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lzmirde çıkar, akşamcı siyasal gazetedir. 

Akhisarda 
Birkaç gündenberi baıl~ .... 

yan zelzeleler hala devam 
ediyor. 

--------------------------------------------~------------------~--------------------------------------~--Telefon: 2776 - Cuma - 28 Mayıs 1937 Yıl : 4 - No : 1012 

ispanya Muhariplerine Mütareke __ _,,,_ 

Başvekilimiz, Londra ve Atiııa seya- Amerika 
Tayyare fabrikala. 

hatlerinden çok memnundur rına20bombardıman 
--·- tayyaresi ısmar

la mısız Dış memleketlerde bize karşı besienen iti
mat, sevinç verecek derecede artıyor lstanbul, 28 ( Hususi ) -

Hükumetimizin, Amerika tay· 

t~ıanbut, 28 [Hususi] - Baş· ı calı.tır. Bu vcQilc ile lıcr tarafta 
hakawruız General İsmet f cönii, siyaect adarularilc temas etmek 
hu~üu gel mi§ \ 'e hararetli tezahii· fır&Jlı hasıl oldu. Bu gö ı Ü§meler, 
ratla .karoılanmı~tır. daima umumi mclzulıu ve umumi 

lla~bakanımız, Perupaluta hir münasebetler ü:r.erindc kalmıotır. 

milddet istirahatten eonra ak~:ım l mumiyet itibarile yurda, Türkiye 
trenile .Aılkaraya hareket etmiıtir. :aoİ)aaelİ içia mflebet intibal.r ala· 

İsmet İnönil, matbuat mü· rak dönüyoruz. 

meaaillerine aoağıdaki beyanatta Seyahatin nihayeti, dost 
bulunmnılardır: ··t f'k y · t "d ... 1 1 k b . ve mu te ı unanıs anı ı are 

- 1• em e ete, aerct \e mem· d .. k k h . I l 
nuniyetle dönüyorum. Memur ol· e en yu se şa sıyet er e 
duğumuz vazife, Londrada İngiliz temas imkanını vermiştir. Bu
Kralı Sa Majcate 6 ıneı Georgeıin nu, mesut bir hadise te1akki 
taç giyme merasimine Türkiye ediyorum. Şimdi, bir an evel 
namma iştirak etmekti. Atatütkün yüksek huzuruna, 

Dost İngiliz milletinin umumi Büyük Millet Mecl isindeki 
\e milli bir bayram halinde kut· 
luladıgı bu güzel ve mnvııffok mühim işlerimize yetişmek 
merasimde bulunmak, biziın h;in arzusundayım . 
kıymetli bir hatıra olarak kala- Neş' eli ve ümitli olarak ---------· -------
Doktor Şaht Fransa ına

liye nazırı He konuştu 
------·~-----Bay Vensa Oriyol, mali meseleler etra. 

fında konuşulduğunu söyle'1i 
Doktor Şaht, gazetecilere 

beyanatta hulunmak isteme
miştir. Yalınız bay Vanse Ori
yol beyanatta bulunmuş ve 
Doktor Şahtla bazı mali mes· 
eleler etrafında konuşulduğunu 
bildirmiştir . 

Doktor Şaht, bugün başba· 
kan bay Leon Blum tarafından 
kabul edilecektir . ----·····----Hanedan bütçesi ka .. 

bul edildi 
Londra 28 (Radyo)- Avam 

kamarası, dün toplanmış ve 
' hanedan bütçesini, muhalif

Doktor Şalıt 
Paris, 28 (Radyo)- Almanya 

Maliye Nazırı Doktor Şaht, 
dün Fransa Maliye Nazırı B, 
Yansa Oriyolle bir saat kadar 
löri1f müıtür • 

lerin şiddetli itirazlarına rağ

men kabul eylemiştir. ----.... ··-···--Tesir yapmamış 
Roma, 28 (Radyo) - Ha· 

beşistanın uluslar sosyetesine 
murahhas göndermemesi key· 
fiyeti, ftalya siyasal mahafilin· 
de hiçbir tesir uyandırmamış
tır. 

çalışkan ve büyük milletimi· 
zin sinesine kavuşmak bah· 
tiyarlığı, hissiyatımızda ha· 
kimdir. 

• Memleket dışındaki temas· 

larımızın üzerimizdeki uyan· 

dırıcı ve yaratıcı olan başlıca 
tesiri, milletimizin itibarına 

itimadımızı takviye etmesi ve 
çalışmak azmimizi yeniden 
canlandırmasıdır. 

Takip ettiğimiz programla
rın tahakkuk etmesi, Türk 
milletinin refah ve şevketini 

az zamda daha yüksek mev
kiye çıkaracağına inancım, 

her zamandan daha sağlam, 

bir haldedir. Bu sözlerim, 
vatandaşlarıma selam ve sevgi 
sözleri ve memlekete sevınç 
ve itimadla avdetimin ifade· 

sidir." 

yare fabrikalarına 20 büyük 
bombardıman tayyaresi ısmar· 
ladığı ve bu tayyarelerin, sa· 
atte 354 kilometre mesafe 
katettikleri gibi, bir ton ağır
lığında bombalar taşıyabilecek 
vas'atta olduğunu, Amerika 
gazeteleri yazıyor. 

Fransız 
Tayyarecilerinin sıh 
hi vaziyetleri nazik 

Şangay 28 (Radyo)- Paris· 
Tokyo seyahatına çıkan ve 
evvelki gün tayyarelerile bt!ra· 
bar düşerek yaralanan Fransız 
tayyarecileri bay Dore ve ar
kadaşı Mikeleti, hastahanede 
ameliyat olmuşlardır. 

Tayyarecilerin sıhhi vaziyeti 
naziktir. 

-----~-----~-~------~---~ 
B. Baldvin, bugün kabi-
nesinin istifasını veriyor 
Yeni başuekil Bay Çemberlciyn, yeni ka. 
binenin listesini bugün krala verecektir 

Bay Balduin saraydan çıkarken 
Londra 28 (Radyo) -lngil· berlayn, yeni kabinenin liste

tere başvekili B. Baldvin, sini hazırlıyarak bu akşam 
bugün kralı ziyaret edecek ve krala verecek ve yarın Avam
kabinenin istifasını verecektir. kamarasında beyannamesini 

Yeni başvekil Nevil Çem· okuyacaktır. ............. 
Pamuk ipliği ithalatı 

btından sonra serbest 
---------····--~---H ü kôm etin bu kararı, alaka-

dar devaire bildirildi 
Dokuma sanayi merkezle· 

rirııiıdeki dokumacılara lazım 
olan ipliğin bol bir şekilde 

temini için İktısad Vekaletinin 
teklifile Vekiller Heyeti dış 
piyasalardan Türkiyeye idhal 
edilecek ipliklerin takas su
retile ve kolaylıkla idhati için 
karar almıştır. Bu karar, dün 
Türkofis Ankara merkezinden 
şehrimizdeki alakadarlara teb· 
Jiğ edilmiştir. Vekiller Heyeti 
kararı şudur: 

1 - Bir kısım genel id· 
halad rejimi kararnamesinin 
lktısad Vekaletince, öbür kıs· 
mı da (Kliring) listesinde bu· 

lunan gümrük tarifesinin 366, 
367, 368, 369 ve 370 inci 
numaralarına giren pamuk 
iplikleri mezkur kararnameye 
bağlı (Serbest) listesine geçi
rilmiştir. 

2 - Yukarıdaki hükme gö· 
rt", Türk parası kıymetini ko· 
ruma hakkındaki 11 sayılı ka
rarnamenin muaddel 32 inci 
maddesi ahkamının tatbik edil
diği memleketlerden pamuk 
iplikleri bu kararın Resmi ga· 
zete ile neşir ve ilanından 

sonra bu memleketlere ihraç 
olunacak mallar mukabilinde 
idhal edilecektir. 

Fiati (100) Para 

Teklif Edilece--t•.:ı 
U. sosyetesi assamblesi 
müzakerelerini bitirdi 

·-·-Konsey, dün umumi bir celse akdetmi 
ve_ bazı meseleleri tedkik eylemiştir 

Uluslar Sosgetesi toplantı halinde 
Cenevre, 28 (Radyo) -Ulus· leniyor. 

lar sosyetesi konseyi, dün Cenevre 28 (Radyo)-Uluslar 
öğleden sonra umumi bir 
celse akdetmiş ve tedhişçilerin 

takibi için beynelmilel şekilde lanmış ve kısa bir müzakereden 
teşkilat yapılması mes' elesini 
müzakere eylemiştir. sonra, Assamble reisi Türkiye 

Celse nihayetinde lngiltere Hariciye Vekili B. Tevfik 
Hariciye nazırı B. Eden, Fransa Rüştü Arasın bir söylevile iç-
Hariciye nazırı B. Delbos ve tima devresine nihayet ver• 
Belçika Hariciye nazın B. miştir. 

Spak arasında uzun görüş- Assamble, Eylulde toplana· 
meler cereyan eylemiştir. Bu cak ve o vakite kadar teraküm 
görüşmelerin, yeni bir Lo- edecek işler hakkında müza• 
karno hakkında olduğu söy· kerelerde bulunacaktır. 

-------·~·~ ... ·---·-----------
Akhisarda evvelki akşa ...... tll 
şiddetli bir zelze oldu 

---~---~4-----------Halk: heyecan içindedir. Evvelk 
gece_dört zelzele~.birden oldu 

Akhisardan bir görtinüş 
Akhisar (Hususi muha

birimizden) - Pnzar günü 
saat 13 de başlıgan ve ilki 
çok şiddetli olan zelzele 
fasılalarla devam etmek
tedir. Pazar günü akşama 
kadar (7) defa olduğu gibi 
pazartesi gecesi ve günü 
arada sırada segrek bir va
zigette lıafi/ zelzele/e, ol
muş ve dün gece biri saat 
22,20 de diğeri saat ( 1) de 
olmak üzere ikisi kuuvetli 
ve diğerleri hafif olmak 
üzere ( 4) zelzele hissedil
miştir. 

Şimdiye kadar Paşacami 
minareıi, Taggare sineması 

ve bazı husu~i 

çatlaklık/ar ve muhtelif 
bacalarda ve saçaklarda 
gıkıklar hasıl olmuştur ve 
dün geceki zelzelede Ula 
cami duvarı gıkılmıştır. 

Akhisara üç saat meıa· 
/ede Göretiz köyünün şarlc 
tarafındaki dağda hareke• 
an şiddetinden tahminen 
(20) ton sıkletinde bir lca• 
ya parçasının koptal• 
'Je yarım saat mesafege 
aça,.ak dereye dii r tüğü ha· 
ber alınmıştır. Nüfusça bir 
zayiat olmadığı gibi ehem• 
migetli bir hasar da l'ulcu· 
balmamııtır. 



_,_S_a_M_ie_·_2 ________________ __.--..-;.;~~-------(_ü":""'""rus81 Birlik) __ wı _________ 2_8_M.......;:ay.._ıs_9_3_, _ 

rika ı ,bayd t a _, :hava ııspa . oda ahalisi katliam 
r.da da ıaaliye e :ba. ilath edHen Bask~~!. kimlerdir? 

20 .bin lirası ·doland;.;ıan bir .Kôbalı, küi'- Bask istiklalinin bir işareti sayılan bin senelik mukaddes atac; 

unla 
.dans ve musikiyi öldürecesine seven Basklar-başlarımı giydi .. 

öldürülerek göl Üzerinde uçan ğimiz bere hatta kadın şapkalarına kadar Basklardan yayılmıştır 
t d 1 t ld ? Paris, Mayıs - Memleket- Arabların ispanyayı istilala· yortu günlerinde caddelerde 

·~ ayyare en nası a ı ı • lerinde kanlı muhiırebeler ce· rında Basklar cenup köşesine toplanırlar, gece sabahlara ka· 
Neyyork ' Mayıs - Şikago yonuna geldikleri vakit içinde dakika sonra tayyare yere İn- teyan eden, Grenikada olduğu yani bugünkü Biskayeleyaletine dar eğlenirler. Çalgıları flüt 

zabıtası bugünlerde büyük bir fevkalade güzel sarışın bir mişti. Fakat Kubalı hala orta· gibi korkunç tahripler yapan çekihrtişlerdir. Şimdi etrafında ile üstüvani şekilde bir davul 
muvaffakıyet elde etti. Bütün kadınfa şık iki erkek bulunan da görünmüyordu. Biskaye ahalisi di,2'er millet• şiddetli muharebeler cereyan dan ibarettir. İepanyanın di· 
Amerika zabıtasını uzun müd- sarı bir tayyarenin kendilerini Tayyare yere inip te Ku· lere nisbeten azlık bir kavim- eden Bilbao hunların merke· ğer eyaletlerinde çok taam· 
det işgal eden bir karı kocayı eklemekte olduğunu görmüş- halıdan mada yolcular dışarı· dir. İspanyanın garp şimali zidir. müm etmiş olan kitara Bask· 
yakalıy,bildi. Bu karı koca tür. Bukary misafirine dostla~ ya çıkarken Yunanh Kiryadis taraflarındaki memleketlerinin Dahili barbın ibtidaİarında pek rağbet ·etmemektedir. 
ellerine geçirdikler.i korsanları rını takdim ederken birisinin denilen misafir yüzündeki ahalisi ancak 250,000 kadar- general Franko tarafından , Oyunları arasında "Pelota,, 
soyrn.ak için eytaııi bir usul Bufalo {iehrinden zengin bir maskeyi fırlatmış rovelverini dır. Bir bu kadar da Navara zaptedilen Sen Sebastiyen . ve denilen bir dans pek meş· 
~etmişlerdi. tüccar diğerinin Kiibalı çiftlik çekmiş: ve Fransanın Buyon ve Molen Vitiryada Sikaye eyaletin~ hurdur. Bu oyun iki gruba 
G~çen hafta Birleşik Ame- sahibi olduğunu gütel kadınm - F.ller yukarı. Ben polis taraflarında otururlar. tabidir. ayrılan sanatkarlar tarafından 

rilca hükumetlerinin Kanada da kendi hususi katipliğini komiseri lBilburyyım teslim Bunlar eskiden daha fazla Baskların eskiden birçok oynanır. Ve oyuncularına "Pe· 
hududu civarındaki Erize gö· yaptığını söylemiştir: olunuz! idiler. Fakat 1865 den 1875 e imtiyazları vardı. ispanya hü· lotari,, ismi verilir. Bunların 
lünün kıyısında temiz ve şık Tayyarede çok süslü iki Bu sırada öbür taraftan el· kadar iki yiiz binden ziyadesi kumeti 1830 da bu imtiyazları kırmızı ve gök rengindeki ku· 
giyinmiş genç bir adamın kompartıman bulunuyordu. lerinde makineli tüfekler bu· cenubi Amerikaya hicret et· ilga ettiğinden bunlar 0 vakit şakları alameti farikalarıdır. 
cesedi bulunmuştu. Yapılan Bunlardan birisi tam manasile lunan beş polis memuru daha mişlerdi.r. İspanya tahtını zabta kalkışan Biskaya arazisi dağlık ol· 
muayenede adamın boğularak mükemmel bir bar salonu idi. yetişmişlerdi. Gelen memurlar Baskların hangi nesile men- Don Karlos tarafına geçmiş· makla beraber bol miktarda 
değil ancak boynunda görülen Ortasında bulunan sofranın komiserin verdiği emir daire· sup oldukları anlaşılamamıştır. lerdi. On seneden fazla süren madenleri de havidir. Bugün 
yuvarlak bir yaradan öldüğü üstünde en nefis yemekler ile sinde tayyare yolcularının el· Keza kaba lisanlarının men- Karlos muharebelerinde Bask· iki tarafın eline geçirmeğe 
tesbit edilmişti. Ayni zamanda en pahalı içkiler göze çarpı· lerine kelepçeleri geçirivermiş· şeyi de bilinemiyor. Lisanları lar bütün mevcudiyetleri ile uğraştıkları Bilbao Nervin ır· 
polise gelen bir mektupta yordu. Bu perde ile ayrılan lerdi. mevcud lisanlardan hiç biri· döğüşerek kendi memleketle- mağının üstünde pek çok 
maktulün üzerinde büyük bir diğer kompartımandaki yeşil Poli komiseri yalancı Yu· sine benzememekte ve latin- rini kana boğdular. fabrikaları bulunan güzel bir 
miktar para bulunduğu halde bir masa üzerinde kumar nanlı milyarder. cenin her türlü tesirinden Bundan bir müddet sonra şehirdir ve Biskaye eyaietinin 
ortadan kaybolmuş bulundu- oyunu için lazım olan herşey - Bukvary seni kumarbaz azade olarak Biskaye eyale- Basklar üç esaslı vilayetle- merkezidir. 1870 de yalnız 
ğunu bildiriyordu. mevcuttu. ve katil biye kanun namına tinde ya~amaktadırlar. rinde yerli muhafız ve yerli yirmi bin ahalisi bulunan bu 

Zabıta hakikatı derinleştir· Bukary misafirine dostları· tevkif ediyorum. Demişti. Bazı lisan alimleri taş dev- jandarma kıtalarına malik ol- şehir pek çabuk terakki ede-
dikçe müthiş ve. inanılmıyacak nm fevkalade meraklı oyuncu Bundan sonra komiser tay- rinin ilk nesillerinde bu lisa- mak suretile kısmen idari bir rek bugün yüzbini geçmiştir:. 
derecede korkunç birçok şey- olduklarını hatta hava gezin· yareden atılan Kiibalının aki- nın ispanyadaki kabileler ta· istiklal kazandılar. Sonradan Bunun sebebi şehrin civarında 
ler ortaya çıkarmıştır. Önce tileri esnasında bile bu me· beti hakkında haber almak rafından konuşulduğunu söy- Madrid hükumeti gene bu keşfedilen demir madanleridir. 
maktulün bir hayli müddettir raklarını terkedemediklerini için koşmuş ve bir müddet lüyorlar. Hayali fazla olan bazı imtiyazlarını ilga etmişti. Son zamanlarda bu madenle· 
eline geçirmeğe uğraştığı güzel söyledikten sonra arzu ederse sonra gece poker oynadıkları kaşifler de Baskların denizle- fşte bundan dolayı Basklar k d 

rin çıkardığı mi tar. sene e bir artist ile sabahleyin er- bir poker yapmak için dör- zavallı Kiibalının boynundan rin bastığı mitolojik Atlantik daima diğer İspanyollara mu· 
1 d h 1 b •t d ·· l k k d. · · d k l 1 d otuz milyon tona yaklaşmıştı. Ken en meç u ir yere gı - üncu o ara en ısının e yediği bir kurşun ile öldürü- kıt'ası sekenesinin ba iyesi o · halif mevkide bulunmuş ar ır. 
tikleri ve bu kadını eline oyuna iştirak etmesini teklif lüp tayyareden atıldığı yerde duğuna inanmak istiyorlar. Bu defaki dahili muharebede Frankonun bu havaliyi ele 
geçirmesi maktulün hayatile etmiştir. Misafirin kabul et- cesedini bulmuştur. Baskların kablettarih bura· kendilerine istiklal ve eski geçirmek için sarfettiği feda· 
servetinin büyük bir kısmına mesi üzerine şık tayyare artık Bukvaryyanın ayni şekilde lara geldikleri ve Gothslerle imtiyazlarının iadesini vaad- karlığın asıl sebebi bu ma· 
mal olduğu anlaşılmıştır. iyice kararmağa başlayan ha· birçok kurbanları daha bu· Romalıların istilalarına uğrama eden hükumete taraftar ola- denlerden iftifade etmektir. 

Cesedin bulunduğu günün va içinde olanca hızile yol· Dt>vamı 3 ncil rnhifPdP - 1 dıkları farzedilmektedir. rak Franko ordusile şiddetli Birkaç gün evvel tayyare· 
sabahı, erkenden Erize gölü lanmağa başlamıştır. ..,_ • ..,....... muharebelere tutuşmuşlardı. lerin bombardımanile bir yığın 
yanındaki Bukvorey köşkü· Tayyare kah uzaklara gi- Selimin kızı Emine, u- Baskların eskiden kalma bir harabe haline getirilen Greni· 
nün önünde mühteşem bir derek kah Erize gölünün üs· çok adet ve ahlakları vardır. ka, Biskayenin fevkalade gü· 

hususi otomobil durmuştu. tüne gelerek gece sabaha ka- sul 'petrollerini istiyor Eski kıyafetlerini değiştirme· zel bir vadisinde kain onbin 
Otomobilin içinden çıkan orta dar dolaşmıştı. Sabahın saat mişlerdir. Bilhassa başlıkları kadar ahalisi bulunan bir ka· 
yaşlı çok şık giyinmiş bir altısında Kubalı 20 bin dolar S ) HA .d~ • • • } pek meşhurdur. , sabadır. Bu kasaba Bask is· 
adam köşkün hizmetçisine kaybetmiş bulunuyordu. Mi· U tan amı ın mıraçı arının -· "Bere Bask,. denilen bu tiklalinin rumuzu sayılan bir 

efendisine verilmek üzere bir safir Kiryedis ise onar bin davasına Yafada başlandı başlıklar bütün dünyaya ya· "Mukaddes servi,, ağacının 
tavsiye mektubu ile kendi dolarlık dör çek imza etmiş· yılmış ve bazen kadın şapka bulunmasile meşhurdur. Bir 
karlını vermişti. ti. Buna rağmen Yunanlı mil· Kudüs (Hususi) - Sultan zaptetmeğe beynelmilel ahkam modelleri arasına bile gir· müddet evveline kadar Biska· 

Mektup Amerikanın şöh- yarder gayet keyifli görünü- Hamidin mirasçıları İngiltere mucibince hak ve salahiyeti miştir. yenin her tarafından gelen ve· 
retli bir diplomatı tarafından yor, güzel sarışın kadınla la· hükumetini davet etmektedir· olmadığını iddia etmiştir. Ga- Avrupanın bir memleketi killer bu ağacın gölgesi altın-
köşkün sahibi Bukvoryye gön· tifeler yapıyordu. Hatta ka- ler. Filistinde sultan Hamidin zede bulunan eski emlak def- olmakla beraber İspanyada da toplanıp bir nevi mahalli 
derilmiş bir tavsiyename idi. dından bir randövü bile ko- şahsına aid olan· arazinin İn- terlerinde bu cihet çok sarih okuyup yazmakla beraber Is- parlamento kurarlardı. Ağacırı 
Bununla aslen Atinalı olan parmıştı. giltere hükumeti tarafından olarak kayıtlı bulunduğu için panyada okuyup yazmak bil· yaşı bin seneden fazla olarak 
Amerikada yaşayan Yunanlı Oyun bu vaziyette devam zabt ve başkalarına tevzi edil· İngiliz makamlarının, bu ara- miyenler pek çoktur. Hele hesap edilmektedir. Bu defa 
Milyarder Kiriadis tabiatçı ederken Kubalı zengin bir· diğini ve tapularının da veril- zinin yeni sahiplerine tapu Biskaye eyaletinde bunların gökten inen tayyare ateşinden 
olan Bukvaryye tavsiye edil· denbire Bukvary'ye dönerek: diğini, halbuki, bu arazinin vermeğe salahiyeti olmadığı miktarı daha fazladır. bu mukaddes ağacın kurtulup 
mekte ve kendisinin köşkün- - Mösyö çok para kaybet· kendilerine aid olduğuna dair ileri sürülmektedir. Basklar dans ve musikiyi kurtulmadığı henüz belli de· 
d b. k " · af' edı"l tim. Rica ederim bunları geri d y f d b 1 h k k k ı p 'ld' e ır aç gun mıs ır · eski tapu kayıtları mevcu a a a aş ıyan m:ı a eme pe ço sever er. azar ve ğı ır. 

· · a d"l kte ı·dı' verınız. Çünkü kağıtlarınız .. k . Ç k'. h --... ·~---191 ____ _ _ 
mesı rıc e ı me · olduğunu iddia eden · mirasçı· uzun surece tır. ün u mu a· -- ....--
Köşkün sahibi tavsiyeyi alır hilelidir. İşaretlerini buldum. 1 d" " y f h k "b 1 k M ı·ras yu·· zu·· nden arın açtıgv ı avaya a a ma em eye ı raz o unan evra ın 

l f.. Çok fena bir şekilde haksızlık ' · 
almaz koşarak ge ip misa ırı kemesinde bakılmağa başlan· tetkiki vakte muhtaçtır. Esa-
bu··yük bı'r nezaketle ve ikram yapıyorsunuz. Demişti. 

B 1 B k mıştır. sen meselenin aslı 4500 dö- b • • t ile köşkün en müdebdep sa· u söz eri işiten u vary 1 r c 1 n aye 
· " b .. "k h"dd t t t l Bu dava sultan Hamidin nümlük bir toprak parçasın· lonuna götürmüştü. Hoş beşten guya uyu ı e e u u muş 

sonra biribirlerini iyi tanımağa bir centilmen gibi katibi güzel oğlu Selim tarafından ikame dan ötürü olmayıp Irak pet-
başlamışlardı. Kiryadis Nis'te kadına: olunmuştu. Selim dört Mayısta rollerinin Hamid veresesine 
ve Akdenizin yeşil s -hillerinde - Şunun bütün paralarını öldüğü için mirasçı olarak ka- aidiyetini isbat etmeğe çalış-

. · · E · · · t' lan Selimin kızı Emine, Filis· kt ·b tt• başına gelen birçok hadiseleri gerı verınız. mrını vermış ı. ma an ı are ır. 
anlatıyor. Sen Moriç ve Sa· Güzel kadın yanındaki bar tinin en meşhur avukatların- Eğer mirasçılar Yafa' da ba-
moni de geçirdiği güzel günle- kısmına paraları getirmek üzere dan doktor Vayşal ile Suriyeli kılan muhakemeyi kazanırlarsa 
rin hatıralarını birer birer nak- geçerken Yunanlı milyarder de avukat Pevis Moru vekil tut· Irak hükumeti arazisi dahilin· 
lediyor ve hatta Montekarloda paraları saymak için kendi· muştur. deki zengin Musul petrolleri 
servetinin büyük bir kısmını sine yardım etmek üzere İngiltere hükumeti de, şark üzerinde de hak kazanacaklar· 
kaybettiğini söylüyordu. Bu yanına gelmesini rica etmişti. işlerine vukufu ile tanınmış dır. Çünkü, Musul havalisin· 
hikayeler ile aradan birkaç Kiryadis bu hadiseye güle- olan F orsteri, Londradan hu- deki petrol kaynaklarının bu-
saat geçiyor, sular kararmağa rek güzel kadını takip etmiş susi surette Yafa mahkemesine lundukları yerler Hamidin hu-
başladığı bir anda köşkün sa· ise de iki dakika sonra tay· göndermiştir. susi emlaki olarak kayıtlıdır· 
hibi misafirini kendi tayyare· yarenin motöründe şiddetli Hamidin mirascıları· bu mu· lar. Hamid vaktile bu petrol· 
sile bir hava gezintisi yapma· bir gürültü hasıl olmuş ve hakemeyi Kazze civarındaBoh· )erin işletme imtiyazını Gül· 
ğa davet etmiş ve diğer iki geri dönüp geldikleri vakit rake köyü arazisindeki 4500 benkiyan namında bir Erme· 
dostunun da köşkün tayyare kavga eden Kubalıyı yerinde dönümlük yer için açmışlar- niye vermiştir. Gülbenkiyan bu 
istasyonunda kendilerini bek· görememişlerdir. Bunun üze· dır. Eski Osmanlı kanunlarına imtiyazı, İstandart Oyl kumpa· 
lemekte bulunduğunu ilave rine Bukvary Kiibalının tuva· müstenid vesikalarla mahke- niye terketmiştir. Fakat İngi· 
etmişti. let yerine gittiğini fakat yap· me huzuruna çıkan avukat !izler, Irak hükumetini tesis 

Kiryadis bu daveti reddet- tığı münasebetsizlik dolayısile Mor, İngiltere hükumetinin, ettikten sonra, isyan eden hal· 
miş ve köşkün sahibini takip çok hiddetlendiğini söyliyerek Hamidin namına tapu kayıt· kın galeyanını ileri sürerek 
ederek bir rek kadar yü- pilota tayyareyi indirmesi em· bu smanlı Musul havalisini de Iraka rapt 

~~~---------~~-8 ir adam kardeşini cadde ot" 
tasında kama ile yaraladı 

Adana - Akşam üzeri sa
at beşte Karasoko caddesinde 

182 numaralı manifatura ma-

mmın yanına gelince başkB' 
taşmış bulunuyordu. 

. ~ 
iki kardeş yumruklarını sı 

ğazasının sahipleri olan Hacı mışlar ve biribirleri üzerioe 

Mustafa oğlu Yusuf ve Ali parçalarcasına atılmışlardır. 
isminde iki kardeş arasında Alt. alta, üst üste gelen b" 

miras yüzünden bir münakaşa 
çıkmıştır. 

Uol üzerinde cereyan eden 

bu dil kavgası Çarşı hama· 

Ceza 
Gören Esnaf 

Belediye tenbihatına riayet 
etmiyenlcrden bazı esnaf, be
lediye encümenine verilen 
raporlar üzerine nakti çeza· 

iki kardeşin boğuşmasını ay~': 
mağa koşan halk daha yet•~ 

1 
meden Yusuf cebindeki kaın1Y. 
çıhararak insafsızca, karde~ı 
Aliyi sol böğrüne saplamıştı~: 

Ali derhal hastahaneye k~ 
dırılmış bir müddet sort 

1 i~ten haberdar olan zab;t, 
kardeş katili Yusufu yaka 1 

mıştır. Alinin yarası ağırd~·, 
Mesele bir aile ve bir ka 1 

parmağı da olduğu sanal 



(Ulual Birlik) 
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hika_ge Korukeri J W F H Van t lzmirPamukMensucatı '--... -..-~~~~ .. ~~- • • • vapur acen ası 
Birahaneden çıkan bay Ko- elbiaesine boşalttı. Tosuner, Der Zee ROY AL NEDERLAND VA-

tııkeri, eıki kumar arkadaş- önce üzerine sonra zarlara & C PUR KUMPANYASININ 
!ırandan birile kar~ıla<ı:tı; baktı. 4-6 şişkin cüzdanından O "HERGULES" vapuru 29 

" :s- • Mayıs 1937 tarihine doğru - Merhab• Toauner. bir yü~ liralık çıkararak, Ko- DEUTSCHE LEVANTE LINIE 
~ "' gelip yükünü tahliyeden sonra 

- Merhıtba Korukeri. rukerin titriyen parmakları G, M. B. H. BURGAS, V ARNA ve KÔS-
N l ? arasına sıkıştırdı. H b 

- ası sın am urg TENCE için yük alncaktır. 
. - f yi demek adet olmuş; O iece sabaha kadar oyna "ARKAOIA" vapuau 11 Ha- SVENSKA ORJF..NT UNlEN 
iç güveyinden hallice! dılar. Koruker'in tansı üzerin· ziranda beklenilmektedir. ROT~ KUMPANYASININ 

l ekrar içeriye girdiler. Bir deydi, Oyun, oyun üstüne ya· TERDAM, HAMBURG ve "SAIMA., vapuru 28 Ma-
~ kordon boşaltıktan ıonra pıyordu. Nihayet partisini 100 BREMEN için yük kabul eder. yıs 1937 de srelip do~ru AN-
losuner: liraya çıkardılar. VERS. ROTTERDAM. HAM-

- Doıtum, • dedi .. epi Ortalık ağardığında, Tosun- AMERICAN EXPORT LlNES BURG, SKANDlNAVYA ve 
tanıandanberi oynamamıştık. er, bütün serveti olan, 40 bin THE EXPORT STEAMSHIP FINLANDIY A limanları için 
8i L ı · · k? CORPORA TION yük alacaktır. tqç tav a . partısı yapsa liraya kaybetmiş bulunuyordu. 

Akabinde tavla kutusu açıl- Seri seferler Pireden aktarmdı " VIKINCLAND ,, motörü 
d Fakat Korukeri, merhametli "EXCAMBION" vapuru 4 216137 tarihine doğru beklen l; ıarlar, pullar şakırdıyarak 
oıd adamdı. Bu parayı ona iade Hazı"randa PIREden BOSTON mektt>dir. Yalnız DANZIG 
•• İp gelmiye başladı. t k · t' e ek . ve GDYNIA limanlarına tah-G d e me ıs ıy r · ve NEVYORK ı"çı·n hareket ece yarısın an sonra, er· H d d' · · milatta hıılunacaktır. 
teai akşam gene ayni yerde - ayır - e 1 

- sızın pa- edecdctir. u AASNE,, vapuru 15 - 18 
bıaJ k .. ld 1 ranızı istemiyorum. Oynarker "EXETER" vap"uru 18 Ha-.. usma uzere ayrı ı ar. Haziran 1937 tarihine do2"ru 

• * • tamamile kendinizde değildi- ziranda PIREden BOSTON beklenmektedir . ROTTER-
'I'am bir hafta, gece gündüz niz. Yarı uyukluyordunuz ! ve NEVYORK için hareket DAM. HAMBURG GDYNJA 

~dılar. Gece gündüz diyo· Doktor ıtiraz etti: edecektir. ve SKANDINAVIA limanları 
~; çünkü her ikisi de ser· - Hayır!. Ben tamamile "EXCAMBION,, vapuru 2 için vük alacaktır. 
"'it meslek crbabıdı. Koru- kendimde olarak oynadım. Bu Temmuzda PIREden BOSTON SERViCE MARITIME ROU-
tcri tacir, Tosuner doktordu. para !!İzin hakkımzdır · ve NEVYORK için hareket MAiN KUMPANYASININ 
~ti işlerini yüzüstü bırakmıştı: Arkadaşını selimlıyarak çıktı edecektir. "ALBA JUL YA., vapuru 
dıtcri, muayenehanesine uğra- *.* "EXCHORDA" vapuru 16 16 Haziran 937 tarihine doğru 
bl... d b ı Ertesi gün gazeteler, odasın· Temmuzda PlREden BOSTON beklenmektedir. MALTA, CE-... ,or u i e .. 

8u bir hafta içinde, Koru- da bir kurşunla beynini dağıt· ve NEVYORK için hareket NOVA ve MARSIL YA Jiman-
L.-: b.. k b t "k tJX..nı yazıyorlardı. edecektı·r. ları için yolcu ve yük kabul 'eri utün parasını ay e tı - 5' 

te .. b ka b k b" ı· d Nakıli : Seyahat müddeti: eder. 
.. aş , ir aç ın ıra a İl d k h k 'hl 1 '-- B•sim Alcımsar PIRE-BOSTON 16 gün an a i are ·et tarı eri e ~lcadan kaldırmıştı. Doktor "" ı ı d k d · "kl'kl · 
•Oa Uner, kazandığı meblağla onvı·er ve ~u·· - PIRE-NEVYORK 18 gün nav un ar a i eğışı 1 kerın-
~ y den acenta mesuliyet abul 
.. apartman yapbrmayı dü- kA L• •t d TheAMERICAN EXPORTLines etmez. 
~~Yordu. re 851 llDI e THE EXPORT STEAMSHIP Daha fazla tafsilat için lkin-
qıia etmek üzere bulunan Ko- t CORPORATION ci kordonda Tahmil ve Tahliye 
~eri, cebinde kalan son yüz vapur aCeD 851 " EXPRESS " vapuru 1 o binası arkasında FRA TELLi 
"'llılcla, son oyununu oynı- SPERCO vapur acentalığına 
)0rd Birinci Kordon Rees binası Haziranda beklenilmektedir. müracaat edilmesi rica olunur. 
li.ı u. Çok canlı ve uyanıktı. T 1 2 43 k k b ı 

b e. 4 • NEVYORK için yü a u Telefon: 4142/4221/2663 uki diğer taraftan To- THE ELLERMAN LINES LTD. eder. -
~tr, yan uykuda gibiydi. "ALGERIAN" vapuru 5 ------
'kat, tuhaf değil mi?. Bu Mayısta LONDRA, HULL ve SERViCE MARlTIME 

Türk Anonim Şirketi 
Şirketin Merkez ve Fabrikası: lzmir'de HalbpınıırdadJrr. 

Yerli pamuğundan At, Tayyare, Köpekbaş, Oeğirmerı 
Geyik ve Leylek Markalarını havi her nevi Kapot bezi 
imal eylemekte olup malları Avrqpa'nın •yni tip mon•ıı" 
catma faiktır. 

Telefon No. 2211 ve 3067 
Telgraf adresi: Bayrak lzmir 

--l z nı İ 111 Yüıı NI ~ nsııcatı 

Türk Anoııiın s·rketi 
• 

Halkapınar kumaş fabrikası 
Mevsim dolagısile çıkarılan kumaşlar 

Sağlam, Zarif ve Ucuzdur 
Yenı yaptıracağınız elbıseler ıçin bu mamulatı tercih ediniz 

Satış Yerleri 
Birinci kordonda 186 numarada Şark halı Türk anonim şirketi 
Mimar Kemaleddin caddesinde FAHRi KANDEMiR oğlu ---

- Satılık arsa -
Güzelyalıda Recaizade ve 

Selamet sokaklarile mahdut 
köşe başında 427.75 M.2 

bir arsa ehven fiatla satı· 
Jıktır. 

1 
Talipler T. M. C. Resmi 1 

ilan işleri bürosunda Naci 

Tokaya müracaatları. 

• Birinci sımf mutahusıs 

Dr. Demir Ali 
Kamçıotlu 

Cilt ve Tenasül lıutalılclu 
ve elelctrilc tedt1t1işi 

lzmir - Birinci beyler sokağı· 
Elhamra sineması arkasında 

No.: 55 
Telefon: 3479 

!~ zarlar, Korukerden taraf ANVERSten gelip yük çıka- ROUMAIN 
·""Yordu, sanki.. Ve işte, racak ve 15 Mayısta avdet BÜKREŞ 
~nu bitirmek için, yalnız edip LONDRA ve HULL için .. DUROSTOR,, vapuru 30 
'"Vlt·alt b kl'y 1 Zarlan aldı· Mayısta beklenilmektedir . ı e ı or 1 yük alacaktır. 
~c.a içinde salhyarak fırlattı. "LESBIAN" vapuru 27 Ma- KôSTENCE, SULINA, GA-

Ucuz taze ve temiz ilaç çeşitleri 
Başdurak büyük Salepçioğlu hanı karşısında 

~t bu o kadar şiddetli yısta LONDRA, HULL ve LATZ ve GALATZ aktarması 
Uftu ki, kahve fincanına ANVERSten gelip yük çıka· olarak bütün TUNA limaoları 
~ eli, telveleri doktorun racak ve ayni zamanda LON- için yük kabul eder. 

~erikah ORA ve HULL için yük ala
caktır. 

lfaydutlar "EGYPTIAN" vapuru Ma· 
' yıs nihayetinde LIVERPOOL 
1 llaı ıarafı 2 cini sahifede- ve SWENSEAdan gelip yük 
~utu tahkikatla ortaya çık- çıkaracak ve ayni zamanda '11. Bu adam vaktile Ame- yük alacaktır. 
~ordusunda zabit iken THE GENERAL STEAM NA-
' dırıcıhlctan dolayı ordu- VIGATION Co. LTD. 
' lard olunmuş ve ondan .. AD JUT ANT" vapuru 5 
~ta Amerikanın en korkunç Mayısta gelip LONDRA için 
' C&nisi olmuştur. Şimdi sa- yük alacaktır. 
~ rüzel kadın ile birlikte Tarih ve navlunlardaki deği-
~ ~et mahkemesinde muha· şikliklerden mes'uliyet kabul 
~e olunmaktadır. edilmez. 

Cinsi Mevkii Vakfı Seneliği 
mağaza Yemiş çarşısı Salepçioğlu 120 
dükkan Hisar önü Hacı Beşir 96 

" Arap fırını Esnaf şeyhi 48 
., Hisar önü Y akup bey 120 
" Çangın çarşısı Bostani zade 96 
" Tepecik Altay s. Bezmialem harap 30 

" " " " " 30 
" Karantina Dilaver Emine Belkıs 96 
., Tilkilik Rum kuş 84 

ev Uzunyol ., 60 
" Abdullah ef. Rukiye h. 150 

dükkan lkiçeşmelik Hasan hoca 36 
ev Yağcılar Aliağa camii 110 
" Kırım caddesi Aziziye 36 

'y " Faikpaşa yokuşu Faikpaşa 96 
S:k•rıda yazılı kiralık akarat 10 gün müddetle açık artır
" Çıkarı~mıştır. ihalesi 31/5/937 pazartesi günü saat 15 

· f stcklı olarınların vakıflar idaresine müracaatları. 
20 23 28 1544 

JOHNSTON WARREN LINES 
LiMiTED - LIVERPOOL 
"lNCEMORE,, vapuru 30 

Mayısta LIVERPOOL ve AN
VERSten gelerek yük çıkara
caktır. BURGAZ, VARNA, 
KÖSTENCE, SULJNA, GA
LATZ ve IBRAIL için yük 
kabul eder. 

SOClETE ROY ALE HONG
ROISE DANUBE MARITIME 

" BUDAPEST ,, vapuru 29 
Mayısta beklenilmektedir. BEL
GRAD, LIMASOL BUDA
PEŞTE, BRATISLAVA, LINZ 
ve VIY ANA için yük kabul 
eder. 

DEN NORSKE MIDELHAVS
LINJE - OSLO 

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

"Vapurların isimleri, gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
hakkında hiçbir taahhüde giri
şilmez.,. 

Birinci Kordon, telefon 
No. 200- 2008 

Doktor 
Ali Agah 

Çocuk Hastalıkları 
mütehassısı 

lkinciBeylerSokağı No. 68 
Telefon 3452 -

Hamdi Nüzhet Çançar 

SıhhatEczahanesinde 

Tesiri tabii, efsiz bir müshildir. Okadar zararsızdır ki geb~lerekalp,böbreklen 
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Aİi paşa ve kir«!_Frosini 
Y anya gölünün kanlı f acıası 
~=n Benlioğlu 

Büyük devletler,bir mütareke için ispanya cumhu - Üçüncü k··~~:in kantar şeker 

b d ki Tahir, Vaya'yı göndermek riyet hükfımetile Fran~~~- ir emarş yapaca ar .daha münasiptir dedi 
Havas ajansı; ihtilalcilerin !Bilbao kapılarına dayandıklarını 

e orada kanlı muharebeler olduğunu bildiyor 
Paris 28 (Radyo) - Havas ajansının verdiği haberlere fstanbul 28 (Hususi) - Büyük devletlerin, ispanya Cum· 

iÖre, Bilbao kapılarında müthiş ve kanlı muharebeler oluyor. huriyet hükumeti ile Franko nezdinde yeni bir teşebbüs 
İhtilalcilere ait tanklar, dün büyük bir faaliyet göstermiş- yaparak müt~reke istiyecekleri ve bu hususta ısrar edecekleri 

tiJhtilalcilerin tazyiki karşısında Cumhuriyetçiler birçok nokta- söyleniyor. General Frankonun mütareke teklifini kabul ede· 

larda ric'ate mecbur olmuşlardır. ceğinden şüphe ediliyor. 

------------....... M~•·~·~·~·•~M~( .... ----~~--
8. Nurullah 
Esat Sümer 

Bugün Nazilliden 
dönüyor 

Nazilli dokuma fabrikası 
inşaatını teftişe giden Sümer 
Bank umum direktörü B. Nu-
rullah Esat Sümer, bugün 
lzmire dönecek ve lstanbul 
yoluyle Karabüke gidecektir. 

B. Nurullah Esat Sümer, 
Karabükte inşa edilmekte olan 
demir ve çelik fabrikasının 
inşaat işlerini teftiş edecektir. 

• • • 
B. Delbos 
Bugün Parise 

dönüyor 
Cenevre, 28 ( Radyo ) 

Fransa Hariciye nazırı B. Del
bos, yann Parise dönecektir. 
Bu münasebetle bir ziyafet 
verecek ve B. Edenle B. 
Spakı davet ederek tekrar 
ıörüşecektir. 

Kutupta tet
kikat 

Buz kitlesi, müte. 
madiyen kayıyor 

Moskova 27 (A.A)- Şimal 
kutbundaki Sovyet hey' eti dün 
a~şam telsiz telgraf ile aşağı· 
daki malumatı vermiştir : 

" Şimal kutbü kampında nor· 
mal hayat başlamıştır. Hepi· 
miz sıhhattayız ve çok neş' e· 
liyiz. Sinema operatörü troya· 
novski ilk tayyarenin kutupta 
buz kütlesi üzerine konmasın
danberi kutup kampı hayatı· 
nın muhtelif ve çok enteressan 
fılimlerini almıştır. Hey' et aza-
sından bir grup kayaklarla 
kamp civarında bir gezinti yap· 
mış ve üzerinde bulunduğu-
muz buz parçası halCkında 
tetkiklerde bulunmuştur. Buz 
parçası durmadan yerini de
A'iştirmektedir. Sirsov ve F e· 
dorov büyük bir heyecanla 
tetkiklerine başlamışlardır. Kar 
fırbnası daimi surette çalış· 
mamızı iskat etmektedir, Ça· 
dırları bir kar dıvarı ile mu
hafaza altına almak icabet
miştir. 

G. başmüdürü 
B. Seyfi Apaydın 
teftişten döndüler 

Bir müddettenberi Akdeniz 
sahil gümrüklerini teftişe çık· 
mış olan gümrük başmüdürü 
B. Seyfi Apaydın, dün şehri
mize dönmüştür. 

B. Seyfi, bilhassa Bodrum 
ve Fethiye gümrüklerinde faz
laca meşgul olmuş ve bu iki 
merkezde bazı ıslahat yap
pıııtır . 

... gı· .. 'trr.a .. 

.Avam k.amarasında Amerika da 

·-·- Çelik fabrikalarında 
8. Baker, lngilterenin ispanya çalışanla~ grev ilan 
• J • I • t d• ettıler iŞ erJDe e atmaSJDI IS e 1 Nevyork28 (Radyo)- Çelik 

Londra 28 (Radyo) - Avam k_?marasının dünkü iç~~~.aı.?<la fabrikalarında çalışan amele· 
saylavlardan bay Baker, dün ihtilalciler tarafından duşurulen ler, dün umumi grev ilan 
Fransız yolcu ~ayyaresinden dolayı hükumetten bazı sualler etmişlerdir. Grevcilerle zabıta 
sormuş ve müdahale zamanının geldiğini söylemiştir. . arasında bazı yerlerde müsa-

Lord Grabur, hükumet namına bay Baker'e cevap vermış demeler olmuştur. 
ve Fransayı alakadar eden bir mes' el eden dolayı lngilterenin 
müdahale etmesine lJzu'Tl olmadığını bildirmiştir. Silahsızlanma ~~~~-----.-.·····--... --~~~~-
Yunan gaze

teleri 
' Estonya 
ile aramızda ti-

Konferansı top· 
lanıyor 

Atatürkün beyana- cari mÜzakere-
tından bahs ile uzun I b f d 

Cenevre, 28 ( Radyo ) 
Silahsızlanma konferansın önü· 
müzdeki pazar günü toplana
cağı söyleniyor. makaleler yazıyorlar ere aş an 1 

Atina, 27 ( A.A) _ Ati na 28 Mart 937 de kendiliğin- ••••• 
ajansı bildiriyor: mer'iyet mevkinden çıkan Tür· 

Hayvan hastalıkları 
Salgın hayvan hastalıkları· 

nın menşelerinin aranması ni
zamname hükmü icaplarından 

Bütün gazeteler evvelki ak· kiye·Estonya hükumetleri ara-

şamki resmi ziyafet esnasında sındaki 13 Mart 1935 tarihli 
iki dost ve müttefik memleket 
başvekilleri arasında teati edi
len nutuklar ile bu ziyafet 
esnasında Türkiye reisicum· 
buru K. Atatürkten alınan 
telefon mesajları ve Elen hü-
kumeti reisinin cevabı hak· 
kında uzun ve hararetli müta· 
lealarda bulunarak, bunların 
büyük ehemmiyetini tebarüz 
dtirmekte ve bütün bu söz-
lerde Türkiye ile Yunanistanı 
çözülmez bir surette birbirine 
bağlıyan sıkı dostluğun yeni 
ve mutantan birer tezahürünü 
görmektedir. Gazeteler Ata-
türkün telefon mesajları hak· 
kında diyorlar ki: 

- Reisicumhur Atatürkün 
müttefik Saika devletleri hu
dutlarının bir tek hudut teşkil 
ettiği hakkındaki sözleri Elen 

milletini ıiyadesile sevindirmiş
tir. Bu sözler dört müttefik 
devlet arasındaki münas,.bet· 
lerde mühim bir merhaleyi 
kaydetmektedir. Bu merhale 
müttefik Balkan devletlerinin 
teşkil ettiği grubun dinamizmin 
ziyadeleştirecek ve Balkan 
sulhü için daimi ve sarsılmaz 
bir temel kuracaktır. iki baş-
vekil arasında teati edilen nu· 
tuklardan bahseden gazeteler 
diyorlar ki : 

- Bu nutuklar tarihi rol· 
lerinden şuurlu bulunan ve 
kendilerine ve kuvvetlerine 
itimadı olan Türk· Elen dost
luğunun müsbet, daimi ve va· 
kur mahiyetini açıkça göster· 
mektedir. Bu resmi nutuklar 
gerek komşu memleketlerde 
gerek bütün Avrupada geniş 
akisler yapacaktır. 

gazeteler Türk başvekili ismet 
lnönünün m~jeste kral ikinci 
George ile başvekil Bay Me· 
taksasın eseri ve Türk • Elen 
iş birliğine yaptıkları yardım 
hakkındaki sözlerini de bil
hassa tebarüz ettirmektedir. 

takas itilafnamesinin bir sene 

daha uzatılması Vekiller Heye-

lince kararlaştırılmış ve Eston· 

ya hükumeti de bu karardan 

haberdar edilmiştir. Buna dair 

Türkofis umumi merkezinden 

İzmir şubesi müdürlüğüne ma· 

lumat gelmiştır. 

Estonya hükumeti takas mu· 

kavelesinde yapılacak tadilat 
üzerinde müzakerede bulun
mak ve bu müzakereleri bir an 
evel intaç etmek için Hariciye 
Nezareti ticaret politikası mü
dürünü Ankaraya göndermiştir. 

Haber aldığımıza göre, mu
kavele üzerinde on gün sonra 
Ankarada müzakerelere baş· 
!anacaktır. • 

İzmir sicilli 
luğundan: 

olduğu ve ilk vukuat rapo
runda da bu cihetin işaret 
edilmesi birkaç defa tamim 
edildiği halde bazı baytar 
müdürlüklerinin raporlarda bu 
noktayı işaret etmekikleri gö
rülmüştür. Ziraat Vekaletinden 
vilayet baytar müdürlüğüne 
gelen bir tamimde deniliyor ki: 

"Teşkilatımızın amacı salgın 
hastalıkları mihraklarında sön
dürmektir. Bu ülküye varmak 
için filyasyon (araştırma) yolu 
ile her hastalığın kaynağını 
bulmak ve orada da bütün 
techizatla ve son dikkatle sa· 
vaşa başlamak lazımdır. Bunu 
Türk baytarlarının en başta 
gelen vazifelerinden görüyo
rum. Keyfiyetin önemle göz 
önünde tutulmasını isterim.,, 

ticaret memur-

İzmirde kaymakam Nihat caddesinde Şen hanında 6 numa
rada Hasan kızı Medhiyenin ödünç para verme işlerile uğra
şacağına mütedair beyannamesi 2279 numaralı kanun hükmüne 
göre sicilin 2001 numarasına kayt ve tescil edildiği ilan 
olunur. 1639 

1: Beyanname 
2: Vesika 

lzmir vilayeti yüksek katına. 

İzmir sicilli ticaret memurluğu 
resmi mühürü ve F. Tenik imzası 

BEYANNAME 
Beyannameyi verenin ismi - Hasan kızı Methiye 
Ticaretgahı - İzmirde kaymakam Mihat bey caddesinde 

Şen hanında 6 no.lı yazıhane. 
lştiğal ettiği iş - Ödünç para verme. 
Sermaye miktarı - 5000 aded Türk lirasıdır (beşbin) 
Faiz miktarı - Senevi % 12 dir. 
Şartlar - Gayri menkul ve senedatı ticariye mukabilindedir, 

verilen para muayyen müddet zarfında ödenme
diği takdirde mevzuatı kanuniye dahilinde ödet
titirilir. 

Dileğim. 

Mevkii meriyette bulunan 2279 no. lu kanunun 3 üncü 
maddesi hükmüne göre işbu üç nüshadan ibaret beyannamem 
bittanzim arz ve takdim kılınmış olmakla muktazi izin vesika-

Ali paşa biraz düşündükten 
sonra: 

- Tahir .. Yayanın bize bir 
oyun oynamıyacağına nereden 
hükmediyorsun? 

- Seneler var ki biz bu 
adamı birçok nazik işlerde 
kullandık. Şimdiye kadar bize 
bir fenalığını gördün mü? 

- Hayır. Fakat bizim ka
dar Muhtarıda sever. 

- Aksini iddia etmem, fa. 
kat sizden fazla sevmez! 

- Mademki sen böyle di
yorsun, şu anda ne suretle 
hareket etmek lazım geldiğini 
de sen tayin edeceksin. Vaya 

inhisarlar da 
Memur kadrosu 

genişliyor 
İnhisarlar umum müdürlüğü, 

yeni mali yılı içinde yeni bazı 
teşkilat ve kadrolara ilave ya· 
pacaktır. inhisarlar teşkilatın· 
daki memurların genç ve bil
gili olmasına ehemmiyet veril
diği için Haziranda vücude 
getirilecek yeni te~kilata iyi 
tahsil görmüş gençler alına· 

caktır. Altmış yaşını dolduran 
inhisar memurları Tc.mmuzdan 
itibaren vazifelerinden uzak· 
laştırılacaklar ve bu memur
ların yerlerine de genç me· 
murlar tayin edilecektir. -...• 

Selim 'in kızı 
Musul petrollerini 

istiyor 
/ Baştaraf ı 2 inci sahi/ede) 
ve bu suretle petrol imtiyazına 
el koymuşlardır. Malum olduğu 
üzere lngilizler Musul petrol· 
lerini borularla Hayfa limanına 
ve Akdenizden kendi ülkele· 
!erine taşımaktadırlar. 

Yafada bakılmağa başlanan 
muhakeme İngiltereyi adam 
akıllı düşündürmeğe değer. 
Çünkü hakim heyeti kanunlara 
ve eski ahkama istinad ederek 
Hamid veresesi lehine bir hü
küm verecek olursa, Musul 
petrollerinin aidiyeti ciheti 
şüpheli bir vaziyete gırmış 
olacaktır. 

parayı da sever; kendisine bir 
miktar dünyalıkla ver. 

- Merak etme paşam. Is· 
tediğin her iş mükemmel su· 
rette yapılacaktır. 

- Haydi oğlum. Bu def• 
bu iş bitsin artık! 

- Merak etme paşam. 
* * * Tahir, işin bu şekli alma• 

sından çok memnun oldu; o, 
Muhtarın kendisini heman ha' 
pise atacağına emin idi. Va· 
yaya gelince; bu adam belki 1 
bu işi göı ürdü, yahud Muhtat 
paşaya iltihak ederdi. Fakat V 
daha ilerisiui düşünmek lazıf11 Sa 
değildi. Yani bir hadise "e ln 
şekil hasıl olarak Vayayı bul· la 
mağa koştu. 

Tahir için Vayayı bulmak ~ö 
güç bir iş değildi; Yayaya: se 

- Bre kombaro, nered~' he 
sin? Seni arıyorum. Bir 1~ Ve 

için bana lazımsın, bu iş ~s· ta 
ralı, bahşişi bol bir iştıt ler 
Hep de vezir senden ço~ ha 
memnun kalacaktır. fın 

Vaya, şeytan gibi bir adafll' lar 
dı, Tabirin gürültülü sözleriP1 

dikkat ile dinliyorken birdeP' let 
bire: . soy 

- Şu halde bu iş vezirıP lı\ij 
işi demek oluyor. Dedi. teyi 

- Tabii! 
- Emrine tabiiml llıiı 
- All, bu akşam berı~ buy 

yanıma uğra, iş hakkında ko' 
nuşalım. 

- Olur. 
- Fakat benim yanıma ~ 

lirken seni bir kimsenin gV 
memesine dikkat et. t 

- Saat kaçta geleyim. 1 
- Gece yarısına yakaııl 
- Olur. tJI 
Vaya, Tabirden ayrıl il' 

vakıt, bu yeni işin ne ola~..J 
eeğini düşündü, kendi ıv 

disirıe: . ~ 
- Vezir bana ne gib• ti 

iş vermek istiyor. Tahir şi ,/ 
neden görüşmüyor da 1 ıa' 
yarısı görüşmek istiyor. Bu 
manası ne olabilir? Dedi. 

Biraz düşündükten so~ 
- Ne ise.. Evvela Ta -' 

dinliyelim.. Ondan sonr•r/ 
yapmak lazımgeldiğini d 
nürüzl Dedi. 

· Arkası flar-

sının verilmesine müsaidei devletlerinden dilerim. 19/5/i f 
İzmirde Gündoğduda 
kordonda 158 sayılı e 

Hasan kızı Methiye 
1937 senesi için verilen 

Adı 
iZiN VESiKASI tbıf. 

: Hasan kızı Bayan tvf e ıtf 
: lzmirde Gündoğduda et/• Kanuni ikametgahı 

Ticari ikametgahı 
kordonda 158 sayılı·b•' 
izmirde kaymakam Nı d• f 
caddesinde Şen hanıl'I 

Tabiiyeti Türk 

Sermayesi : 5000 Türk lirası ·jddi' ~l 
Alınacak faizin en yüksek Senevi % 12 yüzde orı• )cıı 
haddi • edl~ 'dn 
Yapılacak muamelenin nevileri Gayri menkul v~ se~r· J~ ~ti 

ticariye mukabilınde "' ~ 
11/6/1933 tarih ve 2279 numaralı kanuna tevfik•~·red tıd 

mesi lazımgelen beyannameler Hasan kızı Bayan Met ~';/ ~le 
alınarak kendisine ödünç para verme işleri ile uğraş 

müsaade edilmiştir. . ·ıb•f' 
lzmır 1 

25;5/937 
Aslı gibidir 

lzmir sicilli ticaret 111~~ • 
reımi mühürü ve F. Te1t111 


