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ekonomik 

-------Hükümdarlar, 12 pare top atılmak sur 
tile ve büyük merasimle uğurlandılar 

Kral ve kr~li<;e, bilahare hal 
yan mekteplerini de ziyaret etmiş 
}erdir. 

Budapcşıe, 22 (Rad)o} - hal 
ya Hariciye Xazira Kont Ciaoo Ma 
caristan Brşbııkacı H. Darani il 
Hariciye l\"ıızırı B. Dckanyayı zi 
varet etmiş ''e merkezi A vrupay 
~lakııdar eden bilumum mesai 
hakkında uzun müddet konu~uıu 

tur. Her ili taraf diplomatlara, ta 
bir fikir birliğinin mevcudiyetin 
kani olmu~lardır. 

Budape~te, 22 (Radyo) - ha 
ya kral ve kraliçesi, Lugiln l\Jaca 
kiliselerini ziyaret ettikten sonr 
!!araya avdet etmişler \"c bir mil 

det haraları gezmişlerı.lir. 
Hükümdarlar, prcnl!es Mary 

ile maiyetleri ve Hariciye .;\azı 
Ciano refakatlerinde oldukları ha 

Kahraman süvari/erimiz 

Artırma kurumu 
kongreai toplandı 

de saat 19 tla Ma<"arietan payita 
ıım terkeylcmiolcrdir. Yollard 
asker, mektep talt:Lesi ve binlere 
halk kendilerini uğurlamıştır. Kra 
Naibi Amiral llorti, .Macarista 
ricali, Almanya, Avusturva ve Y 
goelavya sefirleri ile İtalyan kol 
ni~i. hü\:ümdarları istasyonda uğu 
lamışlardır. Bandolar, Macar v 
İtalyan martı çalmakta idi. Hüküm 
darlann ayrılışında 12 pare to 
aulmııtır. 

\ekil irnwt lniinü dün akşam ı•ks· 
presle Parisıen ge~miş, jsııı voncla 
Paris büyük elçimiz Sund DaYaz 
ile Yunnn ve Uomanya elçileri se· 
fııretiwiz ve O·mııulı düyunu umu· 

miye erkıloı tarafından scltmılanmıı 
,.c uJlurlanmıetır. 

Cenevre, 22 (A.A.( - Ana· 
dolu Ajansının hnsu~i muhabiri 
bildiriyor: 

S. M. Emanuel 

Yeni Bulgar kabinesi 

Budapeote, 22 (Radyo] - İtal· 
ya kral ve kraliçesi ile prenses 
Marya refakatlerinde Hariciye Na· 
zın Kont Ciano olduğu halde bu· 
radaki İtalyan tebaasını kabul et· 
miolerdir. Kral, bütün tebaa.sının 

vaziyetleri hakkında izahat almıştır. 
Yeni kabine partilere 

Alet olmıyacaktır 
~Sonu 3ncüsahi/ede 

Şimal Kutbunda 

rilco izahatı dinlemiştir. 

B. Kö c h aııof, lıükfııneıin 
takip cdc('eği Sİ) aset hokkınıla 

millete bir lıcynıınome nc~rcdec<·k 

hüklınıeıiu, hiçlıir vakit siyasi pıır· 

tilcrin emellerine nlı•t ohıınıyaı·a· 

ğıııı .. e vorıileriıı iisliinıle çalı;aca· 

ğını lııldirecektir. Krııl lloris, yeni 

\."' Tavyareci Voldopiano 
t<U!i ucayr cayıı ıı uuL ~..ıuc: 

G. Kizım Ôzalp 

sine dikmiştir Ankara, 22 [A.A.] - Ulusal 
ekonomi ve artırma kurumu kon· 
gresi. kurum bafkanı ve Milli Mü· 
dafaa Vekili Kizım Ôzalpın reisli· 
~inde Halkevinde toplanmııtır. Bir 
ikinci reis. iki Utib seçildikten 
sonra M>n iki yıllık çalııma raporu 
ve blinçolurla varidat ve aarfiyatı 
ihtiva eden hesab raporlan tetkik 
edilmiş, merkezi umumi ibra olun· 
duktan sonra 937·38 senelerine aid 
büdçeler kabul edilmittir. Eski 
merkezi umumi azaları yeniden 

------~---~----~~--Beş Rus tajyareıinden biri, tarihte üçü 
cü defa olmak üzere Şimal kutbunda uç 

S. M. Boris 
nazırları kabul etmiştir. Eııki na· 
zırlar, baoka<"ılık ve ticaret işlerile 
nıe~gul olncaklanlır. 

Yeni nazıllar, eski nazır arka· 
da~lıırıoa bir ve<la ziyafeti vermiş· 
lerdir. 

seçilmit ve yedek aralıklar intihabı 
yapılmıştır. 

Kongre Reisicumhur Atatürke, 
Kamutay baıkaoı Rendt.ya, Başba· 
kan lnönüne, Parti genel sekreteri· 
ne bağlılık, sevgi ve saygılannın 
bildirilmesini ittifakla kabul et· 
miştir. 

Bundan 8Qora ıubelerden gelen 
dilekler okunarak bazı kararlar 
ittihaz ve faaliyet raporu üzerinde 
müzakerelere devam olunmuotur. 

Arnavudluk isyanı 

Asilerin bulundukları 
yerler çok sarptır 

--------
Arnavudluğun her tarafında kral 
)~lehine mitingler yapılmaktadır 

Delı;raıl, 22 [RadyoJ - Vreme 
:ı:ı;nleleeıi muhabiri Aruavudluk Da· 
·bili) e .:\azırile Tiranda görüşmüo 

w i yon hakkında hr.yanat almıotır . 
~ıızırın söyledi~ioe göre, asilerin 

hertürlü tedbirleri aldığı için ita· 
ra ve deniz yollanndan aıilerin 
baıka memleketlere kaçmalanna 
ihtimal verilmemektedir. Arnavud· 
loğun hertarafıeda kral ve hükd· 
met lehine mitingler yapılmııtır. 
-------

Moekova, 22 (A.A.) - Akade· bur VoldopiaOO\' tarafından sevk 
mi asasından Otto Smit t11raf1ndan dilmekte olan tayyar" kutbun 
eevkedilmekte olan havai ıimal s•· kiloınctre kadar ilerisinde Ameri 
ferine çıkan bet tayyareden biri cihetinde bir buz kültesinin üstü 
dün saat 11,10 da tarihte üçüncü konmu~ ve oraya kırmızı ipekt 
defa olmak tizere ıimal kutbunun Stalinin resmini taşıyan bir bayr 
üzerinden uçmuştur. 

Sovyet tayyarecilerinden meı_· _çekmiotir. 

Üçok-Galatasaray maçı 

Galatasaray , dünkü oy 
nu 3-7 kazandı 

lzmirli oyuncular, o;unun sonları!1a dı 
ru çok güzel bir oyun verdıler 

Üçok 

l b 1 22 (H 
• muha- kım da karşılıklı dizildiği 

stan u ususı k elelıaşm Etem Toto, hükumet kov· 
Yelleri tarafından tak.ip edilmek· 
te<lir. Aeilcrin huluııduk.lan yerler 
çok yüksek da~lar, geçilmez ve 
a~1lwaz gec;idlerdir. Mühim askeri 

Paris sergisini M. Lebrun 
bizzat açacak 

b
. . . d ') _ Bugün Taksim kit şu oyunculardan teşe 
ırımız en Ü . . 

d d Galatasaray- ç· etmıştı. 

ku~vetler, üç yoldan takibe df"vam 
etmektedirler. Henüz asilerin izine 
teenılüf oluomamı~tır. Asilerin, en 
mühim ve earp ge<;idlerde yer tu• 
tarak müsademeye hazırlandıkları 
tahmin ediliyor. 

Paris, 22 (Radyo) - Frans~ 
cumhurreiıi B. Lebrun. pazarteeı 
günü büyilk merasimle Pariı ser• 
gisini açacaktır. Reisicumhur, 1Cr• 
gide hazır bulunacak olan BatTekil 
B. Leon Blumla diğer bO.tün na• 
zırlar ve ecnebi devletler eefirleri 
tarafından karıılauacaktır. 

sta yomun a O 
ok takımları karşılaşmışlardır. ?ok. takı~ı: . .. 
Galatasaray takımı, üçe karşı A Hılmı, Alı, Zıya, Şu 

d" golle galip gelmiştir. Mü· Adil, Mehmed, Kemal, S 
yebı k k heyecanlı olmuş· Saim, Mazhar, Namık. 
sa a a, ço k 
tur. Hakem, Beıiktaş spor ku· Gal~tasRaray ~a Lı.ı_n;. Ek 
lübü antrenörü Bay Refik Os· Sacıd, eşa '. ut ı, r 

l> .bomba attılar .. 
1''rllık arıs, 22 (Radyo) - Korboda 

oya uıenıub tayyarelerin bu· 

altlarında müdafaa tertibatı 
güııkii honılıardımnnıod.ı nıüdhit 

hasarat olıııu~tur. Tıın:ırderiıı at· 
tıklısrı hamhalurdan bazılurı, Fran
sanın Serbcr kasabasına ıl!işmüştür. 

Bir çocuk yııralıınmış H' lınlk, bü· 
yük bir heyecanla kaçı~mıştır. 

Bir şayiaya gfir<', aeilel' dün 
akşam Yunanistan hududuna yak.· 
l111mıılardır. Maamaf ih bökümet 

Açılma meruimi, aon deret.,. 
mutaDtuı olacaktır. 

d S Yirciler tribünlerle Hayrullah, Suavı, Necdet, 
man 1. e • S 4 .. h ·ı d 
sahayı doldurmuşlardı. iki ta· - onıı ncu ıa ı,~ 
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Şahsiyet terbiyesi 
İnsanın şu yeryüzündeki hayatının gayesi: kendi derinliğindeki 

iyilik, doğruluk ve güzellik yaratma kudretlerini uyararak bunları cemi· 
yetin ilerlemesine gittikçe daha kuvvetli amil yapabilmektir. 

Bu kudretler, iıı!'ana, dünyaya gelirken armaAan edilmit değildir. 
Ana, baba ve okul da hnp hazır veremez. Bu kudretler, ineanın şahsi· 
yetini teşkil edcrki ancak: insanın eşya, hadise, insanlar ve fikirlerle 
temasa gelınesi, gittikçe artan hayat tecrübeleri ile meydana gelir. Ve, 
dikkat edilirse, ömrün sonuna kadar hcrgün biraz daha artar. Şahsiye· 
timizio tekfimülü için münhani çizmek istersek bu hallın daima yüksek 
istikamette olmadı~ıoı görürüz. Hat, hazan uzun müddet hiç yükselmez; 
olduğu yerde kalır. Bazan gerilemeler bile olur. Bunun içindir ki e.!lki· 
ler şöyle derdi: 

İnsan, beşer 
Yoldan şaşar 
Üçer, beşer 
Hata işler 

Yalnız dikkat etmelidir ki bu hatalar, hiç olmazsa, bilmekeizin düş· 
tüğünıüz hatalar olsun. Bilinince bir daha yapmamak için azmimiz sa~· 
lam olsun. ' 

İyilik, doğruluk, güzellik kudretlerimizi artırmak suretile şahsiyeti· 
mizi tekllmül ettirmek demek: kendiı:nui fethetmek, kendimizi fena in· 
siyaklann tetirinden kurtarmak, aydınlık \'e enerjide daima yükselmek, 
ikinci doğo~ demektir. Fakat buna ancak: hatalanmızı düzeltme yolun
da yüksek bir niyet ve hu hususta gittikçe artan bir mücabede ile nail 
olabiliriz. En büyük mücahede: seciyemizi yükseltme işinde, fena insi· 
yaldanmı:ı:la olan çarpışmadır. Bir insan, bu noktaları anlayıb inanma· 
dıkça, onda feyizli bir şahsiyet hayatı henüz başlamamış demektir. 

Şah@iyet teşekkül etmedikçe, kendimizi fethetmek imkansızdır. Şah· 
siyet nedir? - Statik. değildir. Kuvvetlerimizin dinamik muvazene ve 
armonisidir ki, hemen daima bunu (yeniden muvazene ve ahenldendir
mek) gerektir. Bizde iki çeşid kuvvet vardır. Bu iki türlü kuvvet, çok 
lere biribirile çarpışma halindedir. Bazan da elele \'ermit bir haldedir. 
Kuvvetlerin birinci nevi: ineiyak ve ilca kuvvetlerimizdir. Bu nevi kuv· 

:vetler, çoccıklarda pek şiddetli bir halde olub bunlar bir cemiyet hayatı• 
nın istediği durumlara hentiz intibak edemezler. Bu ilca ve insiyaklar, 
çocukta, bütün terbiye edilmeai devresi süresince, düzeltilmeğe ve 
(süblime : ili) edilmeğe muhtaçtır. Terbiyenin vazifeei budar: Ham 
kuvvet olan insiyak kuvvetlerini, yükseltib kıymetlendirmek .. Ham mer
merden kıymetli ve güzel heykeller yapmak ... Tllrk filezoflanrun en 
büyflklerinden olan Konyalı Celileddio; bu maksadla: 

Ger aenk.ü sabrı vü mermer ıevi 
Ger beıahihi dil resi gevher oevi 

"Ta:, kaya ve mermer bile oban, arif bir terbiyeciye ulaşusan cev· 
her olursan,, der. 

İkinci nevi kuvvetlere: (Medenileştirici kuvvetler) diyebiliriz. İnııanm 
terbiye ve kültilr derecesi, bu nevi kuvvetlerin insiyak ve ilca kuvvetle
rini yenebilmesile ölçülür. Şahsiyetini terbiye etmi~ insanda, bu iyi 
kuvvetler öteki fena kuvvet \"e ihtiraalan yener. 

(Medenileştirici kuvvetler): Yüksek hisler, hassae vicdan, yüksek se· 
ciye ve tam zekfi.dır. 

Bu bakımdan ineanlan tasnif edersek başlıca fiç mnıfa girerler: 
1 \ l'\.fo~o"H •• ..; .. ;,.; lrnvvAtlo...;\ aeJ.ılan•wn• nl •• l,. ç._,. .:-,.-! •. ~1_.J,,. __ _ 

2) İlca ve insiyak kuvvetleri ayakta o]ub vicdan ve akıllannı 
@ueturaolar. 

3) İkisi ortasında bocalıyanlar. 
~ötü insi~a~ları: Karanlık: mP-denileştirici kuvvetleri: i"\ ur içinde 

ıemaıl e~er. 1çımızde bu nur ile zulmet daima çarpışma halindedir. Mü· 
cadelelerın e~ büyüğü, ~öylece içimizde olmaktadır. Galebe kah (nur) un, 
Ub (.r.ulm.et) ın olu} or. Şahsiyeti tam te~ekknl etmio inıanlarda iee [nur}, 
~e~~n daıma galebe eder. Ayak sürçmesi azdır. Göıılümüze, jmedenileş· 
tmcı kuvvet) Ier, n~r inmek için, onu ilk önce kör ilca ve insiyaklar· 
d~n kurtan~ t.erte~ız yapmak mecburiyetindeyiz. Nur, yüksek hisli, 
yükeek secıyelı gonüllere iner. Her cemiyet, böyle (nurJ Ju insanlara 
muhtaçtır. Çiiııkü bunlar, cemiyetin en feragatli ve fedakar ferdleri olnb 
<::miy.et için daimu iyi, doğru ve güzel ~eyler ararlar ve yaratırlar. Ter· 
hıyeoın en üst \"azifcsi de budur. 

Satlhk adalar 
lngilterede f skoçya sahille· 

rinde mevcud adacıklardan 

beş• satılıktır. Bunların en 
küçüğü olan Ensoy adacığı 

Rahmi Balaban 

tılmıştır. Geçenlerde muhnik 
gazle mahkum idamı Litvan
yada yapılmıştır, 

' Bugün doğacak 
çocuklar .. ancak yedi kilometre murab

baındadır ve bunun fiati 100 
İngiliz lirasıdır. Bugün, zührenin tesiri altında 

ı kalacak ve gençler için görünüş 
100 ngiliz lirasına bir nevi itibarile çok zevkli ve ıuesud ge· 

hükümdarlık satın alınmaz mı çecektir. Fakat bugünün zevkleri-
hiç? nin bir kısmının acı akıbetleri 

Muhnik gazle idaml vanhr; bunların bir kısmı, hemen 
bugünün ak~aınında tt>celli ede-

Her memleketin kendisine cek ve bazı facialar bile olacaktır. 
mahsus bir idam usulü var· Bir kısmı da, uzak atileri bcrhad 

ANADOLU 

Sümerbank 
umum müdürü .... ~----
Salı günü lzmire 

geliyor 

Türk cezakanununda tatili azuv meselesi 

Bütün hakim ve avukat
ları ·alakadar eden rapor 

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

Yüzde yirmi beşten fazlası 
tatili uzuv sayılacak 

23 l\fayıs 937 _,, 

İ. Hakkı Veral 
Bu sabah Aydına 

gitti 
Evelki akşam Ankaradan 

şehrimize gelen üzüm kurumu 
müdürü B. lsmail Hakkı Ve· 
ral, bu sabahki ekspresle Ay
dına gidecek, orada yeni teş· 

kil edilmiş olan incir satış 

kooparatifleri işlerile meşgul 
olacaktır. 

B. lsmail Hakkı Veralı ak· 
şam Aydından dönecek 11e 

pazartesi günü lstanbul yoJile 

Sümarbank umum müdürü 

B. Nurullah Esad, salı günü 
ekspresle lstanbuldan şehrimize 
gelecek ve Nazilliye gide
cektir. B. Nurullah Esad, Na
zilli pamuk dokuma fabrika· 
sının inşaat vaziyetini tetkik 
edecek ve lzmirde de bazı 

----------- Romanyaya giderek kutuluk kt' 
reste işleri için Romanyada 
alakadarlarla temaslarda bu· 
lunacaktır. 

Buca nahiy~sinde oturan etmek suretile bazı işleri ya· 
Hüseyin oğlu Benli Mustafayı parlar. 
bıçakla yaralıyarak bir kolunun Buna göre herbiri ayrıca 
yüzde 30 nisbetinde sakat birer uzuv sayılabildikten baş· 

tetkikler yapacaktır. 

Buca suyu 
meselesi . ···-Belediye reisi Anka. 
radan geldi 

Bucaya getirilecek temiz 
içme ~uyu meselesi için An· 
karaya gitmiş olan Buca be· 
lediye reisi B. Nazım Anık, 
şehrimize dönmüştür. Haber 
aldığımıza göre Bucaya temiz 
su isalesi için yapılacak tesi· 
sata sarfedilmek üzere beledi· 
yeler bankası tarafından lazım
gelen miktarda ikrazatta bu· 
lunulacaktır. 

Hayvan sağlık 
işleri 

Vekalet, neler yapıl
dığını soruyor 

Ziraat Vekaletinden vilayete 
gelen bir tamimde belediye 

ve hıfzıssıhha kanununun mez· 
bahalar mevzuunda belediye· 
leri mükellef kılmış olduğu 
mecburiyetlerden, mıntaka da· 
hilindeki belediyeler tarafın· 
dan hangilerinin yaptırılmış 
olduğu ve bunlardan bilhassa 
hayvan sağlık kanununun 31 inci 
maddesinin tarif ettiği, bele
diye kanununun 15 inci mad
desinin 42 inci paragrafına 
uygun pislik tutmaz, temizlen· 
mesi, yani dezenfektesi müm· 
kün ve hertarafı mazbut hay· 
van pazar yerleri yaptırılmış 
olub olmadığı sorulmuştur. 

Yaptırılmışsa bunların eb'ad 
ve evsafı hakkında, yaptırıl
mamışsa sebebine dair mah1. 
mat istenmiştir. 

Ruhsatsız radyo 
Bir müdür hakkında 

adliyeye şikayet 
edildi 

halde kalmasma sebebiyet ver
mekle maznun Mustafa oğlu 
Mustafanın muhakemesine dün 
şehrimiz Ağırceza mahkeme· 
sinde devam edilmiştir. 

Vak'anın sebebi, iki bağ 
kom~usu arasında mübadil sı· 
fatile mal almaktan doğmuştu. 
Mustafa, kendi elinde bulunan 
'emvali metrukeden bir yerin 
Benli Mustafa tarafından tefviz 
edilmesinden iki komşu, bi ı i
birine darılmışlardı. 

Bir gün Benli Mustafanın 

buğına misafirleri gelmişti, ye· 
mek zamam Benli Mustafa, 
oğlunu su almağa göndermişti. 
Çocuk gecikince Benli Mus· 
tafa, komşusu Mustafanın ku· 
lesinin önüne gelmiş, oğlunun 
içeride bulunması ihtimaline 
karşı seslenmişti. O vakit 
Mustafa, evinden çıkmış: 

- Senin oğlun benim evi
me giremez. Bunu sen bilmi
yor musun? 

Diye bağırarak küfre baş· 
lamış, Benli Mustafa da mu
kabele etmi~, Mustafa bıçağı· 
"' v "t>"f""'t,. R.!'li M ..... ı .. r .. .,. 
sag Kolundan agır surette ya· 
ralamıştı. 

Türk ceza kanununun 456 
ıncı maddesinin ikinci fıkra· 
sına göre mahkemeye sevke
dilen Mustafanın muhakemesi , 
bir huçuk senedenberi rüyet 
olunuyordu. Son celsede bir 
uzvun yüzde otuz beş derece· 
sinde daimi zafa veya atalete 
uğramasının tavzihi için fstan· 
bulda Tıbbıadli meclisinin mü· 
taleasının alınmasına karar ve· 
rilmişti. Meclisten gelen rapor 
dünkü celsede okundu. Gerek 

avukat, gerek hakimlerimiz için 
çok mühim bulduğumuz bu 
raporu yazıyoruz: 

"Kanunun kasdettiği uzuv
dan maksadın ne olduğu belli 
değildir. Tıpta dahi uzvun iyice 
belli bir tarifi yoktur. Mesela 
kol, el ve parmaklar da içinde 
bulunduğu halde bunların her 
biri ayrı ayrı birer uzuv sayı· 
labildiği gibi hepsi birden de 
tek bir uzuv sayılabilir. Çünkü 

Singer kumpanyasının lzmir uzuv herhangi bir belli vazife 
müdürü B. Jakm Bucada bu· ile mükellef ve birkaç kısım· 
lunan evinde ruhsatiyesı"z rad· d .. kk b" b d k an mure ·ep ır e en ıs-

yo kullandığı Posta, Telgraf mı demektir. Bu bakımdan 
ve Telefon Başmüdürlüğünden el, kol ve parmaklardan her 
Müddeiumumiliğe bildirilmiştir. biri ayrıca kendilerine göre 
B. Jak hakkında takibat ya· birer iş yaptıkları gibi hepsi 
rılacaktır. birden de biribirlerine yardım 

'Tele/onJlSl TAYYARE SİNEMASINDA 
Bu akşam 

ka tümürün birden bir uzuv Yeni şarbon aşısı 
sayılmasl da mümkündür. Bu- Ziraat Vekaletince yeni kef 
na göre parmağın kesik ol· fedilmiş olan şarbon aşısının 
ması tatili uzuv olabileceği tatbiki için baytarlardan mü· 
gibi bütün bir kolun da ek· rekkep bir heyet yarın Kuşa: 
sik olması tatili uzuv sayıla· dasına gidecek, bütün köyler~ 
bilir. Halbuki bundan çıka- gezecektir. Heyet, gezeceği 
cak karışıklık çok büyüktür köylerdeki hayvanlara yeni "e 
ve hiçbir zaman bu eksiklik- çok müessir aşıyı tatbik ede· 

ler oiribirlerine karşılıklı ol· ,:;,k•t•ir•.••••••••~t""~ 
mazlar. Bunun iş ve güce kar· gelir gibi görünür. Halbuki 
şı olan kabiliyeti bakımından fıkradaki öbür kısımlar göı 
parmağın eksik olmasının so· önüne alınırsa bu pek çok 
nu tabiatilc bir olmaz. olabileceği gibi yalnız bir 

Bundan başka el ve kolun parmağın uzuv sayılması hl' 
vazifesi tutmak ve buna ben· linde de fıkranın öbür kısıOl· 
zer işler olduğu göz önüne larına bakarak az olur. . 
alınırsa tutmak gibi işleri gö· işte birçok zamanlardanbeı1 
ren yalnız bir kol ve o kolun meclisimiz yaptığı incelemeler 
el ve parmakları olmayıp sonunda vardığı bu sonucl 
öbür kol ile el ve parmak· göre, işe karşı olan bederı 
larının da bu işte görecek gücünü yüzde 25 ine kada~ 
vazifeleri vardır. Bir kolun eksilten arızaları uzvun daiıtı1 

eksik olması tutmak işini ek· zaf ı ve yüzde 25 ve ond~~ 
siltir ise de büsbütün ortadan fazlasını eksiltenleri de tatı 1 

kuldırmaz. Bunun için bu va· uzuv saymağı kabul etmiştir·" 
zifeyi gören iki kol ve elleri Rapor okunduktan son~• 
ile parmaklan olmasına gör~. mahkeme, kararın tefhimi içırı 
... ~;ı; ""'"" "ı ...... t, ;,..; .. ı...~~ :ı.; mubalccmcyi önümüzdeki s~Iı 
kolun birden yok oJması lazım gününe bırakmıştır. : ;dl' 

Jl!~~f azlı.ıGüleç Tirede ·--- -

·n 

Tire, (Hususi) - Valimiz B. Fazlı Güleç, son defa fire 
seyahatinde Kaymakamlarla görüşmüş, kazamıza ait işler üıt' 
rinde tetkiklerde bulunmuştur. Gönderdiğim fotoğrafta, BaY 
Fazlı Güleç, Tire ve Bayındır Kaymakamları ve Parti erkafl1 

ile birlikte görülüyor. 

Tire Idmanyurdu 17 yaşınds 

dır. F ransada kiyotin, fngilte- ve tahrib edecek mahiyettedir. 

rede salben idam, Amerikada Zührevi hastalıklar için en ve ÇOC"·kları 
milsaid günlerden biri <le bugün- " 

elektrik ile idam gibi.. dür: dikkat lazımdır. Bugün gündüz saat ı de matine 
~uhlis Sabahaddin 

Hiç şüphe yoktur ki bunun Bugün doğacak çocuklar ça· tr::!!. ca L IE'A,, TM fi 
en korkuncu ve tabiatile en lışkanlıklan ve zekavetleri ile \\::al U- ~ 

· d . . Ç nazar dikkati celbedece.klerdir. Akıııam 9 <la: Tire, (Hususi) - Tire f dmanyurdu kulübünün 17 inci serıe• 
gayrıme enısı indeki kılıç H k " d d 

ü 6met i~lerinde yüksek mevki. A y ş evriycsi münasebetile kulüb azalarına ve Tirelilere Toptepe e 
ile kafa uçurma ve Almanya- ler kazanacaklardır. D E 300 kişilik bir ziyafet verilmiştir. 
daki balta ile idamdır. Bugün doğacak kızlar, fazi. Matine fiatleri: 75 • 50 • 35 Ziyafetten sonra kulüb mensubini aralarında eğlenceler ter. 

B l letli ve mükemmel aile kadını 
u usu lere şimdi bir de olacaklardır. l\Tumarali mevkilerin /iatleri 100 - 75 - 50 - 35 t~b ~d~Irr.iş, ıni·lli· oyunlar oynanmış, çok zevkli bir gün g~; 

zehirli gaz)e idam usulü ka· \._ ./ Temsillerin sonunda her semte otobüe, Karşıyakaya vapur vardır , rılmıştır. Resmımız, ldmanyurdu gençleri ile davetlilerden bl 
!l_ ___ ~~----~-=~=--===========:::~~~~~~~!!!!!!!!!!!!!i!!~~~~~---~~~~d~ruba aittir. 
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a 
Har b ~am~nla~ıµ d ~ kadın- ";aAkcaı /eg~~ec~k açtı~·:~:;::~~. ~~~:ti:.!:r~.;~ır:~Ju;~u:~;~:~ •• a~:~n~: 
ı 

.r ~ '' bol miktarda görmüş bulunmaktadır. Biz bu alakaya güve· 

a . o d d 1 ki Son günlerde lzmir~e bir • nerek, müsabakamızın muhitini genişletmek ve başka şehir . rımızın r u _ a a aca 8• müzik faaliyeti başladı. Konser, ; oyuncularını da bu muhit üzerinde toplamağı düşündük. 
konseri takib ediyor. Müzikten, Hatırımıza ilk gelen, lzmirli oyuncularla Ankaraqa Karpiçte 

rı mu 1 
• f f 

1 
hem de her iki müzikten bir toplanmış olıın satranç kulübü oyunculara ,ırasında bir 

te Vazı. e er nebzecik zevk duyabilmek müsabaka teklifini kararlaştırdık. 
, kabiliyetinde bulunduğum hal· 1 lzmirli münevverler, bunu severek kı:ıbu~ ettiler. Ôy~~ 

de gidemedim. Fakat dün bir :ı umuyoruz ki, Ankara oyuncuları da bu şehırler arası mu
dostumu dinledim ve galiba, : sabakayı memnuniyetle karşılıyacak ve bu suretle satrancın 
döktüğüm terin rengi de kır· :ı bizce matl~b olan inkişafında kendilerine düşeni yapacak· Bq husustaki kanun,· yakında Kamutaydan 

çıkacak ve derhal tatbik edilecektir mızı dekilse bile,·pembe idi, :• ]ardır. Karpiç oyuncularına, lzmirliler hesabınn soruyoruz: 

Ankara, 22 (Hususi)-Harb 
za~anlarında kadınlara verile· 
Ce . muhtelif vazifeler v.e harb 

Bu konserler mesela, bir ·: 1 - Oyunu Alman veya Fransız tesbit usullerinden 
dan evelki celselerinde tedkik eden maddeler üzerinde fazla üvertür, bir senfoni, bir me· • hangisi üzerinden kabul ediyorsunuz? 
edilmiş ise de, bazı noktalar· durulmaktadır. lodi veya başka bir parça 2 - Kur'a keşidesine imkan olmadığına göre, bey~z 
dan dolayı tehir olunmuştu, Kanunda, ihtisas işlerine çalınırken, herhangi bir tevak· taşları mı, siyahları mı tercih ecliyor~unuz? Rerı•i · l · h Mijd ılf en a~ında Milli 

b. af ıa Vekaleti tarafından 
bugünlerde kanunun müzake· fevkalade ehemmiyet veren kuf esnasında, bir alkış yük· Bittabi beyazların kabul edilmesi takdirinde ilk hamle 
resine tekrar başlanmıştır. mühim hükümler vardır. seliyormuş. Anhyorsunuı ya, Ankaralıların olacak ve yukarıda yazdığımıı iki usul tah· ı ır ka h Y~k ~un aıırlanmı§ ve Bü· 

~ Mıllct Mecliainc ıevkedil· 
nıışti. Bu kanun, meclisin bun· 

Alakadarlardan alınan ma· Yeni kanun, yakında mec· parçanın tam ortasında, kana :· tında taşların nereden nereye oynandı$ı biıe bildirilecekıir, ~~ 
lumata göre, orduda mesleki listen çıkacak ve derhal tatbik kana su içmekte olan bir in· ı: Ankaralıların cevablarını bekliyeceğiz. Tekrar edelim: ~~ 
bazı sı:fl::'.n, :dasını istilzam edilmeğe başlanacaktır. ~=~:~r ~~i ~~:a:;~~ .. yumruk ı: ~:~~:!~ :ı:::~~'.~ ve bu mü.sabaka, tasavvurun fevkinde ı: 

8 e. Milan Hodza ltalya Kamutayda Mesela herhangi bir parça, '···=·=·=·=-=·=.z·-=-=-=·=-=·=--·=-=·=·•·:=····-=·:-=·=-=·=·=·=·'=·=·=-::-:::.-'V'-::...1 
~krete giderek B. Tata. Propaganda Nazırmm Büdce müzakerelerine mükemmelen çalınmıştır ve Fransa. Belçika /talyan hükümdarı 
p esko ile konuşacak radyo hakkmdaki yarmdan itibaren baş. muvaffakıyeti de çok büyük· BeiFika, Millet/er cemige· Romaya döndü .. 

nı h'?• 22 (Radyo) - Siyasal beyanata lamyor. tür .. Gene alkış tufanı yükse· tıne sadt.k kalacaktır _ Başı 1 nci sahi/ede-
~ıc:fi1lde söylendiğine göre, Roma, 22 (Radyo) - Mat· Ankara, 22 (A.A.) - Ka- liyor, bu arada bazıları şöyle Brüksel, 22 (A.A.) - Fran· Budapeşte 22 (Radyo) _ 
M·ı s ovakya Başbakanı B. buat ve Propaganda Nazm B. mutay dün Hilmi Uranın baş- diyormuş: sa-Belçika görüşmeleri iki Macaristan krallık naibi ami· 
d~ ~n,_ Hodza, Hııiranın 15 in· Dino Alfyeri, bugün toplanan kanlığında toplanmış ise de - Yahu, alkışlıyoruz am· memlek~tin ekonomik ~üna· ral Horti, saray bahçesinde 
nı ukrcşe gidecek ve Ro· Ayan meclisinde bir söylev ruznamede mevcut maddelerin ma, neyi?.. Çaldığı neydi sebetler~ ~akkında ~oktaı na- İtalya kral ve kraliçesi şere-
rc~~~' · Başbakana B. Tata- vermiş ve radyonun, en mü- tevziinden itibaren 48 saat onun?.. zar teatısıne de vesıle olmuş- fine bir gardenparti vermiştir. 

B ~; konuşacaktır. him propaganda vasıtaların- geçmediğinden pazartesi gü· - Mozart mı, Bozar mı tur. Başlıca görüşme mevzuu Davetliler, üç bin kişiden faz. 
üç ~~ \~n Hodza, Bükreşte dan biri olduğunu söyliyerek, nü toplanmak üzere içtimaa ne, bir şarkı (1) varmış da... Lokarno meselesi idi. Şurası la idi. 

un ııtalacaktır. Habeşı'stan seferı'nde İtalya 'h t · · - Şarkı mı, ne şarkısı?.. b' d'l · · k' B 1 'k B nı aye vermıştır. tes ıt e ı mıştır ı, e çı a Kral ve kraliçe, dün gece 
• Antonesko aleyhine yapılan propaganda· Kamutay riyaset makamının Hiç böyle şarkı mı olur?. Up· birçok iki taraflı anlaşmalar amiral ve Horti Bn. Horti şere· 

Cerevreden onra ları akim, bıraktırmak için teklifi üzerine pazartesi gü- uzun çalıp durdular işte! akdi hakkındaki teze değil, fine mükellef bir ziyafet ver· 

B 
.. Parise gidecek ltalya hükumetinin büyük isti- nünden itibaren başlanacak Arkadaşıma: birden fazla taraflı anlaşma 

h> ukreş, 22 (Radyo) _ Ro· fadeler temin eylediğini, bun· olan büdce müzakereleri es· - Yeter -dedim- hava al· hakkındaki Fransız-İngiliz te· mişlerdir . 
.... an d d lh · · d nasında hergu"n toplanılma· mak ı'htiyacındayım.. ıı'ne iştirak etmektedir. Gece saat 22 den sonra 
t Ya Hariciye Nazın B. An· an sonra a su ıçın ra - b. 
0 ne k "h' · l .. ğ' · sını ve büdce haricindeki mad· Ona söylediğim yalan de- Belçika Milletler cemiyetine büyük operada muazzam ır 

Sc . sdo, Ulu•lar sosyetesı' kon· yonun mu ım ış er gorece mı 
~ d l . b .. .. ld H l k . • d •o.dık 'alac.al"tıı • o>u" c:u c \'\: ı ilıul)'lla • Yın e h b ~ ilave eylemiştir. e erın perşem e gunu yapı· s6 i. ava a ma ıotıyor um. w ~ 

22 
(R d ) 

b"gu·· azır ulunmak uzere l k l l d .. k 1 B. Delbos Belçı'ka nazırla· Budapeşte, a yo -.,. n C Propa anda Na ı so"zu"ne aca top antı ar a muza ere Çünkü ben arkasındaki a ayı H 
rn. t' cnevreyc hareket et· g z rı, rmdan başka 45 dakika da İtalya kralı, Macaristan ar· ış ır devam de k it I • t'k edilmesine karar vermiştir. görmeden, köşeden kıvrılıp 1 R ) . 

. e re ' ayanın ıs ı • kral Leopold ile görüşmii~tür. biye Nazırı genera ( over ı, 
B A t b fd d k h Gelecek Kamutay içtimaı cenaze marşını çalan bir mu- 1 P •• : n oncsko, gelecek hafta a e propagan aya ço mu - Negu .. s,· murahhas (Sen Boris Lazar) nişani e ~ıa t l b. d l ld .. pazartesi yapılacaklır. zıka takımını alkışlamış olan 

U··n· e gidecek ve Sorbon aç o an ır ev et o ugunu • taltif eylemiştir. 
IVers't . b 1 . t' lmparatorluk insanlar tanıyorum. Bilmiyen .. J • k mı·? . tı.d B . 1 •sınde müteveffa Aris- eyan ey emış ır. gonaermıyece • Erkanı harbiyei umumıye 

n n ,.,. k k insanın susması kadar büyük b do"nu"-~ının öldüğü günün yıl· .raris • ı o yo onf er ansı l b l Londra, 22 ( A.A.) - Ha· reisi general (Şunya) ya, ü· 
... 1 - d bir faziletin mevcud o a i e· h b b'ld' 

R un e hazır bulunacaktır. Rekorunu kıracaklar Bay Edenin izahatmdan \tas ajansının mu a iri ı ı· yük kordon nişanı verilmiştir. 
ornanya H . . N I d ceğini sanmıyorum ve sanını· . or k 

Par'ıste 'ık· .. arıcıye azırı, Paris, 22 (Radyo) - Paris· sonra müzakere o ma ı. yacag" ım. rıy : Belçı·ka son ar arını 
ı k k l L d 1 Haile SeJasie bugün Cenev· llliitcıkıb gu~ alacak ve Tokyo seferini yapaca o an on ra, 22 (A.A.) - m· Bir mezar başında söz söy· • • 

Polo en Bukreşe dönerek, meşhur Fransız tayyarecisi B. paratorluk konferansının baş- reye bir murahhas heyet gön· vermıştır 
ki ;nnyBa M cumhurreisi B. Musis· (Dore) ile (Mikelet) bugün hca deleg~leri dün toplanmış· len~rken (yaşa!) diye bağıracak derib göndermiyeceği hakkın· Brüksel, 22 (A.A.) - Bay 
hazır b ulkrcşe müvasalatında yola çıkmışlardır. lardır. B. Eden Avrupa vazi- ka ar, da bir karar ittihaz edecektir. Spask, demokrat ve sulhsever 
4 u unacaktır. Tayyareciler, akşam üzeri yeti hakkındaki izahatının bazı Bir bayrak merasiminde şap· Haile Selasienin müşavir· Belçikanın Avrupayı muhasım 
lmanyanın ltalyadan geçtiler. noktalarını teşrih etmiştir. kayı enseye drJyayıp burun leri ve bu meyanda Fransa ideolojik bloka ayırmak fikri· 

B h kk d karıştıracak kadar, Hariciye Nezaretinde yokla· kb ld d 
fı.krı· SO ld Para konferansı atı meseleleri a ın a · h k ni redettiğini ve isti a e e 

ru U Çarşamba günkü beyanat, do- Bir umumi yere gırince, malar yapan Fransız uku . geçmişte olduğu gibi hare.ke.te 
Berlin 22 (R d ) l . •• Amerika buna taraftar değil sırtında maskaraya çevirdiği şinası joze, Cenevreye bir d b ld 

le a yo - ngıl· V 22 (R d ) minyon delegelerini tamamen karar vermiş ol uğunu ı ır· 
renin bura f' . . aşington, a yo - dilber bir kumaşın mütemadi· murahhas heyet gönderilme· d se ırı Nevıl Hen A 'k M ı· N B (M tatmin etmiş olduğu için bu miştir. 
crson, bugün H . . N - merı a a ıye azın . or- meseleye tekrar temas edilme· yen fiatinden bahsedecek ka- sine taraftar değildir. 

lıtrctine gitmiş ve ~ncıye N~- gen Tav), para meselesi hak- miş v~ B. Eden orta Avrupa dar bizi küçülten, yerin dibine Japonya B. Sandler Cene V-
rahtı 1·1 aran °· kında umumi bir konferans b b l l ki d J • Yaret d k 1 ile cenup ve doğu Avrupala· atıran i gisiz i er arasın a • h' b" gı· ıyor daki a"' .. 11 .. e ere , spanya- aktedilmesine taraftar değildir. I l d k k Başkaları içm ıç ır reye 

<>onu ul · · Al rında ngiliz hattı hareketini bir de şu konser er e i s an· · R d ) Is nın ne du" u"n e .. r .ı.çı·n· manya· Morgen Tav, devletlerin, d tecavüz niyeti beslemıyor Bcrlin, 22 ( a yo - • 
Ş d · hl 'kt'f t · t' B · a dallarımız var ır.. B S d 

G n~unu sormuştur. bu hususta ikişer ikişer gö- ıza a 1 1 a e mış ır. u ız • Londra, 21 (A.A.) -Times veç Hariciye Nazırı · an • 
eneral M ariç rüşmelerini maksada daha uy· hat üzerine hiçbir müzakere Ve öyle tipler tanıyoruz ki, gazetı~si Tokyo muhabirinin ler, Cenevreye giderken b~ra-

p Pra§a va d gun görmektedir. cereyan etmemiştir. alafrangandan vazgeçiniz, ala· Japon Bahriye Nazırı ile yap· dan geçmiş ve Almanya rıca· 
rag 22 (A r 

1 El • • d b b lindbergin turka bir saz karşısında güf- tığı bir mülakatı neşretmekte· lile uzun müddet konuşmuştur. 
lavya H b' .A.) - Yugos- çımız e era ar tesi de, bestesi de sazende dı'r. Japon Bahriye Nazı.rı mu· bü "k t 
zırı ar ıye ve Bahriye Na- bulundu Atlantiği geçtiğinin onuncu 

1 
DOnyanın en yu e· 

Ren l M ld" veya bayan muganniyenin habirin muhtelif sual erme ce-
lllic.:t' era ariç Praga gel· B k 22 (A A) yı onümü k levizyon istasyonu "ır Ge 1 b Ü reş, · · - Ana· Paris, 22 (A.A.) _ Fransa elinde, dilinde paçavraya çev- vaben demiştir i: S . 
Riin k

0 

l nera urada birkaç dolu Aı"ansının hususAı muha· l 1 Ik ] J f'l b k Paris 22 (A.A.) - ergı 
'rtr a acaktır. hava kulübü ile National Aero ri miş şarkı arı, a ış ıyor mu - apon ı osu aş a mem· , d 
-- b' · b'ld' · I k tı · t hd't edecek surette "nasebet'ıle Eifell kulesin e ırı ı ırıyor: b . alkışlıyorlar.. e e erı e ı mu Nautic Assoiation Lind ergın d l b'. "k t l vizyon 

ADOLU Hariciye Vekilimizin Bükreşi Bu kafi değilmiş gibi, te· silahlanma faaliyetinde eği · dünyanıJ'I en uyu. ~: 
. t• dolayıs·ıe b d Anlantiği geçtiğinin onuncu d' J Londra mua· 'ıstasyonu tesis edılmı.ştır. Ku-zıyare ı ı ura an ge· mı'z, güzel bir parça, kendi ır. aponyanın 

G .. 1 .. - -·-- ı b' t ı ft K ı K l yıldönümünü büyük bir sami· h d 1 b' d'I · t 8 · d tesısatı ik· un k . en ır e gra a ra aro un sanat hak ve kıymeti verilerek e esi i e tes ıt e ı mış on J lenin onanması 
--.....::..:. u sıyasal gazete Hariciye Vekilimizi, Başvekil milik havası içinde kutlula· mikdarını geçeceği ve topların mal edilmiş gibidir. 

}'{Sahip 'Ve ba11u:gam ve Romanya Hariciye Nazırı mıştır. çalınırken: ? Öl d kalibrosunu 16 pusdan fazlaya 
U aydar Rüşdü ÔKTEM Kıonrerans. bı.ttı• - Bu da ne... ü uası çıkaracag"ı hakkındaki şayialar TAKV/M tnıınıd~1• llefliyat. ve yazı itleri ile beraber öğle yemeğine Tı mı? .. Bereliyi neye çalmıyorlar? d J ub 
" -au ıı davet ettikleri ve yemekten Paris, 22 (Radyo•) - Par· ise yalan ır. aponya cen • Rumi. 1353 1 Arabi -1356 

İdarelıa~eai: •~üzhet Çauçar sonra her iki memleketi ala- lamentolar ticaret konferansı, Diyerek ta karşıdan nara da ki arazi mıntakalarının Yf !- l\layııı ıo Hcbiwc\'cl ı 2 

:lınıir ik' · kadar eden meselderin konu- bugün müzakerelerini bitirmiş, atıyorlar. nız ekonomik inkişafı ile a a· 
C. 11 lk ıncı. ~ >:ler 6oka~ı B F Devam edemiyeceğim: çün· kadar olmaktadır. Japonyanın -
l' 1 • Partıııı hına ı içinde şulduğu bildirilmişti. . landen, son 'celsede uzun l k 'h · d 'h 

..,, 1e graf: İz.mir _ A 'ADOLU b' · kü hava a ma ı tıyacın ayım. Pasifik adalarına müteveccı MAYIS 
.ı.e efı Saray Mareşallığının gaze- ır söylev vermiştir. 00

: 2776 •• Po-a kutu•u ~os ** b .. · f mevcut ... " ~ telere verdiği bir tebliğde Ha· B. Roman ----------- hiç ir tccavuz nıye 1 

\'lllıln ABONE ŞERAiTi riciye Vekilimizin kabulü es· Belgrad sefirimiz değildir. 
fJI 1200. altı aylığı 700, Ü Fransa reisicumhuru B. B B k 

~th.ıı ?lıgı soo kuruoıur. ç nasında elçimizin de beraber Lebrunla konuştu.. B. Stoyadinoviçle konuştu • e 
b 111•.ı:nlek.etler için senelik bulunduğu tasrih edilmektedir. Paris, 22 (Radyo) - Fransa Belgrad, 22 (Radyo) - An· Brükselde iki gün kalacak 1 

one 6crcti 27 liradır p M'h ·ı T k Bru"ksel, 22 (Radyo) - Po· n. rens ı aı reisicumhuru B. Lebrun, bu- karadan buraya gelen ür iye 
,..11 _ 

1 Y•rde _s kuruıtor N B 
~'""ü geç · Var§ova, 21 (A.A.) - Ro· gün Polonya Ticaret Nazırı büyük elçisi Bay Ali Haydar lonya Hariciye azırı aron 
~ ınıe nüshalar 25 k.uruıtOl'. manya Veliahdı Prens Mihail B. Romanı kabul etmiştir. Aktay, dün Başbakan Bay (Bek), Londradan geçerken 

4.NA.DOLU MAT:BAASINDA 24 mayısta Var~ovayı ziyaret B. Roman, kendisine verilen Stoyadinoviçi ziyaret ederek buraya uğramıştır. Mumaileyh, 
~~!!!!IİBm~m=~TIR~---J!......c..ı:k!:~tir..--------Lı.lı!Akl~.hl;ın..Juiliuwıa!!!L_lıo_" r_ü __ m_ ü._t_ü_r. ________ burada iki gün kalacaktır. 
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Beyler sokah~.da Hüseyln oğlu zmır ı 0Y'!~-~µ_ ar, oyunun son a~ına 0
1f;• lsta11b1.d radyosu -·-- Mehmed, Mustafa oğlu Alinin ra çok güzel bir oyun verdıler Gündüz neşriy~ta: .. cG6.nüllülerin, ispanyadan çekilmelerine 

Almanya ve ltolya taraftardırlar 
1 O" lira kıymetinde iki altm Saat 12,30 - 14 Halk tii1 

k l - Başı T inci sahifede - stadyomunda Galatasarayla ilk k 1 . h d' 1 B h}d dişini çiıldığından ya a an· ü erı, ava ıs er, eyo~ 
mıştır. leyman, Eşfak, Haşim, Bülend. maçını yaptı. Hava güzel, ııa- Halkevinden naklen temsil. 

ı HUrumet merkezi ateş 
.altında 

Madrid, 22 (A.A.) - Ha
'\ vas Aiansı muhabirinden: 

Hükumet merkezi dün öğ-
tleden sonra asi l topçusu tara -
fmdan yeniaen bombardıman 
edilmjştir. Ölenlerin miktan 
henüz malum Öeğildir. Yalnız 
,bir mahallede dört kişi öl
mü~ ve 30 kişi yaralanmıştır. 

Bilbao tehdit altında 
Vitoria, 21 (A.A.) - Ha~ 

vas Ajansının muhabiri bildi
riyor: 

Munguia mıntakasında ge
neral Mola kumandasındaki 
kıt'aların 5 kilometre ilerlemesi 
üzerine Bilbao daha ciddi bir 
tehdit altına girmiştir. Franko 
kıt'aları şimdi Bilbaoya 15 ki· 
lometrelik bir mesafede bu· 
lunmaktadırllar. 
Komite, pratik bir plan 

hazırlıyor 
Londra, 22 (A.A.) - İngi

liz siyasi mabfelleri bir müta· 
reke için İngiliz hükumeti ta
rafından ademi müdahale ko· 
mitesindeki başlıca devletlere 
yapılan teklifin mezkur komi
tenin yabancı muhariplerin ls-

Cpanyadan geri alınması hak
kında pratik bir plan ihzarı 
için yapılmakta olan mesai ile 
hiçbir alakası olmadığını tas
rih pfmpllf·p~}rlPr. 

Halen gönüllülerin geri alın
ması projesi üzerinde çalış
makta olan eksperler komitesi 
meseleyi yalnız teknik bakım· 
dan tetkik etmektedir. Komi· 
tenin tetkik edeceği raporunu 
Pazartesi günü ademi müda
hale siyasi komitesine de ve
receği zannedilmektedir. 

idamlar başladı 
Bilbao, 21 (A.A.) - Halk 

mahkemesi dün Valter Kinzlc 
ve Gunther Schultze isminde 
iki tayyarecinin muhakemesini 
yapmak üzere dün ilk celsesi
ni akdetmiştir. Suçlular heye
canları bariz olmakla beraber 
büyük bir soğukkanlılık gös· 
termişlcrdir. 

Kinzele mahkemenin sualle· 
rine verdiği cevablarda İspan
ya için kolayca bir pasaport 
almış olduğunu, Vitoria da 
daha başka Alman pilotları 
ile Alman mamulatından tay· 
yarelerin bulunduğunu ve emir
lerin tanımadığı birisi tarafın
dan telefonla verildiğini bildir· 
miştir. 

Schultze ise filosunun tay· 
yarelerinin hangi memleket 
mamulatından olduğunu bil· 
mediğini söylemiştir. 

Şahitler arasında bulunan 
ve bir hafta evel esir edilmiş 
olan tayyareci Vandel ise suç
luların ezcümle tayyarelerin 
hangi memleket mamulatından 
bulunduğu hakkındaki bazı 
ifadelerini cerhetmiş ve kcn· 
disinin kullandığı tayyarenin 
bir Heinkel olduğunu söyle· 
miştir. 

lsticvabtan sonra müddei· 
umumi suçluların Alman pi· 
)otları ile Alman mamulatı 

tayyarelerden mürekkep filo
lara mensub olduğunu söyle· 
miş ve ithamnamesinin başka 

-'--~~~~~~~~ 

Suçluların müdafaa avukatları Bu da hırsızlık ilk akını Üçok takımı yap· ha çok müsaiddi. Üç bine ya· Akşam neşriyatu . 
bunların askeri isyan suçunu t t hl'k l' b' k'ld G •a kın bir kalabalık müsabakayı k' ı lkiçeşmelik Sülüklügölde, 1• c 1 e ı ır şe ı e 81 • Saat 18,30 Dans musi ıs 1 

işlemiş bulunduklarını \Cab.ul Hasan oğlu Receb Ali oğlu tasaray kalesine kadhr inen takib ediyordu. Sahaya evvela 19,30 konferans (Ordu saf 
etmiş ve adaletin tam surette koyuncu Ademin ağılından for hattı, topun iadesini mü- fzmirliler çıktılar. Halkı selam· lavı B. Selim Sırrı TarcaP 
tatbikini istemiştir. 250 kuruş kıymetinde bir ku- teakib lekra!' bir akın yaptı, ladılar ve alkışlandılar. Biraz tarafından), 20 Bn. MüzeyyeP 

Bilbao, 21 (A.A.) - Halk zusunu çaldığından )'Ak~İari• bu akın da tehlikeli oldu. sonra da Galatasaraylılar gö- ve arkadaşları tarafından Türk 
mahkethesi Tayyareci Valter mııtm Galatasaraylılar bu akını dur- züktüler. Kısa bir törenden musikisi; 20130 B. Ömer RıJI 

.Kinzle ve Gunther Schultzeyi Elekftik hırsızlığı dun.bilmek için 18 ayak çiz- sonra takımlar karşılaştığı za- tarafından arılpça söyle"• 
idama m~hkbm etmiştir. Namazgahta A\aybey cad- gisi önünde favul yaptılar, fi. man Üçok şu kadro ile dizil· 20,45 B. Muzaffer ve arka· 

Son mevzileTi de desinde 23 sayılı evde Hüsnü rikik cezası verildi, fakat Üçok mişti: daşları tarafından Türk ınU' 
zaptetti1er _ oğlu Ahmed, evinin duvarın- muhacimleri bundan istifade Hilmi, Ali, Şükrü, Adil, sikisi, 21,15 stüoyo orkestrası, 

V 'tot' 22 ı'A A) - Havas k k d d"l Mehmet, Kemal, Sait, Saim, b h ber 1 ıa, · ' · · - dan geçen şirkete ait ele tri e eme 1 er· 22, 15 ajans ve orsa a . 
ajanstnın muhabiri bildiriyor: borusunu keserek tel takmak Bundan sonra Galatasaray· Mazhar, Namık. leri, 22,30 seçilmiş musiki 

Franko kuvvetleri Baskların suretile elektrik cereyanı çal- lılar, açıldılar ve Üçok kale· Galatasaray da şu şekilde parçaları, 23 son. 
tahliye ettikleri söylenen Mun· sine tehlikeli akınlara başla· sıralandı: 

l h"k' b" dığmdan yakalanmıştır. d Sacid, Reşad, Lütfi, Ekrem, giaya tamami e a ım ır va· Çim~ntolar devtt · olmuş dılar. Bir hücum a top, ceza 
ziyette bulunmaktadırlar. Bu d ş··k ·· çizgisi içinde bek Zehiralinin Hayrullah, Suavi, Necdet, Sü-Kuzuoğlu çarşısın a u ru 
kuvvetler, Franko k1t'alarının Ş T eline çarptı, Üçok aleyhine leyman, Eşfak, Haşim, Bülend. 

k 1 oğlu Ziya, Şakir oğlu erı ın Hakem Refı'k Osman. elindeki tn ileri mev i Q an b · d ı penaltı verildi, Reşad çekti, 
ve Amirobietamn şimaligarbi· 33 tor a çımentosunu odan· bo"ylece Galatasaray ilk golü· ilk hücumu Galatasaraylııar 

dırdığ1 şikayet edildiğin en 
sinde hükiimetçilerin ellerinde nü penaltıdan yapmış oldu. yaphlar. lzmirin sağ muavini 
b l ·1 · d yakalanmıştır. O hu··cumu kesti. Ve topu Saide u unan son mevzı en e zap- Kama çekmiş Bu penaltı, çoktular üzerin· 
tetmişlerdir. · de fena bir tesir husule ge· verdi. Saidin uzun bir pası Yeni Bat pazannda Hüseyın 
ltatya ve Almanya gönUI· oğlu Bekir, Ahmed oğlu lb· tirdi. Oyun iki tarafın da ke· sol açık Namığı Galatasarayın 

IOlerin çekilmesine sı·k akınları'le devam ederken ceza sahasına kadar indirdi. rahime bir saat meselesinden 
taraftardırlar k 30 uncu dakikada Süleyman, Galatasaray eleyhine bir firi-

) H dolayı kama çektiğinden ya a- b kik .. Fakat lzmirliler ofsayd Londra, 22 ( A.A. - a- lanmıştır. sağdan gelen topu iyi ir 
vas aı· ansı muhabirinden: kavrayışla a~lara taktı, Gala- kaldılar. Galatasaraylılar orta-Esrar kaçaçısı :5 

İyi malumat alan bir mem- K 1 1 tasaray bu suretle ikinci go· dan bir inişle Üçok kalesini Beyler sokağında ü tür İ· 
hadan ögy renildigy ine göre, Al- I E )ünü yaptı. Bu goJ, Üçok sardılar. Üstüste iki -korner .• sesi yanında Haşim oğ u sat 
manya ve İtalya hükumetleri b d' oyuncularının neşesini kaçırdı Top ceza çizgisinin içinde Tan, esrar sattığ1 tes it e ı· 

Bergama 
Kermesi 

Eğlenceler dündefl 
itibaren başladı 
Bergamada bir hafta sür . 

cek olan Kerm;)s e~lencele 
dünden itibaren başlamıştır 
Vali B. Fazlı Güleç; dün ot. 
mobllJe Bergamaya gitıtııf 
Kermes eğlencelerini açmıştı 
Dün lzmjrden otomobil 
otobüslerle banka direktörle 
birçok ecnebiler, Bayanlar ~ 
gazeteciler Bergamaya gitrtı1 

ispanyada bir mütareke yapıl- lerek yapılan takibat sonunda ve bozuk bir oyun oynamağa ayaktan ayağa dolaşıyor. Ni-
ması hakkında lngiltere tara- üzerinde parça parça SS gram başladılar. Haflar topu tuta- hayet İzmirli müdafi Ali topu ___ _____ , __ ıııı:ı 
fından ortaya atılan telkine esrar bulunarak alınmış ve mıyor ve ıska yapıyorlardı. eliyle kesti. Penaltı. Reşadın hasır kaldı. Ve sarı kırınır~ 

lerdir. 

Pek yakında cevap verecek- d k ı For hattı, Galatasaray ka· bomba gibi bir şütü ilk Gala- )ar yeniden vaziyete ha~' kendisi e ya a anmıştır. · ıı 
lerdir. lesi önüne kadar indiği halde tasaray golünü ağlara takıyor. oldular. lzmir kalesi bırı 

it~lv:ı ve Almanya hüku- B. Van Z eland müsait vaziyetlerde bile oyun- Dördüncü dakikada çıkarı- devrede olduğu gibi seri h 
metleri son zamanda ademi 11 Haziranda Amerikaya cular şüt çekmiyerek müte- lan bu sayı oyunun hızını çok Iinde Galatasaray hücumları 
müdahale komitesinin tavsiye gidecek madiyen Saide pas veriyor artırdı. lzmirlilerin Galatasa- maruı kalıyor. Onuncu da 
ettiği veçhile gönüllülerin kı· Brüksel, 22 (A.A.) - Bay ve fısatları öldürüyorlardı. ray kalesine tesirsiz bir iniş kada Galatasaray muavin b 
sım kısım çekilmesini talebede- Van Zeland 11 Haziranda A- 35 inci dakikada Eşfak 3 ün- yaptıktan sonra oyunu Gala- tından kurtulan bir topu ~ 
ceklerdir. merikaya gideceği resmen bil- cü ve biraz sonra da Haşim tasarayın idaresine bıraktığı yakaladı. Reşadın da bir ·ı 

Tayyareciler idama mahkum dirilmektedir. B. Ruzvelt Bel- dördüncü golü atınca İzmir görülüyor. Sarı kırmmhlar sosundan istifade ederek 1 

oldular çika Başvekilini Vaşingtonda oyuncuları ümidsizliğe düş· muavin hattının da takviye ledi ve lzmirin ilk golünü ' 
Srn-Jan·Doloz, 22(Radyo)- karşılıyacaktır. tüler. Galatasaray, bu mühim ettiği devamlı hücumlarla fz- Bir dakika sonra IN~cde 

Yollarını kaybederek, Nisanın - - hakimiyeti temin edince çok mir kalesini sıkı bir çemberle sürüklediği bir Galatası:ıt. 
beşinci günü ispanya toprak- Henüz resmen teeyyiid et- iyi oynamağa başladı. fzmir· çevirmiş bulunuyorlar. İzmir hücumu görüyoruz. 
!arına geçen Alman tayyare· miyen bir şayiaya göre Bask liler, topu ayaklarında tuta· müdafaası bu hücumları dur- Top Eşfaka geçti. Eşfa 
cileri (Gutse) ile (Kinzler), hükumetinin reisi B. Aguirre mı yor, Galatasaray oyuncu la- durmak için çırpınarken hü· şütünü bloke etti. Fakat .~ 

B. Hitlere bir mektub gönde- d gll 
Basklarca kurulan mahkeme rma kaptırıyorlardı. cum hattı tam bir ahenksizlik elinden fırladı. Nec et 

rerek Bask cebhesindeki Al· de 
tarafından idama mahkum ikinci haftaym manzarası içinde ayağına ge- bir şütle GaJatasarayına a 

man tayyareleri geri çekildiği 
edilmiştir. taktirde idama mahkum edi- 0·4 Vaziyette sona eren bi· çen fırsatları öldürüyor. Do- beşe çıkardı. 

Alman sefareti, bunların, J k' Al rinci haftaymdan sonra tekrar kuzuncu dakikada Eşfakın bil· Oyun Galatasarayın ba5 
en i ı man tayyarecisinin 6 ı 

esir Basklardan iki kişi ile b b k 1 oyuna başlandıgy ı vakit Üçok tün lzmir müdafaasını atlata- altında devam ediyor. 1 . ser est ıra ı acağını bildir-
mübadelesi için teşebbüsata miştir. takımının biraz canlı oynamağa rak avuta attığı fırsattan son· dakikada Süleyman gerı 
girişmiştir. Valensiya, 22 (A.A.) -Na- başladığı görüldü, Said; bir ra Galatasaraylılar 14 üncü aldığı bir pası güzel bir ~ 
Yolu şaşıran zırlar heyeti toplantısından hamle ile ileri atılarak takımı dakikada güzel bir gol çıkar· altıncı defa gole çevirdi. 

tayyareler döndü.. sonra aşağıdaki beyanname hesabına ilk golü yaptı, fakat dılar. Kalecinin kalesini boş Üç dakika sonra yine. 
Paris, 22 (Radyo):- Yolu neşredilmiştir: akabinde Galatasaray oyuncu· bırakttğını gören Süleyman Jeyman İzmirli müdafiler• 

şaşırarak Fransız topraklarına Hükumet ispanyanın bütün ları beşinci ve biraz sonra da güzel bir vole şütle ikinci !atarak kaleye sokuldu ve 
inen 17 İspanyol tayyaresi, 5 düşmanları tamamile mağliib altıncı ve yedinci golleri attı· golü attı. dinci golü attı. 
Fransız tayyaresinin refakatile olmadan sulh yapılamıyacağını Jar, vaziyet 7-1 idi. Galatasaraylılar hızlandıkça 21 inci dakikada yioe 
Frans1z hudutlarından geçerek kat'i surette bir kere daha Devrenin bitmesine yirmi İzmir takımının eneriisini kay- şadın bir hatası... Bu~urı 
İspanyaya dönmüştür. bildirir. dakika kalmıştı ki, Üçok oyun· bettiği gôrülüyor. Biiyük bir ticesi olarak Said Üç 

Mussolini gönüllüleri Bu beyanname asilerle ya- cularının birdenbire canlandık- gayretle çırpınan iki müdafi ikinci golünü ağlara tak~ 
geri çekiyor kında müzakerelere başlana· ları, çok güzel ve seri oyna· vazifelerinin yükünü taksim Oyun hızını kaybetı111~ 

i h halde. Galatasaray . h'bjj stanbul, 22 (Hususi mu a- cağı h.akkında Cebelüttarıktan mağa başladıkları görüldü. edecek arkadaş bulamıyorlar. 
birimizden) - Romadan bu- gelen haberlere cevab teşkil Said şahsi bir hücumla 34 üncü dakikada Galata· hattı oyun başından ıtı 
raya gelen haberlere göre, etmek üzere neşredilmiştir. önündeıei Galatasaray beklerini sarayın tazyiki ve kati haki- devam ettirdiği ahenkli 0 

ltalya Başbakam B. Mussolini, Diğer cihetten Nazırlar he- geçerek ikinci ve biraz sonra miyeti devam ediyor. Eşfak gösteremiyor. İzmir müd 
İspanya milli hükumet reisi yeti Malaganın sukutunu mu· penaltıdan üçüncü golü attı. bomba gibi bir şütle üçüncü rahat rahat oynamak itil 
general Frankoya bir telgraf cib olmuş olan ahval hakkın· Bu sırada Galatasaray oyun· Galatasaray golünü ağlara bulduktan başka oyunu 
çekmiş, İspanyada harb eden da tahkikat yapılmasına karar cuları, çok yorgun ve aynı taktı. Dört dakika sonra Ha- tasaray yan sahasına d• 
gönüllü italyanları yakında ge· vermiştir. zamanda lakayd görünüyor- şim diripling yapmak istiyen Jetmeğe muvaffak old 
ri çekeceğini bildirmiştir. Hariciye Nazırı teşekkül )ardı. Oyunun bitmesine az bir Alinin ayağından söktüğü to- üncü dakakikada Galata 

Franko ne diyor eden yeni hükumetin ecnebi zaman kalmıştı ve oyun, bu pu sıkı bir vuruşla dördüncü müdafilerinden biri perı 
lstanbul, 22 (Hususi muha- memleketlerde bıraktığı iyi şekilde Üçok takımının şid· defa kaleye soktu. sebebiyet verdi. l 

birimizden) - ispanya cum· tesirlerden bahsetmiştir. detli akınları, Galatasaray Birinci devre Galatasarayın İzmirliler üçüncü go 
huriyetçileri, esir edilecek Al- Hükumet 14,000 gönüllü oyuncularının topu mütemadi- tazyiki devam ederken bitti. bu suretle kazandılar. 
man tayyarecilerini idam ede- kullanarak 45 gün zarfında yen taca atmaları şeklinde de- İzmirlilerin ikinci devrede Oyun mütevazin bir 
ceklerini ilan etmişlerdir. Ge- Valensiya ile Madrid arasmda vam ederken sona edi. Antre· vaziyeti kurtarmaları ihtimali girdi. Ve bu vaziyeti rıt 
neral Franko, cumhuriyet kuv- doğru bir şimendifer hattı in· nörün Galatasarayı çok iyi çok zayıftı. Buna rağmen Üçok ıa ederek sona erdi. .. 
vetleri böyle birşey yapacak şa edilmesi imkanlarını tedkik çalıştırmış olduğu, bu oyun oyuna büyük bir enerji ile Galatasaraylılar bug"LI 
olurlarsa cumhuriyetçilerden etmektedir. neticesinde anlaşılmıştır. başladı. Galatasaray yarı sa· güzel bir oyun oynadıla~· 
esir edilmiş olanl~rı tamamen Maliye Nazırı İspanyol ve İstanbul, 22 (A.A.) - Milli hasında kuvvetli bir çekişme ci devrenin son 20 dakı 
keseceğini söylemiştir. ecnebilerin elinde bulunan bü- küme maçlarına bugün de de- var' lzmirlilerin gol atmak az- da hücum hattı hıııo• 

ilhAo 2-11A..~"----"--~....__._t~ü~n"-A.~üm~üx....::k~ü~l ~e~le~r~in~in~ü~g~u~·n:_ı~v~a~m::..._~ed~ı~ld~i~ . ......:.f=kı~· ~g~i~in~d~e:n:b~e~ri_ı_~m:i~le=._G.::a:la:t=as=a~raLy~~m~u~·d~a~fa~a=s~ıj_ibe~t~ti~ğ~i~iç~i~n~g~oul~and~e~d~i~9~ 
· ve • 
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ttdırun · vüCudunda iki 
kurşun yaras' görüldü ···-· 
Q)' St1bri her akf am rakı içer, 
ifzıımsu.ı hırçınlıklar yaparmış 
Güzelyalıda gümrük k~müs

.:~cul~rınd1tn B~y Sabrinin 

ı ._ Qş ulcl~ tabancasını kurca-
ar~e '- · 
y n ~arısı Bayan Rabiayı 
•r•lıyarak o"ld- d"ğ" .. d" k" 4r y unu lJD• 

d~ ~)'ıını~da Y•ımıctık. Ha-
ıscy1 .. ... 

nüz t orten esrar perdesi he· 
Ad~~·m~n sıyrılmamıştır, 

d ıyece tahkikata dün de 
CVltn d'J . . 

S b .. e 1 mıştır. Dün Bay 
a rının h"d' 

~ull a ııe esnasında 
tni t~ndıaı tabanca elde edil· 
va:dıır • Ta.ban.cada yedi mermi 
alın k şarıur ıse dokuı kur~un 
b a tadır. Bay Sabri de ta-
ancada d . 

bulu d aıma dokuz mermi 

H~d~ğunu söylemiştir. 
a ıs · k illi cnın aza mı, cinayet 

lıacd~!dutuna kati surette hük· 
~-b 1 

Ctntmektedir. Bay Sabri 
~ anca k , 
•ının: yı urcalarken kan· 

- B le • raıı rn1;ra şımdi şunu.. Sı-

Dediğ' · 
nın •nı, o sırada tabanca· 
rala ~eş alarak karısının ya· 

Hn •ğını söylemişti. 
cud aldbuki Bn. Rabianın vü

un a 'k· 
dır 1 1 mermi yarası var· 
alt' Yl•ralar, kalp üzerinde ve 

atadır M dd . .. 
avini B · ~ . eıumumı mu-
Pıla . Sabrının önünde ya-

n oto 'd biri k ~sı e mermilerden 
lun aracığerin içinde bu-
ikinrn~ş, çıkarılmıştır, fakat 

cı me . b 
Bu rmı ulunamamıştır. 

mernı· · 
altından ~nı~, kalbin biraz 
dan s . g~rdıkten sonra yan
teabit eydı~ ılc akciğeri deldiği 
b e ılnı· · d ulun ış ıse e mermi 
sapı arnamıştır. Belkemiğine 

anarak · · d 
rnin d'l ıçın e kaldığı tah-

t.ı. e . 1 mektedir. 
~adıae d 

lunan B esn~sı~ a evde bu-
dan b. · Sabrının akrabasın
başka ı~· kızın silahı alarak 
llfılrn ır yere sakladığı an-
d ış ve bu k 'l"h •na k ız, sı a ı mey-

B çı arnııştır. 
· Sabri 'k' b 

RL ..... rük ko' ~ 1 uçuk sene evel 
takını t ~usyonculuğunu bı-
1ıtanbş i' ış yapamadığı için 
da d u. a nakletmiş, fakat ora· 

fztnir: ış 1Ya~a~ıyarak tekrar 
B ge ınıştı. 

. u karı k 
t•l'bsizlik b oca arasında ge-
B. S b .. ulunduğunu ve hatta 
k a rının b . 
ıakand ~ ' se epsız karısını 

tnekted!İını komşuları söyle
içk·ı . ır er. Sabri, her akşam 

•çer h 
kiyi d . ' sar oş olurmuş. lç-

aırna · d llıeyha 
1 

evın e, hazan da 
ne erde . . H"d' iecesj 'k' . ıçermış. a ıse 

ÜçüncÜ 
1
i 1 .şışe rakı içmiş, 

içıncrni ş. şeyı açmış ve fakat 
ftıta i t~r .. Vak'a da bu kadar 
tnuşt ç 1 ıçildikten sonra ol-

ur. 
Bn. Rab· 

ti~~: ıa, komşularına geç-

... - Kocam beni tehdid edi· 

~alkeoi köı esi 
1 - y k' nij arın ı Pazartesi gü· 

"•rd spor komite toplantısı 
ır. 

2 - E .. 
ıirıdc .vımız resim atölye-
b<, V•rılmekte olan yağlı 
ı.}1• sulu boya ve sujen ders· 
'-'•ine ·1-
lil Ô 1 aveten ressam B. Ce-
Yi • zel tarafından ayrıca tez· 
tilnı sanatlar için dersler ve-

ecclcr o 1 ıiin .. ır. ers ere, Cumartesi 

b I
Unden itibaren saat 15 de 

l§. k . 
tırnıa~ac~ !ır. Kayıdlarını yap· 
Ilı.. ıatıycnler Halkevine 

uracaat etsinler. 

yor, öldüreceğini söylüyor. Va
ıiyetim çok fena. 

Diye şikayet eder dururmuş, 
B. Sabrinin kayınbabası, eski 
gümrük muayene memurların
dan B, lzzettir. Bu ıat da 
karısına: 

- Bir gün Sabrinln çocuk· 
ları bize gelecek ve; 

- Babamız anamızı öldür
dü diyecekler, göreceksin, 

Demiş. 

Bn. Rabianın göğsünde iki 
kurşun yaraaı bulunduğuna ve 
bu kurşunların vücuttaki yer· 
leri ayn ayn olduğuna göre 
hadisenin bir kaza eseri olma· 
dığına hükmedilmektedir. Ad· 
liyenin yapmakta oldu~u tah
kikat, yakında hakikati mey
dana çıkaracaktır. 

A. E. Toksoy 
Cenub muhabirimiz ni

,anlandı. 

1 

. ! 

Nişanlılar 

Gaziantepte oturan ve 
ANADOLUY A doğu ve gü
ney doğusu vilayetlerimiz hak· 
kında uzun ve devamlı mek
tublar gönderen muharrir ar· 
kadaşımız Ali Enver T oksoy, 
ölü doktor yarbayı Cemal kızı 
Meserret Şenerle nişanlanmış 
ve nişan törenleri Gaziantep 
~ehir kulübünde çok kalabalık 
ve güzide bir davetli huzu· 
runda yapılmıştır. 

Hemen her gazetede çıkan 
yazıları, hikayeleri, tefrikaları 
ve memleket mektuplarile iyi 
bir mevki temin eden genç 
ve değerli arkadaşımızı can
dan tebrik eder, kuracağı yu· 
vada mesut olmasını dileriz. 

İlkkurşun 
Pazar günü mera. 

sim yapılacak. 
Ödemiş, (Hususi) - Öde· 

miş llkkurşun bayramı, bu 
yıl 30 Mayıs Pazar günü ya
pılacaktır. Halkevi, bunun için 
zengin bir program hazırla· 
mıştır. 

Merasim, Pazar günü sabah
leyin 11,45 de başlayacak; İz
mirden ve Ödemişten hare· 
ket edecek olan hususi tren

ler, merasime iştirak etmek 
istiyenleri İlkkurşun mevkiine 
getirecektir. Bu törene bir 
tayyare filomuzun da iştiraki 
temin edilmi§tİr. 

~> MAHl(EM~ıERDE LQrdFilip 

~ Kuyu başından kaçırll- SnQvde~.: _ 

Bir riiya 
Bizim Beyler sokağından 

girdim, bijytik bir sessizlik 
vardı. Ne yolun y:ın tarafında 
yan gelmiş bir araba veya 
otomobil, ne de dizlerini tu· 
tarak, sargılı kafasını sallıya
rak gezen insanlar kalmıştı. 
Baktımı 

Kapılarda tek levha kalma• 
mıştı. Hastabakıcılar gözük
miiyonf u ve delikanlı berber- ' 
ler bile azalmıştı. 

Birisi kulağıma fısıldadı: 
- Göç ettiler -diye fısıl· 

dadı.· Serbest hekimlik yasak 
oldu. Dikkat etmedin mi, hiç 
bir eczane de kalmadı., 

-- Peki, ne oldular, nereye 
gittiler?. 

- Şehirde, herbirinde on 
beşer doktor bulunan beş 
devlet kliniği ile iene devlet 
idaresinde on eczflne açıldı .. 
Geriye kalanlar, maaşla dok
torsuz yerlere tayin edildiler. 

- Fakat bu nasıl olur?. 
- Basbayağı!.... Fakirler 

bedava muayene oluyor, be· 
dava ilaç alıyor. Zenginler 
muayenelerini bir lira ile yap
tırıyor, iJaçlarını, devlet inhi
sarınm müskiratı ve tütünü 
gibi biraz da kar ilavesi ile 
satın alıyorlar .. Dahası var!. 

- Ne gibi?. 
- Köyler için, seyyar dok· 

tor kafileleri çıkarıldı. Bütün 
genç Üniversiteliler, stajlarmt 
yaptıktan sonra, mutlaka bu 
kafilelerde üçer sene hizmet 
edecekler .. Köylerde yatıb kal
kacak, yiyecek içecekler .. Dev
let kendilerine ayrıca maaş 
verecek .. 

- Sonra?. 
- Bu üç senelik mecburi 

hizmeti doldurdaktan sonra, 
kaza ve vilayetlerdeki devlet 
kliniklerine alınacaklar. 

- Garib şey! Fakat çok 
güzel! 

- Evet hususi surette has
ta muayene ve tedavi edenler, 
meslekten kat'iyen uzaklaştırı· 
lacak. 

- Hayır, uzaklaştırılmasın. 
Sıhhiye memuru olarak çalış· 
tırılsın .. 

- Belki de ileride bu cihet 
düşünülür. 

- Yani desene, doktor
larla halk aniaşacak.. Doktor 
halkın dilinden ve gözünden, 
o da bazı doktorların elinden 
kurtulacak .. 

- Evet, fakat kaç para 
eder?. 

- Ne var? 
- Gözünü aç da bak!. 
Ve gözümü açıyorum, ha· 

kıyorum: 

Rüya imiş, rüya!.... Yan gel
diğim koltuğun meşin kapla
ması, sırtımdaki terli gömleği 
öyle yapmış ki... Çimdik 
~~~~~--------~~ 

Tirede 
Bayram •• 

Tire, (Hususi) - 19 Mayıs 
gençlik ve spor bayramı Ti· 
rede büyük tezahüratla kutlu· 
lanmıştır. Coşkun hitabelerle 
mutlu günün büyük manası 
pek heyecanlı bir surette tahlil 
olunmuş, hatibler uzun uzun 
alkışlanmıştır. 

Törene tahminen sekiz bin 
kişi iştirak etmiş, mektepliler, . 
sporcular ve gençlerin resmi 
geçidi pek gösterişli olmuştur. 

Üçte başlanan ve bir bu· 

mak istenen genç kız Maliye. N~~areti!'~ 
kadar ırtıl,a ettığt 

Osman mavzerini ateş edince halde fakir olarak 
Hayrıye yere yuvarlanmış 6lmüştür 
Değirmendere nahiyesinin 

Çileme köyünde yörük Him· 
metin ~ızı 15 yaşındaki Ar
zuyu zorla kaçırmağa teşebbüs 
eden Abdqllah oğlu Salih ile 
Hasan oğlu Osmanın muha· 
kemelerine dün şehrimiz Ağır
ceza mahkemesinde başlan· 
mıştr. Vak'a şöyle olmu~tu? 

Arzu, yanında köyün kızla· 
rından Meryem olduğu halde 
su almak için köy civarındaki 
ıu kuyusuna ııitmiştir. Öte• 

. denberi Arzu ile alakadar olan 
Salih, yanına arkada~ı Osmanı 
alarak kuyu başına gelmiş, 
Arzuyu saçlarından yakalıyarak 
on adım kadar ıüriiklemiştir. 
Osmanın elinde mavzer vardı, 
Osman mavzerini Meryeme 
doğru çevirmiş: 

- Bağırma, öldürürüm seni. 
Demiş ve tehditte bulun

muştu. Fakat Meryem ve Ar
zu, hertürlü tehdide ra~men 
yüksek sesle istimdada başla
mışlardır. Köyde bulunan Ar
zunun anası Fatma ile komşu
larından Hayriye, kızların is
timdadını duyunca derhal ku· 
yu başına doğru koşmağa 
başlamışlar ve Salihle Osmanı 
kaçırmak için ellerine birer 
taş almışlardı. Osmen, elin
deki mavzeri Fatma ve Hay· 
riyenin Üzerlerine bir el ateş 
etmiş ve Hayriye yere düş

müştü. Hayriyenin yaralandığı, 
hatta öldüğü zannedilmişti. 

Bunu gören Meryem: 
- f şte Hayriye bacıyı da 

öldürdünüz. Gördünüz mü 
şimdi? 

Diye bağırmış, bunu gören 
Salih ve Osman, kaçırmak 
istedikleri Arzuyu bırakarak 
kuyu başından uzaklaşmışlardı. 

Açık yapılan duruşmada 
Arzu vak'ayı yukarıda yazdı· 

ğımız gibi anlattıktan sonra: 
-Başımda 40 ziynet altını; 

boynumda da 70 yarım lira· 
lık altın vardı. Bunlar altın
larımı alıp kaçtılar, dedi. Di
ğer şahidler dinlendi, şahidler: 

- Biz altın filan görme· 
dik, dediler. 

Maznunlardan Salih, vak'a· 
yı tamamen başka bir şekilde 
anlatı. 

- Kızın dayısı · dedi • bu 
kızı bana vermek istedi, anası 
razı oldu, fakat babası razı 
olmadı. Kız bana haber 
yolladı: 

- Kuyu başına gelsin, beni 
alsın, götürsün, dedi. Ben de 
Osmana vereceğim elli lira 
mukabilinde bana yardım et
mesini teklif ettim, beraber 
kuyu başına geldik, Arzuya: 

- Yürü! 
Dedim, benimle yirmi adım 

çuk saat devam eden mera
simden sonra Parti tarafından 
tertib edilen 100, 400, 800, 
1.500 ve 3000 metrelik koşu· 
larla bisiklet, çuval, yumurta 

yarışları, İdmanyurdunun emekli 
ve genç sporcuları arasında 
voleybol ve futbol mlisaba
kaları yapılmıştır. 

Müsabakalardan sonra Parti 
başkanı B. Sami Gülcüoğlu 
tarafından kazananlara mera
simle saat, dolmakalem, ayak
kabı ve diğer muhtelif hedi
yelerle kupalar verilmiştir. 

kadar geldi, sonra Meryemin 
feryadı üzerine anası evden 
çıktı, bize doğru gelmeğe baş· 
ladı, kız, anasına karşı be· 
nimle gelmekten utandı, o da 
bağırma~a başladı. Osman da 
ogün domuz avına gitti~ini, 
dönüşte Salibe rastladığını, 
Arzunun Salihle birlikte kuyu 
başından ayrıldıkları iırada 
kızın anasının ve daha bazı 
höylülerin koşarak kuyu ba
şına geldiklerini görünce ken· 
disinin oradan uzaklaşmak 
için kaçtığım, o sırada mav
zerin yere düşerek patladığını 
söyledi. 

- Ben, dedi, isteseydim 
kızı kurtarmağa gelenlerden 
birkaçını öldürebilirdim. 

Şahit Hayriye de: 

- Kızın anasile kuyu ha· 
şına doğru koşarken Osman 
mavzerle üzerimize ateş etti, 
ben vurulmuş gibi yere düş
tüm. Salihle Osman korktular, 
kaçtılar. Halbuki ben vurul· 
mamıştım, üzerimize ateş etme· 
sine mani olmak için Vl!rul
muş gibi yaptım. 

Dedi. 

Arzu da: 

- Ben şimdi evliyim, Tor· 
halıda kocam var. Her vakit 
mahkemeye gelemem. Ne ceza 
verecekseniz verin, 

Dedi. Gelmiyen bazı şa

hitlerin celbi için muhakeme, 
başka bir güne bırakıldı. 

Eşrefpaşa cinayeti 
Eşrefpaşada kahveci Kadri 

ve Remziyi öldürmekle maz· 
nun ince Mehmed ve arkadaş· 
larının muhakemelerine dün 
şehrimiz Ağırceza mahkeme
sinde devam edilmiştir. İnce 
Mehmed, hastanede müşahede 
altında olduğu için muhakeme 
gıyabında cereyan etmiş, şahid 
sıfatile dinlenen polis memuru 
Şükrü ve Süleyman, ölü Kad
rinin koltuğu altında bir ka
dın iskarpini gördüklerini ve 
bundan bir kadın tarafından 
yaralı vaziyette iken tekmelen
diğini, Kadrinin de yaralı ve 
can çekişir vaziyette iken 
bu iskarpini koltuğu altına 
sıkıştırdığını anladıklarını söy~ 

}emişlerdir. 

Başka şahidlerin celbi ıçın 

muhakeme başka güne bıra

kılmıştır. 

Sahtekarlık 
Bn. Münevver ve 
arkadaşı mahkum 

oldu 
Kardeşine ait malı, arala

rında kararlaştırılan para mu· 
kabilinde kendisine sattığına 
dair İzmir Tapu dairesine mü
racaat eden Bn. Münevver, 
kardeşine tamamile benziyen 
Bay Hasan adında birine Ta
puda ifade verdirmişti. Son· 
radan malın sahibi, bu mese· 
leyi anlamış, hemşiresi Bayan 
Münevver ile Bay Hasan aley· 
hine dava açmıştı. Asliyece· 
zada cereyan eden muhakeme 
neticesi, sahte nam altında 
resmi bir dairenin aldatıldığı 
anlaşılmış ve Bayan Münevver 
ile Bay Hasan üçer ay hapse 
mahkum edilmişlerdir. 

Geçen gün radyolar habeF 
verdiler. lngilterenin ~n ıneş~ 
hur Maliye nazırlarından ye 

lngiliz m~liyesini son zamaf!: 
larda ıslah etmiş olan nıüte: 
hassıslflrdarı Lorq Filip Snov: 
den öldü. 

Bu adamın maliye lordlq
ğunc!aki azim ve iradesi, ci-: 
hanın hayret ve takdirini ka-: 
zanmıştır. Fakat cihanın eıı 
büyük devletinin maliyesini 
idare ve ıslah etmiş olan htı 
l~rd, fakir olarak ölmüştür, 

Mirası bir iki yüz lira ve 
40-50 bin franktan ibarettir! 

Siyasetten ve faaliyetten çe• 
kilmiş bir halde yaşıyan Lord 
Snovden geçinmek için bü· 
yük müşkülat çekmiştir. Zev
cesinin İngiltere ve Amerika· 
da konferanslardan kazanılan 
para ile aile büdçesinin açı· 

ğı kapatılırdı. Lordun ha
yat ve maişet şartları da çok 
tevazukarane idi. 

Lordun cenazesi -vasiyeti 
mucibince· tantanasız olarak 
Vaking mezarlığına defnedi· 
lecektir; daha doğrusu cesedi 
bu mezarlığın fırınlarında ya· 
kılacak ve... külleri 1ngiltere
nin ovalarından birisine ser· 
pilecektirl ----

Avusturya siyase
tini değiştirmelidir ... 

Prag, 22 (Radyo) - Çekos· 
lovakya Hariciye l\ azın Bay 
Kamil Krofta, mcbusan mec· 
lisinin hariciye encümenindeki 
beyanatında orta Avrupa siyasi 
vaziyeti hakkrada çok mühim 
sözler söylemiş, Avusturyanın, 
yeni bir siyaset tQkibi lazım· 
geldiğini bildirmiştir. Çekos· 
lovakya ile Avusturyanın an
laşması hakkında söylenen söz· 
ler, Viyana siyasi mahfelle· 
rinde çok müsaid karşılan· 
mıştır. 

B- Matta Dr. Smiti 
kabvl etti 

Bern, 22 (Radyo) - İsviç
re cumhurrcisi B. Jozef Motta 
bugün Avusturya Hariciye Na· 
zırı Dr. Smiti kabul ederek, 
iki saat konuşmuştur. 

Pariste 
Rebiulevvelin 12 si müna

sebatile Mısırhlar iyin 
yaptılar 

Paris 22 (Radyo) - Rebi
ulevveli~ 12 inci günü olmak 
münasebetile Mısır sefaretha· 
nesindeki camide, Mısır Baş· 
bakanı Nahas paşa, Fahri pa· 
şa ve Hindli Ağalıanın huzu
rile dini merasim yapılmıştır. 

Donker kruvazörü 
Fransız donanmasının ya
pacağı manevralara iş

tirak edecek 
Brest, 22 (Radyo) - (Spi· 

tead) limanına gitmiş olan 
Donker kruvazörü, buraya 
dönmüştür. Kruvazör, yakında 
yapılacak olan Fransız donan· 
ması manevralarında hazır bu
lunacaktır. 

Eransa - Lehistan 
Ticaret muahedesi imzalandı 

Paris, 22 ( Radyo ) - Bay 
lvon Delbos ile Polonya sefiri 
bugün Polonya ile Fransa ara· 
sında bir ticaret muahedesi 
imzalanmı~lır, 
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Bu cocuk nasıl 
Numara - 21 

:Doğan, es·r kızı öpen.,Venediklilninl 
1

• ~ 
ı.du<lakların"'aateşt.en mühür basmış.. l 

Meçhul Korsan kendi gö· dan emin olarak seviniyordu s~larih :Uslüne vurdukça deniz 
rünmeqıiş. ikinci kaptan çık· .. ve bunun tahakkukunun K~ya· sokaklar, sarı birer şerit hissin 

. mış ve, karşıdan kızın tesli- raya verebileceği saaaet şim- veriyordu. 
mini, aksi takdirde hepisinin diden kendisini sertemleştiri· ·uzaktan uzağa Kitara, Man-
kılıçtan geçirileceğini söylemiş. yordu. Çünk.ü Rozita '~a, 'gıya· dolin, şarkı sesleri geliyordu. 
Onlar da kı:ıı çıkarıp vermiş· ben Meçhul Korsanın hayran· Yanıbaşlarından bir Gondol 
ler .. Fakat biraz sonra Meçhul lannöandı. Onun ne kahra- geçti. içinde Şövalye tipinde 
ıKorsan görünmüş ve karşıki manlıklarını dinlemişti. Şimdi üç sarhoş genç vardı. Hem 
geminin tayfalarını, kaptanını onun, ilahlaştırılmış adi bir içiyor, hem şarkı söylüyorlardı. 
kendi gemisine çağırmış.. On· put menzelesine düşmesini Kiyara, onlara hiç bakmadı. 
tar kısa bir tereddüdden son-· o da istemiyordu. Fakat üç genç, başlarındaki 
ra gitmişler. Meçhul Korsnn, - Size biraz kahvaltı geti· şapkalarını çıkararak: 
onlara bizzat şarab, mevye recekim Sinorinaml - Aç yüzünü de ortalık 
verdikten sonra bir aralık - Canım istemiyor, fakat aydınlansın Sinorinal 
kaptanlarına yaklaşmış ve elin- herhalde bir şey almaklığım Diye bağırıb geçtiler .. Ki· 
de bulunan ateşte kızartılmış da lazım. yara hafifçe kaşlarını çattı. 
bir mührü, Venedik kaptanı· Zaten akşama pek vakit Artık denizcilerin sahil kah-
nın dudaklarının ortasına bas· kalmamıştı. Sarayın mükellef vehanelerine yaklaşıyorlardı .. 
mış.. Kaptan acı bir çığlık gondolu, saray iskelesinde Etraflarında sık sık gondollar 
atmış. Diğer korsanlar da bekliyordu. içinde de Rozita- vardı. Bunların arasından ge· 
şaşırıb kalmışlar. Bunun üze- nın sevdiği genç vardı. Gon- çiyorlardı ki, birdenbire, diğer 
rine meçhul kaptan, gerek dolu o idare edecekti. bir gondol, kendi gondollarına 
kendi tayfalarına, gerekse Kiyara baştan aşağı siyah çarptı ve şiddetle sarsıldılar. 
diğerlerine dönmüş: ipekli bir bornorsa sarılmıştı. Rozita: 

- Elinize düşmüş esir bir Yüzünde de burnunun üstüne - Budalalar, kör müsünüz? 
kıza taarruz değil, onun du· kadar inen koyu siyah bir pe- Diye bağırdı.. Hadiseye 
daklarmı zorla öpmek bile çe vardı. Ve peçenin altından sebeb olan gondolda sadece 
bir ahlaksızlıktır. Venedik latif dudukları ve çenesi gözü· bir kişi vardı. Tam küfür ede· 
kaptanı, maalesef bu edebsiz- küyordu. Rozita da aynı şe· ceği sırada, Doka ailesine 
liği yapmış. Ben de bir hatıra kilde bir peçe takmıştı. mensub olanların gondolunu 
olsun diye dudaklarına şu Kiyara: tanıdı ve bir de kayıkçıyı gö· 

K - Limana doğru çeki rünce: 
ateş mührü vurdum.. orsan· 

Dedi. Gondol iki kürek - Affedersiniz ·dedi· beni 
lık, namussuzluk değildir. 
Güle güle! darbt:si ile ağır ağır kımıldadı tanıdın tabii!, 

Demiş. Ondan sonra da ve durgun, hareketsiz suların Dedi. 
.. t•· d · k ğ b - Rozitanın nişanlısı; kızla o fakir delikanlıyı ev· us un en sessızce a ına a aş· 
1 d V d ·kt k b - Nasıl tanımam · diye lendirmiş ve delikanlıya bir a ı.. ene ı e a şam aş· 
l d E 1 • k d cevab verdi · bu kadar zaman gemi vermiş.. Bu da rivayet ıyor u. v erın açı uran 
pencerelerinde artık ışıklar beraber yaşadık?. 

mi sanki!.. Korsan kaptan 1 b ki _ Sonu ••ar _ par ıyor ve u ışı ar, esmer ., 
dört gündür burada imiş ve 
dudaklarının iyileşmesini bek· 

liyormuş. 
Kiyara, içini derin derin 

çekti: 
- Daha ziyade bir masala, 

bir efsaneye benziyor. Cezanın 
kendisi de garib. 

- İnanmıyorsunuz demek? 
- Maalesef!.. Çünkü böyle 

bir kahramanın kaçması im· 
kanı yoktur ve olamaz .. 

- Ben size söylediklerimi 
ispat edeceğim •. Akşam karan· 
lığında bir deniz gezintisi yap· 
maz mısınız?. 

- Bundan ne çıkacak Ro-
zita?. 

- Ne mi çıkacak güzel 
Sinorinam, evvela bir hava ala· 
cak ve asabiyetinizi yatıştıra· 

caksınız. Sonra gondollar is· 
kelesine yaklaşırız. Orada, 
yakınlarda durur ve denizci· 
lerin neler söylediklerini din· 
leriz. Belki de bunları kulak· 
}arınla işitirsin .. 

Kiyara1 düşündü, muvafat 
etti, çünkü Meçhul Korsanın, 
bu şekilde alçaklaşmasına hiç 
ihtimal vermek istemiyordu. 
Bilakis hakikatlerin ve hadise· 
lerin, kendisini tekzib etme· 
sini, şiddetle istiyordu. O tak· 
dirde kalbi, en büyük bir ıstı· 
rabtan, manevi bir inkisar ve 
sukuttan kurtulacaktı. 

- Yüzünüzü, siyah peçele· 
rinizden biri ile örtersiniz Si· 

norinal.. Şu arkadaki işlemiyen 
kapıdan çıkarız da nazarı dik
kati celbetmeyiz. 

- Hayır, bilakis, saray is· 
kelesinden çıkıp şüpheyi da· 
vet etmemek daha muvafıktır. 

- Peki, nasıl arzu ederse· 
nız .. 

Rozita iyi bir şey yaptığın· 

/zmir belediyesinden 
1 - Cinsi Miktarı Muham· 

men bedeli 
Kilo Kuruş 

Formül 300 130 
Asidfenik 
Kristalize 250 
Kreolin 200 
Kükürt 100 

130 
30 
15 

Yukarıda cins ve miktarile 
beher kilosunun muhammen 
bedeli yazılı ilaçlar baş katip· 
likteki şartname veçhile 4/6/ 
937 Cuma günü saat on altı· 
da açık eksiltme ile ihale edi· 
lecektir. Hepsinin muhammen 
bedeli yedi yüz doksan lira
dır. iştirak için elli dokuz bu
çuk liralık muvakkat teminat 
makbuzu ile söylenen gün ve 
saatte encümene gelinir. 

2 - Senelik kirası yirmi 
beş lira bedeli muhammenli 
Namazgahta alay bey cadde
sine bitişik yerde belediyeye 
ait yol fazlasının baş katiplik· 
teki şartname veçhile bir se· 
nelik kirası 4/6/937 Cuma 
günü saat on altıda açık ar· 
tırma ile ihale edilecektir. işti· 
rak için iki liralık muvakkat 
teminat makbuzu ile söylenen 
gun ve saatte encümene geli· 
nır. 19 23 26 30 1529 

1 - Senelik kirası elli beş 
lira bedeli muhammenle Ke· 
mer caddesinde 103 sayılı 
adanın 282,5 metre murabba· 
ındaki 10 sayılı arsanın bir 
-senelik kirası Başkatiplikteki 
şartname vcçhile 8/6/1937 Salı 
günü saat on altıda açık art· 
tırma ile ihale edilecektir. 

iştirak için dört buçuk lira· 
lık muvakkat teminat makbuzu 
ile söylenen gün ve saatte 
encümene gelinir. 

2 - Senelik kirası yüz elli 
bir lira bedeli muhammenli 

İsmetpaşa bulvarı, Mezarhk· 
başına açılan yolda yirmi iki 

sayılı deponun bir senelik ki· 
rası Başkatiplikteki şartname 

veçhile 8/6/1937 Sah günü 
saat on altıda açık arttırma 

ile ihale edilecektir. iştirak 
için on birbuçuk liralık mu· 

vakkat teminat makbuzu ile 
söylenen gün ve saatte encÜ· 
mene gelinir. 

3 - Senelik kirası kırk beş 
lira muhammen bedelli Kemer 

caddesinde temizlik hanı bah· 
çesindeki aşevinin bir senelik 

kirası Başkatiplikteki şartname 
veçhile 8/6/1937 Sah günü 

seat on altıda açık artırma 

ile ihale edilecektir. iştirak 
için üçbuçuk liralık muvakkat 

teminat makbuzu ile söylenen 

gün ve saatte encümene gelinir. 
19 23 26 30 1530 

Bütün ölçü sahiplerinin el· 

)erinde bulunan ölçülerin se· 

nelik muayeneleri için bugüne 
kadar Belediye ayar memur

luğuna müracaat edilmiş ol

sun olmasın muayenelerini 

yaptırmamış olanların ayar 

memurluğuna müracaatla mu· 

ayenelerini yaptırmaları icap 
eder. 

Ölçülerin senelik muayene· 

lerine devam edilmekte oldu

ğundan şimdiye kadar ölçüle· 

rini muayene ettirmemiş olan· 

lar derhal ölçülrrinin muaye· 
nelerini yaptırmaları aksi tak· 
dirde haklarında kanuni taki
batta bulunulacağı ilan olu· 
nur. 21 24 1561 

İzmirden otobüsle P ARİS 
• • • • 

sergısını zıyaret 
• 1 ? 

bırakıp kaçtı. lzmir ..... • 
arıs 

332 numaralı otobüsle . ....• Gazetelerde daima 3 ve)~ 
5 yaşında ~oculdarın kayb0 ' 

duğunu veyahut 8 • 12 ~af~r 
da çocukların herh&11gt 
kaprise kapılarak evlerinde~ 
kaçtıklarını okuruz. Fakat b; 
zim bu sütunda yazacağ•111 ~ 
şekilde çocuk firarı olın~ 
ve tabii bir daha da ol 

lzmirden hareket 14 haziran 1937 
Pariste beynelmilel 1937 sergisini ve birçok şehirleri 

görmek üzere otobüsle bir seyahat tertib edilmiştir. 
lzmirden birinci mevki yemek dahil vapurla lstanbul. 
lstanbuldan otobüsle Edirne - So/ga - Belgrad -

l Budapeşte - Viyana - Münih - Strazbuıg on birinci günü 
akşam PAR/SE varılacak ve ismi geçen şehirlerde bir 
gün ve bir gece istirahat ve şehrin şayanı temaşa yerleri 
otobüsle gezilecek ve aynı tarikle avdet edilecektir. Seyahat 
müddeti Otuz beş gündür. PARISTE beş gün kalına· 
caktır. Seyahat ücreti gidiş .. dönüş-vapur, pasaport, vizeler 
dahil (200 J Türk lirasıdır. 

değildir. ok 
Musa Peygamber vak1a 9 

küçük iken Nil nehrine bır•. 
kılmış ve Firavnun ktıı t;1 
fından bulunmuş idi. r. ~ 
bizim mevzubahs edecek•~ 
2 buçuk yaıındaki çocu ~ 
aile ocağından .firar e~ 
tam üç gün sanra bulun 

0
, 

Musa· peyamberin macera" 

Seyahate iş~irök edebilmek için lazım gelen vesaik: 
1 - Soyadı kaydedilmiş nüfus tezkeresi 
'l - K~zanç ve yol parası verildiğine dair mensup 

olduğu maliye Şubesinin fotoğraflı vesikası 
3 - Askeri terhis vesikası 
4 - Altı adet vesi~a fotoğrafı 
5 - Yol çantasının birden fazla olmaması ve 90 X 60 

eb'aında olması 
93 

dan garip değil midir? kO' 10 
Evet, Fransada Şadene ıo Seyahate iştirak, program ve fazla tafsilat ıçin: 

mününde henüz iki buçuk ~ lO 
şında bulunan Mişel Joıtr 10 
mürebbiyesini aldatmış ve lcl ı ı 1 
mağa muvaffak olmuştur. 

1 
11 

lzmir Birinci Kordon ŞEVROLET acentasına müracaat 
-

... • :. :. • • •• • ,•iıJ, • • , 

Yeni neşriyat: 

Yeni Adam 
177 inci sayısı çıktı. için· 

dekiler: talebeyi imtihana ha· 
zırlıyctlım (lsmail Hakkı), ame· 
le mahalleleri (Lütfi), politika 
(Adnan C.-mil), eski Türklt rdP. 
spor (Riza Çavdaılı\ Hfm'd 
anketine Hasan Ali Yürel, 
lsmail Hami, Yaşar Nabi ve 
Nureddin Artamın cevapları, 

Rusyadan dönüş (AndreGide), 
Galipler ve mağlUplar (lıya 
Ehrenberg), Aşk nedir (Sup· 
hi Nuri), eski Yunanistanda 
sosyal fikirler (Hasan Tökin) 
Mis Brady (Hikaye, L. Hnl· 
ward), iç sosyete, dış sosyete 
tetkikleri, haftanın düşünce· 
leri, Fikret Muallanın resim· 
leri. Okunmasını tavsiye ederiz. 

Serinlemek istemiş 
Keçeciler Cumhuriyet mey

danında Hasan oğlu Şerif, 
çok fazla sarhoş olarak ken· 
disini denize attığı görülmüş 
ve kurtarılarak adliyey'! veril· 
miştir. 

• 
lzmir sicili ti-

caret memur.lu · 
ğundan: 

Tescil edilmiş olan Banka 
Komerçiyale f tal yana lzmir 

şubesinin ödüç para verme iş· 
}erile uğraşacağına mütedair 

beyannamesi 2279 numaralı 
kanun hükümlerine göre sici· 
lin 1998 numarasına kayıt ve 
tescil edildiğ ilan olunur. 1569 

lzmir sicili ticaret memur· 
luğu resmi mührü ve 

F. Tenik imzası 

1 •• Beyanname. 
İzmir saytn llbaylığına: 
Bankamızın lzmir şubesi, 

ödünç para verme işleri hak· 
kındaki 2279 numaralı kanu· 
nunan 2, 3 ve 4 üncü mad· 
delerinin gösterdiği lüzuma is· 
tinaden şubemizin yapacağı 
ikraz ve iskonto işlerinde borç· 
lulardan alacağı faizin en yiik· 
sek haddini (% 12 yüzde on· 
iki) olarak tesbit eylediğini 
arz ve saygılarımızı sunarız. 

Banka Komerçiyale hal· 
yana lzmir şubesi 

imza 
Okunamadı 

6 151 937 
1 O Kuruşluk damga pulu. 
5 Kuruşluk da111ga pulu. 
1 Kuruşluk tayyare pulu. 

Alaşehir Ticaret mahkeme
sinden: 

234 sayılı Alaşehir Tarım 
kredi kooperatifi namına yapı· 
lacak bilumum muamelatta 
her türlü teahhüdah ahzükabzı 
ve yapılan sarfiyatı havi evra
kın kooperatif adına yönetim 
kurulu Başkanı Osman Göker 
ile As Başkan da veznedar 
Sudi Mıhcı oğlu tarafından 
müştereken imza edileceği bun· 
}ardan herhangi birinin bulun· 
madığı zamanlarda Kooperatif 
işyarı Mehmet Şen'manın im· 
zaya iştirak edeceği: Alaşehir 
Noterliğinden tasdikli 19 Ni· 
san 937 tarihli ve 47 5 sayılı 
sirküler münderecatından an· 
)aşılmakla Ticaret kanununun 
29 ve 2836 sayılı kanuna tev· 
fikan hazırlanmış olan ana 
mukavelenamenin 26 ıncı mad· 

deleri mucibince tescil edilmekle 
ticaret kanununun 33 ncü mad· 

desine tevfikan ilan olunur. 1566 

11' Çocuğun kaybolduğu ',ıuc· 11 
şılınca, ebeveyni teli.şa ~~ 1 t 
müş ve her tarafta ararı:ı• r 12 
başlamışlardır. Çocuğun • 11; 126 
si altı ay evel ölmüştür. ı112 
vallı baba, uzun zaman '~ 133 
dıktan sonra tek çocul'1 13 
bulamaymca: . d 

- Eyvah ... Altı ay ;çııı1 136 
ailemin söndüğüne şahid 0 148 
yorum! Demiştir. /49 

Zabıta ve kasaba halkı ti 155 
.. .• M' 1• kuY ıss uç gun • ışe ı aramış, · 

1 
larda taharriyat yapılmış, ~(.] 59 
köyler telefonlarla vaıi)'e\~ 16 
haberdar edilmiş, fakat bf. 1 ~8 
cuktan en küçük bir h• 

8 
alınamamıştır. . ôtç 17 

Bugünler içinde çok şıd b" 17 
yağmurlar yağmış ve 

1111
18 

yerlerde seller husule ge ~ 18 
olduğundan nihayet çocu llS 18 
sellere kapılarak boğuldd 19 
ve uzak yerlere sürüklen l 9 
kanaati hasıl olmuştur. tvl9 

Alaşehir Ticaret mahkeme· Her ümidin kesildiği 0119 
sinden: sırada, sahildeki balıkç~l~~tO 19 

555 sayılı merkezi Alaşehir • birisi bir kayalıktan ı~'f~! 20 
Deliler köyü Tarım kredi ko· duymuş, araştırınca ıv• 1' 2Q 
operatifi adına her türlü teah· bulmuştur. le' 20 
hüdat, ahzükabz ve sarfı havi Mişelin bulunduğu yetı jıt ~O 
evrakın mezkur kooperatif yö· bolduğu yerden çok ~uı• f

2
1 • 

netim kumlu Başkanı Ramazan Çocuk dört gece ve uç f 
2 

16 
Torluk ile Başkan vekili ve hiçbir iıda almadan ve ·ıt 

2 
2 

veznedar Süleyman Ertürk ta· tehlikeli, tenha bir JJlub•f 2 22 
raflarından müştereken imza geçer~k buralara kadar 2~ edileceği bunlardan her hangi · t' ~ 

mış ır. ,,r22 birinin bulunmadığı zamanlar· Çocuğa doktorların oeı t 
23 

3 
da Kooperatif işyarı Ahmet altında yiyecek ve içecek ~38 Ergunun da imzaya iştirak rilmiştir. _dl"l 

edeceği Deliler köyü ihtiyar .. rs""~ 
kurulu tarafından tasdikli 13 Çocuğun ifadesine rnuj(SYt 24 
M 937 1 S k 1 edilmiş fakat niçin lı 24 

ayis gün ü ir ü er mün· hakkında kat'i bir fikir 1 24 
derecatından anlaşılmakla Ti· 
caret kanununun 29 uncu ve mamıştır. ~ıı-24 
2836 sayılı Tarım Kredi koo· Çocuğun südninesine ,J;21 

rak firar ettiği kanaati "' 24 peratifleri kanununa bağlı ana 
mukavelenamenin 26 ıncı mad· Ne garib hadise! _/. 1 ~~-'-~~--:::....----'~21 
deleri mucibince tescil edil· . ~· ~2;55 mekle Ticaret kanununun 
33 üncü maddesine tevfikan 
ilan olunur. 1567 

•- Ozum satışlar• 'Qs 
llllllUllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllO ç. Alıcı K. s. ~ 2s 

FOTO 423 Esnaf Banka. 9 50 14 2s 
165 28 T. Alyoti 10 25 112 
45 J. Taranto 9 15 15 25 

OR 40 S. Ergin 11 50 11
2 22 D. Arditi 11 25 1A 2 6 

21 M. J. Taran. 14 tO Q) 

13 Vitel 10 1' ~) 
Zevkinizi okşagacak poz ı 2 K. Taner 12 11 t2a 

Temiz işçilik ı 7 J. Ko~~n ı ı 25 112~ 
Hükumet civarı Kaymakam 3 A. R. Uzüm. 11 50 

Refik Lütfi Or 

Nihadbey caddesi No. 20 761 28 Yekun 

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltl 111111 436067 Eski satış 
• 436828 28 U. satı~ 
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r ••. ~znıir Viliiyeti Defterdarlığından: 
· ismi işi Y t'rİ 

~ Ali Azgar O. Ali Ekber 

10 
Atıf o H.. .. 
Ah · usnu 

l 1 1 . tnet o. Recep 
stımati K 16 M 5 o. unduras 

17 B e~rnet o. Mehmet 
21 esızn o. Nehat 
23 Mustafa o. Mehmet Ali 
31 M~stafa o. Tevfik 

Alı o. Ali 
32 Ali o. Ali 
38 İbrahi M 
48 At· m o. ehmet Nuri 
.56 1 o. Recep 

A. Kenan 

69 M 
69 ehmet Besalet 

76 Alb
11 

" 80 ş·· er lstangart 
ukrü 82 

86 Cafer o. Ali 
fsmail 

~~ ~ckeriya o. lbrahim 
93 sman 
04 :etro o. Marka 
05 Mol Kaponi 
06 V u~tafa o. lsmail 
09 T clı o. lbrahim 
11 ahir o. Mitat 
12 ~estan oğlu Mahmut 
16 ayati Usta 
18 Alber Çıkurel 
21 Ali o. Sait 

26 
Ali o R . · asım 

27 Jozef Serya 
33 Esad Nezir 
34 Me~rned O. Ömer 

Tahır O. Ahmed 

36 
48 Ahmed usta 
49 Hasan O. Şaban 
55 lbr~h· " 
58 ırn O M ı - t Tevfik . ev u 
59 M.. . O. Osman 
62 Utnın O M h d Hal't O . e me 
68 Adi~ · S~ri 
75 Lı O. Yusuf 

rıamid 
84 At· O O. Osman 
76 ı E . B · rnın 
77 ohor O. lsak 
82 .. 
86 Mustafa O z k" A ·r . e ı 
87 M n Hikrnet 
95 ahınud O 

Arif K · Tahsin 
96 Al · Bedia 
97 ltned O 

Ah · Hüsevin 
9 tned O • 8 Aı · · Ramazan 
99 ı; ı O. Rıza 
02 asan O Av 
03 Şakir O . l-l"ga M · useyin 
04 ustafa o Al' R 

Hasa . ı ıza 
07 H- n O. Miıat 
15 uscyin O H 
16 Cafe O . alim 

Ş"k r ·Ali u .. 
20 Ab;~11~· Mehın cd 
22 Hacı 1· O. Mustafa 
23 lı Ve ı O S · 

•vıuzaffer . amı 

2 
4 

Mustafa 
3~ I<ohen o. osman 

38 Mustafa 
Atıf o. Hasan 

9 
O ~eh met fahri 

4 ı ~.ahaittin 
<1ı •rıehmet 

Maye . ve Mustafa 
43 Haı· r sımson 
14 ı ıın 
'IS brahiın E 

'<ırk . tenı 
46 t> alı lsm · ı 

l\.auf aı 
48 Ali h ve nuri 
SQ M h aydar 
Ss e ınet 
S6 

Süley o. Mehmet 
Lı ınan M 5

6 
11ati1 o. ehrnct 

sı ·· 
sa ·r evfik 
S9 Derviş 
60 ~~seyin 
64 O ı o. Huı ~ . 

d b usı 8 aşı Hilmi 

Ali t> . 
v "•za 
l\.azıın 
liüsn·· 1;.. u 
M Useyin 
M ehmct Akif 
M Ustafa 

ehınet Şükrü 

Radyo bayii 
Kahveci 
Aşçı 

Kunduracı 
Aşçı 

Büfeci 
Aşçı 

Bakkal 
Terzi 
Kunduracı 

1 Kordon 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
l 

" 
" 
il 

" 
" 
il 

" 
Rıhtım han 

" il 

Araba tamircisi 2 nci kordun 
Kshveci Mimar kemalettin 
T erıi dazi bulvarı 

Matbaacı 
Salimbey hanı 
4 No. lı So. 

" il 

Kasket bayii 5 No. lı So. 
Arabiyan ça. 
Arabacı ça. 
Sahiliye 

Marangoz 
Marangoz 
Peynirci 
Aşçi 

Köfteci 
Demirci 
Kömürcü 
Aşçı ve Ka. 
Kahveci 

lı 

" ,, 
Yalı caddesi 

" ti 

" ,, 
Otomobil T. H. Vali Kazım p. c. 
Bakkal Büyük tuhafiyeciler 
Sandal tamircisi 
Tenekeci 
Kahveci 
Kömürcu 
Çuvalcı 
Tüccar 
Aşçı 

" 

Marangoz 
Kayrola Ta. 

" 
Aşçı 

Kahveci 
Berber 
Kahveci 
Marangoz 
Hurdavatcı 
Muzayıkçı. 
Karyola ta. 

" Marangoz 
Silahçı 
Marangoz 
Terzi 
Kahveci 
Terzi 
Kahveci 
Kahveci 

" 
Kunduracı 
Marangoz 
Kunduracı 
Eski kereste. 
Tuğla depo. 
Kahveci 
Bakkal 
Terzi 

. Aşçı 
Tüccar 
Sodacı 
Toz boyacı 
Terzi 
Berber 
Aşçı 

Hurdavatçı 
Kahveci 
Aşçı 

Manifaturacı 

Kahveci 
Marangoz 
Kahveci 
Aşçı 

Eski elbise .. 

" " 
il il 

" " 
" , ' 

Tuhafiyeciler 

" .. 
Müzayede 
desteni 

" 
" 
" .. 
" 
" 
" 
il 

be· 

Arapyan Ça. 
Müzaya. bedes. 

" 
" 
" 
" lsmetpaşa B. 
.. 
., 
il 

Kemalpaşa B. 

" 
" 
" 
" 

Şirket Bulvarı 

" 2. kordon 
1 Kordon 

" 
" 

Tuhafiyeciler 
lsmetpaşa B. 

Mimar Kemalettin 
3 No. li So. 

1 Kordon 
Müzayede B. 

lsmetpaşa B. 
Mimar Kemalettin 

" .. 
lsmetpaşa B. 
Büyük Tuhafi, 
lsmetpaşa B. .. 
Müzayede B. 

" 
Kahveci l . Kordon 
Kunduracı Müzayde B. 
Kahveci Yalı So. 
T~rzi Rıhtım han 
Tüccar Tuhafiyeciler 

Fevzipaşa B. 
Taş ve heykel satıcısı 
Terzi Müzayede B. 
Aşçı Mimar Kemalettin 
Bakkal Gazi bulvarı 
Bakkal Vali Kazimpaşa 
Berber lsmetpaşa B. 
Tütün ve Ü i-

No. Senesi 

60 
118 
130 
134 
140/3 
39 
47 
23/ 1 
17 
19 

107 
101 

17 
17 
00 
00 

3 

12 
8 

9 
111/1 

o 
o 
o 
o 
o 
o 

14 

933 

" 
" 
" 
" 
" 

" 
" 
il 

" 
" 
il 

" 
" 
" 
" 
" 
" 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

4 " 
17 " 
18 " 
24 " 
27128 " 
28/ 1 " 
31 

" 38 
" 

44/ 1 il 

it 

44/ 2 " 
46 
50 
54 
55 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
it 

" 
" 
" 

31 / 1 " 

172 
110 
112 

14 
5311 

24 
112 
32 
20 

105 
97 
6 

15 
3 
4 

38 
38 

232 
34 
10 
16 

()() 

24 
21 
2 

15 
12 

311 

" 
" ,, 

933 .. 

.. 
" 
" 

il 

" 
" 
" .. .. 
" .. 
il 

" 
" .. .. .. 

.. 
" 

" 

Vergisi 
L. K. 
110 00 
75 00 

120 00 
75 
21 
55 
4 20 

29 34 
12 
12 
21 
22 50 
15 

120 
42 67 
73 34 
30 
7 50 

88 
6 
4 50 

11 70 
23 84 
12 
9 

100 13 
25 67 
30 

7 20 
6 00 
5 50 

29 34 
31 78 
18 
15 

15 
18 
15 
18 
22 95 

6 
13 50 
21 
14 67 
30 
12 
18 
15 
16 50 
13 50_ 
13 50 
15 
15 
15 
12 
12 
9 
9 

12 
18 34 
18 34 
3 

128 34 
90 

120 
36 67 
15 
9 

121 13 
159 
249 75 

28 51 
18 6 
36 13 

229 17 
21 23 
69 
7 65 

25 80 
15 34 
12 17 
26 25 
19 25 
25 
18 3g 

106 95 
14 44 
13 80 
4'4 75 
14 
16 62 
14 25 

ANADOLU 

292 
Zammı 514 
L. K. 302 
16 50 515 
11 25 516 
18 00 517 
11 25 
3 15 518 
8 25 
o 63 275 
4 40 18 
1 80 33 
1 80 
3 15 40 
3 38 59 
2 25 67 

24 00 
73 

8 53 84 
11 00 184 
4 50 192 
1 13 228 

13 20 247 
9o 279 
68 293 
00 270 
00 

1 8C! 232 
l 35 299 

00 307 
3 85 

rat satıcısı 
Sait Ali o. Hüseyin Kahveci 
Osman o. Süleyman Kahveci 
Fethi o. Mehmet '' 
Mustafa Bakkal 
Ömer o. Osman Marangoz 
Ali o. Mehmet ve Hasan Kuru kahveci 
o. Ali 
İbrahim o. Duran ES. keresteci 

şirket B. 
Danyel lstankart Kasket imali 
Hasan o. Hilmi Kahveci 
İbrahim o. Osman ve Ah
met o. Mehmet 
Hasan o. Mehmet 

" 

.. 
Mustafa o. Mehmet ,, 
Jozef lstankart Kasket bayii 
Mehmed Şevket o. Kulalı Manifaturacı 
Ahmet Rüştü 
Rukuye Vehbi hanı 
Ali o. Niyazi 
Salih o. Hüseyin 
Conson 
İbrahim o. Mustafa 
Natparker 
Hüseyin 

Kürk imalat H. 
Mobilyacı 
Hurdavatçı 
Kömürcü 
Bakkal 
Kitapçı 
Lokantacı 

Recep Mustafa 
lstankart 
Hasan Tatari 

ve Alber Kasket ve el-

~aciye Ayşe 
Jiro 

bise imali 
Manifaturacı 

Mobilyacı 

Tenis kulübü 

4 SO 309 Mehmet o. 11..ırahim 
1 OB 319 lbrahim o. Mehmet 

9o 233 Kohen 
83 262 Kenan 

4 40 263 Mustafa 

büfecisi 
Eski elbiseci 
Emanetçi 
Tüccar 
Mobilyacı 

Kasket ve el-
00 

f smetpaşa B. 
Büyük Tu. 

il il 

Kemalpaş B. 
lsmetpaşa B. 

.. 
" 

4. No. So. 
1 Kordon 
Rıhtım H. 

2 inci kordon 
Salimbey H. 
4 No. So. 
5 No. So. 

Kazım paşa 
Müzayede B. 

n 

2 inci Kordon 
Vali Kazımpaşa 
2 inci Kordon 
Tuhafiyeciler 

4 No. So. 

,, " " 
müzayede B. 

2 inci Kordon 
lsmetpaşa B. 

,, 
1 Kordon 
Müzayede B. 

6 
75 
75 
8 

24 
16 
s 

34 

il 

il 

934 
933 
934 

" 
" 

" 

11/ 1 933 

39 " 
33 

115 
00 

00 

70 
52 
60 
00 

111 
00 

105 
. 10 

8 
57 

21 

55 

" 

" 
" 

" 
" 

" 
" 
" 
" 
" 

" .. 
" 

" .. 
" 

,, 

" 
" .. 
" 

Sayfa 1 

6 75 
2-t 25 
66 36 
5 65 

11 32 
14 87 
21 31 

1-4 18 

28 13 
12 
18 

7 50 
12 
73 3-i 
66 

36 
18 34 
20 17 

146 67 
14 
54 55 
15 52 

120 38 

220 
3 os 

78 83 

00 7S 
1 55 

55 00 
9 11 
8 50 

25 21 
15 

4 30 
5 65 
8 10 

5 39 

4 22 
1 80 
2 70 

1 13 
1 80 

11 
9 90 

5 .f 0 
2 75 
3 03 

22 

2 70 bise imali 5. No. So. 

2 20 
235 Jozef E. Marino Antikacı 1 Kordon ,, 135 00 
236 Antuan Galya Hurda demirci sahiliye " 110 00 

2 20 
Yukarıda isimleri yazılı 125 mükellef namına 933 yılı için yeni maliye şubesinde verıileri 

2 70 
tarh olunmuş ise de kendilerinin terki ticaret etmiş olup nerede bulunduklarının bilinmemesi 

2 20 
hasebile tebliğ makamına kaim olmak üzere usule tevfikan ilan olunur. 1582 

2 70 
00 Salihli Ziraat Bankasından: 

Senet Mahalle 90ısahası 
2 o3 Metre M. Cinsi 
3 l5 6433 Bağ 
2 20 

Mevkii 
Bucak 

Tarih No. No. veya köyü 
Mart 341 63 115 Eski cami 

Borçlu ismi 
Hasan oğlu Hüseyin kefaletile 
eskf müftü M. Lütfü. 

4 50 
1 80 
2 70 

8043 
5594 
5973 

2 20 66189 
2 481 
2 03 
2 03 ' 30870 

1 6433 
2 201 5514 
2 20

1 5514 
2 201 3676 
1 80 
1 80' 34014 

l 
t 35

1 22975 
1 35 ' 
1 801 

2 751 13785 
2 731 

45 t1947 
19 25 22975 
13 50 14704 
18 9190 

Bağ Dedetaşı 
Bağ Yurt yeri 
Bağ Dedetaşt 

Tarla Lamba 

Şubat928 23 
Nisan 932 93 

'' " 
10/ 933 

Tarla Kara göl 111935 
" Hacı lbrahim yeri 11 /935 

11 Kızıl yeri 11/ 935 
Bağ Gümüş çayı 1/936 
Bağ ,, ,, 1/936 
Tarla Kara göl 11/329 

94 
91 

76 
75 
74 

124 
125 
36 

145 Eski cami 
146 Mitat paşa 

" " 
149 Cafer bey 

158 Taytan 

" 

Hacı Osman kızı B. Fehime 
Filurnalı Tayyıb otlu 
Ramazan ,, ,, 
Çaltılıdan Ali ve Hasın Er· 
doğan. 
Mitat paşadan lbrahim hafidesi 

· Zekiye. 
,, ,, ,, " " 

164 Mitat paşa Kanber oğlu Abdülbaki 

" " 
170 Taytan 

,, ., ,. 
Eski camiden Bekir oğlu Meh· 
met zevcesi Raşide. 

Tarla Kızıl yer 111935 45 t 77 Çavlı Eski camiden Mehmet Ali o~
lu ve kızı Emine ve Mehmet 
Emin. 

Tarla Tilki ini 81314 85 11 Durasıllı Eski camiden eski müftü Meh· 
met Lütfü. 

Tarla Pekmez toprağı 81314 88 Durasın. ,, ,, .. " 11 

Bağ Arahk 11/ 327 77-78 Salihli ,, " ,, ,. " 
Tarla Kırta B. tepe 2/319 9 Durasıllı ,, ,, ,, " " 

,, ,. Tilki ini 2/319 1 O ,, ,, ,, ,. ,, " 

,, Pekmez toprağt 2/328 53 " " " " " " 
., Kırda B. tepe 11/ 322 57 ,, " ,, ,, " " 

5 50 11028 
2 20 27570 
1 35 18380 " Değirmen yolu 8/314 82 ,, " ,, " " " 

Sc~lihli Ziraat Bankasına vadesi gelen borçlanm ödemiyen yukarıda isimleri ya~ı~ı borçl~· 
rın ıpotek eyledikleri isimleri hizalannda yazılı gayri menkulleri ilan tarihinden ıtıbaren bır 
buç.uk ay müddetle 1697 No. kanunun dördüncü maddesi mucibince açık arttırmaya çıka
rılmıştır. Taliplerin Salihli Ziraat bankası ile belediye dellahna müracaatları ilan olunur. l 577 

18 17 
23 85 

4 28 
2 71 
5 40 

34 38 11 
3 18 

10 35
1 

.. 1 h naııı 1 ~~r 
1 

Veysel amamı 
ıııurr:ı1 11111 ~1ıı11ı 1 acıldı 

t 

Birbuçuk senedenbcri kapalı 
kalan Kemeraltı caddesindeki 
çıkmaz sokakta Veysel hamamı 
bu kere yeniden tamir edil

3 87 
3 07 
2 43 
3 94 
2 89 ' 
3 70 
2 76 

Sümerbank ve Emlak ve Ey tam 
Bankasının kurumudur 

mek ve mükemmelen tezyin 
olunmak üzere tecdiden muh
terem müşterilerimize amade 
bir vaziyete getirilmiştir. Tek· 

2 17 
2 07 
6 71 
2 10 

2 14 

EGE GENEL ACENTELIGI 
SUmerbank lzmir Yerli mallar pazarı 
Kemeraltı Hükumet caddesi No. 36·4 IZMlR 

Telgraf adresi: T l f ( Direktörlük 3308 
GÜVEN IZMIR e e on: Servis 2285 

mil mobilyası da yeniden te· 
darik olunarak saya-ılı müşte· 
rilerimizin hertürlü istirahat
leri temin olunmuştur. Teşrif 
edeceklerin herhalde memnun 
kalacakları birinci defada bdli 
olacaktır. Fiatler de son derece 
ucuzdur. 



Fratelli Sperco 
Vapur Acentası 
. ROYALE NERLANDAIS 

KUMPANYASI 
"HERCULES" vapuru 29/ 

51937 de tahliyeden sonra 
BURGAS V ARNA ve KôS
TENCE limanları için yük 
alacaktır. ---SVENSKA ORlENT LIEN 

"SAIMA,, vapuru 28/Ma
yısta gelip doğru ANVERS 
ROTTERDAM ve HAMBU· 
RG limanlan için yük ala
eaktır. 

"Vl~INGLAND11 vapuru 
2/6/937 de gelip (yalnız) GD
YNIA ve DANZlG için yük 
alacaktır. 

"AASNE,, motörü 14/6/37 
tarihinde t limanımıza gelip 
HAMBURG ROTTERDAM 
HAMBURG GDYNIA GO· 
TEBURG ve ISKANDJNAV
y A limanları için yük ala
caktır. 

"GDYNIA,, motörli 29/6 
37 de gelecek ROTTERDAM 
HAMBURG GOTEBURG ve 
ISKANDJNAVY A limanla11 
için yük alacaktır. 

SERViCE MARITiME RO· 
UMAIN KUMPANYASI 
"ALBA JULIYA,, vapuru 

16/6/937 de gelip MALTA, 
MARSIL YA limanları için yük 
ve yolcu kabul eder. 

ilandaki hareket tarihlerile 
navlunlardaki değişikliklerden 

acenta mesuliyet kabul etmez. 

ANADOLU 
. ~ • • • • • . . - "'1 :. ... 

• 
NEOl(ALMINA 
Grip, Nezle, Nevralji, Siyatik, Baş ve Diş 

ağrıları, Artritizm 

[&lrcı~l 

ILKD~ 

/ 
~lz-m~ir~M~e-m~lw-e~k-e-t ~h-a-st_a_n_e_s-:-.i b' 
tabibliğindeıı: 
Satın alınacak r ı -

zak ve cinsi Miktarı Kilo 
Sadeyağ Urfa 5100 
Zeytinyağı 1600 
Süt (inek sütü) 40000 
Yoğurt 30500 
Pirinç 19600 
Makarna 57 50 

Eksiltmcmiıı ilan 
An müddeti ila lhcıl9 

15/5/937 den 3/6 

" 
,. 
,, 

il ,, 
" ,, 
" ,. 
il 

Şehriye 71 O 11 

Şeker 9700 191Sİ937 den 7 6 9 

Pirinç unu 700 ,, 
" 

Çay 300 ,, 
il 

Kaşar peyniri 435 ,. 
it 

Un 500 •' " Sabun 6100 ,, 
" 

Yeşil sabun 300 ,, 
" 

Çamaşır sodası 4200 " 
Gaz suyu 2160 ,, ,, 
Soma maden kömürü Ton 90 6" 
Ağaç kömürü 3000 22/Sf937 den ıo/ 
Buz 3000 " '' 
Kefen bezi Metre 2000 •' il 

Daha fazla tafsilat için ikin
ci kordonda Tahmil ve Tahliye 
binası arkasında FRA TELLi 
SPERCO vapur acentalığma 

müracaat edilmesi rica olunur. ,-1 
• • 

Telefon: 4142/4221/2663 ıOlıvıer ve 
Amerikan bezi Metre 11620 •' ., 

"UM DAL,, Umu. vapuru 26 Mayıs beklenil- Battaniye Adet 150 " ,, 

v-:-'N. Şürekası 
mekte NEV-YORK limanı Filit 200 ,, - ,, 

mi Deniz Acenta. · · ··k ı k ıçın yu a aca tır. Terlik Çift 300 " ,, 
l ğ Ltd .. IRELAND " vapuru 24 Limited l l • Paltoluk kumaş Metre 150 ,, •' W. F. H. VAN

DerZEE& CO. 
AMERICAN EXPORT Lf. 

NES 
The EXPORT STEAMSHIP 

CORPORATION 
PIREden AKTARMALI 

SERi SEFERLER 
"EXCAMBION,, vapuru 7 

Mayısta PIREden BOSTON 
ve NEV-YORK limanlarına 
hareket edecektir. 
"EXOCHORDA,, vapuru 21 
Mayısta PIREden hareket ede· 
rck BOSTON ve NEV-YORK 
limanları için yolcu ve yük 
kabul eder. 

Seyahat müddeti: 
PiRE • BOSTON 16 gün 
PiRE - NEVYORK 18 gün 

AMERICAN EXPORT 
LiNES 

THE EXPORT STEAMSHIP 
CORPORATION 
Of NEV-YORK 

"Ll HIBITOR,, vapuru 25 
Mayısta beklenilmektedir. NEY· 
YORK için yük kabul eder. 

SERViCE MARITIME RO
UMAIN. BUCAREST 

"DUROSTOR,, vapuru 30 
Mayısta beklenilmektedir. KôS
TENCE, SULİNA, KALAS 
ve KALASta aktarma ile 
umum TUNA limanları için 
yük kabul eder. 

JOHNSTON WARREN 
LINIES LTD. 

1 

Haziranda beklenmekte NEV-
1 'apur Acentası Hellen·c L. Dana eti 4000 ,, v , 1 lDeS YORK limanı için yük a\a- I E " tuP 

Birinci kordon Rees binası caktır. zmir Memleket ve şrefpaşa hastaneleri için lüzumu o . 
Tel. 2443 Limited Vapurların isimleri, gelme karıda cins ve miktarları gösterilen muhtelif yiyecek, gı) 

THE ELLERMAN LI- .. GRf GORİOR " vapuru tarihleri ve navlun tarifeleri ve yakacakların hizalarında gösterilen tarihlerden itibareİ 
NES L TD. M h hakkında bir taahhüde girişi- gün müddetlerle açık olarak eksiltmeye çıkarılmıştır. ·il 

S 1 ayısın ni ayetinde veyahut l ı k ·1 ı · 1 k ' .,tfl': ''LE B AN,, vapuru 27 Ma· lcmez. o an ar e sı tme şartname erıni an ama ve L'o 7 5 ın L,;. 

t. LONDRA HULL Haziranın ilk günlerinde bek- l k h t M l k t il'.< yısa , ve Birinci kordonda "UMDAL,, teminat arını yatırma üzere er gün zınir em c ·e . 
ANVERSten gelip yük çıka· lenilmekte ROTTERDAM, UMUMİ DENiZ ACENTA· nesi idaresine ve pey sürmek istiyenlerin de yukarıda cı 

HAMBURG ve ANVERS li- r. ttıl' racak ve aynı zamanda LON- Llul LTD. vapuru acentalı- karşılarında sarahaten gösterilen günlerde yatırılacak 
ORA ve HULL için yük ala· mantarı için yük alacaktır. ğına müracaat edilmesi rica muvakkate makbuzlarile beraber 1zmir Vilayet endidl ~ 

PHELPS LlNE 1 l'] caktır. o unur. müracaatları ve teminatı muvakkatelerini yatırmıyanlarıo 
1 EGYPTIAN" vapuru Mayıs PHELPS BROS & CO lNC. Riz binasında No. 166 meğc iştirak ettirilmiyecekleri ilan olunur. 21-23.26-29 

h d LIVERPOOL "JACOB CHRISTENSEN,, Telefon : 3171 
ni ayetin e ve lzmir Komutanlığı ilanları ~ 
sw ANSEAdan gelip yük çı· ~lllllllllllllllllllllllllllllı.. Doktor .. ılllllllllllllllllllllllllllll" ~ 
karacak ve aynı zamanda Ll· = lzmir Müstahkem Mevki satın alma komisyonunda~~ 
VERPOOL için yük alacaktır. - A. Kemal Ton ay = 1 - idareleri lstanbul levazım amirliğine bağlı ırıU 1 
TEH GENERAL STEAM = - için 100,000 kilo süt ve 100,000 kilo yoğurt ~e 

NAVIGATION C. LTD. - Bakteriyolog ve bulaşıcı, salgın hastalıklal'I yıs 937 pazartesi günü saat 15 de Tophane 
.. AD ]UT ANT,, vapuru 5 - Birinci Sınıf M utahassısı = al. komisyonunda kapalı zarfla eksiltmesi yapıl• 111 

Mayısta gelip LONDRA için = (Verem ve saire) = 2 - Südün temin bedeli 11250 lira olup ilk ~et 
yük alacaktır. - Basmahane ibtas>ouu karşmndaki Dibek sokak Laşındn 30 sayılı - 843 lira 75 kuruştur. Yoğurdun tahmin bedelı 

Tarih ve navlunlardaki de· =: ev ve muayenehanesinde sabah suat 8 den akşam saat 6 ya = lira olup ilk teminatı 1125 liradır. 
ğişikliklerden acenta mes'u- :- katlar hastalarını kabul c<lcr = 3 - Şartnamesi İstanbul Tophane sat. al. komisyO 
livet kabul etmez. • illlfllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllJ Telefon: 4115 1111111111 görülebilir. 

-;·o·c·.-R·a·Y·A·L·E-H·O-N·G··· lzmı·r Lı·man ı·şıetme mu··du··r- 4 - Eksiltmeye gireceklerin Ticaret odasında k&yıth 
ları şart olmakla beraber 2490 s<.yılı kanuıı"r, 

ROISE DANUBE MARI- ı•• 3 üncü maddelerinde ve şartnamelerinde yaı1

1 
TiME UğÜnden: kalarile birlikte teminat ve teklif mektupları"~ 

"DUNA" vapuru 15 Ma· T k d saat ınd.rn bir saat evvel Tophane satın al~ıns ."ıJ ersanemizde birikmiş 100 ton ·a ar hurda df!mir Hazi- tt'J 
yısta beklenilmektedir. BEL- yununa vermeleri. 13 18 23 27 
GRAD, NOVIZAD, BUDA- ranın 7 inci pazartesi günü saat 10 da açık artırma ile satı· . 
PEŞTE, BRATISLAVA LINZ facaktır. lzmir Müstahkem mevki satın alına komisyonundan: J 
ve ViYENA için yük kabul isteklilerin muvakkat teminat akçesi oları 50 lirayı peşinen 1 -. Müteahhid nam ve hesabına 11700 kilo sadeY 
eder. idare veznesine yatırmaları lazımdır. palı zarfla eksiltmeye konmuştur. dl 
DEN NORSKE MIDDEL. L 1 b· ı· 

2 
2 - ihalesi 24 Mayıs 937 pazartesi günü saat 10 

evazım servisinden izahat a ına ı ır. O 23 1546 
HAVSLINJE --•• 11~!!!11-ml!!!!~----•• Mv. sat. al. komisyonunda yapılacaktır. 

o s L o . Birinci Sınıf Mutahassıs Satılık arsa 3 - Tahmin edilen tutarı 9945 lira olup ilk tcrnif1St 
"SARDINIA,, vapuru 21 D D A/ 745 lira 88 kuruştur. 

Mayısta beklenilmektedir. IS· T • emir İ Güzelyalıda Recai zade ve 4 - Evsaf ve şeraiti her gün Mst. Mv. sat. al. ~ 
KENDERIYE, DIEPPE ve Kamçı oğlu Selamet sokakları ile mah· nunda görülebilir. I 
umum NORVEÇ limanları için Cilt ve Tenasül hastahk· dut köşebaşında 427.75 5 Eksiltmeye gireceklerin Ticaret odasında kayıt 1~ 
yük kabul eder. lart ve elektrik tedavisi M.2 bir arsa ehven fiatle lan şart olmakla beraber 2490 sayılı kanu,,ı.ı 

1 satılıktır. 1 
"INCEMORE,, vapuru 30 Vapur arın isimleri gelme fzmir . Birinci beyler sokagv 1 3 i.incü maddelerinde ve ~artnamelerinde yaıı ~- .W 

'hl · ı f ı Talipler T. M. C. resmi 1b" 
Mayısta beklenı·lmektedı'r. Lf· tarı erı ve nav un tari e eri Elhamra Sineması arkasında larla birlikte teminat ve teklif mektuplarını 

LIVERPOOL 

h k d b. hh d ilan işleri bürosunda Naci VERPOL ve ANVERSten a ın a ır taa Ü e girişi· Tf"lefon : 3479 atindcn bir saat evel komisyona vermeleri. 
1 T 1 f N '2007 2008 Tokaya müracaatları. 

yük getirecek veBURGAS, .e;m;e;;z •. .;.e;;e~o~n~o~-.;:;~~;..:==========:===========~-------~9~-1~3~~1~8~~2~3-•-"' 
VARNA, KÖSTENCE, SU-
LINA, KALAZ ve IBRAIL 
limanları için yük kabul eder. 

Pu·· rı·en Şahap Tesiri.tabii, eşsiz bir müshildir. O kadar zararsızdır ki gebelere, kalpı 
reklerı rahatsız olanlara bile Doktorlar bunu tavsiye ederler. . 
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