
Sahibi: HAYDAR ROŞDO OKTEM 
Neşriyat müdürü· HAMDI NÜZHET 

...., Adres: lzmir ikinci Beyler sokağı 
~ne oartlan: Seneliği 700, alu aylağı 400 kuruş 

Resmi ilanlar içinr .Maarif cemiyeti ilioat 
hfiroıuna müracaat edilmelidir. 

• ULlJSAl . 

~ususi ilanlar: idarehanede kararlaştmlır 
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ispanya tahh için 
ita/yanlar Avusturya ve. 
liuhtı Ottoyu tav~iye edi. 
yarlar. 
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Büyük Şefin Seyahati v;:a:~s:~~s~a Ro~anya ~rah şerefine 
•• tyyl Bukreşte gençlık tarafından bü. r k .. ı·d· . . op anıyor k h" ld 

~o onem 1 ır ve yırmı nis~~~: 91.~:;;o)ia:.~~:;: yü teza urat yapı ı 

beş gu .. n su·· recektı•r !anmakta devam olunuyor. 
~azeteler, birer günlük satış· 

lstanbul, 9 (Hususi) - Bügük Şef larını tayyare ianes~ne vermeği 
~atürk, b11gün saat 17 de Dolmabahçe kararlaştırmışlardır. 
laragından agrılartlk rıhtıma gelmişler Dün gece, Pirede tayyare· 
"e hazırlanmış olan lzmir vapuruna birı- lerden tahaffuz için tecrübeler 

ltaişlerdfr. yapılmış ve bütün şehir, bir 
Romorkörlerle vapurlara binmiş olan 

6iıalerce halle, Büyük Önderi yaşa sada- anda karanlıki.:inde kalmıştır. 

6
1•rile uğurlamışlar ve lzmir vapurunu, 
a;aza kadar takib eylemişlerdir. 
Reisicumhuru hamil olan lzmir vapu

,..,.a Zafer torpitosu re/akat etmektedir. 
Büyük Şef in seyahati, girmi beş gün 

liirecektir. 
. Dahiliye Vekili B. Şük- rü Kaga, B. 

il. Meclisi ikinci reis vekili B. Hasan 
&•ka ve saglavlardan bazıları Reisicum· 
la11ra refakat etmektedirler/er. 

imparatorluk 
konferansı 

Londra, 9 (Radyo) - im· 

paratorluk konferansı, dün 

başbakan Bay Çemberlaynın 
riyasetinde toplanmıştır. 

Düminyonlar delegeleri , 

harpte ölmüş olan lngilizler 
için yapılacak mezarlar bak· 

lstanbul, 8 (Hususi) - Reisicumhur 
~atürk, hareketlerinden evel Hariciye 
Velcili Bag Tevfik Rüşdü Arası kabul 
6ugurmuşlar "' Cenevre müzake·elerile 
lliilcreş segaha ·i hakkında kendisinden maili.mat •lmışlardır. 

kında bir muhtıra vermiş ve 

bu muhtıra tetkik edilerek 
kabul olunmuştur. 

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

Grevci amelelere tayya- Madrid cephesinde kan-
reler erzak yetiştiriyor h nıuhareheler oldu 
. -~--~~-

Grev, fabrikatörlere bir 
milyon dolara mal oldu 

Şikago, 9 (Radyo) - Ma· 
den amelelerin ilan etmiş ol· 
duklan grev devam ediyor. 
iki bin amele, fabrikalarda 
kapanmışlar ve dışarıya çık
lllamağa karar vermişlerdir. 

Bu ameleye tayyareler erzak 
yetiştirmektedir. 

Amelenin grev ilan ettiği 
gündenberi fabrikatörler bir 
milyon dolar zarar etmiş bu· 
lunuyorlar. 

\lon Nöf8iit bugiln 
sofy~da:~ulunacak 
l"ugoılavya, her han;i bir hadise yüzün-

den ... müttefiklerinden ayrılamaz __ _ 

Von Nöraht 
Bertin, 9 ( Radyo ) - Al· 

lbanya hariciye nazırı ve mai· 
)tti, bugün maiyetile birlikle 
lt)'yare ile Be1graddan hareket 
tdecek ve akşam üzeri Sof· 
)aya vasıl o1muş bulunacaktır. 

Belgrad, 9 (Raqyo) - Al· 
illan hariciye nazın Von No
~aht ile Yugoslavya baş ve 

11 bakam Bay Milin Stoya· 
cliooviç arasında başlayan mü· 

Dünkü konuşmalar, vaziyeti 
hazıra hakkında idi. Bay Mi
lan Stoyadinoviç, Yugoslavya· 
nın, herhangi bir mesele kar· 
şısında müttefiklerile beıaber 
hareket etmek mecburiyetinde 
bulunduğunu beyan eylemiştir. 

-------·····~--Petrol ve benzin 
kanunu 

Ankara, 9 (Hususi) - Ben· 
zin ve petrol rüsumunun indi· 

rilmesi hakkındaki layiha, müs· 

tacelen müzakere edilmek üzere 

Büyük Millet Meclisine veril
miştir. --·· ... ··~··---Belçika ayanı 
Umumi af kanununu 

tehir etti 
Brüksel 9 (Radyo) - Bel

çika ayan meclisi, dün toplan· 
mıştır. Umumi af hakkındaki 
kanunun tehirini reye koyarak 
... iyetle kabul erlemiftir. 

120 maktul ve 200 yaralı 
var, tahribat müdhiştir 

Asi erler çocuklar« giyecek veriyorlar 
Paris, 9 (Radyo) - Mad- yor. 

rid cephesinde dündenberi Paris, 9 (Radyo) - Pala· 
kanlı bir harp başlamıştır. lh- moso bombardıman eden ge· 
tililciler, şehire bin mermi minin Kanarya zırhlısı olduğu 
atmışlar ve büyük hasarat tahakkuk eylemiştir. 
yapmıştır. Adliye sarayı ta- Salamanga 9 (Radyo)-Kôr· 
mamen yıkılmıştır. dovanın cenub cephesinde ih-

lstasyon civarına düşen tililcilerle cumhuriyetçiler ara-
mermiler de büyük zarar ver· sanda kanlı bir muharebe 
miştir. olmuş ve milisler ric'at etmiş-

Ôlülerin 120 ve Yaralıların lerdir. 
da 200 kişi olduğu söyleni· Bilbao 9 (Radyo) - Bask 

Harb malulleri ter- hükumeti, eıi silah tutan 
bütün halkı silaha davet et-

f ih edilecek miştir. 
Ankara, 9 (Hususi) - Yal- Paris, 9 (Radyo) - ihtilal· 

mz harbde malul olanların ter- cilerin iddiasına göre, Franko 
fihleri · hakkındaki kanun liyi· kuvvetleri, Karayansel cephe· 
hası büdce encümenince tet· sinde ilerlemişler ve cumhuri· 
kik edildikten sonra maliye yetçileri ricata mecbur etmiş· 
eaciimenine verilm · · lordir. 

Romanya Kralı Karol 
. Bükreş, 8 ( A.A ) - Kral reisi Mosiski'nin maiyeti de 

Karolun Romanyaya tekrar bulunmuşlardır. 

avdet ederek tahta çıkmasınm Kral, Gençlik teşkilat reisi· 
yıl dönümü, gençlik tarafından nin raporunu dinledikten sonra 
stadyumda yapılan parlak bir söylediği nutukta teşkilatın 
şenlik ile kutlulanmıştır. bütün memleket dahilinde üç 

Şenlikte kral, Lehistan cum· sene içinde elde ettiği terak· 
hur reisi, veliahd da hazır kilerden dolayı memnuniyetini 
bulunmuştur. B•mlar stadyumda beyan etmiştir .. 40 bin kişilik 
hükumet erkanı ve yüksek bir halk kitlesi gençlik teşki· 
memurlar tarafından karşılan· !atlarının bayrak ve muzikalar 
mışlardır. Bütün yolda halk ile yaptığı muazzam giçitres· 
kendilerini şiddetle alkışla· mini büyük bir alaka ile sey· 
mıştır. retmiştir. Kral, Lehistan Cum· 

Şenlikte Polonya Hariciye bur reisine Kültür liyakat ni· 
Nazırı Baron Bek ve cumhur şanını vermiştir. 

-------------~···--.. --~~~---
ispanya tahtı diivası bir 
daha sulbü bozacak mı? 

---------·~--·--~--~~-1 tal ya hükumeti, on dokuzun-
1cu asırda Almanyanın yaptığı 
1gibi ispanya tahtına el uzatıyor 

Paris, 9 (Radyo) - ispanya 
kraliyet taraftarlarından sala
hiyettar bir zatın ispanya 
tahtı hakkındaki ifşaatı büyük 
bir heyecan ve ayni derecede 
de hvyret uyandırmıştır. 

ltalya hükumetinin Habsburg 
hanedanı erkanını, bilhassa 
Arşidük · Ottoyu fakrü zaru· 
retinden istifade ederek siyasi 
bir fırıldak gibi kullanmak 
istediği anlaşılmıştır. 

Sinyor Mussolini bir za· 

manlar Arşidük Ottoyu, hal· 

ya kralı hanedana damad 

ederek Avusturya ve hatta Eski Kral Al/ons 
Macaristan tahtlarına geçir· mektedirkr. 
meği tasavvur etmiş idi. Bu 

tasavuur, Almanyanın şiddetli 

muhalefetinden başka Macar

ların da kat 'i reddi ile karşı
laşmıştır. 

italya, Almanya ile uzlaşa· 
rak Arşidük Ottoyu ispanya 
kralı yapmak için faaliyete 
geçmiştir. 

ltalyanın bu siyaseti, on 
dokuzuncu asırda Almanyanın 
siyasetinin aynidir. Avrupa 
devletlerinin bu siyasete uy· 
mıyacakları çok tabiidir. Fakat 
bizzat asi lspanyollarda ltal-

yamıı bu IİJ&letİDİ ~· 

İspanyolların, memlehtleri· 
nin istiklalini bir kral için 
feda etm iyece ki eri anlaşıl· 
mıştır. Bilhassa general Franko 
sabık kral on üçüncü Alfonsun 
avdetine taraftardır. Ve esasen 
gen::»ral F rankonun ilk ihtilal 
sermayesi 3 milyon dolar ola
rak sabık kral Alfons tara· 
fından verilmiştir. 

-~-
bıçak çeken kadınlar 
Alsanc1kta ilkbahar soka• 

ğında oturan Muço kızı 
Anasto ile Ayalt kızı Gulya 
kavga etmişler ve biribirlerine 
~ m· wdir, 
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yetişmek ıçtn nefes nefese, . 
puflaya• puflaya koşuyor. Tam j 
o esnada, seslenme: 

rindeki sinemalar, bebekli 
kuilanılaiı vasıtalar, ·tank- kadınlar gelmedikleri için Sİ" 

1 • ( nemaların zarar uğradaklannı 
lardan daha fazla .itekamü etmiıtır. s- düşünmüşler ve bunun çare~ 

d k• h .. b d k d sini bulmuşlardır. 

.. 
Tanklara karşı ·-·--

Rahatlamış bir içle tekrar 
~sandalyasına yerleşti. Karşı 

l köşedeki masanın başında otu-
1 rao, ·İşe . karışmadan uzaktan 

J ~seyirci olan '. Eminönü kom ise· 
rı ı rioe . döndü: 

- Hanım abla, : lih'ıl'im ~1ab- , 
la •hul 

' Ve kolunu dürtme. KaJın-
1 cağız, ne ~H.ıyor dıye başını 
•çevirince: 

~panya a 1 arp, UnU mey a. il Oy U Her ainema binasına bitişik 
Eğer böyle toplar yoksa o olarak miniminilere mahsus 

zaman ryürümüş, ilerlemiş, çocuk bahçeleri yapılmıştır. 
güçlük çekmeden iş görmüş- ou bahçelt>r ortasında birer - Sal biraJer Çınar tulum

ıbacı kahvesine ı birini . .Bulsun 
ıreısı, istesin rAkrebi; ·bilekle
,rıne keltlpçeyi takıp getirsin 
.buraya .. Dürzüyü adam akıllı 
.ıslattıktan ·sonra tıkın içeri 1. 

Piç Eda kimdir? 
Büıün gün, köprü üstünde: 

(Şemstye lastik, köprüye pul 
'-'erelim!) diye kanarya gıbi 

şak.rayan, bülbül gibi dem 
çeken, usturayı yan~ğlna ye· 
yip tabakçı yahudilerin kere-
vetile Gureba hastahanesini 
boyluyan Piç Edanın bir adı 
da Köptü ispinozu idi. 

Eda, ele avuca sığmaz, mu· 
zip, uslu, sırnaşık, şirret bir 
afacandı. En keştirmesi, arsız 

ve yüzsüzdü. Hiç tek durmaz, 
sataşmadığı, musallat olmadığı 
kimse kalmaz, ortalığı birbi· 
rine katmadığı zaman bulun· 
mazdı. 

Mesela, köprüden geçerken 
onu görünce duralaınış. gözünü 
dikmiş, koyun dedeye dönmüş 
ak sakalJı, cüppeli ve sarıklı 
bir hocaya atılırdı . 

- Hoca endi, cüppüp .. peni 
topla da çek arabanı, kalaba
lık etme. Iskat dağıtılmıyor!. 

Hoca, ent bent, (f nnallahü· 
maassabirin) i savurarak tökez
leye tökezleye savuşurken, 
arkasından: 

- Guguk!.. 
Gene köprüde yolu tutmuş, 

onun önünde ayakları dolaş· 

mağa başlamış, dönüp dönüp 
yana bakan hemücük bir köy· 
lü dayıyı _hemen önlerdi: 

- Hemşerim bana bak, 
sana bir lafım var! 

Ağzının içinde, anlaşılmaz 

bir sürü kelimeler geveledik
ten sonra, adamcağız alık 

alık: 

- Ne? .. dedan gız? .• diye 
sorarken, 

- Zingol. deyip kahkaha· 
ları koparırdı;. 

Oraya toplanan halkın kimi 
gülmeden katılır, kimi kızarak 
sövüp sayar, içlerinden biri : 

- Fırlama, rahat dur, herif 
büyük baban yerinde !. diye 
araya karışınca, 

- .Fırlama senden ala mı 
olur, altı karış beberuhiyi ek· 
leyiverirdi . 

Haydi bir maraza : 

- Vay, ben fırlama hal.. 
Beberuhi hal.. 

Adam, daha ona yaklaşma· 

dan, çıngır çıngır bir feryat: 
- Polis, polisi.. Polis yok 

mu polis?. Ben sana gösteri
rim tokat atmağı, saçıma ya· 
pışmağı .. Seni şimdi karakola 
teslim edip p<tstırmanı çıkar· 
tayım mı?. Yaka paça, Zaptiye 
nazırı paşanın karşısına kadar 
götürüp bir temiz ıslattırdıktan 
sonra bodruma attırayım mı?. 

Etraftan araya girilip ar· 
bede bastırılır bastırılmaz, Piç 
Eda gene (Şemşiye lastik, 
köprüye pül verelim!) diye öt
meğe başlardı. 

Dahası var .. Mesela, büyük 
anası yerinde, hacı nine kılıklı 

bir ihtiyar kadın, Eyüp vapu· 
...... - ... ~r.::~..J.....:~ı~ 

- Elim "fistünde kalsın oy· 
namıyor 'rriuyuz? İşte ebesin! 
diye kahkahaları ·basma·. 

Bir tane daha: 
Kılığı kıyafeti düzgün, edebi 

terbiyesi yerinde, efend den 
yani Babıali veya Sera~ker ' 
kapısı katiJ)leüncfe'ri iki burma 
bıy\kh·, ~nünden geçiyorlar. 
Ayıp değıl a gençlik bu, afal· 
lamışlar; doğrucası, ağızlarının 

suyu akmış. Ayakları köstek· 
lenmiş, bir türlü yürüyemiyor· 
lar .. Hatta, işi daha ileri var· 
dırrnışlar; kol kola karşısına 

sokulmuşlar. İk\si de tatlı bir 
bakışla baştan aşağı, süzüm 
süzüm süzüyorlar... Oldukça 
cür'etliceler de. Nazikane bir 
tavırla: 

- Göze yasak yokturl.. 
- Güzele bakmak savap-

tırl.. ı fırlatırken, Eda derhal 
cevabı yapıştırırdı: 

- Yağma yok, beleşine pa
norama seyretmek. Çıkın me· 
tetikleri bakayım beyfendiler 
hasır eskıleril... 

Alay olsun diye uzattıkları 
iki onluğu alır almaz, 

- Hay bereketi deyip çe· 
nesine sürer, kollarını iki ya
nına sallayıp bir müddet dim
dik dikilir, bayram yerlerine 
panorama kutuları taşıyan on 
paraya çoluk çocuğa gösteren 
panoramacdarın taklidini ya
pardı: 

- Seyreyle resmini, seyet· 
tin mi resmini, peri padişa

hının küçük kızının resmini!. 
Ve birden sırtını çevirirdi: 
- Yandı, çıkın metelikleri!. 
Ona da sataşan sataşana, 

balta olan olana.. Bilhassa, 
50 adım gerideki köprü tah
sildarları. Kaşla göz arasında, 
bunlardan biri tepesinde: 

-Eda!. ispinoz.! Sana söy
lüyorum kız, boz şu çeyreği; 
senin ufaklığın vardır. 

- Uf aklık senin gibilerde 
olur hırbo.. Bak uyuz gibi 
hart hurt kaşınıyorsun ... 

Etraftan yılışık yılışık sesler: 
Al lafı, otur aşağı!. 

- Mat oldun bel.. 
- Kafir cm gibi, şeytan 

gibi... Laf mı yetiştirebilirsin 

ona? 
Aralıkta el şakası.. Eda, 

elini tahsildarın alnından aşağı 
kaydırarak: 

- Bu iniş böyle iniyor da .. 
Sonra yukarı doğru burnu· 

nun altına çarparak: 
- Bu çıkış neden çıkmı

yor?. 
Tahsildar: 
- Burnumun kökünü mü 

kıracaksın piç?. Diyerek kaba 
etine bir çimdik. Eda da su· 
ratına bir şamar: 

- Sen şu beş kardeşi boz 
öyleyse .. 

Etraftan gene karışanlar: 
- Onun vurduğu yerde 

gül biter!. 
- Tek gül de bitmez, gül

lük, gülüstanlık açılır!. 

- Kız bir de bana vur, 
işte suratım!. 

, A J. - ' 

ispanya harpl rinden alınan 
dersler ve oradaki modern 
harp usulleri dışarıda birçok 
münakaşalara mevzu olmakta· 
dır. Bizim karışmazlık siyase· 
timiz yüzünden bu hususta al
dığımız hdberler ve malumat 
gayet mahdut kalmaktadır. Fa
kat kıt'amn başka tarafları, bu 
muharebeleri takip eden eks
perlerden oldukça iyi malumat 
alabiliyor. 

f sviçrede bulunan bir dos
tumdan son zamanlatda lspan· 
ya harbinin ilk altı ayında alı· 
nan derslere dair oldukça mü~ 
kemmel malumat ihtiva eden 
bir mektup aldım. Bu yazılar, 
birçok menbalardan, fakat bil
hassa bir Alman sJbayının mü 
şahedelerinden toplanmıştır. 

Bunlardan bir kı~mını, kat'i 
ve esaslı bir hüküm olduğuna 
kanaat getirmemeklel beraber 
istinsah etmek faydasız olmı· 

yacaktır. 

Bu mektupta denilmekte· 
dir ki: 

"Muhtelif gazeteler, bir ta
kım askeri devletleri, ispan
yada yeni silahlarını tecrübe 
etmekle ittiham ediyorlar. Yani 
bu iddiaya göre ispanyada 
hangi silahların ve harp vası
talarının memnuniyet verici 
vazife gördüğü ve hangilerinin 
daha ziyade inkişaf ve terak· 
kiye muhtaç olduğu tecrübe 
edilmektedir. 

Bu etüdü ancak kısmen 
doğru olabilir. Çünkü lspan· 
yada gerek bu tarafta, gerek 
öte tarafta kullanılan silahların 
çoğu mühim değildir. Zira 
buraya günü geçmiş silahlar 
gönderilmiştir. 

Yarınki harplerde bizi hay· 
retlere düşürecek olan yenı 

harp aletleri gizli kapaklı 
kalmaktadır ve böyle kala-
caktır. 

Bununla beraber yarınki 

modern harb için ispanya 
muharebelerinden çıkacak ne
ticeler, alınacak dersler yok 
değildir.,, 

ispanya harbında ·ıtskerlik 
bakımından· en enteresan olan 
nokta, tankların ve tanklara 
karşı koymak üzere icad edil· 
mış vasıtaların tesirli olup 
olmadığıdır. 

Şurasını unutmamak lazım· 
gelir ki büyük harbde lngi1iz 
ve Fransız tanklarının Cam
brai de, Soissons da, Amiens 
de kazandıkları muvaffakiyet, 
bir sürpriz hasıl etmelerin
dendir ki bu şartlar tekerrür 
etm iyece ktir. 

Bunlar, mevcut olmıyan bir 
·• ı r • 1 

ve teürübesizliğe karşı zafer 
kazanmışlardı. O zaman bun· 
ların kati neticeler almaları, 
tank tehlikesinin yeni birşey 
olmasından ileri gelmiştir. 

O gün bu gündür, tank 
muhtelif şekillerde terakki ve 
inkişaf etmiştir. inşa şekilleri 
de basidleştirilmiş ve mükem· 
melleşmiştir. 

Tesirleri de eskisine nis
betle kat kat artmıştır. Fakat 
ayni zamanda tanklara kar:Jı 
kullanılacak vasıtalar da ~yni 
şekilde inkişaf ve terakki et
miştir. İspanya sivil harbin· 
den alınau deısler ve netice
ler göstermiştir ki tanklara 
karşı kulanılan vasıtalar, tank· 
lardan daha ziyade tekemmül 
etmiştir. Donanmanın terllk
liisinde gözt> çarpan hadiseler, 
tanklara karşı anti-tank ter
tibatının inkişafı tarihinde tt!· 
kerrür etmiştir. 

Bununla beraber tankın bir 
hücum vasıtası olarak bütün 
kıymetini kaybetmiş olduğunu 

söylemek istemiyoruz. Fakat 
artık tank, nereye karşı hare
ket ederse kayıdsız, şartsız 
mutlaka muzaffer olacak üstün 
bir harb vasıtası olmaktan çık· 
mıştır. Anlaşılıyor ki istikbalde 
tank ve anti-tank arasında 

devamlı bir mücadele ola-
caktır. 

Yalnız şu varki ispanyada 
bu hükme kat'i bir surette 
varmak zordur. Orada az mik
darda tank vardır. Ve bunlar, 
eski tipde makinelerdir ve 
fena idare edilmektedir. 

Bu hususta deniliyor ki: 
"ispanyada tankların gerek 

taktik, gerek strateji bakımla
rından azami surette kullanıl
mamış olduğu bir hakikattir. 
Tankların kesif bir surette 
bulundukları Madrid cephe· 
sinde bile kitle halinde tank 
hücumu yapılamamıştır. iki 
tarafta da bulunan bir takım 

tanklar, ancak, piyade hücum· 
larmı besliyebilmiştir. Madri· 
din garbinde ve cenubunda 
köprü başlarındaki makineli 
tüfek mevzilerine yapılan bir 
takım hücumlarda da muvafa
kiyet elde edilememiş, tanklar 
hareket ettikleri noktalara müş
külatla dönebilmişlerdir. 

İki tarafın da elde etmiş 
olduğu tecrcübeler, şoylece 

hulasa edilebilir: 
Tanklar hücum edecekleri 

zaman eğer karşılarında 20 
milimetrelik antitank topları 

mevcut ise ya tahrip edilmiş
ler, yahud da hedeflerine va
ramayacak bir hale getiril-

lerdir. bakım odası vardır. Kundaklı 
Hatların önlerinde bir mu- çocukları anneleri bu odalar• 

dafaa vasıtası veyahut tanklara da bırakmakta v kendileri 
karşı bir tedbir olmak üzere müsterih bir halde filmi sey• 
gömülmüş olan infilak edici retmektedirler. Çunkü bahçe 
maddeler ki - Alman tariteleri ve odadaki hizmetçi kadınlar 
bunların müessir ve faydası bu çocuklara film bitinceye 
olacağı fikrindedirler henüz kadar anneleri gibi bakmak· 
tecrübe edilmemiştir. Bunların tadır. 
da her birinde beş kilogram Bu pratik usulden sonra 
infilak edici madde bulunmak sint>macılar daha çok para 
üzere 300 er metre mesafe ile kazanmağa başlamışlardır, 
gömülmesi ve sayılarının 450 J lan 
den aşağı olmaması icabet-
mektedir. Kaldı ki biribiri ar- lzmir dördüncü mıntaka ta· 
dınca ayni hizada üçer sıra pu sicil muhafızlığından: 

Bornovada Bozalan me\'gömülmesi lazımgelen bu infi· 
lak maddelerini birleştirmek kiinde gün doğusu ve gün 
için gayet iyi talim görmüş batısı ve kuzeyi Etiyen Vari· 
istihkam kıt'alanna liizum var· pati tarlaları güneyi şosa ile 
dır ki bugüri Ispanyol sivil çevrili altı dönüm karşılığı 

5514 metre murabbaı bir harbında böyle askerler bu-
lunmamaktadır. tarla evvelce Ermeni kilisesin· 

den satın almak suretile kırk Onun için en tesirli vasıta 
olarak siperlerin ilerisine mu- yıldan fazla uzla Etiyen Vari· 
vazi bir vaziyete Boden spe· patinin mülkiyetinde olduğun· 
reen adı verilen hendekler dan yeniden tescili istenilmit• 

tir. Bu kısım malın kaydı kazmak suı etiyle bir takım 
neticeler elde edilebilmekte- bulunamadığınan ve senetli 
dir. Bu çukurların büyüklüğü olan bütün civarının kayıtları 
ve derinliği içine tanklara ala· tatbik edilirken senetsiz olduğıJ 
cak kadar hesab olunur. Bu anlaşılmıştır. Bu malın mülki• 
çukurların yan divarlan gayet yetinde veya sair herhangi bit 
sarptır. Ve göze görünmiye· ayni hakkında ilgisi olduğunu 
cek şekilde tertip olunmuştur. iddia eden varsa on gün içinde 

k lzmir dördüncü mıntaka tapu Bu usul sayesinde 8 tonlu 
Alman tanklarından bir çoğu sicil muhafızhğma belgelerile 

birlikte müracaattan bildirilir· işe yaramaz bir hale konul-

muştur. Olivier ve şii-
Bazen da ilerliyen bir tan-

ka havadan bombalarla hu- rekisı Limited 
cum etmek usulüne baş vu-
r:ılmuştur. Fakat bunun fazla vapur acenta.SJ 

.- tesiri görülememiştir. Çünki 
tanklar kesif bir surette hü· Birinci Kordon Rees binası 

Tel. 2443 
cum ettikleri gibi, üzerleri de THE ELLERMAN LINES L 'fD· 
güzelce peçelenmiştir. "DRAGH,, vapuru 15 t-f•· 

SJpanya harbinden anlaşıl- ziranda LIVERPOOL ~e 
mıştır ki tank hücumlarına SWENSEAdan gelerek yiil' 
karşı en tesirli silah anti-tank 

çıkaracaktır. 
toplandır; diğer vasıtalar an- "GRODNO,, vapuru 15 i'I" 
cak buna yardımcı vaziyetinde LV 
bulunmaktadırlar. ziranda LONDRA ve HU 

· den gelerek yük çıkaracaktır· 
Düz arazide yapılan bü- "GRODNO,, vapuru 30 f-{ır 

cumlarda bu türlü topların e 
ziranda gelerek LONDRA ~ 200 metre mesafeye konul-

ması lazım gelmektedir. 1000 HULL için yük alacaktır. t: 
DEUTSHE-LEVANTE-LJNlı;, 

metrelik bir cephede bu çeşid "SOFlA,,,, vapuru 10 f-1'• 
toplardan en aşağı beş tane ofi' 

k b d H 1 ziranda HAMBURG, B" 
bulundurma ica . e er. a - MEN ve ANVERSten gelere~ 
bu ki ispanyada bu topların 
yarı mikdarı bile mevcud yük çıkaracaktırr. · 

Tarih ve navlunlardaki det'1'1 değildir. şikliklerden mes'uliyet kabll 
Tayyarelerin rasadı ile bir 

tank hücumu hazırlandığı ön
ceden haber alındğı ve kafi 
derece de anti-tank topları 
bulunduğu takdirde müdafaa 
vaziyetinde bulunanlar lehine 
faydalı neticeler alınmıştır. 

Böyle hücumlar, esas hatta 
daha varmadan durdurulabil· 
miştir. Böyle vaziyetlerde ufak 
tank toplarının büyük toplara 
nisbetle daha faydalı olduğu 
ve yeni Alman modeli topla
rın işe çok yaradığı görülmüş· 
tür. Yalınız bazı askeri otori· 
teler şu noktaya itiraz ediyor
lar. Küçük topların gülleleri 
küçük ve nüfuz tesiri daha az 
olmaktadır . 

Fakat bu küçük ·topların, 

edilmez. 
~-----------------~-; daha zor olan büyük toplar• 
dan daha çabuk ve iyi netice 
aldığı da götürmez. soor: 
bunlar normal mesafelerde 
ateş açacakları için onlar dl 
uzun. mesafelerden ateş ed~ 
topların sirayet ve nüfuz k&J ~· 
retini aramağa da lüzum '1° ~ 
tur. ispanyada kullanılan t•~i· 
ların zırhları 20 ile 23 ıP • 
metre kalınhğındadır. 8 tollb 
luk Alman tanklarının ise 'IJf 
ların 18 milimetredir. ..ı,e· 

ispanyada yapılan tecru dl 
lerden anla~ıhyor ki bur• ,,. 
tankların son süratleriyle b

11
• 

reket etmeleri mümkün ° 
mamııbr. 
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~------P_a_p_a_ğ_a_n ____ ) N. v. Fratelli Sperco 1 ,..,, .. W. F. H. Van vapur acentası 
Karısını istaayona kadar gö- ı iştt· .. Hesab verme sırası tim· Der Zee ROY AL NEDERLAND 

.. rınüş, uğurlanuf, şimdi ora- di ~81ia geldi, Fatma, •n dönüyordu. çinde bir hü· Bunlara söylerken, masanın & Co. KUMPANYASININ 
Ün v•rdı: yan• oturmuş, sandaly~ııini # JUNO" vapuru 10 Hazİ· 
Kırısı gitti diye müteessir çekmişti. DEUTSCHE LEV ANTE LINIE rana doğru bekleniyor, yükünü 

iydi? - Kollarını dayama mıt· G. M. B. H. 
Hambura tahliyeden sonra BURGAS, 

Halbuki sevinmesi lizımdı. sana! • V ARNA KÖS E CE 
8 - Artık adamın sabrı tu··. .. ARKADIA., vapu;u 11 Ha· ve T N için ir hafta hür y~fıyacaktı. Bu 

1-enmişti. ziranda beklenilmektedir, ROT· yük alacaktır. üddet zarfında karısı kendi- ,. 
inden kilometrelerce uzak bir Ayaka fırladı: TERDAM, HAMBURG ve SVENSKA ORIENT LINIEN 

d - Sus diyorum sana, Fat· BREMEN için yük kabul eder. KUMPANYASININ er e, annesinin yanında bu-

lzmirPamukMensucatı 
Türk Anonim Şirketi 

Şirketin Merkez ve Fabrik•sı: lımir'de H~lkapınard4~Jrr. 
Yerli pamuğqndan At, Tcıyyarı:, Köpekb4ş, . DetirDJen 
Geyik ve Leylek Markalarını h~vi hor nevi Kapot bc~i 
imal eylemekte olup malları Avn,pa'nın ~yni tip mens'I· 
c ~ tına faiktır. 

Telefon No. 2211 ve 3067 
Telgraf adresi: Bayrak lzmir 

nacaktı. Bir hafta karısından ma. AMERICAN EXPORT LINES liSAIMA .. vapuru 1 Hazi-

e azar işitmek vardı, ne dır Papagan: THE EXPORT STEAMSHlP randa 37 de gelip doğru AN- ~---,--,,..--------------
ırını dinlemek! ke:e:~:~~:· Diye sözünü CORPORA TION VERS, ROTTERDAM, HAM- l z. f]] 1• ı• '-l u•• l I lı\ ı D S ( J C!J f 1 
- Nerde kaldın, Ahmed? Seri seferler Pireden aktarmalı BURG ve SKANDINAVYA - 1 .. 
hmed şunu yapmasana! Ah- Adamcağız artık kendini "EXCAMBlON" vapuru 4 

.~: ~~;~:~~=:::::\Ahmet ~:~~~ı~~:·,j~:m;~~~;~;~k~,~~ ~·z~~~~6~~Edi~~.0~:~~e~ lim:;~~~~: ~!i;.:~·;:k~~,i- T ii r k A il o 1 ı i ~ ş i r k et i 
Hergün böyle geçiyordu ka- zına geleni söylem<"ğe başla- edec,,.ktir. randa bekleniyor. ROTTER-

aile hayatı. Sır rahat gün mıştı: "EXETER" vapuru 18 Ha- DAM, HAMBURG GDYNIA Halkapınar kumaş fabrikası 
.. . . I d d b - Senin kafanı kırarım, ziranda PIREden BOSTON SKAND Ormemıştı ev en iğin en eri. ve INA VlA limanları Mevsim dolayısile çıkarılan kumaslar 

Fatma .. Dilini tutacak mısın? NEVYORK · · h k t · 40 yaşına gelmiş, evlenme- ve ıçın are e için yük alacaktır. 
İfti. Birgün tesadüf karşısına Vallahi, o kadar hıncım var edec<"ktir. 

ki, ayaklarımın altına alırsam "EXCAMBION,, vapuru 2 SERViCE MARITIME ROU-
un a-ibi, kırkma gelmiş bir K 

seni pas gıbi paralarım. Sen, Temmuzda PIREden BOSTON MAiN UMPANYASININ 
genç kız,, çıkardı. Koca bu-

beni biliyor musnn? St-s çıkar- NEVYORK · · h k "ALBA JULYA 16 rnamak hiddet içinde deli ve ıçın are et " vapuru ma, tepeme çıktın artık .. Ben d k H 3 
"bi olen kızcaX-ız bekar ada- e ect> tir. aziran 7 tarihine doğru bek-

6 sana gösteririm,. Senin kafanı "EXCHORDA • 6 
.. · k ·b· 1 " vapuru 1 !eniyor. MALTA, MARSILYA ın uzerme aç· urt gı 1 sa· kırarım, alimallah, Fatma.. Temmuzda PIREden BOSTON 

ırmış ve evlenmişlerdi. Hayvan, gözlerini açmış, ve NEVYORK için hareket ve CENOVA için yolcu ve 
Adamcağız o zamana kadar şaşkın şaskın bakıyordu: Ada· edecektir. yük kabul eder. 
dınlardan uzak yaşamıştı. mı hiç bu halde görmemişt:. S y h t .. dd t" llA d k" h k hl e a a mu e ı: an a ı are et tari erile 

imdi de kadınların nasıl bir Ahmet, hiddetini yenmek PiRE BOSTON 16 -· gun navlunlardaki değişikliklerin· 
ahluk olduğunu anlamıştı. için bir cigara yakmış odada PiRE NEVYORK 18 -
8 · gun den acenta mesuliyet kabul ütün idaresini karısı almış dolaşmağa hazırlanıyordu. 

zerrin de bir hakimi mutlak - Ahmed, evde cigara iç- The AMERICAN EXPORT Lines 
esilmişti. mesene! THE EXPORT STEAMSHIP 
Evde herşey onundu: Benim Gene papağan. Gene ka- CORPORATION 
lon, benim oda, benim mut- nsının sesı. .. EXPRESS ,. vapuru 1 O 
ak b · f Ahmt-d için çıldırmak bir Haziranda bekl~nilmektedir. , enım so a ... 
"'Onun. bir de papağanı şey değildi. NEVYORK için yük kabul 

ardı. Fakat, dişini sıktı: Hayvanı eder. 

etmez. 

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

Telefon: 4142/4221/2663 

Sağlam, Zarif ve Ucuzdur -----
Yenı yaµtıra~gınıı elbıseler ıçın bu mamulatı tercih ediniz 

Satış Yerleri 
Birinci kordonda 186 numuada Şark halı Türk anonim şirketi 
Mimar Kemaleddin c.ıddesinde FAHRi KANDEMiR oğlu --

- Satılık ar~a -
Güzelyalıda Recaizade ve 

Selamet sokaklarile mahdut 
köşe başında 427.75 M.2 
bir arsa ehven fiatla satı· 
lıkhr. 

Talipler T. M. C. Resmi 

1 1 
ilan işleri bürosunda Naci 

Tokaya müracaatları. 

• Birinci sınıf mutahassıı 

Dr. Demir Ali 
Kamçıotlu 

Cill ve Tenasül lıastalılclar 
ve elektrik tedaflisi 

lzmir - Birinci beyler sokağı· 
Elhamra sineması arkasında 

No.: 55 
Telefon: 3479 Evlendiği zaman papağanile pas gibi paralamadı. 

eraber gelin gelmişti. Keşke paral:saymış. 
SERViCE MARITIME - ., .. .... ~-' "' 

ROUMAIN 
Adamcağız bu hayvandan * * BÜ KREŞ 

e ç.ekmczdil Bakmasından Bir haftasonra Fatma dön-
aşka, bağırmasını ç.ekemi- dü geldi. 

-Nasıl geçirdin bir haftayı 
ordu. Vakitli vakitsiz söz bensiz, Ahmed Beyim? 
.. yliyerek insanı korkutması _ Pek seni aramadım der· 

.. DUROSTOR" vapuru 30. 
Mayısta beklenilmektedir • 
KôSTENCE, SULINA, GA· 
LATZ ve GALA TZ aktarması 
olarak bütün TUNA Limanları 
için yük kabul eder. 

Ucuz taze ve temiz ilaç çeşitleri 
Baş durak büyük Salepçioğlu hanı karşısında 

ardı. sen darılma sakın, Fatmacı-
latuyondan döPÜp kapıdan ğım .. Senden kurtuldum ~iy.e 

eri girer girmez rahat bir değil, hani yani.. Demek ıstı· 
efea ahp şöyle bir uzanmak yorum ki, gergün senin hatı-

re, salona girdi. ranla beraberdim. Bir dakika 
- Nerde kaldın, Ahmed? hatırımdan çıkmadm .. Toto ile 
Korkmuştu. Sonra işin far· (papağanın adı · Toto idi) çok 

ına varınca: iyi vakit geçirdik .. 
- Tül Allah canını al· Kadın, papagana döndü: 
asın, hınzır hayvan, dedi. - Ya, öyle mi Toto! 
en de gen~ kanın geldi kar· Şimdi hesab verme sırası 
una sandım. Totoya gelmişti: Efendisile 

Bunu aöyliyen papağandı : bir haftayı nasıl geçirdiklerini 
ıpkı kansının sesini taklit et- hanımına birer birer anlattı: 
iı, ona, her zaman sorulan "Şimdi karşı karşıyayız işte. 
u cehennem sualini tekrar Hesab verme sırası şimdi 
tmiıti. sana geldi, Fatma .. Sus diyo· 

H runı sana, Fatma .. Senin ka-
ayvana öyle kızmıştı ki 1 fanı kırarım Fatma.. Dilini 

cm korkuttuğu için, hem ra- t t k ? v il h" u aca mısın sen a a ı, o 
atını bozduğu için .. 

kadar hıncım var ki, ayakları· 
Fakat, intikam alabilecek mım altına alırsam seni pas 

İr vaziyette idi, papağanla, gibi paralarım. Sen beni bili-
aha doğrusu, karısının ta ken· yor musun?. Ses çıkarma ses 
· ıile karşı karşıya idi. çıkarma, tepeme çıktın artık. 
Hayvanın karşısına geçti, Ben sana gösteririm. Senin 

.. ylenmete başladı: kafanı kırarım alimallah, Fat-
- Şimdi karşı karşıyarız ma. 

JOHNSTON WARREN LINES 
LiMiTED - LIVERPOOL 
"INCEMORE" vapuru 30 

Mayısta LIVERPOOL ve AN· 
VERSten gelerek yük çıkara
caktır. BURGAZ, VARNA, 
KÔSTENCE, SULINA, GA
LA TZ ve IBRAIL için yük 
kabul eder. ---SOCIETE ROY ALE HONG-

ROISE DANUBE MARITIME 
.. BUDAPEST ,. vapuru 29 

Mayısta beklenilmektedir. BEL
GRAD, LIMASOL BUDA-
PEŞTE, BRATISLAV A. LINZ 
ve VlY ANA için ylik kabul 
eder. 

DEN NORSKE MIDELHAVS· 
LINJE • OSLO 

"BOSPHORUS" vapuru 18 
Haziranda beklenilmektedir . 
ISKENDERIYE. DIYEP ve 
NORVEÇ limanları için yük 

ı--Türk Hava Kurumu kabuı eder. 
--.. liVapurların isimleri, gelme 

Bu-yu-k pı·yangosu tarihleri ve navlun tarifeleri 
hakkmda hiçbir taahhüde giri· 

2 ci keıide ı ı Haziran 1937 dedir şilB~r~~~i Kordon, telefon 

Büyük ikramiye40,000liradır No. 
200

-
2008 

s..ıan ba,1uı.- 1s,ooo, 12,000, 10,000 liralık ik- f]oktor 
P;f!nigelerle (20,000 w 10,000) liralık ilci adet mü-
M/•t JJardtr. AJi Agih 

Aynca: (3,000) liradan başlayarak (20) liraya kadar bü- k H 
1 

ki 
yük ve küçük birçok ikramiyelerle amortileri havi olan bu Çocu .. t hasta ı arı 

· I" d · ·f d k · · b. b·ı 1 k mu e assısı z~ng10 .p.an an ıstı a e etme ıçın ır ı et ama tan çc- lkinciBeylerSokağı No. 68 
kınme ınız. T =fon 3452 f 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczahanesinde 
• 

1 bulunur 1 
-~~~~~~~~~~~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!. 

[&lracal .. 

Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. Okadar zararsızdır ki gebelerekalp,böbrekler 



Sahife 4 (Ulusal Birlik) 

ls.ı}anya hadiseleri Avam kamarasının dünkü 
celsesinde gürültülere sebep oldu 

ispanya topraklarından . hiç bir devletin 
istifade etmesine imkan ve ihtimal yoktur 

Londra 9 (Radyo) - Avam kamarasınm dünkü toplantısında, ispanya hadiseleri hakkında uzun münakaşalar olmuştur. Si
vil Lord Kolonel Levlin, İspanyollar tarafından taarruza uğrıyan Honter adındaki İngiliz gemisinin 310 bin İngiliz lirası dere
cesinde zarar gördüğünü beyan eylemiştir. Saylavlardan biri : 

- Bu zarar hakkındaki faturayı general Frankoya gönderelim de ödesin !.. diye bağırmıştır. 
Diğer saylavlardan Mander de ispanya topraklarından başka devletlerin istifade edip etmiyeceklerini sormuştur. Bu suale, 

Lord Grabor cevap vermiş ve böyle bir ihtimalin mevcut olmadığını beyan eylemiştir. 
Suali soran saylav, buna karşı : 
- O halde i~, harbe kadar varabilir? diye sormuş ve fakat bu suali cevapsız kalmıştır. 

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

9 Haziran 937 

lzmir vakıflar müdürlüğün· 
den: 

Seneliği Vakfı Mevkii Cinsi Akar no. D.No. 
350 Salepçi oğlu Kemeraltı c. 16 han odası bila 185 

48 ,, ,, han içi dükkan 24/1 185 
24 

" 
,, ,, baraka 24/10 " f O 

" " " dükkan 24/10 " 60 
" " " " 24/18 " 

60 
" " " mağaza 24/23 " 60 ,, ,, ,, dükkan 24/24 " 300 ,, 

" " ,, 24/26 " 48 
" " " ,, 24/30 " 7 l Asmalı mescit İkiçeşmelik c. 

" 207 99/1-199 
36 Selatin oğlu Burç s. ev 97 190/2,9 
72 Salepçi oğlu Şamh s. baraka bila 307/2-83 

100 Ali ağa Balaban çıkmazı ev 3 91/ L/273 
110 

" ,, ev 95 94/2-277 
48 Salepci oğlu Kemeraltı sa- dükkan 24/31 185/2-316 

lepci han içi 

36 " " " 24/4 185/2-320 
24 " " ,, 24/11 185/2,::s25 
48 " ,, ,, 24/32 185/2,331 
Yukarıda yazılı kiralık akarata talip çıkmadığından 12-6-937 

cumartesi günü saat 10 da ihale edilmek üzere müzayedeleri lngiltere 
113 filo tayyare 

yapacak 

beş gün müddetle temdit edildiği ilan olunur. 1822 lngiltere, muharipleı~e DükDovindsor 
Fakirlere verilmek ---=-----------------

verilmek üzere yeni bir üzere beş bin Frank İzmir vakıflar müdürlüğün-
Londra, 9 (Radyo) - Mor

ning Post gazetesi; İngiltere· 
nin, 113 filo tayyare yapmağa 
karar verdiğini ve bu tayya
relerin, yakında ikmal edilmiş 
bulunacağını yazıyor. 

••• 
Averof 

F alirona döndü 
Atina, 9 (Radyo) - lngiliz 

sularına gitmiş olan Averof 
zırhlısı, dün Faliron limanına 
pönmüştür. __ ,._. ...... --
ispanyadan 
Vapurlar dolusu ka. 
dın ve çocuk kaçıyor 

Laroşel; 8 (A.A) - Bilba
odan Cabana vapuru ile bu
raya gelen 1236 millici kara
yara çıkmışlardır. 

Bunların 604 ü çocuktur. -.... 
Altın f iatleri 
Vaşington, 8 (A.A) - Al

tın fiatlerinin tesviyesi maliye 
mahafilinde memnuniyetle kar
şılanmıştır. Bu hareket üçler 
anlaşmasının yeni bir muvaf
fakıyeti olarak telakki ed;J. 
mektedir. 

••••• 
Fransız kabinesı 
Bay Lebrunun riya. 

setinde toplandı 
Paris 9 (Radyo) - Fransız 

kabinesi, dün Reisicumhur B. 
Lebronun riyasetinde toplan-
mış ve Hariciye nazırı B. 
lvon Delbosun Cenevrede 
yaptığı temaslara dair izaha
tını dinlemiştir. 

Deve güreşleri 
Türk Hava Kurumu menfa

atine 16 Haziranda Bucada 
Hasanağanın bahçesindeki 
çamlıkta deve güreşleri yapı· 
lacağı haber alınmıştır. Bir 
faal komite, bu güreş için ha· 
zırlıklar yapmaktadır. 

'.' Yamanlar kam 
pınahazırlıklar 

Verem Mücadele Cemiye
tinin Yamanlar kampı 25 Ha
ziranda açılacaktır. Yamanlar 
yolunun tamiratı ikmal edil
mek üzered.r. Hariçte kurula
cak 50 çadır, bugünlerde Kı
zılay Kurumunun Eskişehir 
deposundan gelecek ve Ya· 
manlara taşınacaktır. Bu seneki 
kampa gitmek istiyenler, ce· 
miyete müracaata başlamış

Jardır. 

hazırlıvor 
.; --·-· Fransa hariciye nazırı B. Delbos, dün 

İngiltere sefirini kabul etti 
Paris, 9 (Radyo) - Fransa nacak ve kontrol gemileri bu 

Hariciye Nazırı bay lvon Del· mıntakada barınacaktır. 
bos, dün İngilterenin Paris se· Bundan maada, Doyçland 

firini kabul etmiş ve Alman- hadisesi gibi bir hadise teker· 

yanın ademi müdahale komi
tesine dönmesi hakkında Fran· 
sanın İngiltere ile hemfikir ol
duğunu bildirmiştir. 

Bu hususta lngilterenin ha· 
zırlamakta olduğu proje, mu
hariplere gönderilecektir, Bu 
projeye göre, ispanya sahille
rinde bir mıntaka tesis olu· 

rür etmiyeceği hakkında mu
hariplerden teminat alınacaktır. 
Şayet bir hadise vukua gelirse 
İngiltere, Fransa, Almanya ve 
ltalya gemilerinin kumandan
ları derhal toplanacaklar ve 
alınacak mukabil tedbirleri 
müzakere ederek derhal karar 
vereceklerdir. 

LordPlimut 
~~~---~~·4-~------~~-

lki gün için Kovanaya gitti 
Kovana, 8 (A.A) - lngiliz Hariciye Müsteşarı Lord Pli

mut buraya tayyare ile gelmiş ve hava meydanında hariciye 
~nazırı Lozaraitis tarafından karşılanmıştır. 

Lord Plimut burada iki gün kalacaktır. ... -· 
süt istihsali- Muhacirlere 

tımız 
Vilayet baytar müdürlüğünce 

hazırlanan bir istatistiğe göre, 
vilayet dahilindeki ineklerden 
senede 40,000 ton, manda 
ineklerinden 4,400, koyunlar· 
dan 21,600, keçilerden 8,300 
ton olmak üzere toptan 74380 
ton süt istihsal edilmektedir. 

Vılayet dahilindeki sağmal 
inek miktarı 70,200, sağmal 

manda ineği 3,500, sağmal 
koyun 344,000 ve sağmal 

keçi 116,500 dür. 

Delice aşı-
lanı yor 

Ödemiş kazasında zirai mü
cadelt: işlerinde faaliyete ge· 
çilmiştir. Çam ormanlarında 
görülen tırtıllar için geniş 
mikyasta mücadele açılmıştır. 

Bu sene Ödemiş kazasında 
zeytin delicelerinin aşılanma· 
sına ve temizlenme ameliye-
sine yakında başlanacak, bu 
ameliyeye diğer kazalarda da 
devam edilecektir. 

• itizar 
Yazımızın çokluğu dolayı

sile (Ali paşa kira Frosini ) 
adlı tefrikamızı koyamadık. 

Sayın okuyucularımızdan özür 
dileriz. 

yardım 
Geçen sene Bulgaristan ve 

Romanyadan memleketimize 
getirilmiş olan göçmenler için 
inşa edilecek göçmen evlerine 
aid bütün hazırlıklar tamam
lanmıştır. inşaata yakında baş
lanacaktır. 

Göçmenlere; arazi ve altı 
aylık iaşelerile beraber pulluk 
ta tevzi edilmişti, yakında çift 
ve araba hayvanı tevziatına 

başlanacaktır. 
Aynca göçmenler için ara· 

balar da imal ettirilmektedir. 
Yakında bu arabalar da An
karadan gelecek ve göçmen 
ailelerine verilecektir. 

••••• 
Yeni şarbon 

aşısı 
Ziraat Vekaleti laboratuva· 

rında yeni keşfedilmiş olan 
ve şarbon hastalığına karşı 

müessir ve devamlı bir mua
fiyet bahşeden yeni antraksi 
aşısının Menemen ve Kuşadası 
kazalarındaki köylerde hayvan
lara tatbik edildiğini yazmış

tık. Vilayet baytar müdürlüğü, 
bu aşının hayvanlar üzerinde· 
ki muhtelif tesirlerini tetkik 
ve tesbit etmektedir. Tetkikat 
neticesi, bir raporla Ziraat 
Vekaletine bildirilecektir. 

bıraktı den: 
Londra, 9 (Radyo) - Dük 

Dovindsor, evlendiği gün fa
kirlere taksim edilmek Üzere 
beş hın frank vermiştir. 

•• 
Bir kaza daha 

Dün Büyük Gazi bulvarında 
bir otomobil kazası olmuştur. 
Araba sürücüsü Mehmed, ida
re ettiği tek yük arabasını 
yedekte sürerken İzmir bele· 
diyesinde kayıdlı 48 numaralı 
otomobil şoförü B. lbrahim, 
idaresindeki otomobili Meh-
mede çarptırmış, vücudunun 
muhtelif yerlerinden yaralan
masına sebebiyet vermiştir. 
Şoför, zabıtaca yakalanarak 
adliyeye verilmiştir. 

••• 
Adliyeciler arasında 

Rüşvet almakla maznun Sam· 
sun Ağırceza mahkemesi reisi 
ve İzmir eski müddeiumumisi 
B. Hidayetle sabık Zonguldak 
Ağırceza mahkemesi azasından 
B. Yusuf Ziya ve vazifesini 
ihmalden maznun ayni mah
keme eski reisi ve halen Ko
zan mahkemesi reisi B. Lüt
finin aid olduğu mahkemede 
muhakemeleri neticelenmiş, B. 
Hidayet ve Yusuf Ziyanın Türk 
ceza kanununun 214 ve 230 un
cu maddelerine göre, birer 
sene hapislerine ve B. Lütfinin 
30 lira ağır para cezasına mah
kumiyetine karar verilmişti. 

B. Hidayet hakkındaki ka
rarın Temyiz mahkemesince 
bazı sebeplerden bozulduğu 
ve diğer iki maznun hakkın
daki kararın tasdik edildiği 
haber alınmıştır. 

Seneliği Vakfı . Mevkii Cinsi No . 
96 Hacı Beşir Hisar önü Dükkan 197 /8 
48 Esnaf şeyhi Arap fırını 

" 
62,2/304 

120 Yakup bey Hisar önü ,, 299/28 
96 Bostani zade Çangm çarşısı 

" 162/15 
30 Bezmi alem Tepecik altay s. 

" 293/23 
30 " . " " 294/25 
84 Rumkuş Tilkilik 

" 20/123 
60 " Uzun yol Ev 21/90 

150 Rukiye H. Abdullah ef. " 142/7 
36 Hasan hoca lkiçeşmelik Dükkan 29/34 
Yukarda yazılı akarata açık arttırma ve uzaltma müddet· 

leri içinde istekli çıkmadığından muamelesinin pazarlığa bı· 
rakıldığı ilan olunur. 

Kemalpaşa icra memurlu
ğundan: 

Yukarıkızılca kooperatifine 
218 liraya borçlu Yukarıkızıl
cadan Şerif oğlu Mehmedin 
14151937 tarih 18 numaralı 
tapu kaydı ile namına tescil 
ettirilmiş olan köyde 4 tarafı 
yol ile mahdut fevkani on od2 
bir salon ve bir halayi tahtani 
bir ahır damı bir kahvehane 
bir bakkaliye dükkanı bir ina· 
ğazayı müştemil handaki (600) 
lira muhammen kıymetli 8 de 
bir hisseişayiası satılmak üzere 
müzayedeye verilmiştir. 

10/7 /937 tarihine müsadif 
cumartesi giinü saat 11-12 de 
yapılacak birinci artırmada 

teklif edilecek bedel muham· 
men kıymetin % 7 5 şini bul
duğu taktirde ihale edile
cektir. Noksan bir bedel teklifi 
halinde artırma 15 gün uza· 
tılır. 27 /7 /937 pazartesi günü 
ayni saatte yapılacak ikinci 
artırmada teklif edilecek en 
son bedel yine muhammen 
kıymetin % 75 şini bulmadığı 

1821 

Kemalpaşa icra memurlu· 
ğundan: 

Askere davet 
"'\ taktirde satış düşürülerek 2280 

Yukarıkızılca kooperatifine 
borçlu Yukarıkızılcadan Kon· 
yalı Ômerin Kanunuevvel 1323 
tarih 296/97 No. lu tapu ile 
namında kayıtlı Kızılcanın Ka
ragöl çayı mevkiinde şarkan 
Urlalı Mustafa, garben Seydi· 
şehirli Hacı Hafız, şimalen es· 
kici oğlu Ali, cenuben Veli 
oğlu Mehmet veresesi ile mah· 
dut 320 lira muhammen kıy
metli harap bağı satılmak üzre 
müzayedeye verilmiştir. 10/7 / 
937 tarihine müsadif Cumar· 
tesi günü saat 11/12 de yapı· 
lacak birinci artırmasında tek· 
lif edilecek bedel muhammen 
kıymetin % 7 5 ini bulduğu 
takdirde ihale edilecektir. Nok 
san bedel teklifi halinde müş· 
terinin mülzemiyeti baki ol· 
mak şartile artırma 15 güıı 
uzatılır. 27 /7 /937 Pazartesi gÜ· 
nü ayni saatta yapılacak ikinci 
artırmada dahi teklif edilecek 
bedel muhammen kıymt:tin % 
75 ini bufmadığı takdirde 2280 
numaralı kanuna tevfikan satış 
düşülerek borç beş sene tak· 
site bağlanacaktır. Dellaliye 

resmi, ferağ harcı ve ihaleye 

müteallik pul masrafları müş· 

teriye aittir. Almak istiyenle· 
rin % 7 ,5 nisbetınde depo ak· 

lzmir Askerlik Şubesinden 
1 - Askerlik çağına gir· 

miş olan 333 doğumlu era
tın ilk yoklamalarına başla
nılmıştır. Yerli erat için iç 
ilçe J. K. nına ve kamun· 
baylıklarına yazılmıştır. 

2 - Yabancı eratın yok
lamalarına da 8/6/937 den 
19/6/937 gününe kadar Pa
zartesi, Çarşamba ve Cuma 
günlerinde sabah saat (8) den 
(12) ye kadar yapılacaktır. 

3 - İlçemizde bulunan 
333 doğumlu ve bu doğumlu
larla muameleye tabi yabancı 
eratın yazdığımız günlerde 
yoklamalarını yaptırmak için 
şubemize gelmeleri ilan o· 
lunur. 

As. Ş. Rs. 

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

numaralı kanun mucibince 5 
sene taksite bağlanacaktır. Del
Ialiye resmi ile ihaleye müte
allik pul paralnrı ve ferağ 
harcı müşteriye aittir. Almak 
İ.:>t.yenlerin muhammen kıy· 
mele göre % 7 ,5 nisbetinde 
teminat akçesi veya sağlam 
nıiJJi bir banka mektubu ile 
ihale vakıtlarında Kemalpaşa 
icfa dairesinde hazır bulunma· 
ları ve fazla izahat istiyenlerin 
bu günden itibaren açık bu-
lunan şartnameyi görüp tetkik 
eylemeleri ve bu mülk üze· 
rinde bir güna hak ve alacak 
iddiasında bulunanların 20 gün 
zarfında vesikalarile birlikte 
daireye müracaat}arı aksi hal
de hak ve alacakları tapu si
cili ile sabit olmayanların pay
laşmadan hariç bırakılacağı 
ilan o!unur. 

Dosya No 

çesile ihale vakitlerinde Ke· 
malpaşa iCra dairesinde hazır 

bulunmaları ve fazla izahat is· 

tiyenlhin bugünden itibaren 

açık bulunan şartnameyi tetkik 

etmeleri ve bu mülk üzerinde 

bir guna hak ve alacak iddi· 

asında bulunanların 20 gün 
içinde vesikaları ile birlikte 
daireye müracaatları aksi tak· 
dirde Tapuda müseccel olmı· 
yan bu gibi hak ve alacak sa· 
hiplerinin paylaşmadan hariç 
tutulacağı ilan olunur. 

Dosya No. 56-931 

-


