve ana ar va· ~mm ncı ma esı a m a 
fidelerinin çürümesine manı · ı b k 1 M k k b' d tt koslovakya, Macaristan, Po. sıtası e u ana os ovayı açı ır teza mevcu ur. ,, 
olmak için fideliklerde alına· K d H d · · lonya, İsviçre, Amerika ve İs· ara enizc, azer P.nızıne, J Mayıs 
cak tedbirler hakkında dün B ı k d 

veç 420 firma iştirak etmek- beyaz denize ve a tı eni- B d k h [ alakadarlardan malumat iste· k d' erlin e büyü teza ürat a tedir. zine raptetme te ır· k 
dik. Fidelerin çürümesine karşı İsveç krulı ziyafet kutlulanaca . 
bağcıların asmaları ilaçladık· B. Hitler , Berlin, 30 (Radyo) - 1 
ları gibi yüzde bir göztaşı Yeni bir nişan ihdas Verdi Mayıs bayramı biiyük teza· 
bulamacını tulumba ile fide· edecekmiş Berlin, 30 (Radyo) - lsveç hüratla ve iş bayramı olarak 
tiklere atmakla çürümenin önü- Berlin, 30 (Radyo) - Bay kralı Küstav Berlinde İsveç tes'id edilecektir. fş cebhesin· 
ne geçmek mümkün olacağını Hitler, yeni bir nişan ihdasına sefarethanesinde bir ziyafet den 250,000 kışi resmi geçid 
öğrendik. Tütün müstahsılları, karar vermiştir. Bu nişan, vermiş, bu ziyafette Baron Fon yapacaktır. 
fidelerin çürümesine karşı bu Alman ve ecnebilere verile· Nöyret ve doktor Şaht hazır Bay Hitlerin bir nutuk irad 
güzel tedbire başvurmalıdırlar. cektir. bulunmuştur. edeceği söylenmektedir. 

..................................................................... 1 ........................................................ .. 
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67 
müdafaa kudreti olmıyan bir 
kıza, bana da bu muameleniz 
aynı mahiyettedir. Yaptığınız 
en alç kça bir harekettir, usul 
mucibince ben sizin nişanlınız 
oldum, usul ve an'ane sizi 
bana hürmete mecbur eder. 
Düşününüz ki ben T rolveş 
vcliahtlarmın anası olacağım. 
Halbuki siz beni yabancı bir 
erk~k önünde bir cariye gibi 
anp ve çirkin bir muameleye 
abi tuttunuz. 

Genç kız, bu sözleri sert 
e seri bir ifade ile söyledi 
e sustuğu v~kit te güzel göz· 

Ark -8-na leden : F. Ş. Benlioilu 
- • Vikont Ploç, hususi dairesi· 

]erini Ploçun gözlerine dikti, ne döndüğü vakit, takriben 
durdu. gece yarısını geçmişti. Bir 

Bu muamele, tahkir ve ma· müddet oturduktan sonra, rob· 
nevi işkencenin en büyüğü idi. döşambrını çıkardı ve karyola· 

Gizci bu vaziyeti iyi düşün- ya u1.anarak başucundaki dek-
müş, iyi bulmuş ve çok mü· trik düğmesini hareket ettirdi; 
kemmel ve müessir şekilde bu suretle dairesi derin bir 
tatbik etmiş idi. karanlık içinde kaldı. 

Ploç, genç kızın bu söıleri Aynı salonun diğer bir kö-
ile hiddet ve şiddetinden bir şesinde de doktor Bilz, elleri 
kısmını kaybetti; ne kadar kelepçeli, kannpeye sımsıkı 
fena hareket ettiğini kendisi bağlı, vücudu yara bere için-
de anlamış bulunuyordu. Ma- de sırtüstü ve yarı uzanmış 
amafih Gizelin miicadeleden bir halde bulunuyordu. 
tamamile sarfınazar etmediğini Vikont Ploç kendi kendi-
ve yeni bir safhad&n faıHycte sıne: 

- Hayır ... Hayır... Bu he· 
rifi bu gece de öldürmiycce· 
ğim, diye söylendi. Belki de 
bu sefil mahluku hiç öldür· 
miyeceğim. Belki şu iki geveze 
Fransızı da serbest bırakaca· 
ğım. Gizelin hakkı var, ben 
şiddet ve zulümde çok ileri 
gidiyorum. Vaziyet lehimde 
değil midir? Bu akşam, bu 
kudurmuş doktor beni ısırma· 
dan az evel tamamile hükmüm 
altında idi, güzel vücudu kol
larım arasında kalmıştı. Ben 
bu güzel kızdan tabii hakları
mı almakla iktifa etmeliyim. 
Şunun bunun kanma girmekte 
maııa yoktur. 

Gize) elimden kurtulamıya· 

cağını anlamış ve mukaddera
ta boyun eğmiştir. Belki bir 
gün gelir, kendimi ona sevdi· 
rcbilirim. Kadınların hoşuna 

gidecek şekilleri ihmal caiz 
değildir. Bur.un için Bilz, Lük 
ve Piyer affedilmişlerdir, hatta 
onlardan şimdiye kadar olan 
suitefchhümlerden dolayı af 
istiyeceğim: Hatta, bunlara 
~atonun kapılarını bizzat Gi
zel açmalıdır. Gene ben, Gi· 
zelin gözleri önünde doktor 
Bilzin seyahat çantasına mühim 
miktarda ve kıymetli esham 
ve tahvilat ta koyacağım. Be· 
nim bu kibarane hareketim, 
Gizel üzerinde mühim tesirler 
yapacaktır. 

Vikont biraz su&tuktan son· 
ra, başını sallıyarak yeniden 
sevinmeğe başladı: 

- Maamafilı -dedı- doktor 
Bilz bundan sonra uzun müd
det yaşayacak değildir.. O 
buradan bol para ile ve mü· 
reffeh<'n giderken, ben aynı 

zamanda Gorriçe talimat ve· 
receğim. Bu mahir ajanımız, 
doktoru daha büyük izzet ve 
ikramla, cehenneme göndere· 
cektir. Aynı şey, Lük için de 
mukadderdir. Bu herif yaşa· 
dıkça Gizclin aklı benden zi-
yade onda olacaktır. Doğrusu, 
Lükün ölümü beni belki de 
doktorun ölumünden daha 
fazla memnun edecektir. 

Yalnız Belçikalı Piyer hah· 
şedeceğim af dan tama mile 
istifade edecektir. Bu adam· 
cağızın bize hiç zararı yoktur. 

Vikont Ploç bunları düşüne 
düşüne, tatlı tatlı bir uykuya 
daldı. 

Fakat, doktor Otto Bilz, 
yara ve berelerinin ıstırabı, 
bağlarının verdiği rahatsızlık 
hasebile uyanık idi ve gözlerini 

- Sonu var -



~tMı9TI ~~W-----~~------------~ ihtilalciler, ekser cephe- fiiL- ~ll.-ı B h J • . s.lyf .• sl 
· ıerde ilerlemektedirler ~M~ usene a ,garaısantra ı e 

çocuk hastanesi ~yapılacak: 

miyetini karıştırmak büyük bir 
hata olur. Milletler Cemiyeti 
ademi müdahale komitesinin 
vazifesini üzerine almamalıdır. 
Eğer Almanya ve ftalya Fran
ko hükumetine olan vaziyetle· 
rinden dolayı muahaze edile
cek olurlarsa umumi bir ihti
lafa gidilir. Bütün sulh dost
lan bir tavassut hareketinde 
bulunmalıdır. 

Dört lngiliz vapuru daha 
. Bilbao, 30 (Radyo) - Dört 
lngiliz vapuru daha buraya 
gelmiştir. Bu vapurlara Royal 
Döf kruvazörü ve üç muhrib 
refakat etmiştir. 

Paris, 30 (Radyo) - Havas 
bildiriyor: 

Asi kuvvetler bugün Biskay 
cephesinde 16 köy daha ve 
Sen Kristabel manastırını iş
gal etmişlerdir. 

Bilbaonun tahliyesi devam 

1 

e~~ekt: ve şehirde panik hü
kum surmektedir. 

Bilbao dinamitlenecekmiş 
Senjandöloz, 30 (Radyo) -

General Molanın motörlü kı
talan, Monnaga deresine ka
dar olan eraziyi işgal etmiş
lerdir. Askeri itfaiye heyeti 
Gernika yangınını söndürmüş
lerdir. 400 esır daha alın-
mıştır. 

Asilerin ilerlemiş oldukları 

arazi 60 kilo.netredir. 7 ,6 lık 
25 top 55 mitralyöz ve bir 
çok mühimmat elde edilmiştir. 

Söylendiğine göre, Bilbao 
baştan başa dinamitlenecektir. 
Tahliyeyi kabul ettiler 

Londra 30 (A.A.) - Sa
lahiyettar bir menbadan öğ
renildiğine göre Fransa ile 
İngiltere Bilbaodaki sivil hal
kı aşağıdaki şartlarla tahliye 
etmeği kabul etmişlerdir: 

1 - Bask hükumeti mül
teciler hakkında siyasi tercih 
sebebleri göstermemeyi vade
decek ve Fransa ile İngilte· 
reye tahliye tarihi ile bu hu
sus için lazım olan vapurla· 
rın miktarını bildirecektir. 

2 - Salamanka hükumeti 
tahliye aleyhinde müdahale 
etmiyecektir. 

Hendayedeki lngiliz mümes
siline general Franko ile te· 
mas ederek generalin mülte
eilerin tahliyesini güçleştire
bilecek her türlü deniz ve ha
va hareketlerinden içtinab et
mesı hakkında lngiltere hü
kumeti tarafından talimat ve
rilmiştir. 

Bask mahfellerinde söyle
nildiğine göre Bilbao hüku
meti lngiliz ve Fransız harb 
gemilerinin himayesinde ola
rah Bask vapurlarile mülteci
leri Saint Jean De Luza tah
liye etmek tasavvuruııda bu
lunmaktadır. Saint Jean De 
Luzda mültecileri karşılayacak 
olan hususi komiteler bunlar
dan bir kısmını F ransaya bir 
kısmım da İngiltercye sevke
deceklerdir. 

Madrid her gün 
bombardıman ediliyor 

Madrid, 30 (A.A.) _ Hü
kumet merkezi her gün bom· 
bardıman edilmekte ve her 
gün bir kaç kişi ölmektedir. 
Taledo cebheeinde şiddntli 

topçu düelloları vukubulmak· 

. 
Kız kacırmalar • 

f ngilterede güzel bir kız 
esrarengiz bir şekilde kaçırıl· 
mış. Kız şimdi ailesi efradına 
bir mektup göndererek, (600) 
lngiliz lirası istiyormuş. lngil· 
terede, bir asırdanberi ilk de· 
fa böyle bir hadise vukua 
geldiği ıçın herkes hayrette 
imiş.. Halbuki bizde kız ka
çırma, gayet tabii bir şeydir .. 
Daha geçen gün Kemalpaşa· 
da bir genç, sevdiği genç kı
zı kaçırmış ve dereden ge
çirirken boğulmasına sebebi
yet vermiş .. 

Anadolu köylerindP. aşık, 
olup da ya talebi reddedilen 
veyahud parasız bulunan her 
genç, en kestirme yol olarak 
kaçırmağı bulur. Yani kız 
kaçırmak, onun aklınca, hem 
ekonomik, hem de hissi va
ziyeti birdenbire hallediveren 
mükemmel bir iştir. 

İşin garibi nerede biliyor 
musunuz: 

Zorla kaçırılan kız mahke
meye gelince, ekseriya: 

- Hayır, o beni kaçırma· 
dı, ben onu kaçırdım. 

Diyor. Size bizzat şahid ol
duğum bir vak'ayı anlatayım: 

On bir yaşında idim. Tire
de tütün tarlamızda oynuyor
dum. Kadınlar da çalışıyor

lardı. Bir aralık, hendekten 
üç silahlı insan çıktı ve ka
dınlara saldırdı. Ben, kor
kumdan nar ağacına tırman

dım. Silahlılar, işçilerden Nu
riye namında, genç, güzel bir 
kızı uzun saçlarından yakalı· 
yarak sürüklemeğe başladılar. 

Kız, toprakların içinde yuvar
lanıyor. 

- Gitmem! 
Diye bağırıyordu. Diğer ka

dınlar da acı acı çığlık atı· 

yorlardı. Nihayet kıza hafif 
bir bıçak darbesi indi ve za
vallı Nuriyecik, onlarla bera· 
her caddeyi tuttu, gitti .. 

Bir kaç gün sonra asıl aşı

kı yakaladılar ve Nuriye de 
meydana çıktı. Muhakeme gü
nu, yaşımı büyültmek uzere 
ben de gitmiştim. Onlar mah
kemeye girdiler. Ben de ba
bamla onları takib ettim. Nu
rıye: 

- Bay hakim, o beni ka
çırmadı, ben onu kaçırdım! 

Demesin mi? Çocukluk sai
kasile; 

- Yalan bay amca yalan 
·diye bağırmışım- ben nar 
ağacının tepesinden bakarak 
gördüm, hem de döğe döğe 
kaçırdılar Nuriye ablayı .. 

Ben böyle söyler söylemez 
bir kahkaha koptu.. Babam 
beni dışarı çıkardı ve çekiştir
meğı başladı. Ona da şöyle 
bir cevap 'erdiğimi hatırlı
yorum: 

- Canım baba, Nuriye abla, 
o koskoca herifi kaçırabilir mi 
hiç? Çimdik 

- Başı 7 inci sahi/ed ' -
açınca eski zabıt okunarak 
kabul edilmiş, halkın ve Bele
diyenin yaptırdığı trotoarları 
boru tesisi için bozan su şir
keti müstahdemlerinin hare· 
ketlerine mani olmak ve şeh· 
rin güzelliğini bozmamak için 
evelemirde Belediyeden müsa
ade alınması ve sonra yaya 
kaldırımlarımlarının gelişi gü
zel tamirinin önüne geçilmesi 
kararlaştırılmıştır. 

Eczanelerden hafta tatili 
ruhsat harcı alınması, şehir

deki şimendifer istasyonların

dan alınmaması kararlaştırıl
mış ve bunu müteakıp şehrin, 
bilhassa Karşıyakanın bazı 
yerlerinde inşa edilen sokak 
ve lağımlar için inşaatı müte· 
akıp masrafın yarısının o so
kaktaki bina sahiplerinden 
belediye hizmetlerine iştirak 
hissesi namı altında alınması 
hakkında Nizam Encümenin· 
den gelen mazbata okunmuş

tur. 
Karşıyakalılara müjde! 
Halkı ehemmiyetle alaka

dar eden bu mühim mesele 
üzerinde başta avukat B. Mus
tafa Münir olmak üzere B. 
Faik, B. Lütfi, Mühendis B. 
Aziş söz söylemişler, bu gibi 
inşaat masrafının aynı sokak
taki bina sahiblerine tahmili 
gibi bir hareketin doğru ola-
mıyacağını, bu yüzden binala
rın kıymetinden daha yüksek 
bir paranın bina sahiblerin-
dcn aranmak gibi bir hare
kette bulunulduğunu, şehri 
imar etmek istiyen bir bele
dıyenin, bina yaptırmış olan
lara bu derece bar olamıya
cağını bildirmişlerdir. 

Neticede, bir sokakta ya· 
pılan kaldırım ve lağım inşaatı 
masrafının nısfı hesab edilerek 
ya sokakta bulunan binaların 
cephelerine tesadüf eden metre 
murabbaı üzerinden iştirak 
hissesi istenmesi, halka kolay
lık gösterilmesi kabul edil
miştir. 

ıJeledi1Jenin işleteceği 
' b .. l o.o us er .. 

Belediye Eylulde tesellüm 
edeceği son sistem ve modern, 
konforlü otobüsleri aynı za
manda işletmeğe başlıyacaktır. 
Otobüslerden dokuz ayda be
lediyeye temin edilecek vari
dat 134,719 liradır. Mübayaa 
vesaire masrafı olarak bütçe
den 82,516 lira 2ayrılmıştır. 
Otobüsleri idaı e için müstah
demin kadrosunun tesbiti hu
susunda daimi encümene sa
lahiyet verilmiştir. 

Otobüsler meselesi hakkın
da nizam encümeni mazbatası 
yukarıdaki şekilde kabul edil
miştir. 

Müstakbel imar pl3m 
İzmirin müstakbel imar pla-

------Karşıyakalılara müjde • Müstakbel · imar· 
planı - Münakaşalar. Taksi otomobilleri._ 

Otobüsler geliyor. Reisin nutku 
nının hazırlanmasr için Yekli- , Bu hadudun dışında inşa• -
ler Heyeti kararile müstakbel ata müsaade edilmiyecektir • . 
planların hazırlanmasında na- Karşıyaka ve diğer wlerde 
zarı dikkate alınacak teelbir· inşaat serbest bırakılmıştır. 
!erin şehir meclislerince sü- Fabrikalar meselesi: 
ratle kararlaştırılması hakkın- Fabrikaların Alsancakta in· 
daki emir mucibince derpiş şası hakkındaki kayt üzerinde 
edilen esaslı tedbirlerin mü- ehemmiyetle durulmuş, bazı 
zakeresine başlanmış, bu sı- üyeler, üzüm boyama ve te· 
rada B. Mustafa Münir söz mizleme fabrikalarından bahs. 
alarak tasarruf hakkını tahdid ederek böyle bir karar veril-
mahiyetinde bulunan bu tak- mesini doğru bulmamışlardır, 
yidatın ana yasaya muhalif Neticede fabrikalar hakkın-· 
olduğunu söylemiş ve her şey- daki maddenin müzakeresinin 
den evvel şehrin müstakbel tehiri kabul edilmiştir. 
haritasının yapılması doğru lzmirin geni limanı 
olacağını, böylece verilmek Reis, hükumetin büdçesine 
istenen karar ve alınması dü· bir buçuk milyon lira koydu-
şünülen tedbirlerin kendili· ğunu, İzmir limanının bu sc· 
ğinden alınmış olacağını bil- ne içinde Halkapınara nakli· 
dirmiştir. ne başlanacağını söylemiş, 

İlk madde, (şehir içinden şehir içinde 12 metreden da-
geçen demiryollarının iki ta- ha az cebheli arsalara mes-
rafında otuzar metrelik saha- ken inşaatı yapılması hakkın· 
ların istimlak edileceği için daki madde epey~ münakaşaıara 
buralarda inşaat yapılmaması) yol açmıs, B. Mustafa Münir: 
idi. B. Mustafa Münür, dev· - Halkın elindeki malın 
lelin bu gibi mebaniyi istim- kıymetini hiçe indiremeyiz. 
lak edebileceğini söylemiş: Bize verilen salahiyeti istimal 

- Böyle bir kararı meclis ederken halkı da düşünelim. 
kabul edemez. Demiştir. Epey münakaşa· 

Demiştir. dan sonra madde aynen ka-
Reis, izahat vermiş, Gözte- bul edilmiştir. Bina inşası için 

pede deniz tarafında yeni bir ruhsat alınırken binanın ne 
evin İnşa edildiğini gördüğü- renk olacağı da belediyeye 
nü, imar planı mucibince ile· bildirilecek ve binanın kaç 
ride belki orada bir kordon kat olacağı hakkında beledi-
yapılacağlnı, bunun için ileri- yeden müsaade alındıktan son· 
de halkın zarar edf!ceği halle· ra inşaata başlanacaktır. Bu 
re mani olmak üzere şimdiden maddelerin kabulünden sonra 
tedbir alınması yerinde ola- Bay Faik söz almış: 
cağını ve Vekiller Heyetinin inşaat ve tamirat 
bunu istediğini söylemiş, bazı - Tamiratı esasıye husu-
izahat vermiş, neticede mad- sunda halk serbesttir. Bunu 
de aynen kabul edilmiştir. tesbit edelim. Kabul ettiğimiz 

Muhtelif üyelerin, üzerlerin- kararlar yalnız inşaat içindir. 
de itiraz ve münakaşalarından Demiştir. Meclis, bu teklifi 
sonra kabul edilen diğer mad- muvafık bulmuş, daha sonro 
deler şunlardır: makine ve elektrık mühendis· 

Su kenarlarında rıhtımdan liği tarafından hazırlanan taksi 
veya rıhtım yapılacak yerler- otomobilleri talimatnamesinin 
den on metro mesafe dahilin- müzakeresine geçilmiştir. 
de bina inşa eedilemiyecek, Taksi otmobilleri: 
abide ve mabedlerle muhafaza Birinci madde taksi otomo· 
edilmesi lüzumlu görülen asarı billerinin (Taksi) için hususi 
atika etrafında on metro da- şekilde inşa edilmiş olması 
bilinde inşaat yapılmıyacak, hakkında idi. B. Mustafa Mü-
arsasının boş miktarı yüzde nır, bunun faydasının izahanı 
30 dan aşağı olan meskenler- istemiş, belediye makine ve 
de boşluğu dolduracak ınşa- elektrik mühendisi izahat ver-
ata müsaade edilmiyecek, şe- mış, taksi otomobillerinde 
hirde inşaat hududu tahdid şoförün, yolcu ile alakasının 
olunacaktır. kesilmesi lazımgeldiğini,~ fiat-

/nşaat hududu lerin tenziline imkan elde et-
F en heyetince hazırlanan mek için taksilerin başka sis-

plana göre inşaat hududu, temde yapılmaları icap etti· 
Mısırlı caddesinden, Salihde- ğini, lzmirdeki taksilerin te-
de mezarlığından dereye, Te- nezzüh otolarından ibaret ol-
pecik mahallesine, Alman ku- duklarını, taksi otomobilleri-
lesi civarını içine alaıak Ka- nin beş kişilik, büyük otomo-
mile caddesi arkasından de- biller olması lazım geldiğini 
miryoluna kadar uzanmaktadır. - Sonu 6 ıncı sahifede -, ......................... . 

refikası Valansiyadan buraya 
gelmişlerdir. 

tadır. Cumhuriyet tayyareleri 
Aragon cephesindeki asi mev
zilerini bombardıman etmiş
lerdir. 

ya 20 kilometrelik bir mesa
fede bulunmaktadır. 

"Dün öğleden sonra Gucr
nicayı işgal eden asi kuvvet
leri hiç bir mukavemete maruz 
kalmamışlardır. Şehir tama
mile harab olmuştur. F astan gelip T oulousa git

mekte olan bir F rance ~irke
tine mensub bir tayyare Ce· 
belüttarık boğazının üstünde 
hüviyeti tcsbit edilmiyen bir 
harb gemisi tarafından topa 
tutulmuş ise de tayyareye hiç 
bir mermi isabet etmemiştir. 

Delvayo Pariste 
Paris, 30 (A.A.) - ispanya 

Hariciye Nazırı Delvayo ile 

Salamanka, 30 ( A. A. ) -
Bask cephesinde ileri hare
ketlerine devam eden kıt'aları-

mız Guerniea ile sahile kadar 
şarkta ve şimalde bulunan bü
tün kasabaları işgal etmişler
dir. 

Guernica, 30 (A.A.) - Gu
ernica cephesi Havas aıans1 
muhabirinden: 

Guernicayı müdafaa etmek
te olan 13 milis taburu Bil-
baoya doğru kaçmı~lardır. A· 
silerin mevzileri şimdi Bılb'ao· 

Bilbao, 30 (A.A.) - Bask 
~ephesinde cumhuriyetçiler 
Eibar mıntakasında Bask mi
lislerinin ricatini himaye et
mektedirler. Durango mınta
kasında milislerin bir mukabil 
taarruzu neticesinde asiler mü
him zayiata uğramışlardır. 

Asi tayyareleri, Bilbao ile 
civarındaki kasabaları iki kerre 
bombardıman etmişlerdir. 

Tahribat müdlıiştir 
Biskaye cephesi, 30 (A.A)-

Havas Ajansı muhabirinden: 

Bilbao, 30 (A.A.) -22 Bom· 
bardıman tayyaresile 6 avcı 

tayyaresinden mürekkep bir 
filo Bilbaonun 10 mil şarkın· 
da kain Geldacano kasabasma 
birkaç ağır bomba ile birçok 
yangın çıkaran bombalar at· 
mışlardır. 12 ev tahrib eClil· 
miş ve civar ormanlar tutuş· 
mu~tur. 
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5 Vazau: M. Ayhan Şehir Meclisi 

Kiyara! içini çekti: Denizlerde aılani~~,Js~r~ı 
koridorlarında ... casus köpekler dolaşıyor,r--dedi. ---liiiii• 

- Onu bana çağırır mısın 
biraz? 

- Peki Sinorital 

Biraz sonra o da gelmişti. 
Fakat halinde bir gayritabii· 
lik vardı .. Kiyara ona yaklaştı 
ve dikkatle gözlerinin ıçme 
bakb: 

- Seni, hata işlemiş bir 
insan gibi görüyorum .. Niçin 
gözlerini kaldıramıyorsun? 

Hizmetçi ses çıkarmıyordu. 
Kiyara eğildi: 

- Doğru söyle, seni bu 
saraya kim soktu?. Kime men· 
supsun, nişanlıma mı? 

- Hayır Sinorita, beni yüz
başı Ventoriyo bu hizmete 
yerleştirdi. 

Prenses düşündü ve derhal 
dayısına hatırladı. Bu işte, dayı· 
sınmda parmağı olabilirdi. De· 
mek ki kendisini tarassut edi
yorlardı. Halbuki o, kimseye 
hesap vermek mecburiyetini 
kendinde duymadı. Babası 
geçen sene, annesi de altı ay 
cvel ölmüştü. O gündenberi, 
kendi sarayında yaşıyordu. 
Sarayın ihtiyar, kiliseden gel
me bir müdiresi vardı. Bu 
kadına itimadı vardı .. Sarayda 
muhtelif hizmetlerde kullanılan 
yedi kadın hizmetçi, iki bah· 
çıvan vardı. Babasından ken· 
disine büyük bir servet kalmıştı. 

Dayısı, zevk ve safaya mec· 
luptu. Onun birçok kadınlarla 
münasebette bulunduğunu bi
liyordu. O, dayısını bir idare 
adamı olarak ta beğenmiyordu. 

Bilhassa, Dük Françesko ile 
nişanlanmasında gösterdiği ıs· 

rardan sonra ondan büsbütün 
nefret etmişti.. Nişanlısı ile 
dayısı, bazı cihetlerden biri· 
birine benziyorlardı. Ve her 
ikisi, dilber Venedik kızının 
kalbinde soğuk tesirler yarat· 
mışlardı.. F rançeskoyu zaman 
zaman, nezaket çerçivesi için
de bozmuş, kendisine karşı en 
küçük bir yakınlık ve sevgi 
değil, bilakis bir soğukluk ta· 
şıdığını ihsas etmişti. Fakat 
Françesko, hiç aldırmamıştı. 
Bu lakaydi, bu gurursuzluk ve 
zillet, yavaş yavaş genç kızı 
asabileştirmeğe başlamıştı. 

Nişanlısının, son zamanlarda 
mütemadi sefahat ve eğlence· 
]erle servetinin mühim bir kıs· 
mını erittiğini de duymuştu. 
Kulağına çarpan bir iki skan· 
dala da aldırmamıştı. Bilakis 
nefreti artmıştı. 

Hizmetçi kıza bakarken da· 
yısını görür gibi oldu: 

- Doğru söyle, yalnız yüz
başı Ventoriyoyu mu tanıyor
sun? 

- Evet, yemin ederim .. 
- Demek ki benim sara· 

yımda ne olup bittiğini anla
mağa memur edildin? 

- Eveti. 
- Şu halde, git, müdireyi 

gör, sana bir aylık maaş ver· 
sin ve selametle git kızım .. 
Hayatta ba~kalanm tecessüs 
etmek gibi hareketlerin daima 
fena, çirkin ve ayıp olduğunu 
habrlal 

Hizmetçi kız, sendeliyerek 
çıktı.. Kiyara içini çekti: 

- Hayatta kahramanlar ve 
şerefliler, mutlaka saray altın· 

da yetişmiyor. Denizlerde ars· ı aç.1klanndan sana temiz ve 
lanlar dolaşıyor, saray kori- seven kalbimin selamlarını 

dorlarında casus köpekletm gönderiyorum. Aşk, mukaddes 
Diye mınldanda. bir bayrak gibi içimde dalga· 

• • }andıkça, hayatımı verdiğim 
Günler geçiyordu ve her sadece seni görüyorum. 

geç.en günün her saati, Kiya- Güneş seni hatırlatıyor. Ay, 
rada meçhul bir kuvvetin, te· sensin. Yıldız yağmurlarında 
sirlerinin derinleştiğini göste· sen varsın.. Deniz, ufuk, her 
riyordu. şey, her şey senden bir par-

Kalbinde sanki bir yaprak çadır .. Bize vadedilen cenne· 
ve çiçek açılması başlamıştı. tin çiçeklerini, ayr.klarının al· 
Geceleri, Venedigin sükuta tına sermek işterim Kiyaral.. 
kavvuştuğu dakikalarda, o da Çelik bileklerimdeki kan kuru· 
odasının karaltıları içinde, yuncıya kadar, aşkını içimde 
Meçhul Korsanı düşünüyordu. taşıyac,ğım. 

Acaba, o, tahayyül ettiği Kiyaral... 
gibi mi idi?.. Ben, yalnız Venedik denilen 

Bazan kendi kendine soru· büyük şehrin değil, yeryüzü· 
yordu: nün en asil, en yüksek, en 

- Onunla niçin fazla ala- haysiyetli kızını sevmekle bah· 
kadar oluyorum böyle? Yosa... tiyarım. Bir gün, sarayınızın 

Fakat itiraf edemiyor, garip dibinden geçiyordum. Hatır· 
lar mısınız: bir şekilde ürperiyordu ... 

Bir Dükün dörtnala koşan 
- Hayır, hayır; yüzünü gör· 

arabası, bir ihtiyar kadını çiğ
mediğim bir insanı sevmek 

nemiş ve kaçmak istemişti. 
olamaz. Bu, olsa olsa, onun - Sunu t1ar -
cesaret ve kahramanlığına kar· -----------
şı duyduğum hayranlıktan iba· 
rettir. 

Diyordu.. Bir sabah nişan
hsı ziyarete gelmiş, fakat ra· 
hatsızhğım ileri sürerek kabul 
etmemişti. Bir saat sonra ise, 
dayısı çıkagelmişti. Onunla 
gayet losa konusmuştu. Dayısı, 
mevzuu derhal düğün merasi· 
mine intikal ettirmiş, fakat o: 

- Rica ederim muhterem 
dayı, bu bahsi uzunca bir 
müddet keselim!. 

Demişti.. Dayısı da, Kiyara· 
nm karekterini ve ruhi kuvve· 
tini bildiği için ses çıkarma· 
mıştı.. O gün, bugün derin 
bir sükun ve inziva içinde ya
şıyoı du. Fakat hiç te farkına 
varmadığı halde bu sükun, 
içinde ilk defa başhyan bam· 
başka bir alemi, gittikçe bü
yiitüyordu .. 

Kendini, düşmanlarla, fena 
insanlarla çevrilmiş olarak gö· 
rüyördu. Ve bazan, bütün bu 
yalnızlığı içinde, kendisine en 
yakın olan insanın, o olduğu
nu sanıyor ve kalbi, mesut, 
tatlı ve heyecanlı ürperişlerle 
çırpınıyordu. 

• • • 
Akşam üzeri idi. Hizmetçi 

geldi. Y ~meğin hazır olduğunu 
söyliyecekti. Fakat Rozita ka· 
pıyı kapayınca: 

- Sinorinam -dedi· bir mek· 
tub daha! 

Genç klz, heyecanla yerin· 
den fırladı: 

Gene ondan mı?. 
Evet, buyurun! 
Sana kim verdi bunu? 
Bahçede, parmaklık di-

binden geçen biri.. Yüzünü 
iyice göremedim, fakat bir 
gemiciye benziyordu. 

Kiyara mektubu aldı, elleri 
titriyor, gözleri karanyor gibi 
idi .. 

- Rozita, bunu başka kimse 
görmedi değil mi? 

- Hayır Sinorinam, gör
medi .• Müsterih olun .. 

Genç kız mektubu açtı .. 
Gene geçenki gibi, güzel ve 
itinalı yazılmıştı. 

Güzel Kiyaral. 
Çok uzaktan değil, Ven edik 

Köyler için 
Harç tarif esi hazır

lanacak 
Köy muhtarları tarafından 

ihtiyaç halinde köylüye veri· 
len muhtelif vesikalar için köy 
ihtiyar meclisleri tarafından 

bir ücret alınmaktadır. Vila
yete bildirildiğine göre muh· 
telif köylerde bu gibi vesika· 
lar için ayrı ayrı miktarlarda 
ücret alınmaktadır. 

Vilayet, köy ihtiyar meclis· 
!erinin almakta oldukları üc
retleri, bir tarife ile tesbit et· 
meği muvafık görmüştiir. Onun 
için bütün köy muhtarları nez
dinde vesikalar için alınmakta 
olan ücretin ne miktar olması 
lazımgeleceği hakkında bir an
ket açılacaktır. Köy bürosun· 
da toplanacak olan bu cevap· 
lar üzerine bir tarife hazırla
nacak, her köy muhtarı, bu 
tarifeden fazla ücret almıya· 

caktır. 
Tehdit 

Egepalas otelinde Burnava· 
nın Naldöken köyünden Ali 
oğlu Haydar, bir alacak me
selesinden araları açılan otel 
müsteciri Muradı tehdit etti
ğinden yakalanmıştır. 

........................... 

OORSA 
Ozum satu;ları 

Ç. Alıcı K. S. 
60 Ş. Rıza ha. 12 
50 Alyoti .12 50 
13 S. Beksoy 13 50 
3 S. Ergin 13 50 
3 İnhisar 9 

135 Yekün 
431128,5 Eski satış 
431263,5 U. satış 

Zahire satlşları 

K. S. 
1.5 50 
14 50 
14 50 
13 50 
9 

Çu. Ginsi K. S. K. S. 
240 Buğday 6 6 625 
145 Arpa 3 875 3 865 
161 Susam 15 15 
70 K. darı 5 50 5 50 
51 Nohut 5 6 
40 B. Pamuk 44 50 45 

4117 Ken. Pala. 250 4 70 

toplantısı 
- rBa~~ ~ nci sahi/ede -

söylemiş: 

- Taksi otomobili işleten· 
ler fena bir rekabet peşinde· 
dirler. Bu rekabet yüzünden 
iflas ediyorlar. Şehrimizde 
ekonomik taksiler işlemelidir. 
Benzin kokusu, taksinin içine 
akis ve halkı rahatsız etmeme· 
lidir. 

B. Galib. ticaret serbest ol
duğuna göre, tiplerin nasıl 
tahdid edilebileceğini sormuş, 
B. Mustafa Münir, Fransa ve 
Londrada taksilerin şekilleri 
muayyen olmasına rağmen me· 
rasimlere gidenlerin bindikleri 
kiralık otomobiller de mevcud 
olduğunu söylemiı, Avrupa· 
daki taksi şekillerinin zevki 
okşamıyan şekiller olduklarını 
izah ederek~ 

- Taksi meselesi, ne te
ceddüt, ne de inkılab mesele· 
sidir, bilakis gerileme mese
lesidir. Halkın başına bu ka· 
dar tahdidat koymağa hakkı
mız yoktur. Demiş, teklifin 
aleyhinde bulunmuştur. 

Bu izahattan sonra madde
nin tayyı Meclisce kabul edil· 
miş ve şimdiki taksi otomo
billerinin kullanılmasının ser
best bırakılması muvafık gö
rülmüştür. Talimatnamenin di
ğer maddeleri okunmuş, bazı 
maddeler kabul, bazılan red· 
dedilmiştir. 

Dikiz aynaları kalkacak 
Taksilerde radyo makinesi 

ve dikiz aynası bulunmıyacak, 
şoförler, aynı renk ve şekilde 
elbiseler giyeceklerdir. Ehli· 
yetnamesiz şoför kullananlar· 
dan ellişer lira, numara pla· 
kası bulundurmıyanlardan yir· 
mi beşer lira, şehir dahilinde 
istenilen yere gitmiyen şoför· 
!erden onar lira ceza alınacak· 
tır. Taksi otomobillerinde 
(vak·vak) korna, yalnız şehir 

dahilinde kullanılacaktır. 
Talimatnamenin kabulünden 

sonra reis, devre mesaisini 
kapayan bir nutuk irad etmiş 
ve demiştir ki: 

Reisin nutku: 
- Arkadaşlarım; bu devre 

mesaisine son veriyoruz: 
Bu sene büdçe mevzuundan 

hariç olarak şehir halkının 
menfaatlerini ehemmiyetle ala· 
kadar eden kararlar aldınız. 
Verdiğiniz kararlar içinde en 
mühim iş büdçe işidir. Büdçe 
üzerinde hakikaten her rakam 
üzerinde duruldu ve hemşeh
rilerimin menfaatlerini en mü
fid bir şekilde temin için ça· 
lıştmız. 

Arkadaşlarım, bu sene mec· 
lis büdçesini yaparken diğer 
yıllnra nazaran halk hizmetleri 
için cidden daha iyi, ve fay
dalı olmağa çalışmıştır. Bu 
ayrıca hepimiz için bahtiyar· 
lık olarak kaydedilmeğe de· 
ğer bir muvaffakıyettir. 
1, 112,000 liralık büdçeden 
ayırdığınız 134,019 lira ile 
halkın her ihtiyacına cevap 
verebilecek yeni bir adım at
mıs bulunuyoruz. lzmir halkı 
bu kararınızla yakında mo· 
dem ve konforlu otobüslere 
kavuşacak, çok mustarib ol
duğu şimdiki otobüslerden 
kurtulacaktır. Bu iş, beledi· 
yemize aynca varidat da te
min edecektir. Belediyenin 
umumi bir garaj inşası için 
büdçeden 25,000 lira ayırdı
nız. Bu iş de belediyeye bir 
varidat menbaı olacaktır. Be
lediye, şehrin garaj ihtiyarım 
temin edecek büyüklükte, bat· 

Ankaragücü takımı lzmirde 
yapacağı milli küme temasla
rını bitirmek üzere dün gece 
Ankara ekspresile geldi. Ve 
Basmahane istasyonuncla 5por· 
cularımiz tarafından karşılan· 
dı. Misafir takım ta'Il kadro· 
sile gelmiştir. ilk temasını bu· 
gün saat 17 de Üçok takı· 
mile yapacak yarın da aynı 
saatte Doğansporla karşıla· 
şacakhr. 

Misafir Ankara takımı şim· 
diye kPdar muhtelif sahalarda 
yaptığı milli küme temasla
rında kuvvetli ekiblerle karşı· 
laşmış ve iyi neticeler almış 
bir takımdır. Nitekim bundan 
bir müddet evvel Ankarada 
lzmirin Doğanspor takımını 
1·5 gibi büyük bir farkla yen· 
meğe muvaffak olduğu gibi 
lstanbul sahalarında da yap· 
tığı temaslarda Güneşin kuv· 
vctli takımına karşı fevkalade 
bir oyun çıkarmış ve lstanbul 
takımını kendi sahasında 1-2 
mağlub etmiştir. Fenerbahçe 
ve Beşiktaşla yaptığı temas· 
larda güzel oynamakla bera· 
her daha tecrübeli muhacim• 
lere malik olan bu takım· 
lara karşı mağlub düşmüştür. 

Misafir Ankara takımında 
lzmirin pek yakından tanıdığı 
Altınordulu Hamdi, Bucalı 

ta mülhakat otomobilleri ih· 
tiyacını da temin edecek de· 
recede inşa ettireceği bu ga· 
rajla civar vilayet ve kazalar 
arasında gidib gelmeği emni· 
yet altına alacak, mülhakat 
ve civar vilayet otomobilleri· 
nin muayene ve vizeleri de 
burada yapılacaktır. 

Bugüne kadar çok büyük 
hassasiyetle takib ettiğiniz 
halkın hayatına ait bu işi de 
belediye üzerine alacaktır. Bu 
kararla isabet ettiniz. Garaj 
santral, teknik, idare ve sıh· 
hat bakımından çok faydalı 
olacaktır. 

Arkadaşlarım, 1, 112,000 
liralık büdcenin 150 bin lirası 
malum borca, 35 • 40 bin Ji. 
rasını da sekiz on senelik is· 
timlak borcuna ayırdıktan son
ra 214,000 lirasını lzmirin 
imarına, 195 bin lirası sıhhi· 

ye işlerine, 86 bin lirasını te
mizlik işlerine, 78 bin lirasını 
tenvirat ve 44 bin lirasını da 
itfaiye işlerine ayırdınız. Bü· 
tün bunlar Belediyeyi ehem
miyetle ve ayrı ayrı sahalarda 
alakadar eden işlerdi. Aynca 
çok mühim ikı iş daha vardır: 

Biri lzmir enternasyonal 
fuar işidir. Bize her hususta 
yardımlarını esirgemiyen Vila· 
yet Umumi Meclisi azası ile 
Vali Bay Fazlı Güleç burada 
minnettarlıklarımızı alenen iz
har etmeği bir vazife bilirim. 
lzmirin ve lzmirlilerin, fuar
dan ne kadar istifade ettik-
leri hepinizce malumdur. 

Beynelmilel temaslar neti· 
cesinde muhtelif memleketler 
fuara getirilecek eşya ve ge
lecek kimseler için deniz ve 
kara nakıl vasıtalarında bir
çok tenzilat yapmışlardır. Kül-
türpark, halkın eğlence ve 
hava almak ihtiyacını busene 
daha iyi bir şekilde tatmin 
edecektir. Fuar için yaptığınız 
yardımlardan dolayı sizlere te· 
şekkür ederim. 

Çacuk hastanesi 
ikinci mühim mesele, kuru

lacak olan çocuk hastanesi 
işidir. Hepiniz biliyorsunuz ki 

lsmail ve lzmirsporlu Nazmi 
gibi oyüncular di yer almak· 
tadır. Solaçıklan lzmirli Ham
di takımın en tehlikeli akın
cısıdıf: 
Şu bale göre, Ankara takı

mının şehrimizde yapacağı 

her iki temas lzmir takımlah 
için çok mühimdir. Misafir 
takımın vaziyetini bu şekilde 
tesbit ettikten sonra bugün 
mezkür takımla karşılaşacak 
olan Üçok takımının vaziyeti· 
ni gözden ge.;irelim. Milli 
küme temaslarının başlangı-
cında hep oyuncu tecrübe 
etmekle beyhude yere maç 
kaybeden Üçok takımının bu· 
gün karşısına çıkacak olan 
kuvvetli rakibe karşı alacağı 
netice bittabi meçhuldür. 
Oyuncu itibarile çok kuvvetli 
elemanlara malik olan Üçok 
takımının geçirdiği müteaddid 
tecrübelerden sonra bugün 
daha makul ve daha isabetli 
bir kadro ile oyuna iştirak 
edeceği muhakkaktır. Bugün 
Alsancak sahasında seyrede· 
ceğimiz müsabaka her iki ta· 
kım için aynı ehemmiyeti haiı 
bir maç olduğundan herhalde 
heyecanlı bir oyun seyrede· 
ceğiz, demektir. 

Maçı, Bay Said Salaheddin 
idare edecektir ve şehrimize 
gelmiş bulunmaktadır. 

bütün dünya nüfus siyasetine 
büyük bir ehemmiyet veriyor. 
Bunun esası da çocuklann 
sıhhatile alakadar olmaktır. 
lzmir belediyesi, muhasebei 
hususiyenin ve civar kazaların 
yardımile bu mühim işi başa
racaktır. Yeni bir mevzu olan 
bu iş üzerinde busene ehem· 
miyetle duracağız. Çocuk has· 
tanesi beş senede bitecek, 
150 bin lira sarfedilecektir. 
Sıhhat Vekaleti de bize yar· 
dım edecektir. Bu hastanenin 
tesisi hususonda aldığınız ka· 
rardan, halkın size minnettar· 
lıklarını şimdiden arzederim. 

Reis, Belediyenin idare et· 
ti.2-i Çocuk yuvasının memle· 
kete yaptığı faydalardan da 
bahsetmiş, 937 senesinde hal 
santıralı, gar santıralı, çocuk 
hastanesinin inşasına başlana· 
cağını ve lzmirin müstakbel 
imar planının hazırlanmasına 
çalışılacağını, Belediye sarayı
nın da ileride mühim bir eser 
olarak inşası için müsabaka 
açılacağım söylemiş ve şu (ı 
sözlerle nutkunu sona erdir· 
miştir: 

Belediye teşkilatı, her hu· 
susta, her şubesinde, saatı 
mesai mefhumunu nazarı dik· 
kate almayarak İcab ettiği za· 
manlar gece yarısına kadar ya 
çalışmıştır ve çalışmaktadır. öc 

Yeni bütçe; heyeti umumi· tu: 
yesi itibarile bize birçok mü· M 
him vazifeler tahmil etmekte· 
dir. Genç elemanlardan mü· 
teşekkil olan belediye teşkili· 
tının, bu mühim vazifeleri ba· 
şaracağından emin olabilir· 
sınız. 

Reis, fen heyetinin, temizlik 
ve zabıta teşkilatile diğer şu· 
belerin şayanı takdir faaliyet· 
!erinden çok memnun oldu· 
ğunu söylemiş ve: 

- Bu enerjiyi ve hızı bü· 
yüklerimizden alıyoruz. Ön~· 
müzdeki sene belediyenin yenı 
birçok eserler verdiğini gör
mekle hepimiz bahtiyar olıı-
cağız. Hepiniıi saygile se larn·. 
arım. Demiş ve devre mesaisif11 

alkışlar içinde sona erdir· 
m iştir. 

.... 
lt 
.... 

• 



•·ı~~,~~~~~~-------~-~----~~ow fzmir Milli Emlak Müdürlüğünden: 
.. ............... .- . 

No, 

• 733 Narhbere kale civan Derince mevkiinde 27740 
M. M. tarla, 

737 Güıelyalı ferah sokak 45 eski 25 taj No. lı ev 
738 lsmetpaşa 1 ci Sakarya s. 6 esk B taj No. lı ev 
739 Burnava Atatürk c· 53 55 57 t · N 1 .k. d'"k 

A o I 1 aı o. 1 1 1 u o 

kanla evin 3/1 hissesi Nakit ile, 
740 Buca paradiso kızılçullu c. 11.13 tajlı 932 M. 

ıı- barakalı arsa. 
741 Hasan hoca osmaniye c. mirkelaın hanı içinde 

üst katta 12/21 eski No. lı oda. 
742 " 

" " 12122 No. lı oda 
g43 . 

" 

il " ,, 

" " " 
,, ,, 

12/20 No. lı oda. 
44 Suvari M. kiremithane s. 8121 taj No. Iı 38 

Lira K. 
1705 00 

60 1)0 
900 00 

1300 00 

200 00 

200 oo: 

200 00 

200 00 

13 00 metre ar.sa. 
746 Is tp 
747 s::avaşa ı:.ıakara s. çıkmazı 57 i l No. lı 23 M. arsa 8 05 

19 
a Kurt Ömer s. 12 eski 14 taj No. lı 80 OO 

1 ,l4 metre zeminli dükkan. 
.748 ~sm~t~aşa m~~ara çıkmazı 57 taj 54 M. arsa 15 00 

7 
emını mukataalı alıcıya ait. 

49 Burnava t k . ' k k 25 . 
750 ~ sım 50 a taı No.lı 157,97 metre arsa 39 50j 

5B M" " " 25 " müfrez 25/1 No. lı 15 00 
7 

. arsa. 

51 ~;r;~v~ Türkmen sokak 2 eski ve taj No. lı 
752 B ' . arsa. 
753 Mayr~kl.ı Burnava c. 20 eski 16 taj No. lı dükkan 
754 B ersınlı Burnava 9 yeni 3 taj No lı ev 

2;~n~ada meıkez s. 89 eski 9İ taj No. lı 
75 

. . . arsa. 
5 Bırınci ·ı · 

M gazı t>r sınekli c. 41,4111.43 tajlı 156 

7 
· arsa. 

56 Şehitler azim s. dan 2 4 eski 4 . N 
ve savlet d · taı o. alan 

57 1 c· . s. an 19 kapı No. lı 92 metre arsa. 
t58 Ş~h:tlgazhıler sinekli c. 3731,90 metre tarla. 

er ucum s 21 k" . .59 Şeh"tl . . es ı ve taı No. lı ev 
ı er eskı mızrak} · 'k· · des· 9 . 1 yenı 1 mcı altın peraken· 60 Şeh\r ~skı ve taj No. lı ev. 

· m t' er azım s. 11 eski 15 taj No. lı 47 25 
e re arsa ' 61 . . 

Şehıtler eski urlalı . 2 . 
62 h yenı · cı altın s. No. 1 tajlı ev 
63 Te~;cik ~cu~ s. 20 eski 18 tajlı 98,25 M. arsa. 
64 Köprü k ey 1 s. l2 eski 14 taj No. lı dükkan 

taj No. ı:Y;~eOpc bayır . s .. 27 eski 19 yeni 14 
72 ı · . M. zemınlı ev. 

· cı gazıler · ki' 
re arsa. sıne 1 c. 62 taj No. lı 40,80 met-

774 Altındağ . . 
k ı . çam dıbı yıkık eski jandarma kara· 

o yerı olan 4 d 1 
metre a N ıvar 1 l kapu No. ]ı 190,50 

7 Ala be rs~ akit ile. 
82 YM y şımendifer c. 77 eski 81 taı· No. lı 

· arsa 

30 00 

120 00 
100 00 
46 60 

45 00 

40 00 

315 00 
60 00 

200 00 

15 00 

200 00 
40 00 
80 00 
40 00 

15 00 

35 00 

82 00 
8 Karşıyaka hah . . 
9 k' arıye yenı s. 34 eski 36 taj No.lı ev 80 00 

,, es ı çakı ğl . . A 

No. lı ev r 0 u yenı dılaver s. 61 taı· 170 00 

35 00 

o . 
Karşiyaka sel' . 

1 Suvari M ~mıye s. 43 eski 39 taj No.fı ev. 2300 00 
32 M. ar~açu u~ sokak .ıs eski ve taj No. lı 19 20 

2 Karşıyaka nın de 3 hıssesi nakit ile. 
osman zade M 103 d ve 96 ada · a anın 2,3,4,6,7 1661 89 

M. M nınb l9,25,26 parsellerinde 22158 50 
. arsa eher M M ' 

Keten r!llrş d · · 7,5 kuruştan. 
Y" ısın a dem· h . . 

17parslinde 33 M 1 ~ .anı ıçınde 259 ada 200 00 
786 Hasan h . zcmınlı mağaza 

oca M. bak b d . . 
ten içinde lOO N ır e estenınde ve bedcs· 200 00 

789 Darağa h. o. lı mağaza. 
L M. M. ~r!ea ıtler c. 11111 ve 113 No. lı 4425,55 2655 33 
r/87 . . 

1. cı gaziler · ki' 
M. M. arsa sıne 1 c. 126 taj No. 1ı 174,90 

r788 K · 

lzmir Komutanlığı ilanları 
İzmir Mst. Mv. Sa. Al. Ko. dan: 

1 - Ankara garnizon birlikleri için 200,000 kilo koyun 

2 

etinin 18 Mayıs 937 Salı günü saat 15 de kapalı 
zarfla eksiltmesi yapılacaktır. 

Koyun etinin tutarı 70,000 lira olup muvakkat teminatı 
4750 liradır. 

3 - Şartnamesi 350 kuruş mukabilinde Ankara levazım 

4 

1 

2 

amirliğj Sat. Al. Komisyonundan alınabilir. 
isteklilerin Ticaret odasında kayıtlı olmaları şart ol· 
makla beraber 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü mad· 
delerinde ve şartnamelerinde yazılı vesikalarla birlikte 
teminat ve teklif mektuplarrnı ihale saatıııd3n bir sa:ıt 
evvel Ankara Levazım amirl?ği satın alma komisyonuna 
vermeleri. 1 5 9 13 1340 

lzmir Mst. Mv. Sa. Al. Ko. d~rn: 
Ankara Garnizon birlikleri için 325,000 kilo sığır eti· 
nin 17 Mayıs 937 Pazartesi günü saat 15 de kapalı 
zarfla eksiltmesi yapılacaktır. 
Sığır etinin tutarı 81250 lira olup muvakkat teminat 
parası 5312 lira 50 kuruştur. 

3 - Şartnamesi 406 kuruş mukabilinde Ankara Levazım 

4 
amirliği satın alma komisyonundan alınır. 
isteklilerin Ticaret odasında kayıtlı olmaları şart ol· 
makla beraber 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü mad-
delerinde ve şartnamelerinde yazılı vesikalarla birlikte 
teminat ve teklif mektuplarını ihale saatından bir saat 
evvel Ankara levazım amirliği satın alma komisyonuna 
vermeleri. 1 5 '.J 13 1341 

İzmir Mst. Mv. Sat. A\. Ko. dan: 
1 - Kırkağaç kıtaat ihtiyacı için (72000) kilo un, kapalı 

zarf (36000) kilo arpa, (14000) kilo bulgur açık ek-
siltme suretile alınacaktır. 

2 - Unun tahmin bedeli (9360) lira muvakkat teminaıı 
(702) lira, arpanın tahmin bedeli (1800) lira muvak· 
kat teminatı (135) lira, bulgurun tahmin bedeli (1680) 
lira muvakkat teminat parası (126) liradır. 

Unun ihalesi 12/5/937 çarşamba günü saat 16,30 da 
kapalı zarf, arpa ve bulgurun ihalesi 12/5/937 çar
şamba günü saat 16 da açık eksiltme suretile Kırk· 
ağaç satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Şartnameleri her gün Kırkağaç satın alma komisyo· 

5 
nunda görülebilir. 
Eksiltmeye gireceklerin ticaret odasında kayıtlı olma
ları şart olmakla beraber 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3 üncü maddelerinde ve şartnamelerinde yazılı vesika
larla birlikte un için teminat ve tekl!f mektuplarını 
arpa ve bulgur için teminat makbuzlarını ihale saa· 
tından en geç bir saat evvel Kırkağaç satın alma ko· 
misy~nuna vermeleri. 22 27 1 7 1240 

lzmir kadastro komisyonun
dan: ~ arantina M · k 

(790 57/I,57/2,57İ3
1;7~le namidiğer Mitat paşa c. Kadastrosu bitirilen Çorakkapı mahallesindeki gayri men· 

hoca 766 d ' 4,5715 kapı No. lı ve kadas- kullerin saha ve şekillerini gösterir paftalar la kimlerin adlarına 
M. den k·ı· a an.ı_n 1 parselinde 1790,25 M. kayıt edildiğini ve ne kıymette olup ne kadar harç tahakkuk 

ı ıse muste Tt ] 
nı1 . e.tre M. mahalli~ (~OOı a 1

1
. o)an ko~~ların-670 ettirilmiş olduğunu gösterir cetveller Yıkık minarede Saçmacı 

ının 1120 M ıra ve ılıse mahal- hamam !'okağında Kadastro dairesinde asılmıştır. 2613 sayılı 
Yukarıda 1 · olarak (1000 lira).. yasa hükümlerine göre bu cetveller iki ay asılı kalacaktır. Bu 

ı yazı ı emval· "lk" 
.. azı 1 olanlarda .. 10 mu ıyetleri hizalarında nakit ile askı müddeti içinde gayri menkullerin teshil olunan mevkile-
denmek üzeren] ~ay~.151 bedeli ikinci tertip tasfiye vesikasile rine veya miktarlarına veya ş~killerine veya harçlarına veyahut 
u~. ihalesi 13/5/gf~n müddetle açık arttırmaya konulmuş- sair her hangi hususlara bir itiraz varsa İzmir Kadastro ko-

ılli Emlak Müd" 1 .... Perşembe günü saat 15 dir. Alıcıların misyonuna bildirmesi ve aksi halde yapılmış olan kadastro 
ı • ur uğunc müracaatları. 1308 işlerinin kat'iyet alarak tescil olunacağı ilan olunur. 13344 

H ~'lk. Yün Mensucatı Türk Anonim Şirketi 
;;,.,,, J)O"'"'LI' ~ ~ ı nar K '!~aş Fabrika 

KAltıLA:'\ KliMA~l.AH 

Sayta7· .. 

lzmir Kadastro Komisyo-.., 
Jnandan: 

Göztepe mahallesinin Mesire sokağında 10-8 eski, 8 tar 
sayılı· ş'imalde Mesire sokağından 6 tajlı Hasanın evi, garP.ta l 
7 tajlı Recep • ve hissedarlarının evi, cenupta kısmen ç.ıkn>ıaz.! 
yol ve kısmen Maliye hazinesine ait arsa ile çevrili bulunan 
ev senetsiz olarak mübadeleye tabi Rumlardan Mariyadat:ı ı 
kalma diye hazine adına kadastrolanmıstır. Bu yerle alakadar 
ve bu yer üzerinae ayni bir hakkı bulunan kimse .vars~ !lanı 
tarihinden itibaren iki ay içinde tasarruf vesikalarıle bırlıkte 
lzmirde Sıçmacı hamam sokağında 20 No. lı dairede Kadas·
tro müdürlü~ü veya komisyonuna müracaatları !uzumu 2613, 
sayılı kanunun hükümlerine göre ilan olunur. 1320 , ' Gazi Bulvaranda 

lzmir Sağlık Evi 
Müessis ve Müdürü 

Dr. Operatör Mitat Baran 
Yen iden inşa ve tesis edilen bu hususi hastane her türlü 

asri techizatı fenniye ve konförü muhtevidir. Hasta kabu· 
!üne başlamış olup gece ve gündüz daimi doktoru bulunur. 
Müessise müracaat edecekleri her an kabul eder ve hastalar 
arzu ettikleri hekımler tarafından tedavi edilirler. Tele. 4070 

il Daimi Encümeninden: 
l 96 Lira açık tutarlı Küçiik Salepçi oğlu hanının elektrik 

tesisatı 15 gün müddetle açık eksiltmeye konulduğundan istek· 
!ilerin 17 /Mayıs/937 Pazartesi günü saat 11 de il Daimi Encü· 
menine başvurmaları. 1337 

lzmir Ziraat mektebi müdür
lüğünden: 

Kayısı ve Hindelması mahsulüne gününde talip zuhur etme· 
diğinden 3 151 937 pazartesi günü saat 15 te pazarlıkla iha· 
lesi icra edilmek üzere müddetin bir hafta uzatıldığı. 1329 

Menemen urbaylığından; 
Urayımıza ait iki ton sikletinde hurda demir pazarlık usu· 

lile satılacağından talip olanların 3 151 9:17 pazartesi günü 
belediyeye müracaatları ilan olunur. 1336 

fzmir ikinci Hukuk mahke- ittihaz olunacağı H. U. M. K. 
mesinden: tebligat faslına tevfikan t~bliğ 

İzmir Karataş Aras so. 36 makamına kaim olmak uzere 
No. evde mütekaid Ali Ulvi ilan olunur. 1331 
tarafından ayni evde mukim 
karısı Niyazi kızı Hatice aley
hine açlığı boşanma <lavasın· 
dan dolayı müddeialeyhe çı· 
karılan davetiyenin müddcia· 
leyhin ikametgahını teı kle cl
yevm nerede olduğu biljnemc· 
diğinden ve zabıtaca yapılan 
tahkikat müddeialeyhin ika· 
metgahının meçhuliyetini tc
yid cylediğinden davacının 
islcğile bu babtaki tebligatın 
iJanı>n icrasına ve arzuhal su· 
rctile davetiye verakasının 
mahkeme divanhanesine tali
kine ve ;tahkikatın 17 5/937 
Pazaıte.si gününe bırakılmasına 
karar verildiğinden yazılı gün· 
de saat 11 raddelerinde tah· 
kikat hakimi huzurunda müd
deialeyhin esaleten hazır bu
lunması veya bir vekil gön· 
dermesi lüzumu aksi takdirde 
hakkında gıyaben muamele 
yapılmak üzere gıyab kararı 

Ahkamı şahsiye sulh hukuk 
mahkemesinden: 1339 

lzmirde Göztepede Tram· 
vay caddesinde 832 numaralı 
evde oturan ve ltalya devleti 
tabaasından 1858 doğumlu 
Marios Bıracıotti ve Thalasso 
kızı Elizabetin oğlu Jans M. 
Bıracıotti 16/ 12/936 tarihinde 
(ilmüş ve noterde mahfuz olan 
vasiyetnamesi mahkememize 
25 1 '937 tarihinde verilmiş 
ve bir sureti h:mirde İtalyan 
devleti konsolosluğuna tebliğ 
olunmuştur. 

Vasiyetnamede ismi geçen 
kardeşi Bırnciotti Edmonurı 
ve varsa diğer varislerinin 
ikaıncthahları malum olmama
sı itibarile medeni kanunun 
537 nci maddesi hükmüne 
tevfikan ilan tarihinden itiba· 
ren üç. ay zarfında veraset 
ilami le- mahkememize mü raca· 
at etmeleri ilan olunur. 
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Vapur Acentası Ucuz, taze ve tenıiz ilaç çeşidleri = 

ROYAL NEDERLAND 
KUMPANYASI 

Başdurak büyük Salepçioğlu hanı karşısında 

S/S "GANYMEDES,. va· -
puru 20 Mayıs 1931 de bek- = Hamcdö Ntü~lhlet Çançaf' = 
lenmekte olup AMSTERDAM, - = 
ROTTE.RDAM veHAMBURG -s hh 
lim·:~;~;~tk~;,~~~· § ı at Eczahanesi~ 
LINIEN KUMPANYASINfN - -

SiS "GUNBORG,, vapuru E d b J = 
30 Nisan 937 de limanımıza = D e U UDUfe = 
gelerek ROTTERDAM, HAM •flllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll• 
BURG, GDYNIA ve SKAN
DINAVIA limanlarına yükle· 
yecek. 

MiS "ERLAND,, motörü 
28 Mayıs 937 de beklenmekte 
olup ROTTERDAM, HAM
BURG, GDYNIA ve SKAN
DINA VIA limanları için yük 
alacaktır. ---SERViCE MARITIME RU· 

MEN KUMPANYASININ 
S/S "SUÇEAV A,, vapuru 

19 Mayıs 937 tarihine doğru 
beklenmekte MALTA, MAR
SIL YA ve CENOVA liman· 
ilan için yolcu ve yük kabul 
eder. 

Yolcu ve yük kabul eder. 
ilandaki hareket tarihlerile 

navlunlardaki değişikliklerden 
acenta mesuliyet kabul etmez. 

!)aha fazla tafsilat için ikin
ci kordonda Tahmil ve Tahliye 
binası arkasında FRA TELLi 
SPERCO vapur acentalığına 
müracaat edilmesi rica olunur. 

Telefon: 4142/4221/2663 

Olivier ve 
Şürekası 

Limited 

Vapur Acentası 
Tel. 2443 

THE GENERAL STEAM 
NAVIGATION C. LTD. 
•ADJUTANT,. vapuru ni· 

san nihayetinde gelip LON· 
DRA için yük alacaktır. 

Tarih ve navlunlardaki de· 
ğişikliklerden acenta mes'u· 
livet kabul etmez. 

"UMDAL,, Umu
mi Deniz Acenta. 

lığı Ltd. 
Hellenic Lines' 

Limited 
"BELGION,, vapuru 13 ya

hut 14 Mayıs beklenilmekte, 
ROTTERDAM, HAMBURG 
ve ANVE.RS limanları için 
yük alacaktır. 

"TURKIA,, vapuru 28 ya· 
but 29 Mayısta beklenilmekte, 
ROTTERDAM, HAMBURG 
ve ANVERS limanları ıçın 
yük alacaktır. 

PHELPS LINE 
PHELPS BROS & CO INC. 

"ARYLENSEN,, vapuru 28 
nisan beklenilmekte NEV
YORK limanı için yük ala· 
caktır. 

"JACOB CHRISTENSEN,, 
vapuru 20 Mayıs beklenil
mekte NEV·YORK limanı 
ıçin yük alacaktır. 

___ y_ a~!_nda ·~ıkıyorı 

........ , ................................................... .. 

ızınir g11zete· 
lcriolle çalı:an be~ 
muharrir arkaıla · 

şın baıırl:ımakta 

olduğu bu mii· 
k.enımel es c r ıl e 
Egenin tarihi, co~· 
rafi malumatını, 

istihsalat, ihracat. 

kültür, bayındır· 

lak hareketlerini 
bol resimli olarak 
bulacaksınız • 

W. F. H. VAN-
Der ZEE& CO. 

V. N. 
DEUTSCHE LEVAN

TE LINlE 
G. M. B. H. HAMBURG 
"LARISSA,, vapuru 12 Ma· 

yasta bekleniliyor. ROTTER
DAM, BREMEN ve HAM
BURG için yük alaeaktır. 

AMERICAN EXPORT Ll
NES 

The EXPORT STEAMSHIP 
CORPORATION 

"E.AMINSTER,. vapuru 29 
Nisana doğru bekleniliyor. 
NEV-YORK için yük kabul 
eder. 

"EXTAVIA,, vapuru 10 
Mayısa doğru bekleniliyor. 
NEV-YORK için yük alacaktır 

PiRE AKTARMASI, SEYRi 
SEFERLER 

"EXCAMBION,, vapuru 7 
Mayısta NEV-YORK ve BOS
TON için PIREden hareket 
edecektir. 

"EXCHORDA,, vapuru 21 
Mayısta.NEV-YORK ve BOS
TON için PIREden hareket 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 

BUCAREST 

Birinci Sınıf Mutahassıs 

Dr. Demir Ali 
Kamçı oğlu 

Cilt ve Tenasül hastahk
ları ve elektrik tedavisi 
fzmir · Birinci beyler sokağı 
Elhamra Sineması arkasında 

T~lefon : 3479 
............... 1 ...... 

LIVERPOOL 
,,JESSMORE., vapuru 9 

Mayısta beklenileniliyor. Ll-
VERPOOL ve ANVERS li
manlarından yük tahliye ede· 
cek ve BURGAZ, VARNA, 
KÖSTENCE, SULINA, GA
LA TZ ve IBRAILE limanla
rına yük alacaktır. 

"INCEMORE,, vapuru 30 
Mayısta bekleniyor. LIVER-
POOL ve ANVERS limanla
rından yük tahliye edecek ve 
BURGAZ, VARNA, KôS
TENCE, SULINA GALATZ 
ve IBRAILE limanları için 
yük alacaktır. ---soc. ROY ALE HONG-

Çal asliye hukuk hakimli- TUrkçe-
ğinden: Fransızca 

Çal ilçesinin Akdere kö-
yünden saraç Halil o. Meh· 
met Ali tarafından o köyden ka
rısı Hasan kızı Hatice aley-

Bu kadar mil· 
kcnımcl bir eser, 
Egctle ilk cldıı 

çıkıyor. Egedeki 
a~arıaıiko, hara· 
bdcr, nwşlıur şc· kl'ıt:~iiiıl 

hine açılan boşanma davasına hirlcr haklmıda • 

aid olbaptaki istida karısı ar.ıııılaıı uı:ıhimat 
Mezburr, Hatice, Muhik bir 
sebep olmaksızın evini terk 
ettiğinden boşanmasına karar 
verilmesini havi olup mezbure 
Haticenin tebliğata salih ika
metgahı meçbill bulunduğun· 
dan ilanen tebliğatın icrasına 
lüsum görülmüş ve muhake· 
melerinin 25/5/937 salı günn 
saat 9 da icrası tensip kilın-

mış olduğundan mezbureenin 
yevmi muayyende Çal hukuk 
mahkemesinde hazır bulun
ması veya vekil göndermesi 
ve on gün zarfında itirazı 

varsa bildirmesi aksi halde 
işbu ilanın tebliğ makamına 
kaim olacağı ilan olunur. 1235 

lııı t•11crılı! kolııy· 

!'.ı buluııaı·;ığı gi· 
bi yerli ve t•ruc· 
bi bütün ınüe. C· 

sclcriu, hau .ı kii· 
çük esnafm (lulıi 

uJreslcr i lıuluııa· • 

caktı r. 
E-.airı ı cıtibi· 

ne Tit·arct mat· 
baıı.sııııla hnşlıııı

m ı ş ı ı r. Taf~ilat 

Anadolu matbaa

sımla 2776 tele· 
fon numarnsmdan 
ııhnabilir. -! ıı 111111ııı111111111111 ıı ııı !!:t D 0 kt 0 r -
~ A. Kemal Tonay 

ROISE DANUBE MARI- ~-~-----• 
TiME Acele satılık 

- Bakteriyolog t1e bulaşıcı, salgın hastalıkları 

Birinci Sınıf Mutahassısı 
"DUNA., vapuru 12 Ma- - (Verem ve saire) 

yısta bekleniliyor. BELGRAD, değirmen - Ua uıahanc istasyonu karşısındaki Dibek sokak başınıla 30 eayılı 
NOVISAD, BUDAPEŞTE, H I f l _ ev ve muayeurlıan~siııde sahalı saat 8 dı>u ak~am saat 6 ya 
BRATISLAVA LINZ ve Vi- a i aa iyette yüz yirmi = kaı1nr haMulnrım kalıııt ecler 

y ANA için yük alacaktır. santimlik çift taşlı ve 27 • lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllll Telef on: 4115 111111 
beygirlik f ngiliz nasyonal 

DEN NORSKE MIDDEL- markalı mazotla müteharrik )zmİr kadastro komİsyODU 
HAVSLINJE motoru ve bir tuz taşı ve d 

"DUROSTOR,, vapuru 2 O S L O bir arpa ezme makinesi ve an: 
Vapurların isimleri, gelme ''SARDINIA ot .. ü 22 K d l b 1 1 B il k h IJI' Mayısa doğru bekleniliyor. " m or muafiyet ruhsatnamesini ha- a astrosu yapı mağa aş anmış o an a ı uyu ma a,.111 

tarihleri ve navlun tarifeleri KÖSTENCE, SULINA, GA- Mayısta PiRE, ISKENDERI· · d k' · k 11 1 b gay · k 11 rde ay · h kar. iz değirmen acele ve ehven sın e t gayrı men u er e u rı men u e na a tJO 
hakkında bir taahhüde girişi· LATZ ve GALA TZ aktarması YE, DİEPPE ve NORVEÇ fiatle satılıktır. bulunanların Yıkık minarede. Saçmacı. ~amam. .sokağında il' 
lemez. limanlarına hareket edecektir. I No. lı binada Kadastro komısyonunun ılan tarıhınden 15 g TUNA limanları için yük ala- znıirde Kestane pazarın- ı,ıt 

Birinci kordonda 11 UMDAL,, caktır. Vapurların isimleri gelme da 22 numarada makineci sonra her hafta salı, çarsamba, perşembe günleri müracaat .. 
UMUM( DENiZ ACENTA- tarihleri ve navlun tarifeleri ve müracaat etmiyenlerin ayni hakları 2613 sayılı kanun biJf 
LICI LTD. vapuru acentalı- JOHNSTON W ARREN bakında bir taahhüde girişi- ve tornacı Raşid ustaya kümlerine göre komisyonca hasıl olacak kanaata göre kar' 

LINIES L müracaat. 1345 
tına müracaat edilmesi rica •-..;~~~~T~D;m. ---~le~m~e~z.~T~e~le~fo~n~N~om;. 'l.;00~7~2;;00~8 .:==========·~~v:e~t:e:sb~i~t ~o~lu;na~c~a~ğı~ila:n~ol~u~nu~r~. -------~-~~ 
olunur. • 1J 

Riz binasında No. 166 Pu·· rı·en Şahap Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. o kadar zararsızdır ki gebelere, kalp, b6 
Telefon : 3171 rekleri rahatsız olanlara bile Doktorlar bunu tavaiye ederler. 


