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Zi 1 

s(l)t,~.ı 
Kudüste son vaziyet 
~ondra, (ö.R) - Ncfyedilen Arap şahsiyct- 1 

len (Surekıı) kruvazörü ile Hayfndnn hareket 
ettiler. Şamda, C8miilömerde bulunan müftü 

1 

Arapları iş ve güçleri başına da'\'et eden bir be-

/ 
yanname neşretti. 

1 

'ıEN! ASIR MatbMtında buılm1'tır· 
-~- -- -- ~-

etkikler 
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Ziraat huzurun a Mareşa! ___ ....., __ _ 
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Açılma töreni 
hazırlanmıştır 

Törende Başvekalet vekili ile diğer 
muhtemeldir vekillerin bulunmaları 

1stnnbul, 4 (Hususi muhabirimiz
den) - Arif Orucun muhakemeııine bu
gün devam edild i. Arif Oruç Bulgaris
tanda ve Pariste bnstırılıp memleketimi-
ze birer vesile ile sokulmuş olan broşürle
ri kendisinin yazmadığını söyledi. Mütea-
kıben Giresun emniyet müdürlüğünce ev-

znkereden sonra maznun Arif Orucun, 
suçun işlendiği tarihten itibaren bir sene 
içinde yakalanmadığı için cürmün mü-
ruru zamana uğradığı hükmünü verdi.. 
Arif Oruç heyeti hfıkimeye teşt":kkür etti 
ve karnım tefhiminden bir saat sonra 
serbest bırakıldı. 

velce tutulmuş olan znbıt varakası okun- Müddeiumuminin, mahkemenin bu ka-
du. Heyeti hakime bir saat kadar mü- rarını temyiz etmesi muhtemeldir. 

Japonyada yapılan 
Ertuğrul anıtı .•. 

40 bOmbardıman 
• 

ayyaresı 
üzerine bombalar 

J 50 yaralı var 
Valansiya 

30 ölü 
attı 

Alman orduları ~uman
danı general Blomberg 
t\so.- ve Mader c:dalarcna 

gidiyormu~ 

Homn, 4 (ö.H) - Valensİ}a 40 
bombardıman tayyarC!linden mürekkep 
üç nasyonnlist hava filotillası tarafından Ertugrııl .,;ıtı. 

bombardıman edilmiştir. Şehirde ve li- 1889 da Türkiye hükümeti tarafından dımiyle 5 nisan l929 da dtizeltileln Er-
mnnda birçok hnıınrat olmu~tur. Nas- Amiral Osman G09 mürettebatla Ertuğ- tuğrul şehitliği bu kerre Tokyo büyük 
) onalistler Bnrsclond:ı, blhassa istih- rul harp gemisiyle S. M. Mejiji nezdi- dçisi Husrev Gercdenin aracılığı ve 
kam hattını, bombardıman etmişlerdir. ne gönderilmiş idi. Japonyada üç ay Vakayama ilinin korumasiyle Türkiye 

100 BOMBA A ITILAR kalan hu gemi Türkiycyc dönerken l6 cümhuriycti tarafından yenileştirılmis 
Pariıı, 4 (ö.R) - Vnlensiyadan bil- eylul 1889 da Kasinozaki açıklarındn ve bu suretle sağlıklarında kurduktan 

diriliyor: Dün snbnhki bombardımanın fırtınadan batmış ve mürettebatındnn Türk - Japon dostluğunu onurlu ölüm
zayint bilançosu 30 ölü Ye 15 O yaralıdır. 540 subay ve er boğulmuştu. Bu onur- leriylc sonsuz kılan onurlu şehitler 
Faknt Crnjo mnhnllesindeki enkazın knl- lu deniz şehitleri Ooşima halkı tarafın- ününe yapılan yeni anıtıQ açılması Uç 
dırılmnsı işi henüz bitmediğinden bu ra
kamlar kat'i sayılamnz. 

(SONU OÇONCO SAYFADA) 

dan topl$mış ve ünlerine Kaşinoz.aki haziran 1937 de bi.ıyUk törenle yapıl
civarmda bir şehitlik kurulmuştu. ı mıştır. Bu anıtın bir resmini okurları. 

Türk - Japon tecim kurumunun :\'ar- mız.a takdım edıvoruz.. 
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Yugoslavya 
---·---

Dahili siyaseti üze-
rinde bir Bulgar 

görüşii ... 
Sofya 30 ( M. B. ) - Bu 

gllnkil Mir gazetesinde .. Yu
goslavya yol çabrığıoda bu
lunmaktadır " başlıklı bir baş
makale vardır. Bu yazı, Bulgar 
ıım ile Yugoılavyaya bil' ba
kq olduğu için aynen ahyorm: 

- 5 Mayıs 1935 mücadele- . 
Jerinde Gosbodin Y eftiç' e 
kU'fl galip gelenler arannda 
ıenelerdenberi deYam eden 
gartlşmeler, nihayet bir anlaı· 
ma ile neticelendi. Bu günkn 
neticeye varmak için g~lmesi 
icap eden yol, miıhtelif •e mn
teaddit engeDerle dola idi. 
Bir yandan Dr. Maçek'le mü· 
te•effa SYetozu Prjbiçeviç, 
kly demokrat kova1iıyonu li
derleri sıfatfyle deyle tin f ede· 
ntif bir tarzda kurulUfU pren· 
sibinden fedakirlakta bulunmu
yor, diier yandan Sırplar ara· 
1mdaki •t•it partizanhk, en 
çok faydayı kendmae temin 
etmek makaadiyle uğraşan 
partilerin elinde had bir dev
reye Kirmiş ve tamamiyle in
hilll etmiı bulunuyordu. 

Belgrad' daki muhalefetle 
Zağrep arasında sürüp gidea 
sonıuz müzakerelerden elde 
edilen kanaat, me•cut Sırp 
partileriyle kay demokrat ko
valiıyonu arasında kuvvetli 
bir blok meydana gelebileceği 
merkezinde deği'di. Muhalif 
partiler araaıodaki mfizakere
lerde müıahede edilen atalet 
ile yalnız Dr. Milin Stoyadi
noviç'in riyaset ettiği Yugoslav 

Radikal beraberliğinin -Zaed· 
nitza meydana gelmesine 
sebep olmakla kalmadı. Fazla 
olara1k bu siyasi teş~kküJüo, 
ümit Ye tahminlerin fevkinde 
bir hayata mazhar olmasında 
Amil oldu. Doktor Stoyadino· 
viç'm elinde.ki en kuvvetli koz, 

muhalif partilerin bir progra
ma · malik balunınadıkları ve 
bulunamayacaklan ve binaena
leyh, inemleket idaresjni eline 
alacak bir idare kombinezonu 
yaratmak kabiliyetinde olamı
yacakları ciheti idi. 

Uzun müddettcnberi sabır
•ızlıkJa beklenen ve bugün 

hemen b6tün Yugoslavlar ta· 
rafından büyük heyecanlarla 
karşılanan hadise, nihayet ayın 
15 inci günü tahakkuk etmiş 
bulunuyor. Sırp partileriyle 
Lliba Davidoviç'in demokrat 
Staneoviç'in radikal ve Yotza 
lvanoviç'in çiftçi partileri ara· 
•ıoda tam bir anlaşma basıl 
olmuı ve bu, yalnız bu parh
lerin siyasi iş beraberliği nok· 
tasına değil, köy demokrat ko-

Yeni' gol rekorları ~.ahk.emelerde 

İKİ CAHİT Sarhoşluk bu .. 
Alsancak- Demirspora 10- 2, Üçok -

Doğanspora 4·_9 ·galip geldiler 

---·---
Bir kıza aşık Arkadaşını hem 

olmuşlar... . . kovmuş, hem 
Tabar,calar atdmış ve· / " yar"a'/amış 

tehditler yapılm••·· ((ı 
F k t Dün Hilalde sarho~luktan doğaıt 11 

Günün en iyi 
takımının 

oynıyan 

hücumu 
t~i'kımı 
battı-

Üçoktu. Alsancak 
iyi işleyemedi 

a a suçlu belli değil •"arala hAd• ' , •• •• h '-'uya• . . . , ma a ısesının curmu mcş uu 
1kısının adı da Cahittir. 1kL<;i de Co- pıldL. 

ya isminde bir kıza aşıktır. Bu yüzden s 1 '"f h wl Ah ··bı:td . . . . . uç u, n e met og u met, no • 
bırbırlerıne rakıptirler. Yalnız arada _ Lk '- dild' . mıuı emeye aevıı.e ı. 

bır fark varsa, o da birisinin maznun, M'" t k. hAd• . .. 1 1 937 938 f tboı lmin kikadan dd 1 · · ··t k" · d ah' I d uş e ı a ıseyı şoy e an attı: - u mevs e, pazar gti~ sonra ma i netice erını v~- tün enerjisini bu devreye saklatnH gi- o e ının e ş ıt oması ır. Ah k d d 
0

.. beni 
.. lan ild w . . . ika . . . .. '")il - met ar a aşım ır. un 

nu yapı ş· maçlariyle girmiş bu- mege başlıyor. Otuz ikıncı dak ıçın- bı guzel, ahenkli inişler yapıyor ve Uçok Geçenlerde Hahambası sokağında bir ev"ne d t t . t' c· . F ,_ t ka• 
1 P ıla · Alsan ~ ı ave e mı§ ı. ıttım. a~• 
unuyoruz. azar günü yap n iki maç- de, fasılalarla seldz gol çıkaran - kalesini tehlikeden tehlikeye sUrükli- hadise olmuş, birbirini takiben atılan 1 d B d b" hıant' 

t · 1 b 1 .. . . pıyı açan o ma ı.. en e ır mey 
a yırm eş go olmuştur. Bu yekunun cak takımı, gunün gol rekorunu tesıs yordu. üç el tabanca sesi, bu sokak sakinlerini . d" 

0 
d 

8
. Ah• 

l 1s ed
. . . ye gır ım. tur um.. ırnz sonra, 

on go ünU A ancak, dokuz golünü ıyor ve 2 - 10 galip geliyor. i"nte sagy dan ink:.~t eden bir DoX-an- evlerine kapabna~a sevketmi.,ti. ı. eld' y d O d• 
"'~ k d 1 "" ~ 5 5 " met çııı.tı, g L anıma otur u. 
uço , ört go ünü Doğaru.-por, iki go- Bu neticeye rağmen Alsancak takı- spor hücumu .. Top ayaklarda dolaşıyor, O zaman bu tabancaların Cahit na- içmeğe başladı .. SarhoJ olmu~ olacak kil 
lünU de Demir.q>or takımları yapmışlar- mı tatminkar bir oyun çıkarml§ sayı- fUt ve ilk gol.. Bunu Doğansporun ikin- mında bir genç tarafından 2.tıldığı iddia 
d B "b' t 1 b bana minfir olduğu halde beni masam~ 
ır u gı ı urnova maç arı, ser est Iamaz. Müdafaa ve hilcwn hatları ara- ci ve üçüncü golleri takip etti. Şimdi edilmişti. 

•W• • • l dan kovdu .. 
cereyan ettigı ıçın go sayısı artmış, sındaki irtibat yardım ediyordu. Bu vaziyet şudur : Fakat hangi Cahit~ S . -"ıtıo 
do··rı '"-kım da açık bır· "'r oyun sıs· tenı'ı ..,.,. k 5 Do~ 3 C h"tl . 'k' l d t' lk" . d arho,luk hu 1.. Her '"ey olur deuı "" · " yüzden hücum hattiyle muavin hattı uço - - ganspor : a ı erın ı ıs e genç ır. ısı e k Y :l.d 
takip etmişlerdir. Dört takım içinde M . d 1 h nl d B . k tab" t "t'b . 1 b' b" . d I ks d a.Jktun. Yoluma giderken, kafaınıa aıo•· 

arasında bir ~luk vardı. Demirspor ta- uca e e eyeca ı ır. irı yetişme , ıa ı ı arıy e ır ırın en at ız ır. C-
takıın halinde en mütevazin oynı.ranı diy • aı·b· t' t• lt l k . Niha t F ·k da t C h"d" surette bir fCY vuruldu .. Kanlar akrnll 

J k b f k1 . w Uz 1 gerı g ı ıye ı garan ı a ına a ma ıs-- ye aı paşa o uran a ı ın 
üçoktu. Alsancak forvet hattı, bekle- ımı, u ar 1 netıceye ragınen g e b. k d · 1 b' l"kt Co k başladı .. Döndüm. baktım. Masa ark•· 

ve enerjik bir oyun çıkarmıştır. Bu ta- tiyor. Üçok yine haklın vaziyette .. Yine 1 ır ~: -~ aşıy e ır 1 e, w yanın ııı-
nen lhenkli oyununu çıkarcımamıştır. agwlar deliniyor ve gol rakkamları ar- pısı onunde tabanca attıgı anlaşılarak daşım Ahmedin marifeti.. 

1LK MAÇ kım, Uk devresinde daha iyi neticeler 1 Lakırdı öyleme~e mecalim yokMl-
1 l -1.,. k b d d d k suçlu mahkemeye verllıni~tir. !şte bu .. 

llk maç Alsancak • Dernirspor ara- a rnağa müsteittir. ıyor. uço u evre e o uzuncu go· K d 1. ıKtNct MAÇ 1 .. ka d d' Dow d d"-l ·· .. •sebepten diğer Cahit ~ahit vaziyetinde en imi .lcaybettiğim için birşey söy ıfO-
sında idi. A 1 ·ancak takımında ı'kı' oyun- u Y e ınce, ganspor a on.auncu 'k z t ~ k almıştır medim.. abıta geldi .. Tahkikata ba2 •· 
cu noksandı. Hakem bay ,u·ustafanın Günün en alakah maçmı üço • Do- defa Üçok kalesini deliyordu. • . · • .. . . . . . 

.w. Hadise le kip Co a b t d l dı .. Suçlunun verdiği cevap ta kestiriıfl 
idare ettiği bu ma"ın ilk devresi ınU- ğanspor takımları yapttlar. Doğanspor Oyunun teknik neticesi 4 - 9 dur.... . . yı mu a ' Y ı.r ıs ı a ı e 

"' ' t k d gU 1 b" ti .. ·ı d . . . B ıddıa makaınına müracaat ederek : olarak şu oldu: 
tevazin denilecek şekilde cereyan et- a ımm an ze ır ne ce um.ı e. en- üçok galip gelmı.ştır. Bu oyunu, . Va- . . d .. - Sarhoştum. Ne olduğunu, ne yal"' 

· f E la A' k t k "kl 1 ler birinci devrede üçokun hır sUrp. hap idare etmiştir «Cahıt J>C§UU en ayrılınıyor, gonder-
mış ır. vve .. ksanca. .a unı ı go r·zı:yle karşıla tılar "'~çok golleri b"ırbt . b kl diği bir haberle elbiselerimi kezzapla tığımı bilmiyordum .. 
rıkararak tcfovvu etm;.,tır. Buna De- 1 ş · u • Doğanspor takımı, bu maçta e enen .. . 
:r -·""i ka - k 1 t iddia ta"la vurmaktır. Fak.at rapor · ı 1 b' · ] da 1 • · · taki d" O w por müdaf l l w •• d·v· ·b· Ud f1 · tYa cagını ve yme ezzap a sura ımı ,. 

·k· ı k b l ed" bilh ·k· b ki t aı· _.:ıen hüc ı_ d d il k k d hs b" cascav a e ecegını bıl ırıyor. " 
mırspor u ar, ırı pena tı n o mak üze- rını p e ıyor, ogans aa- canı ıgı gostereme ıgı gı ı m a ı erı,I 1 k d v• • • d" . bu11un aksı"nedı·r .. Ha"kı"m du··~u··ndu-·. 
re ı ı gol e mu a e e ınce oyunun hı- sı, assa ı ı e ev ı eu um- llay ı en ece · a ar ru uz ır oyun y · tdı 

H tt• d"' k ·· ·· l aranın ta~la mı, biçakfa mı yapı • 
z.ı artmış ve heyecanlı dakikalar yaşat- lar kirşısmda fazla bir iş göremiyor- çıkarmıştır. . a a un gece, apım~ın onun~ ge - · 

k ı mı-t t b t k t l b t h ğının doktorundan öğrenilmesine, bekC1 

mıstır. tık devre 2 - 2 beraberlikle ne- du. tik devrede Doğanspor a esine önümüzdeki hafta Dömifinal maçlau 1 • ~· a .an.ca a ma sure.'~.· e enı. e_ • 
~ d t t t d Arifin celbine ve suçlunun tevlcifine k•• 

ticelenmiştir. yapılan isabetli atış sayısı beştir'. Üçok yapılacaktır. Dömiiinalde Ateş - Ya- i 1 e mış ır, cezasını verınız> emıştı:. rar verildi .. 
lKtNCl DEVRE kalesi, ciddi denilecek bir tehlıke ile manlar ve Üçok - Alsancak takımları l Bu davanın duruşması yapıldı. cHa-

Alsancak takımı ikinci devreye çok karşılaşmamıştır. karşı karşıyadır. Dört takım da müsa-J kim huzuruna çıkan Cahit, hadiseyi İn· ---·---
heyecanlı ve atak başlamıştır . . Demir- 1K1NC1 DEVRE vl kuvveltedirlcr. Bilhassa üçok - Al- kar etti. Bu işlerle alakadar olmadığını 
spor müdafaasını ilk dakikada canla tik maçm ikinci devresiyle ikinci nıa- sancak maçının neticesi büyük merakla t söyledi. 

Bir yaralama hadise-
sinin muhakemesi 

başla çalışır vaziyette görüyoruz. Fakat çın ikinci devresi ar:ı.sında tam bir te- bekleniyor. • . 1 Din~enen şavhitler de, tabancayı ata-
kuvvetler arasındaki fark dördüncü da- , zat vardır. Doğanspor takımı, sanki bü- SEMlH NAZIM nın kiın oldugunu teşhis edemcdiklerl-
•••••••••••••• •••••••• •••••• .. ••••••••••••••• •••• ••• ••••• • •• •••••••• •••• •••••••••••••••••••••••••• • •••••• •••••••••••••••••••••••••• • ni ifade ettiler. 

Kahveci Münirle Malatyalı Ce
mal arasında bat gösteren bir ka~· 
gada iki tarafın da yaralanmaları 
ile neticelenen hadisenin dün ,ulb 
ceza mahkemesinde duru,maıı ya· 
pıldı. 

valisyoo kardeşçe anlaş· B. Enis Behic Dr. Cevdet Suçlu Cahit ha.kime şunu söylemiştir: 
mak esaslarına da istinad et• ' - Bay hakim, bi• isim benzerliği yü-

lktısat vekaleti i~ dairesi müdürü bay Sıhhat ve İçtimai muavenet müdürü 
tirilmiştir. Bu kardeşçe anlaş· Enis Behiç tstanbula gitmiştir. Oradan 

1 
b 1 d. zünden, beni buraya getirdiler, ben iş 

Dr. Cevdet Saracoğ u, iı· ay izin e iın ve gi.iç sahibiyim, bir daha gelmezsem 
ma ve kardecçe çalı•ma ise Karadeniz sahillerine gidecek, orada d:ı 

Y " lstanbula gitmL~ir. olmaz mı? 
Hırvat meselesinin dürüst bir iş dairelerinin faaliyetini güzden geçire- - Orasını sen bilirsin .. 

Avukat B. Ahmed Remzi Duyar 
-Hadise, Cemalin tiddetli t~ 

Tikinden ileri gelmi,tir. Şuraıırıt 
arzetmek isterim ki, müekkilirnirı 
ayağındaki cerha henüz iltiya.&J! 
bulmamı,tır. Tekrar muayenesitt1 

karar verilmesini isteriz. 

cektir. ...., __ _ 

surette halli demektir. Çünkü; 111 Devlete geçen Muhakemenin devamı ba5ka biı· gli-
Hırvat meselesi, Yuaoslavya- Vlllyetln zirai durumu· ne talik edilm~tir. 

nm ioki~afı, siyaseten mevcut 

bulunması ve muvaffakıyetle 
ı .yaşaması mesetesidir. 

6 Cenup demlryolları 0 __ 
lstatislik umum müdürlüğü, lıınir 

vilayetinin zirai durwnu hakRındiı ,·i
lfi,;•euen istatistik hazırlanmasını lst~
miştir. En kısa uir zaman rçlnde hazır
lanarak gönderilecektir. ı Teferrüatr henüz maJüm 'ol

mıyao bu anlaşma bugün bü-

tün Yugosfavyada derin bir 
sürur uyandırm1ş bulunmakta-

dır. Herkes pekala biliyor ki 
bu ;tnlaşma, bugün geniş bir 
demokrat kitlesine dayanmak
ta ve büyük bit millet mecli-

sinin tesisine matuf bulunmak· 

tadır. Snp, Hırvat ve Sloven· 
lerden müte~ekkil olacak olan 
ve içinde serbe3t münkereler 

yapılacak bulunan bu büyük 
meclis, Yugoslavyanın munf-

fakıycti ve dahili kuruluşu 
için çaheacaktır. 

Yugo~!avya )'Ol çatmğmda 
bulunmaktadır. Yugoslavyayı 

tam ve emniyetli bir vahdete 
götürecek olan dahili politika 

bayatma bu veçheyi vermek 

cihetini tercih edip etmemek 
ıaati çaJm:ş buluDU)'Or._ 

Bn, Nur.iye 
EHiziz kız san'at akşam okulu Ciirek

törlüğüne tayin edilen lzmlr kız' ensti
tüsü yar direktiiril Bn. Nuriye Hekim 
oğlu bu sabah Elizize gitmek iizere lz-
mirden ayrılacaktır. · 

---111---
MU&15Seselerln lf durumu 

1ş dairesi dördüncü bölge Amirliği, 
muhtelif müesseselerin işleme ve işlet
me durumlariyle meşgul olmaktadır .. 

Yapılan münlerit müracaatler bile 
ehemmiyetle takip ve intaç· edilmek
tedir. 1ş kanununun amir bulunduğu 

esaslar daha şimdiden natamam tat
bik edilmiş sayılabilir. Yalnız üzUm ve 
incir .i§leten müesseselerde bu yıl, iş 
kanunu hükümleri tatbik edil;nemi.ştir. 

Def ine mü~aadeleri 
Bundan sonra memleketin her hangi 

bir yerinde mevcudiyeti ihbar edilecek 
definelerin aranmaları için icap eden 
müsaadeler Maliye Vekaletince verile· 
cektir. Şimdiye kadar bu gibi müsaade· 
leri vilayetler vermekte idi. ' 

m~~:::t i~::~:~0~::;e~a:~~~~~ıa~ı:~ Esrarkeş boyacı 
intikal eden cenup demiryoUarmın Esrarla dalga 
Toprakkalc - Paya.s ve Fcnipaşa - Mey-

• 
<laıueklez kısıınlarına ait mesafeler hak- geçıyormuş 

kında şehrimizdeki alakadarlara bir ta- Lustracı llya.s, lzmirin sabıkalı esrar· 
mim ğöndermiştir. keşlerindendir. Koskoca bir cilt te~kil 

Hakim, bu talebi kabul etıoif, 
hem •uçlu, hem · müsteki Münirİll 
evvelce v~rilen rapo~ ıuretile bir· 
tikte tekrar kendisini muayene t
den do1'tora aevkile, ayni cerhan•" 
muayenesi yapılarak kat'i rapO~ 
nun gönderilmesine karar yeti • 
miştir. 

Hallın Halep istikametinde, Suriye eden dosyasında sabıkalarının çoğunu 
arazisi üzerindeki Meydanıeklez ile 

1 

hep esrar suçları te~kil etmektedir. tlyas, 

hudul arasında, 1070 metre mesafede- dün Azizler sokağında şüpheli vaziyette 
ki mtin:ıkalat trenler tarafından teıuin dolaşırken, taharri memurlan tarafından Bıçak ve sllih 
edilecektir. yakalanmıı ve bir eli açık olduğu halde, araşbrmaları 

tske11denın istikametinde huduttan diğerinin yumruk vaziyetinde bulunması Zabıtaca bıçak ve silah araştırılıllası· 
577 ınefre geride \'e arazimiz üzerinde memurların nazarı dikkatini celbetmi~tir: na devam ediliyor. 1kiçeşınelikte kÖ-
Payasa kadar yapılan münakalat ise - Aç şu elini~ mürcü Mehmette bir kama, Keınerde 
Suriy{! demiryolları trenleri taraf ınd.an - Açmam t. dört kişide dört bıçak, tkiçe~ınellkte rı'r 
temin edilecektir. - Aç diyoruz, açmazsan biz açarızf nca on bıçak, iki çakı, bir m~ta ve jJd 

• Suçlu avcunu açmış, sakladığı esrar tabanca bulunm~ ve müsadere edil· 

istatistik yllhğı meydana çıkmıştır. miştir. 

1 - Bu esran kimden aldın~ Kumar.bazlar yakalanın• .. Vi ayet istatistik müdürlüğü bir ista- ~ 
- Küçük Hasanda.n.. pJ~ 

tistik yıllığı hazır}!ımır:.tır. 936 yıllığı Belediye temizlik amelesinden 
--, Bu da m:ıruflardan .. Küçük Hasan he- Ha d' Ah t K 1 K · 15· ı . .. n· k t k 1 af kl · m ı, me , ema ve erım _... 

ço mun azanı ve ıymet i gr i en ve men bulunmu~ ise de isticvabmda esrar bil kağıdiyle kumar oynarlarken yakl' 
malumatı ihtiva etmektedir. Yıllık önü- sattığını inkar etmi}tir. Maamafih kü- lanmışlardır. Kumar masasında 28 Jirl 
ınüzdeki hafta içinde matbaaya verile- çük Hasan esrar satmaktan ve llyas ta para da elde edilmiştir. 
cektir. almaktan suçlu olarak mahkemeye veril· __,,, 

---·---Muhtar intihabatı 
Pazar günü Işıklar köyUnde Muhtar 

intihabatı yapılmış ve bay .lbrahim ek
seriyetle muhtarlığa seçilmiştir. 

mi!}lerdir. 
llyas ~orgusu yapıldığı zaman \!Unu 

aöylemi1tir: 
- E1ran Hasandan aldım.. Kendim 

dalga geçerim 1 
Küçük Hasan, sattığını inkar etmiştir· 
Hakim; llyasın tevkifine ve Küç~ 

Hasanın serbest bırakılmasına lcarıı.r "'et· 
müptela!n olduğum İçin. daima kullanır, miştir. 

'ZCO "llMr1tııeta~~.z:f.')Sf;t'..:f.z>ı"'/.Z./lt':..t'~~ .. 

BÜYUK RÖPORTAJ ~ 
lirlerinden biri idi. Buraya gelen bütün kanmıı çamaıırları icabında kirletmenin lşijndüm ve aldırış etmedim. Fakat ak· kendimi gösterdim. 

Ben Haydudum! 
. Ycız4n: CURT RlESS ~ ,._ 

Etrafı haraca kesenler 

enginarlar ya Kaliforniya.dan veya Flo~ ne kadar kolay olduğu göz önüne getiri- pm Majori bana telefon etti. Açıktan ' Ko;kum kalmadığını gördüiünı :r.•· 
ridadan getirilir. Bir gün iki Sicilyalı lecek olursa çamaıırcılan haydutların hiç açığa ya Avrupaya veya Cenubi Ame~ man, dedim, çünkü bir sabah Frankı. ~
bütün müvaridat Üzerine el koymağa rnu· güçlük çekmeden tqkilatları arasına al- rikaya uzun bir seyahate çıkmaJdığımı cudu kurıunla delik deıilc bir halde •' 
vaffak oluyorlar ve toptancılara: dıklan anlaşılır, tavsiye etti. sokakta ölmüı huldular. Rakip bir hıaf' 

- Enginarları yalnız bizden al1<c11k· fşte bir hamal.. El arabası ile yük ta- - Niçin) .. Buna neden lüzum gördü~ dut çeteti onu ortadan lıc:aldımııştı. · 
sınız.. ııyor .. O da her hafta tetkilata mukan· nüz) ••• 

Diyorlar. Tabii fiatleri de yülc.~l•mİt' ~~n .bir miktar haraç verir. Kö:nür yüst.1 Diye sordum. Cevap vermeden tele- Broad.vay caddesinden Wal Street'41 

ler.. Birkaç toptancı buna itiraz ediyor lu hır kamyon geçiyor .. Kömürcüler def fonu kapattı . doğru iniyordum. Burada. Nevyork ~ 
ve enginarlan kamyonları vuıtasiyle ve haraca dahildirler. Ertesi sabah odamdan çıkmıı. •tait tediye dairesinin kar~ısında büyük bir Pi' 
doirudan doğruya getirtme te~!:..büsÜf?· Saat dokuz olmtıftu. Şehrin mcrke- kat salona inmif, kahvealtı ediyordum. na var .. Bu bina, 54 katı ile daha birk•' 
de bulunuyorlar. Tabii derhal bu kam· %İne dönüyorduk.. Ya.nıma Eddi geldi. sene evveline gelinceye kadar dürıyzı.,,ıd 
yonlar yolda devriliyor, ,oför1er d?vü• · Majori bana: - Hiç değilse, dedi, birkaç hafta için en büyu-k ve yük•eL bina•ı idi. -·-·-·- .., ~ ~ 

, ....... "" .... 
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J BiRiNCi TESRJN SALt 1937 

:··································t . . . . 
: l" ARIHI TEFRiKA : . . . . 
~ .................................. : 

Sofi sesini çabnmyor , aanki ağzınl 
~tan, dudaklanm kunddatmaktan 
°"'1ıyorc1u. 

F.L:._ •• ı· _!_!_ı• L- • ..1·--d • 
~. amır •• ~· IUlJ-.U ı. 

re - Kaz ıöyleaene.. Dilin mi tutuldu ... 
.. e \'ar? •• Aıaftda ne gördün? •• Adam 
~mü? •• 

- Ha,... .• 
- Seninle mücadele mi etti? 

YENIASIR 

ANKARA RADYOSU 
ötle nefl'İyatı 

Saat 
12.30. 12.50 Muhtelif plak ne~riyatı 
12.50. 13.15 Plak: Türk musikisi ve 

halk prlulart 
13.15 .. 1 :J.)0 Dahili ve harici baber-ler: 

Alqam nep'İJ'atl 

<'I .. 7. 

11.50 11.50 
n. 11. 

14. 14. 

14.00 ~.50 
14.75 15.25 
15.50 16.00 
17.50 18.00 
19.25 20.15 
21.25 22.25 

5.75 G. 
4. 

lG.75 12. 

SAHIFES 
x:c -

,.IZ"a~l!:aml------------~--............... 
Macera •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

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

•••••••••••••••••• .................. 
•••••••••••••••••• •••••••••••••••••• Düşkünleri 

YAZAN : TITOYNA -6-

Çat orda.. Çat hurda 

... 
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5 BiRiNCi TEŞRiN SALI 1;g. 

Köse İvanof'un siyaseti Yurd içinde 
ne:•-· ... MM 

FAVSTA •••••••••••••••••••••••••••••• 

ecilik .ey et kiki eri 
......... ı:mı ...... E, ..... l:m .. llllDl .. mı::ı .... 

Bulgaristan sulhçu 
politikaya bağlı mı? Yazan : Mlşel Zevako 

, ...................................... 1 
-115-

ur ada şeftali, Unıuı·heylide badeın, Trak
yada sebzecilik istasyonları c.çılacr.k 

G Manevra 1 ar m gayesi ne im iş? - Hayır aldanmıyorsunuz .. Hüküm- üzere bulunduklarını anlatmak için hika• 
Prote~ör eleriherg Bursa, Çanankkale, SofyC?, 28 (M. H) - Hi.ıkümetin OT·•keri manevralara ait me\'Zun bugün de lt•ri istinaf ve temyiz kabul etmiyen iki ye ettirdim. 

'fekirdai! ve Trakyada tetkikler yaptı gam olan Dnes gazetesi, baş\·ekil Gos-!dönmiiş bulunuyor Ye yazdığı baş rna- ölüm mahkumunu serbest bırakacağım. Pardayan dinlediklerinin asabı ÜZt" 

"-' .. podın Köse lvanofun Ceneyreden avde- •kalesinde diyor ki: Pardayan kurduğu planın bu kadarı rinde yapJığı tesirleri izaleye uğraşırkcrı 
Edirne, 3 (Hususi) - Dün Ziraat 1 NI l tini müteakip Bulgaristanın beynelmilel Bulgaristan barış~ı olduğunu \'e he- kolaylıkla muvaffakıyete erdiğine İnana- prenses gelen adama şu emri verdi: 

Vekfılcti Yüksek Ziraat Enstitüleri mey- •tt . d h kk d ki b -
1 

d f) · k 1 k h urumu a ın a · eycınntı munase- le Balkan barışını her şeye rağmen ko-
1 
mıyor u. aıma ·ı ıncını çe meğe a- - Odanın kapısı açılsın mahkurrılıır 

vacılık, bağcılık ve bahçıvanlık enstitü- betiyle ezcümle şunları yazmaktadır: rumak azminde bulundugunu muhteli.f zır vaziyette idi. hayata getirilsin .. Yürümek iktidarına sa· 
• ı.ü müdürü profesör Gleriberg ile mun- ~ cMemnuniyetle görÜ\·oruz ki, harıçte misallerle isb:ıt etmiştır. Bugün hiç 1 Fnvsta dindeki çelsici iki defa önün- hip ld ki d k"k d k ~ k rılıı• 

vini Bay Nail Oraman Çanakkale. Te- ~%1 ,,,,. Bulgarıstanın çok ivi b.ir me,·kH vardır. kimse b'zim sulhperverlığimizden şüp--
1 
deki zile vurdu. Bir erkek içeriye girdi. rak 

0 

bu" tarbı ak 1
1 

a aKso da'gla .ç• 
8 

Şö• 
• d ~ · ı· tl · ·1 ··lh k t d ·~4, • ser es ıra ı sın.. en ı erme 
ır ag vı aye erı ı e mu 3 a ın a on r Beynelmilel siyasa alanında memleketi- be edemez. Fakat, A\•rupada her gün Kapı perdesi açılırken Pardayan kapının 

günden beri devam eden tetkiklerini bi- ~, k l h bb ı· 1 1 ka valye dö Pardayanın iltiması üzerine ser• mize arşı gösteri en mu a et ve a a- yeni yeni ihtilaflar kesbeden beyne mi-
1 
ar sında bir takım kimselerin kılınçla- . 

tirerek Edirne .. ·e O"eldiler b~st bırakıldıkları söylenilsin .. Bu errıır• 
., q: • ~ ka cidden parlaktır. Bulgaristan, harp- Jel siyaset; bütün devletleri ve bilhas-, rını çekmi , hazır bir '\'aziyette durduk- ı 

Bursada açılacnk olan şeftali istas•·o- . .f.c<' · ler tamamlanınca bana da haber getiri · ., ""..,.. ten beri h iç bir 7.aımm bey.nelmilel po- rn bizim gibi kiiçük devletleri kendi lımnı gördü. 
nu arazisini tesbit ettikten sonra Çanak- ··1._ k b 1 litika ~ahnsında bu derece yu~e ir yurtlarını müdafaa edebilmek için mi.ı- Favsta gelen adama sotdu: 

ı;ın . . 

Pardayan: 
kaleye geçmış· olan profesör ile muavini, B G 1 k mevkie malik olamamı~tı. .ınu, )os- teyakkız ve hazırlıklı bu unma · iztıra- - Mahbu:ıılar ne yapıyor~ - Madam 1 Diye mırıldandı .. Favs•8 

bütün~ azametiyle sözünü kesti: 
Çanakkalede bademcilik etrafında in- b d podin Köse lvanofun dirayet \' e ileri gü- rındn bırakmaktadır. Bu ta ii urunı - Farncz bir koltuğa uzanmış, cel-
cclemeler yapmışlar ve Umurbeylide riirlüğü sayesinde; mun!azam bir pro- karşısında BulgarLc;tanın istisnaiyet teş- lat halının üzerine yatmıs .. 

- Henüz aramızda her şey bitmedi-· 
Biraz sabırlı olunuz .. 

nçılacak olnn «Badem istasyonu> yerini Es gramla \'C si~temli bir tarzdaki çalışına- kil etmesine imkan yoktur. asen Pardayan içinden ~öylendi: 
hazırlnml§lardır. TEKIRDACINDA Profesör Dr. W. Gleisberg t:e 11111at"i11i ]arına ve memleketi idare5ine medyu- memleketimiz coğrafi bakımından be.r- _ Cellat ı.. Bu da kim} Alnında so-

Dr. Nail Draman nuz.. Hariçte, dahili işlerimiz.in normal nelmilel yolların birbirini katettiği en gwuk terler belirdi. Cellat ile Vı''-"oletta Emri alan adam odadan çıktt. far· 
day anla F avsta yarım saat ba§bnşa Jca)dı· 
Jar .. Biraz evvel odadan çıkan adam tek· 

Tck.irdağında, Şarköy, Murefte, Mal- d j J ~ebbüsatta bulunulacaktır. bir şekilde {'litmedig~lne dair bazı bed- önemli bir noktada bulunmakta ır. Bi- arasında ne gibi bir münasebet ··ardı" .. 
gnrnda bağ mıntakaları ve meyva bahçe- • <> • r Profesör bu sabah otobüsle Edirne- bnhtların "'aptıkları propagandalar te- naenaleyh A\·rupada çıkacak herhangi Favsta suallerine devam etti: 
)eri gözden geçirilmiş Lüleburgazda dev- 1 "' 
l 

.ftl ind d k"k den ayrılırken umumi müfettiş gene- sirsiz kalınu:tır. A \"rupada bilhassa bi- b:r hfldise karşısında, bizim barış ıçın- _ Neler söylÜ'-"orlar .. rar gelerek sordu: 
et çı iğ" e uzun uza ıya tet ı at ya- 1 ~ J 

Pllmlriır. Umum ""--akya mınta1·-sı ı·çın· ral Kazım Dirik ile valinin yanına ge- zim dahili siik{m ve istikrarımız ciheti de vaşamak için beslediğimiz bütün H' b. .. 1 • 1 H .. - Mahkumlar emriniz dahilinde cııtl' 
landırıldı. Onları sokağa çıkaralım nıı?. ı1• ı:ı:, ıuı. ı - ~ . . . - ıç ır şey aoy emıyor ar.. enuz 

1 k b
. lerek uzun boylu görüştüler. takdı'rle k.,rşılanmıştır ,·e ba~. ekilimi- emellere ragınen , memleketımız bır te- I ~ k dil . d açı nca sebzecilik istasyonu yeri tes ıt • .. . . .. . yaşama arına ragmen en erın en geç-

fflilmiş ve meyvecilik fidanlık yeri de Profesöre tavşancılık, arıcılık, ta\•ukçu- 1 zin yaptığı temaslarda her kes bunu cavuze sahne ol~bılır. Boyle bır h~l ~ar- 1 mi§ler .. Kardinalın göğsü inip çıkıyor, - Mösyö lö Şövalye, arkada~larınıı' 
büyük koridora kadar uğurlayın 1 Siıl 
burada bekliyorum .. Zira teklif ettiğini' 
mübadeleyi kabul ettim. Jstediklerinitl 

yrılmıştır. luk broşürleri verildi. Profesör broşür- kendilerine derin bir takdirle söyliye- şısında pek tabıi olarak yabancı ıştiha-

1 
Metr Kılodun iniltileri işitiliyor .. 

Sebzecilik istasyonu bilhassa Trakyada lere baktı memnun oldu. rek tebarüz ettirmiştir. Binaenaleyh, b:- ları .tahrik . ede~e~ .. bir ~duruma düşer. - ölmeğe başladıkları dakikadanbe-
f'Yi yetişmekte olan Uzunköprü, Altın- General profesöre : Lüleburgazda b:r ıe dü .. en en bü'-'ük vatani vazife, bu- Bu ı.se eınnıyet.sizligı dogurul' ve umu- . l .. . 
- 11' · hib" b t1 d ~ 40 k s "' b hl'k k B .. k'' n ne yaptılar, ne er soyledıler> 
baş ve Selmanlı kavunları üzerine çalı- mua ~mm .~n ı ~ un. ugu k arı .~ günkü ağır beynelmilel durum karşısın- mi arışı te ı eye so ar. u~n ub as- - Mukaddes nıahkemenin kararın- serbest bıraktım. Siz de benimkinin h•' 
~ılacak ve ayrı Altınbac:: kavununun or- vanı ıle mukemme geçınme te ve ıKı 1 da her türlil ayrılıkları bırakarak bera- keri manevraların yapılışında ı se ep- h "k. h yat ve hürriyeti hakkında lazımgelen tt' :ı :.- rncugiunu yüksek mektepte okutmnktn b l ' d uzun hu1ur •·e sil hlil l"d" dan sonra er ı ı ma kum birer lcö~eye 
ta Avrupayn bir ihraç emtiası olarak ye- ~ld . l d' er o maıt ve yur um . . ~ - leri işte bu bakımdan ta .. etme ı ır. çekilip oturuyor. Hiçbir harekette bu- minatı vermelisiniz.. . 
ti~tirilmesine çalışılacaktır. o uğunu sôy e ı. ·ı kiınunu ihlal etmemektir. Askeri manevralarımız. munha.c;ırnn te- l J d C W k l 11 Favsta sözünü bitirince başı ile biri?' 

Arılar için ağaç yetiştirı mes·i• ( B.il- BULGAR ASKERi MANEVRALARI dafüi bir gaue taşımakta ve hiç kimse- unmıyor ar ı.. e .~t urtu U§ yo arını 
istasyonda ayni zamanda taze olarak "' ı d S 1 - 1 k l ret verdi. Adam dışarıya çıktı. Pard•f"rı 

hassa yonca ) ve Tra .. k.).'~?a .~rlJC :etı~- Auni nazete Bulgaristanda yapılan ac:- ye müteveccih bulunmamaktadır. ara ı.. aat erce ugraştı.. m in~ız ığı cJ 
tomates yetiştirilecek ve ayrıca salçası tirilmesi etrafında goruşuldu .. Erıkler- ,J ., görünce ıstıraplarını unutmak için konuş- onu takip etti. Şövalye girdiği oda il 

,,apılanık orta A'V?'Upnya ihraç edllecek- w J 1 D h F l M K J d k 1 1.1 tur• "' den marmelat yaptırılacak. s · d _J b • F maga ça ıştı ar.. a a sonra birbirlerin- arnez e etr ı o u o tuıuara o 
tir. Pekmez işleri etrafında görüşüldü.. imefyer Q ınaa ır ranSlZ den ayrıldılar .. Kardinal bir koltuğa otur- muş gördü .. Yanlarında siyahlara bürüo• 

Profesör ayni zamanda Trakya kırını- C z) k b"t Doktor Badenin yakında Trakyaya ge- du.. Ö erini apadı .. Cellat delilik ala- rnüş bir zat ta vardı. Belki de bu 
1 

7.J biber meselesini de ele almış ve bunun l b b leceği ve yumurtacılık kursu da nçıla- 44 yıl evve ı•r oşan- metleri gösterdi. iki.si birden kapıya ko- doktordu. Birkaç dakika geçti PardaY•~ 
üzerinde etütler yapmıştır. Edirnede k ki l G cağı mukarrerdir. şara lumru amağa başladı ar. öz iç aıkıntısından ölüyordu. lhti'-·ar bıışırı• 
olan nümune fidanlığını gözden geçiren l d-k ··1 b 1 d 1 J Bilhassa Trakya meyva konservaları yaş arı 0 tu er, ir dam a su iste İ er. kaldırarak dedi ki: 
profesör bu fidanlığın genişletilmesine d ı1l A\7Upada büyük bir rağbet gördüğiin- Pardayan bir kadının bu korkunç hi- - Şimdi kendilerine gelirler. Yalrı 
lüzum görmüştür. .. ma avası açmış l b 

k k 1 
den beş misli attırılması mümkün go- kuyeleıi dinlemekten ıstırap duymama- sekiz on gün pek az yiyip ir•inler .. Ala · 

Bu fidanlıkta bir ço ıymet i ~eşit- r' ., 

ı k 
. h riinmelctedir. ıına hayret etti. Dayanamadı, bağırdı: mukaddes hükümdarımıza uzun ömiı 

ler bulunduğundan mem e etın mu -
lif ı d ) k

•· l d"V . B. SABRİ ÇITAK b ki• - Korkunç! .. Çok korkunç .. 
te. yer erin e açı mn ı.a o an ıger ıs- LJ / b d t • J • • Edirne, 3 (Hususi) - Dahiliye vekft- na Q U avanın ne lCe enmesını e ıyor Favsta sadece: 
tasyonlarn buradan damulık fidanlar da 

versin .. 
Bu adam ansızın ortadan kaybold11

·' 

Şövalye herifin nereden çıktığını göref11t" 
miııti.. Farnezin yanına yakla~arak Itır' 
}ağına şunları fısıldadı: 

temin etmek kabil olacaktır. leti idari müsteşarı bay Sabri Çıtak bu- Avuk;ıtlarımız, bizde boşanma da- Simetyer boşanma talebinde bulunmuş- - Devam ediniz dedi .. 
Edimede ayni zamanda bağcılık üze- raya geldi. General Kazım Dirik Yali ,·alarmın çok uzun sürdüğünden şika- tu. Bayan Simetyer ise kocasından iki - Ulumağa başladılar.. Nihayet bu 

Tınde de tetkikat yapılmıştır. ve vilayet erkfuu tarafından karşılandı. ~ et.çidirler. Bununla beraber iki veya çocuğu olduğunu düşünerek boşanmayı son ıstıraplar da bitti. Biraz evvel söy-
Edimede halen kapalı bulunan kon- B. Sabri Çıtak, profesör Glfribergin üç seneden Ia~l,a sü:m.ü~ 1)_ir_ bo~-~n"?n reddetmişti. Simetyer 1908 senesinde lf'diğim gibi çok hafif nefes alıyor, !On 

k t•' - Burııdan çıkınca yandaki lo ıırı 

erva fabrika ınt gez.en ve inceliyen pro- Trakyadaki meyvacılık, bağcılık ve hah- davasına tesaduf cdıldığı va~ı degıldır. Leonı Veynes namında b:r kadınla se- dakikalnnnı yaşıyorlar .. 
fosör fabrikanın tekrar faaliyete getiril- çevanlık tetkiklerı hakkındak ihasbi- Fmnsada M. Simetyer namındn bir adam vişmiş, onunla karı koca hayatı yaşa- Favsta Piirdayana doğru dönerek de-

ya gidiniz! Dük Dangolemi orada bul"; 
taksını:ı., Her üçünüz b'irden Divinh'' 
oteline gidip beni orada bekleyinİ%· mesine lüzum gördüğilnden yakında tc- hnllerinde de bulundu. tamam 44 sene evvel açtığı bir ~şan- mağa başlamıştır. Bu ikinci birle~me- di ki: 

--~~---------~~~--------~-~-~-~~~-~ma ~vMının hfil&in~c~ b~h~~ d~~rt~~~ ~m~ hill&bunlar- -Benk~Mı~~~amı~m~ ~ - BtTMEDl -

B S b 
e ç t k Kwd~~~ız~~~n~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--

a a dan ikisi de evlenerek onların da çocuk- J •• 
ay rl 1 münden f'V\Cl biteceğine de kani değil- stanbul Unı·versı·tesı· artırma, ek-ları dünyaya gelmiştir. Iştc Bay Si-

dir. Zira kendisi bugün 76 yaşındadır. 
32 yaşımla IB('n karısı Bayan Kamil ınetyer Leoni Veynesten olan çocukları- • ı ) k k d 

d 
nın kanun ve cemiyet nazarında vat.i- sı tme ve pazar ı omı

0

syonun an: 
Ed e ı Zeli Simctycr kocasının i~leri fena git-

1 rn e tiğini görerek sen·etlerinin ayrılmasını yctlcrini .düzeltmek için boşanma tale- 1 - 119697 lira 71 kurut ketif bedelli lstanbulda Cerrahpata• 
tetkik) er istemişt i. Bu servet ayrılışını filen vü- 1hinde ısra·r· etmektcclir. Muvaffak ola- da yapılacak Göz pavyonu in,aatı kapalı zarfla eksiltmeye ko· 

ayrılışı takip etmişti. Bay • cak mı, bılınemez. r.ulmuttur. 

yapıyor 

Edime, 3 Husu-
t,İ) - Dahiliye ve-
lı:aleti idari müsteşa
n bay Sabri Çıtak 
burayn geldi. Gene
ral Kbım Oirik vali 
'e vlayct erkanı ta
rnf ından karşılandı. 
B. Sabd Çıtak. pro-
fe!Ör Gleribergin 
Trak) adaki meyvn· 
cılık, bağcılık ve 
bahçevanlık tetkik
leri hakkındaki has
lııhallcrinde de hu-
lundu. 

Bir 

General Kazım Dink, Dahiliye Müsteın Sabri Çitak 
profesörlerle beraber 

aşk romanı 

Mısırlı Tevfik Nesim Paşa 
Viyanalı nişanlısını kaybetti 

Viyanalı 

güzel hız 
büyük biJ· 
servet ve 

ihtişam 

ürnidi ile 
gittiği ş~

hirden me-

yus mu 

dönüyor 

T unusta lzmir Sulh Hul<uk Mahkemesin-
den: 

Kanh arbedeler oldU Fatma Nefe ve çocuklarının ve 
Tunus,. 3 (A:A). - . Şe~~h Taalbi ,~:- Muııa kahya oğlu Kadri ve Nezihe 

gece DeJada sıyası bır konferans 1 ve keza çocuklarının aayıan mu
rccek idi. Siyasi düşmanlarından tnkrı- tasarrıf oldukları lz~irde Kirpi 
ben 500 kişi şehirden dört kilometre me- ı;okağında kain 1900 lira kıymeti 
safcde pusu kurmuşlardır. muh ı· b"' "k k"" ··k 9 oda . . nmmene ı uyu uçu 

Keyfi11ctten haberdar edılcn bır J~m- ve tb h b. k m av 
darm:t devriyesi nümayişçilCl"i dağıtmak lu ayhrıc~ mulk~ ve l~rk Sısı .f Al·ı· 

, . 
1 

. . Nii yu avı ve ıçesme ı erı 
üzere Yaka mclıallıne ge mıştır. - . k d k"' · 4.7 N l · 1400 lar çı mazın a anı u. ı ev 
mayişçilcr jandarmaları tnşa tutnıuş 1 ı· k . h ı· 5 d 

l l h
.. t · 

1 
d. B•ınun ıra ıymelı mua mmene ı o a-

sopa ar a ucum e mi§ er ır · , J b h .. . . . . . ihtarı ı ve ayrıca mut a ve taraçayı 
uzcrıne Jandarma devrıyesı bır L • 'k· • 8 /l 1 /937 t · . N"" · iler- uavı ı ı evın pazar e&ı 
müteakıp ateş açmıştır. umayışç .. .. d 1 · Ih h k k 
d b . k " · · · ı ·· 'k" ı.:~· yaralan- gtınu saat 15 e zmır su u u en ır ışı o muş on ı ı A.ıojı • ah . d 

t J d 1 d d .. t kişi ya- m kemesı salonun a satışı yapı-
mış ır. an arma ar an or l k 

l B. . . ~ dır aca tır 
ra anmı~tır. ırırun yarası agır · B • d h · l 

---• u arttırma a ta mın o unan 

Alman hasat bayramı be~eıi.~.yüzde. 15 nisb~t~nd~ bede! 

(AA) Al h ad b::ıy- verıldıgı takdırde sahıbıne ıhalesı 
Lonclra, 4 . - man as • . . . 

ramı münasebetiyle Bitlerin dün söyle- yapılacak akaı takdırde satış 15 

;! - Bu İfe ait tartnameler tunlardır: 
A - Eksiltme sartnamesi. 
B - Mukavele

0

projesi 
C - Bayındırlık genel tartnamesi 
D - lntaata dair fenni tartname ve ilit ikleri 
E - Ketif hülisa cetveli 
F - Projeler 
isteyenler hu fartname ve projeleri 600 kt.:ruf bedel ile ünhıer· 

site rektörlüğünden alabilirler. I 
3 - Eksiltme 21/10/937 Pertembe günü saat 15 de lstanbıl 

Üniversitesi Rektörlüğünde yapılacaktır. 
4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 7234 lira 89 kurııf 

muvakkat teminat vermesi ve Bayındırlık Bakanlığındar ahnı1lo01f 
1937 senesine ait bina müteahhitlik vesikasiyle bir defa da 1 
hin liralık in~aat taahhüt ve ikmal etmit olması lazımdır. t 

5 - Teklif mektupları üçüncü maddede yazılı saatten bir saB 

evveline kadar Üniversite rektörlüğüne makbuz mukabilinde ~e
rilmif olmalıdır. d· 

6 - Posta ile gönderilecek mektupların nihayet üçüncü J1J
8 

&J 

dede yazılı saate kadar gelmif olması ve dıt zarfın mühür rrı0f t 
ile iyice kapatılmıt olması farttır. Postada olacak geçikıne ;) 
kabul edilmez. 6666 5 S 12-16 6666/3470 (1~ 

diği nutku mevzuubahis eden gazeteler ~ü.n ~üddetle daha uzatılarak 
bu nutkun bilhas~a Almanyanın müs- ıkıncı arttırması 24/11 ~937 ~ar- D ) t D # ) J d 
1emfokeye ihtiyacı olduğuna dair bu- ~~ha günü saat 15 de yıne daıre- ev e emıryo arın an: 
lunan kısımları üzerinde tevakkuf et~ mızde yapılacaktır· Tire İstasyonunda istasyon binası içindeki idaremize ait biif~ 
mektc ,.e Almanyanın son günlerde bu Gayri menkul üzerinde hak ta- kahvehane 16/10/937 cumartesi günü ıaat 10 da İzmir Alsarıc~. 
müstemleke. talebinde şayanı dikkat bir lehinde bulunanlar ellerindeki 8 inci i•letme Komisyonunda pazarlık usuliyle kiraya verilece15, 
ısrar göstermeğe başladığını tebarüz e~- reımi vesaik ile birlikte 20 gün tir. Bu büfenin üç senelik muhammen kira bedeli 180 liradır· e• 
tJrmektedir. içinde dairemize müracaat etme le- teldilerin yüzde 7.5 muvakkat teminat vermeleri ve aranılan d '°"it 

ri lazımdır. Aksi takdirde hakla- sikalar ve işe girmeğe manii ka:-uni bir halleri olmadığına t"ri 
Esrar satıyormu~ rınt"ı tapu sicili malum olme.dıkça beyann~melerle muayyen vakıtta komisyona müracaat etılle ~e.· 

J{eçecılerdc Çolak Ahmedin esrnr sat- paylaşmadan hariç kalacaklardır. lazımdır. Şartnameler komisyondan ve Tire istasyonundan pa 
tığı haber alınarak takibine başlanmış. Şc.rlnnme 18/10/937 larihin- sız alınır. 5-10 3472 (194~) eGi 
.. uçlu y:mında bulundurduğu 21 parça den itibaren berke::;in &Örebilr.ıe~i 1/10/937 cuma günü açık arttırma usuliyle kiraya verı~ec Jtı 
cmırı bir duvıır dibine bırakmak su- için açıkta ve gayri menkulün ev- ilan edilmiş olr.n Alsancak 1 inci Kordonda ~~lik.el so~ag~~"'' 
reti~ le suçtan kurtulmak bteıniştir.. . safı da ıartnamcde yazılıdır. 84 ve 586 kapı, 40, 42 harita numaralı depolar ıçın ısteklı çı I ıı.f1' 

Al1met yak'm5nmıştır. Ad!;yeye veri- Müza~edeye iştirak etmek iste- dığından arttırma 11/10/937 pazarteıi günü saat 15 de A 
6 ıi~ 

lecekt~r. yenler ' kıymeti muhammea·,~ yüz- cak 8 inci i~letme binasında yapılacaktır. Muhammen üç sefl:ııi': 
g~';;ı9;ı'i'"'~~~~j.;··;~·p;ı;·;~kt;.""'.A~i~Ş;ı~"y; de 7.5 ni&betinde pey al;çesi veıa kira bedeli 720 liradır. isteklilerin yüzde 7.5 nisbetinde nı\J aııi• 
"O!l <lnkikada beklcnmiye:-ı bi~ ihtil~f 1 milli ~i~ banka temi~c.tı ihraz ~t- l<al teminat vermeleri ve aranılan vesikalar ve işe girmeye J1l .;6-' 

çıkmıştır. Mari:ı Huebner, ~eraıt mucı- melerı lazımdır. Ga}'rt menkulun kanuni bir halleri olmadığına dair beyannamelerle muayyefl ıııW 
hince n1kaha razi olmamış, medeni b.r 

1 

vergi ve cair kanuni mükellefiyet- kıtte komisyona müracaat etmeleri lazımdır. Şartnameler }<o 
nıkah ) apılmasını istemiştir. Nesim leri satıcıya yüzde 2/5 d~llaliye yondan para.sız alınır. 3471 ( 1945) 
paşa bu talebe muvafakat ctmcdığinden I ve ferağ harçları alıcıya aıt olup r 
Viyana güz.eli tekrar memleketine dön- ihale bedeli def aten ve peşinen ve-

1
15 gün -müddetle arttırmaya ko-ıtahsil olunacaktır: l ıı1' ;~',ıı 

mek iizcre K.~hirede~ :-yrıl"?ış. ve bi.r rilecekti~. .. • .. • . 1 nulup talibine ihalesi ya~ılacak ve Daha f~zla "?1~lumat ~~ ııJ~~ 
Mnria Hucbn"r adında, on ye~ ı Y• -ışa ile nişanlandığını yazmıştık. 1htiyar 1 nşk roman~ böyle n~~ıc~lenm.ıştır. (Klı- Iha~e~ı mutea~~~ mu~terı ıhale 1 ara~a ~ah~.kkuk edecek ıhale far- yenler daırem~.zın. 937/ri tiiı"9) 

lannda Viynnalı ciızel bir kızın 70 > n- ıMısırlı paşa güzel ve genç nışanlısını şemlz. Marıayı kenclısını teşyı eden Mı- bedelını vermedıgı veya vereme- 1 kı hıçbır hukme hacet kalmaksızın dosyasına muracaatle 73 (1g4 
:. ırlı Tevfik Nesim o .. - •koluna takar. k KahitO"C .f.!1tmışti. DU- 1 sırlılar nrasmda gösteriyor.) di.i.i takdirde ~ayri menkul tekrar ıvecibeaini ifa etmiven mü~teriden i!an olunur. 3

4 



EMLAK 
~aa N o. Yeri 

PAZARLIKLA 

No. ıu 
Eski Yeni 

~~;/3 Kokaryalı tramvay caddeıi Panel 3. 
20 

/4 Kokaryah tramvay caddeıi Parsel 4. 
7 /S Kokaryalı tramvay caddesi Parıel S. 
214 Turan - Menemen ıokak. 17 218 
229 Hasan hoca M. Oımaniye ıokak T aj 43, ada 364, 

parsel 2. 47 49 
231 Hnsanhoca M. Oımaniye ıokak Taj 33 ada 364, · 
· Parsel 7. 
232 Hasanhoca M. Oımaniye sokak Taj. 62, ada 343 

parsel 116. 
233 Hasanhoca M. Oımaniye sokak Taj. 41 ada 364, 

parsel 3. 
234 Hasanhoca M. Oımaniye sokak Taj. 64, ada 343 

parsel 117. 
235 Hasarboca M. Yolbedesteni Servili han ada 342 

37 

62 

.... . . 45 

64 

parsel 16. 55/12 
236 Hasanho. M. Oımaniye S. Miri.kelam hanı ada 343 32/12 
285 Hasanhoca M. Yolbedeateni Ada 342, panel 26 47 Tj. 23 
286 Hasanhoca M. Yolbedeıteni ada 342 parıel 28 41, 43-»19 
298 Buca • bele Hye caddeıi. Tj. 52 
299 )) )) • • 54 
300 • ~ • » 56 
301 » » • • 58 
302 " » » ,, 60 
303 Huanboca M. Yolbedateni ada 342. 55/10 
304 Haıanhoca M. Yolbedeıteni ada 342. 55/4 
305 Hasanhoca M. Yolbedeıteni ada 342. SS/11 . 
306 Hasanhoca M. Yolbedesteni ada 342, parsel 37 · 55/10 
309 Haıanhoca M. Osmaniye ·so. ada 343: parsel 89. ' 26/12 
310 Hasanhoca M. Osmaniye So. ada 364, parsel 16 25 Tj. 21 
311 Hasanhoca M. Bayındırlı Sokak ada 364, par: 

ael 17. . · · Ye. 4, Taj 3 
313 Hasanhoca M. Yolbedesteni ada 343, ·parsel 36 83/11 
326 Burnava - Bayraklı Burnava C. ,; 73 
329 Bayrakla Kanarya Sokak. · 5 
330 Bayraklı Kanarya sokak. · ·· 4 
341 Hasanhoca l\j. Yolbedeıteoi ada 342, parıel 14. 55/4 
348 Hasanhoca M. Mırabıt ç. Kızlarağası hanı için-

de, ada 337. 25/20 
349 Haaanhoca M. Mırabıt çarfllt Kızlarağasr hanı 

içinde ada 337, parsel 53. · 52/'J.f' 
350 Hnsanhoca M. Mırahıt Ç&l'flll Kızlarağası hanı 

içinde ada 337. 25/12 
352 Haıanhoca M. Osmaniye sokak ada 364, par-

sel 12. 33 Tj. 29 
353 Hasanhoca M. Oımaniye sokak ada 364, parsel 12. ,. 33 
377 Hasanhoca M. Osmaniye sokak ada 364, prsel 6. • ·35 
383 Retadiye tramvay caddeıi ada 872, parsel 15. Tj. 1121 
390 Mesudiye M. zade sokak. 13 
393 Haıanhoca M. Kın:uoğlu Şalvarlı han ada 343, 

parsel 121. 63/7-8 
394 H sanhoca M. Mırabıt eÇar. ada 337, parsel 81. 25/25 
401 tJçüncii Karataf Halil Rifatpafa. C. 243 
403 Kara tat Mahmut Hayati sokak. . 2/3 
417 Birinci Karataf Yıldıztepe S. ada 922, par~l t.. 26 26/2 
426 Karşıyaka Alaybey Mirat So. ada 17, parsel 6. 25/1 

Nen 

Ana . ' 
• EY 

Mağaza 

Dükkan 

Mağaza 

it 

• 
Oda 
Mağaza 

• 
Dükkan 

• 
» ,, 
• 

Oda 
Mağaza 
Oda ırı 
Mai aza 

• 
Dükkan 

••• 
Mağaza 
Ev 
Aru. 
E.
Mağaza 

Oda 

• 

Mağaza 
Dükkan 
Mağua 
Ev 

» 

Mağaza 
Mağaza 
Arıa 
Ev 
Arif 
• 

427 Karşıyaka Alaybey Naldöken tramvay C. ada 13, . 
parsel 5. · 108/1 · » 

428 Karşıyaka Alaybey Hayal çıkmazı ada 5, parsel 5. 16 Arsa 
430 Kar,ıyaka Alaybey Naldöken tramvay C. ada 14, 

panel 19. 109 
431 Krfıyaka Alaybey Yalı Cad. ada 13, parael 19. 215 
434 Karşıyaka Alaybey Şadiye Sok. ada 26, parael 7. 12,14,16 
437 Karfıyaka Alaybey Naldöken tramvay Cad. ada 

26, parsel 1 l. 79 
441 Karfıyaka Alaybey Piliç Sokak da 20, parsel 1. 18 
443 Kartıyaka Alaybey Naldöken tramvay Cad. 

da 13, parael 11. 116 
9 447 Kartıyaka Alaybey Süzan ıokak da 16, parael 22. 

448 Kar . ıyaka Alaybey Fenerci Sokak ada 14, par-
~~ 2 

449 Karşıyaka Alaybey Han ıokak ada 14, parsel 6. 14 
451 Karınyaka Alaybey Çakıcı sokak ada 9, parsel 4. 18/1 
453 Karşıyaka Alaybey Süzan sokak ada 16, parsel 15. 23/1 
455 Kartıyaka Alaybey Han sokak ada 15, parsel S. 2/1 
459 Karfıyaka Alayhey Süreyya sokak ada 26, parsel 9. 15 
460 Karşıyaka Alaybey Vah caddesi ada 13, parsel 23 209 
469 Kartıyaka Alaybey Mehtab sokak ada 35, par· 

acl 12. 23 
4 472 Kartıyaka Alaybey Sevda ıokak ada 15, parsel 38. 

489 Kartıyaka Alaybey Hamamcı sokak. Ada 44, 
parsel 16. 2, 4, 6, 8 

490 Kartıyaka Alaybey Alayemini çıkmaz'" Ada 44, 
parsel 28. • 

491 Kartıyaka Alaybey Naldöken tramvay; cac 
ada 44, parıel 33. 

493 K.artıyaka Alaybey Sütçü sokak ada 44, parae' 
494 Kartıyaka Alaybey Sezai ıokak ada 44, panel b. 
509 Karfıyaka Donanmacı M. Aydoğdu S. ada 6, par-

sel 7. 

1 

17 
25 
12 

30 
512 Kartıyaka Oıman zade Tarıkbey sokak ada 102 

parael 1. 15 
513 Karfıyaka Oımanzade Tankbey So. ada 97, parsel 20 9 
514 Kartıyaka Oımam:ade Tankbey So. ada 97, prael 19 13 
515 Karfıy&ka Oımanzade Tarık B. So. ada 97, parsel 23 5 
516 Karfıyaka Oımanzade Tarıkbey ıokak ada 96, 

parsel 17. 8, 8/1, 8/2, 10 
519 Kartıyaka 0.manzado Tank B.S. ada 103, panel 14 24 
520 Kartıyaka Oımanzade Tank 8.5. ada 101, parsel 6. 22 
522 Kartıyaka Oımanzade Rctadiye tokak ada 110, 

parsel 16. 41 

523 Kanıyaka Osmanzade Re.-diye S. ada 100, par-
ıcl 23. 25/2 

524 Kartıvaka Oımanzade Retadiye ıokak ada 97, 
parsel 14. 

525 Karfıyaka Oımanzade Tahirbey ıokak ada 106, 
parsel 1. 

526 Kartıyaka Donanmacı M. Aydın ıokak ada 105, 
parsel 8. 

12 

28 

9 
531 Karşıyaka Osmanzade ikinci Aydın S. ada 100, 

parsel 16. 24/1 
532 K r'ıyaka Oımanzade ikinci Aydan S. da 101, 

parael 21. 
546 Kartıyaka Osman7.ade Yataroilu ıokak ada 117, 

parsel 14. 
Ss2 Kar~ıyaka Osmımzade RD.hmibey sokak ada 108, 

earıe1 ı. 

30 

17 
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VE EYTAM BANKASINDAN: 
Depozitoıu Eıas No. Yeri No. ıu 

Eski Yeni T .L. 
M2. 

217.- 26).-
225.- 260.-
230.- 260.-

360.~ 

60.- 260.-

30.25 280.

?.8.75 120.-

114.- 420.-

11.50 

72.75 
15.-
19.50 
63.25 

80.-

130.-
40.-

180.-
360.-
80.-
40.-
40.-
40.-
40.-.... ' 
35.-

35.- . 30.~ 
40.25- 30.-
41.75 1.00.-
13.- . 40.:_ 
7.- .70.-

. 10.25 
80.25 
87.-

14.50 

70.-
550.-
100:- . 

5.80 . 
~.-
28.-

8.-

21.25 12.-

33.- 8.-

110.- 254.-
110.- 26.

:oo.-
600.-
540.-

17.50 40.-
44.- 60.-

157.-Ar. 23.20 
48.-
18.20 
13.96 

197.- 23.64 
115.- 9.20 

352.50 35.25 
987.25 148.09 
270.50 32.46 

384.- 49.92 
696.- 55.68 

569.- 113.80 
518.- 36.26 

1347.SO 
322.50 
154.25 
196.-
392.-
713.50 

1099.-

309.-
8.-

441.-

41.-

94.33 
23.7'1 
15.43 
11.76 
23.52 
71.35 

220.-

21.63 
- .80 

35.28 

2.46 

1113.- 166.95 
176.- 14.08 
910.- 72.80 

602.-

740.-
257.-
146.-
229.SO 

72.24 

59.20 
30.90 
16.17 
22.95 

1295.- 129.50 
1144.- 114.40 
243.- 24.30 

533.- 42.64 

353.50 35.35 

859.- 128.85 

1693.- 101.58 

540.- 32.40 

80.- 6.40 

250.- ıs.-

1.84.- 31.68 

208..- 41.60 

PAZARLIKLA 
554 Kartıyaka Osmanzade Şimendifer okak ada 113, 

parsel 31. 97 -
555 Karşıyaka Osmanzade Ziyabey sokak ada 99, 

parsel 15. 
556 Kartıyaka Oımanzade Ziyabey sokak ada 100, 

parsel 9. 
557 Kartıyaka Osmanzade Repdiye C.d. ada 113, 

parsel 11. 
559 Kartıyaka Oamanzade Repdiye çıkmazı ada 113, 

parıel 13. 
561 Kartıyaka Oımanzade Retadiye çıkmazı ada 113, 

parael 5. 
562 Kartı yaka Osmanz.ado Rutcn aokak ada 108, 

parsel 8. 
566 Karfıyaka Oımanzade Retadiye caddeıi Ada 100 

panel 10. 
572 Kartıyaka Osmamade Mabet sokak ada 109, 

ı 
parael 14. 

574 Kartıyaka Osmanzade ikinci Aydın ıokak ada 99 
panel 5. 

575 Kartıyaka Oımanzade Rqadiye ıokak ada 109, 
parsel 10. 

576 Kartıyaka Oımanzade Retadiye sokak ada 101, 
parıel 12. 

1/3 

14 

82 

76 

64 

10 

31 

8 

6 

36 
577 Kartıyaka Oımanzade · Repdiye ıokak ada 100, 

parsel 17. 31/2 
582' Oçüncü Karataf Islahhane arkası ada 667 parsel 2. 8 

· 583 Oçüncü Karatat lslilıhane caddesi. Ye. 11 l, T aj 91 
592 · Kartıyaka Alaybey Mehtap sckak ada 16, parsel 35. 29 
'608 Tepecik Sürmeli sokak. 1/2 hiaaeai. 89 
621 Ayavukla T opraktepe ıoka.k. 45 

· ~'629 Karatat Dokuz eylul sokak. 157 13 
.. 633 Birinci Aziziye M. Kırım ıokak. '47 
' 642 Dördüncü Sultaniye E9refpaf& S. ada 10, par-

~ ıel 10. · Ye. 42, Tj. 48 
' 645 Dolaplıkuyu M. Dolaphku. S. ada 479, parsel 6. 113 » 127 
647 Dolaplıkuyu M. DolaplıkU. Cad. ada 474, parsel 10. :» 62 
648 Mahmudiye· M. Mumcu Zade aokak ada, 485, 
· · parael 57. 126 • 128 
1649 Dayıemir M. Yeldeğirmeni çık~azı ada 87, par-

sel ıs. 
• _&SQ Dayıem~r M. Dayıemir So. ada 86, parıel 3. 

94 
12 

102 
6 

651 Dayıem~r M. Yeldeğinneni Çık. ada 87, parsel 20. 
652 Dayıemır M. Dayıemir sokak ada 86, panel 6. 
653 Oçüncü Karatat J\sansör Sokak eda 655, par-

ıcl 19. - • 19/2 
6~ Buma va Yaka M. ikinci Yaka sokak. 50 -
667 Birinci Sultaniye Havai Geçidi ada 45, pars. 11. 22/1 
675 Kadiriye M. Mescit sokak. 30 Tj. 
676 Kadiriye M. Kireçli sokak. 3 

. 679 Fatih M. Mehmet Jlğa sokak. ada 493, panel 12. 86 
GSI lmariye M. ikinci Burç sokak. 7 
690 Kar,ıyaka Osmanzade Y ataroğlu SOk. acla 117, 

' parsel 11. 23 
701 ikinci Karata, Dokiızeylül sokak. 114, 116, t18, 120 
7.0~ Hatuniye M. Ddlalbatı S. ada 382, panel 38. 2 

j 702/1 Hatuniye Dellalfüuıı S. ada 382, parsel 38. 4 
702/2 Hatuniye M. Dellalbaşı okak ada 3S2, parsel 38. 6 

706 Alsancak Mesudiye M. Zaze sokak. 18 
709 Kasaphızır M. Arayıcı sokak ada 300, panel 10. 3 Tj. 
712 Kestelli M. Kahraman ıokk ada 192, panel 78. 24 
713 Kestelli M. Kahraman sokak ada 192, parsel 82. 30 
720 T cpecik Sakızlar sokak. 38 
724 » Hilal sokak 12 
731 Birinci Karata, Mansur zade YokufU ada 70ô, 

parsel 11. 
735 iz mir Karataf lrf an ıokak. 
738 ikinci Süleymaniye Etrefpaf& De~teban sokak 

ada 142, parsel 11. 
741 ikinci Süleymaniye KamilpaJ& sokak ada 159, 

parsel 1. 
742 ikinci Süleymaniye Etref paşa Kimilpata sokak 

da 164. parsel 8 
743 ikinci Süleymaniye Etrcfpa~a Kimilpatıa ıokak 

ada 164, parsel 4. 
744 ikinci Süleymaniye E~refpa,a Ki.milpafa sokak 

ada 164, parsel 1. 
745 ikinci Süleymaniyc Efl'efpafa Kimilpaşa sokak 

ada 195, parsel 2. 
746 ikinci Süleymaniye Eşrefpafa Ki.milpaşa sokak 

Etref paşa Kimilpafa sokak 

7/1 
24 

- . 
110 No. 

150 ada 155, parsel 11. 
747 ikinci Süleymaniye 

ada 164, parsel S. 
748 ikinci Süleymaniye 

adat 73, panel 1. 

120 Taj 
M. Etrefpap Kiremitçi S. 

749 ikinci Süleymaniye Eşrefpa!a Kiremitçi Sokak 
ada 173, parsel 3. 

750 2 İnci Süleymaniye Etrefpata Kiremitçi sokak 
ada 166, parıel 8. 1?.8/256 hi11eai Ye. 6, 8 Tj. 

751 2 İnci Süleymaniye Etrefpafa Çorak S. ada 160 
parsel 1. 

752 2 inci Süleymaniye Etref pafA Çorak S. ada 150 
panel 12. 

753 2 İnci Süleymaniye Efrefpata Çorak S. ada 164 
partel 10. 

755 2 inci Süleymaniye Efrefpap Şeyh Ahmet S. ada 
166 panel 12. 

756 2 inci Süleymaniye EJrefpaf& 
154, parsel 17 . 

Mısırlı Cad. ada 
3/4 hiıaeai 

Şeyh Ahmet So. 761 2 inci Süleymaniyo f:trefpafa 
kak ada 166, parsel 1 O. 

766 Ahmetağa M. Limoncular So. ada 221. pauel 45. 11 Taj 
768 Toraman Mahalleti. Cedid sokak ada 411, par-

sel 19. 28/80 hiaaeıi 
774 Güzelyurt Şan çıkmazı sokak ada 199, parsel 77 

2/14 hiueai. 
777Cüzelyurt M. lkiçefmelik C. ada 203, panel 64. 

779 ikinci Süleymaniye Yüzbat• Haıanağa So. ada 

16 

29 
4, 6,8 

142, parael 13. 55/57 
782 Oçüncü Karataf Yeni Duyuu ıok&k. 15 
783 Salhane Duygu ıok ada 969, parsel 2. . 65, 53 Tj. 63 
804 Güzelyurt M. Cebet sokak ada 201, parsel 6. 
807 Hasanhoca M. Oamaniye ıokk. 24 T aj 
815 Birinci Süleymaniye Aru ıokak da 596, para. 1 Ye. 23,37 
818 Karantina Mısırlı caddesi. 318/320 
821 Güzelyurt M. Cebef So. ada 199, panel 90 Ye.14, Tj. 16 

» 

» 

it 

204.- 30.60 

1185.- 94.80 

358.- 21.48 

140.- 11.20 

149.- - 8.94 

690.- 41. :o 

3116.- 124.64 

1443.- 86.58 

1854.- 111.24 

546.- 32.76 

930.- 65.10 

877.SO 7o.20 

» 1257.- 50.28 
Ev 50.-
:ıt 130.-
Arr.a 484.- 33.88 

» 185.- u. 10.-
Ev 52.77 

lt 560.-
Evin 3/4 Hiuesi. 12.-

)> 3/8 • 8.40 
Araa 26.- M2. 2.60 
ETin 8/16 Hiueai. 27.-

Ev 

Evin 1 /2 Hiaıesi 
Arsa 

f • 

• 
Ev 

100.-

4.-
48.-M2. ı.-
16.- J> 1.64 
61.- » 2.45 

Araa 62.SO 

8.40 
20.-

1.74 
12.-Evin 3/ 4 Hiaıeai 

)) 3/4 » 
» 1/4 « 

Ev 

Ar 
B~ ev 

9.-
15.-
8.-

70.20 

Evin 320/640 Hisaeai . 
Evin 320 / 640 hiııaui 
Evin 320/640 

1750.-
300.-
300.-
300.-
450.-
100.-

Ev 
Dükkan 
Odanın 1 / 2 Hiasesi 
Arsanın 1 /24 1t 

Arsa 

10.
- .37 
19.26 
90.-EY 

Evin 1/2 Hiıtesi 
Evin 9/80 • 

Arsa 

» 

90.
ı.so 

10.14 

3.24 

l 72.- M2. 6.88 

116.~ 4.64 

• 
116.- 4.64 

1331.- 57.24 

Ev 

» 

,, 

• 
• 

• 
Dükkan 

Ev 

107.- 3.21 

116.- 5.-

219.- 6.57 

285.- 7.74 

406.- 6.09 

196.- 5.88 

163.- 4.80 

86.- 2.58 

66.- 2.64 

195.- 6.-

78.- 2 .34 
15.- 140.-

42.- 2.90 

» 259.- 50.-
Kahve, Yahuthane ve 
fırının 2/ 16 hissesi. 137.50 

Evin 46080 371 460 hissesi 79.40 
Ev 30.-
Arsa 3.72 
Evin 2/ 8 Hiuesi 10.-
Mağnzanm 14/ 24 hissesi 116.80 
Ev 20.-
Arsa 4.20 
Evin 7 48 Hissesi 27 .GO 

- LtJTFEN ÇEVllUNtZ -



~. SAHiFE s YEN AslR 
ES nz 

Yeri No. su Depozitosu Eaaa No. 
Eski Yeni Nevi J".L 

PAZARLIKLA M2. 
C37 Güzelyurt M. Hacı Süleyman sokak ada 198, 

parsel 7. Odanin 3/5 Hissesi 24.-22 
839 Güneş Mh. Gelincik sokak ada 196, parsel S. 

Ye. 11, 23 Taj 4 Evin 28/ 48 Hissesi 58.40 
260.-848 Karataş Şetaret sokak. 10, 10/1 Ev 

852 Güneş M. 2 inci Hacı Süleyman sokak ada 194, 
parsel 2. 

853 Güneş M. 2 inci Hacı Süleyman S. ada 197, par-
sel 13. 

858 Burna va Yıkık minare sokak. 
865 Toraman Mah. Cedit sokak. Ada 411, parsel 13 

12/24 hissesi 
867 Güzelyurt M. Hacı Süleyman sokak adn 198, par-

sel 6. 

2/4 

26 

4 Taj. 

12, 16 
51 871 Birinci Aziziye Debağ Ahmet sokak. 

873 Şehitler M. Mukaddes mezar sokak. 
874 Güneş M. Azizler sokak ada, 197, parsel 80. 

S6,93, 100 
20 

881 2 inci Süleymaniye Yüzbaşı Hasanağa sokak ada 
132, parsel 15. 

883 2 inci Sülcymaniye Kiremitçi sokak ada 166, 
parsel 7. 

887 Karşıyaka Osmanzade Reşadiye sokak ada 112, 
parsel 13. 

41 Tj. 

G 

51 
388 Karşıyaka Osmanzade Ziya sokak ada 99, par-

sel 10. 15 
889 Kartıyaka Alaybey Şadiye S. ada 27, parsel 2. 14/2 
890 Kartıyaka Alaybey Şadiye sokak ada 28, parsel 11. 27 

Evin 1 /2 Hissesi 
Yahuthanede odanin 
4111 Hissesi 

70.-

3.-
18.48 Evin 40/ 160 Hissesi 

Arsa 
Oda ve arsa 
8/ 24 hissesi 
Evin 3/ 8 Hissesi 
Mağaza 

29.- M2. 4.35 

Evin 3/ 48 Hissesi 

75.- > 10.-
7.50 

1640.-
7.20 

}) 3/ 8 > 16.80 
Arsanın 128/ 256 hissesi 

.. 
Tarla 

« 
Arsa 
> 
> 

42.- M2. 1.26 

777.- » 62.16 

1830.- > 91.SO 
132.- > 19.80 
4R6.- » 48.60 
225.50 > 22.25 891 Karfıyaka Alay bey Şadiye sokak ada 28, Para. 16. 17 /17 

892 Kartıyaka Osmanzade Retadiye ada 100, pars. 11 31/1 :ı> 5075.- »304.SO 
2669.- 160.14 

Teşekkür 
ödemif Orta okulunun ıon ıini

. fını ikmal eden 18 yaşındaki çok 
sevgili oğlum\IZ Cemilin ini bir has
talık yüzünden 48 saat zarfında ve
fatı bizleri ve bütün akraba ve ar
kadaşlarımızı fafırbnı§ olduğundan 
akraba ve arkadqlanmızın acıklı 
kalplerimize iıtirak ettiklerini bil
dirir gönderdikleri mektuplanna 
kartılık olarak efradı ailemizce son
suz saygılarımızı bildiririz. 

Ödemi§te Karaferyeli Haci Meh
met §ah oğlu Öğretmen Hüseyin 

Aygen .. 
Refikası Sıdıka 

Kızları : Zeynep, Sabire, Müşerref 
Oğlu : Ahmet Aygen 

3465 (1947) 

Kulak, Boğaz, Burun hastalık
ları mütehassısı 

Doktor Operatör 

Sami Kula~çı 
Muayenehane: Birinci Beyler 

tavsiyesi budur: 

R 
A 
D 
y 
o 

• 
ı 

N 
Yurdda ıttifak haline gelen bu kanaati 

tesise niçin ve nasıl muvaffak oldu? 
Çünkü cRADYOL1N> in terkibi yük- mütemadiyen taze taze piyasaya çıkar. 

8C3 Kartıyaka Osmanzade Retadiye ada 110, parsel 2. 37 Tarla 
909 Karfıyaka Osmanzade Şimendifer sokak ada 112, 

sek bir kimya şaheseridir. Çünkü cRADYOLlN> diğer macun· 
No: 36 Telefon 2310 

Evi: Göztepe tramvay cadde-155.92 Çünkü hiltün cRADYOL1..1'\> kulla- lara nazaran çok ucuzdur. 
parsel 6. 157, 63, 73 

91 O Kartı yaka Osmanzade Demiryolu çıkmazı ada 
nanların dişleri temiz, sağlam ve güzel- Artık bütün bunlardan sonra cRAD si 992. Telefon: 3668 

3898.-» 

112, panel 6. 57 Arsa 553.- - 11.06 1-26 (481) dir. YOL1N> kullanan on binlerce kl§inİt 
... - -. 9 Çünkü cRADYOL1N> emsalsiz rağ- ne kadar haklı olduğunu anlamak ko-, 

914 Kartıyaka Osmanzade Tahirbey sokak ada 106, 
parsel 3. 

Nazilli Asliye Hukuk Hakimli- beti dolayısiyle hiç stok yapmadığı için laylaşır. "'"' 

ğinden: GONDE IKt DEFA FIRÇALAMAYI iHMAL ETMEYtNtZ .... 
91.20 ..... 

1520.-24 > 

915 Kartıyaka Soğukkuyu Bostanlı çıkmazı ada 148, 
parsel 36. 9 Tarla 1939.- 10.-

292.-
48.80 

154.60 
31.18 

Nazillinin Atça Çelebi oğlu ma- 1 
925 Köprü Mah. iskele çıkmazı ada 791, parsel 26. 600 
940 Güzelyurt M. Azizler sokak ada 199, parsel 16. 13,15,17 
941 Birinci Karataf lcadiye sokak. 16 
972 Salhane Mangaltepe sokak ada 675, parsel 15. 26 Taj 
975 Kasap hızır M. Kuyumcular sokak ada 297, par-

sel 2. 
976 Kasap bızır M. Kuyumcular S. ada 297, parsel 1. 
984 Köprü iskele tramvay caddesi ada 791, parsel 39. 

1032 üçüncü Karataş Duygu sokak. 
1046 Karataş Sayfiye ıokak. 
1059 ikinci Azizler Kemer caddesi ada 108. 
1060 ikinci Azizler Kemer caddesi ada 106. 
1070 ikinci Karataş Şehit Nüsret sokak ada 632, par-

sel 17 - 6/24 hissesi. 

41 Taj 
43 )) 

600 

7 
15 
16 

71 Taj 
1073 2 inci Süleymaniye Kamilpafa sokak ada 219, 

parsel 4. 132, 134 
1074 2 inci Süleymaniye Kamilpafa sokak ada 219, 

parsel 1. 
1075 2 inci Süleymaniye Kamilpata sokak ada 158, 

parsel 3. 1/10 
1076 2 inci Süleymaniye Kamilpa,a sokak ada 158, 

parsel 1. 
1077 2 inci Süleymaniye 1 inci Kiremitçi S. da 160, 

parsel 9. 42/2 
1078 2 inci Süleymaniye 1 inci Kiremitçi S. ada 167, 

parsel 15. 
1079 2 inci Süleymaniye 1 inci Kremitçi Sokak ada 

164, parsel 11. 19/1 
1080 2 inci Sü\eymaniye 2 inci Kremitçi sokak ada 160, 

parsel 2. 

111 

10 

73 

18/2 

Arsa 172.50 
Evin 75/ 258 Hissesi 

» S/ tl » 
Arsa 

Dükkan 
)) 

Arsa 
Evin 1 / 3 Hissesi 

» 3/ 16 > 

219.SO 

Arsa M2. 127.17 
> > 116.79 

:ı> 211.-

)) 278.-

)) 72.-

» 242.-

» 153.-

» 342.-

» 1037.-

» 1078.-

90.-
80.-

241.45 
12.-
40.-
63.60 
58.40 

31.60 

14.-

3.60 

12.-

7.00 

13.60 

41.40 

43.20 

3466.- 138.60 
1081 2 inci Süleymaniye 3 üncü Kiremitçi So. ada 160, 

parsel 10. 42/1 » 279.- 11.20 · 

halleıinden Ali kızı Esma Çunun, 
kocası Rahmanlar köyünden Deli 
Durmuşun oğlu Ali oğlu Nuri aley
hine açtığı boşanma davasının 
tahkikatından: 

Yeri belirsiz olan müddeialeyh 
Nuri karısını üç aydan fazla terk
le vazifelerini yapmadığı anlaşıl
dığından kanunu medeninin 132-
inci maddesi mucibince vazifele
rini yapmak üzere ilanen ihtarına 
karar verilmi,tir. Bir ay zarfında 
karısını evine alması ve evlilik va
zifelerini yapması ilan ve ihtar 
olunur. 3464 (1944) 

0 DAHtÜYE4 Mlll!llO•T•A11Hl!llAS~S~IS~l
DOKTOR 

Celal Yar~m 
İzmir Memleket hastanesi Da
hili Hastalıklar Seririyab Şefi 
Pazardan maada her gün hasta
larını muayene ve tedavi eder. 
Muayenehane: 2 inci Beyler 
sokağı No: 65. 
Telefon: 3956 
Evi: Götepe tramvay cadde
si No: 1018. Telefon: 2545-

··L·-. "~ .. --"" . 1082 Çorak mahallesi. Ada 150, parsel 14. 20/1 » 1688.- 67.60 
1083 Murat Reis sokak. Ada 150, parsel 5. 1/22 » 774.- 38.80 I . S h 
1084 Mısırlı sokak ada 154, parsel 9. ~2~ » 142.- 8.60 de zmır ul Hukuk Mahkemesin-
1086 Burnava Salhane Kumkahve. 28 3 » 5051.- 252.60 nT :IA T 
1127 Ahmetağa M. Kaymakam Nihatbey So. ada 207, a at aner ile hazinei maliyenin 

parsel 14 - 13. 84/86 iki dükkan 300.- fAYİan uhdei tasarruflarında bulu-
1128 Ahmetağa M. Kaymakam Nihatbey So. ada 207, nan lzmirde Karantina köprü ma-

parsel 11. 80 » 200.- hallesinin Rahmet ve Kamil soka-
izahatı yukarıda yazılı gayri menkullerin pe§in veya taksitle satııian 11/10/937 pazartesi günü ıa- ğında kain 6/6 ve 6/8/8 ve 1-2/4/ 

c\l on birde ihaleleri yapılmak üzere pazarlıkla arttırmaya ko~ulmu§tu~. 4/ 1 - 6 I sayılı 3 büyük ve küçük 
istekli olanların yevmi mezkurda hizalarında yazılı depozıto akçesı ni veznemize yatırarak arthrmaytı büyüğü 11 oda ve ayrıca mutbak 

ginn•E:=ıl!lellte•ri11vRle!Jll!llya111nl!!!l•nr!Jlınll!!dga:.b11i5 fg!ograf ;;tirmeleri.*** ıs 9*K 25-5 3353 (1811) ve bahçeyi müştemil ve diğerleri 4 

~~1~ ~ı;~~~a~; ;,.u. lstanbul Sıhhi müessesele; artır- d:.. ik~:!:~:;:;. :u~:akm~d~~~;:~ 
hammeneli mezbaha dahlindeki res- k • ıt 1 _ • ibaret olan ve hepsine 6000 lira kıy-
toranın bir senelik kirası bat katip- ma Ve e Si me KOmısyonundan : met takdir edilen i§bu gayri men-
likteki §artname veçhile 8/10/937 Yapılacak it: Bakırköy Emrazı Akliye ve Asabiye hasfaneıi kullerin 2/11/937 ıalı günü eaal 
cuma günü saat 16 da açık artırma merkez pavyonu intaatı. on beşte İzmir Sulh Hukuk mahke-
ile ihale edilecektir. İ§tirak için ye- Muhammen fiat: 32.600 liradır. mesi salonunda satışı yapılacaktır. 
di buçuk liralık muvakkat teminat Muvakkat garanti: 2445 lira. Bu arttırmada tahmin olunan be-
makbuzu ile söylenen gün ve ıaat- Bakırköy Emrazı Akliye ve, Asabiye hastanesinde yaptırılacak delin yüzde yetmit beti verildiği 
te encümene gelinir. olan Merkez pavyonu intaatı kapalı zarfla eksiltmeye konulmu•· takdirde talibin üzerine ihalesi ya-

23-28--30'-5 3316 (1798) T 1 k k 1 - Senelik kirası bin lira mu- tur. pı aca , a si takdirde salı§ on bet 
hammeneli Müftü sokağında Çak- 1 - Eksiltme 20/10/937 Çartamba günü saat 15.30 da Çağal gün müddetle uzatılarak ikinci art-
mak fırınındaki kireç hanının birse- oğlunda Sıhhat ve içtimai Muavenet Müdürlüğü binasında ku- hrmaıı 18/11/937 perfembe günü 

rulu komisyonda yapılacaktır. t be t · d · d nelik kirası bqkitiplikteki ıartname saa on ! e yıne airemız e ya-
veçhile 15/10/937 cuma günü sa- 2 - Mukavelename, Bayındırlık itleri genel, hususi ve fenni pılacaktır. 
at on altıda açık arttırma ile ihale tartları, proje ve ketif hüli.sası ile buna müteferri diğer evrak Gayri menkul üzerinde hak ta-
edilecektir. iştirak için yetmi~ be§ 163 kurut bedel mukabilinde komiıyondan alınabilir. lehinde bulunanlar ellerindeki res-
liralık muvakkat teminat makbuzu 13 k- istekliler cari seneye ait ticaret oda11 veıikasiyle 2490 ıa· mi vesaik ile birlikte yirmi gün için-
veya banka temina mektubu ile söy- yı ı nnundNa yazılı belgeler ve bu ite benzer 25.000 liralık it yap· de dairemize müracaat etmeleri !a-
lenen gün ve saatte encümene geli- tığma dair afıa Vekaletinden almıt olduğu müteahhitlik veıika· d Ak h 

. siyle muvakkat garanti makbuz veya banka mektuplariyle bir- zım ır. ıi alde haklannda tapu 

- ..--- - __.,.., 
SltllK·50&UKLUK·EKOHDtt! 

- - ,_ - -. .~ . DEftEF.liR 
KELVİNATOR iki defa daha az 19ledı11 _ 

- ... ~._... • • "' - - " - - d ı tar• halde arnı randöman elde edilen yeılne soıu'5.J:ıava~P 

18 Ay Veresiye Satış 

SAHiBiNiN SESi 
ARTHUR VETTER 

IZMIR - Saman iıkeleıi (Büyük Kardiçalı Han) 
AYDINDA : Mehmet Gürer - ÖDEMiŞTE : H. A mi Güler 

MUöLADA : Ahmet Sabri Acarsoy ••..• 

Yazın insan 
kolaylıkla 

Nezle 
BaŞağrısı 
Kırıklık 

Dikkat 
Ediniz 

kendini daha 
üşütür! 

Bu ilk tehlike alametlerini görür görmez derhal 

NEVROZiN 
almak lazımdır 

NEVROZlN Soğuk algınlığının fena akıbetler doğurmasına 
mani olmakla beraber bütün ıstırapları da dindirir. 

icabında günde 3 kafe alınabilir nır. l'k kl'f' h · k l h sicili malum olmadıkça payluma-
2 _ adet vatı fiati tutarı lira ı te te ı ı avı me tup arını i ale saatinden bir saat evvel mak- d h . k _,. 8~ ~ V 21ro ~zmuk~ili~ebm~~~~~~«OO~» an ~~ak~~ -~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

2000 58 38 760 5-10-15-19 6667 3470 (1943) • . · .. Şartname 12/10/937 tarihinden bedelini vermediği veya veremediği Düzeltme 3~ ~ ~ 1~0 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--rtilium~~~~re~b~ ~nta~ir•n~~~~nmM~~ 
13000 4570 MiLLi EMLAK MODORLOC>ONDEN: açıkta ve gayri menkulün evsafı da tekrar müzayedeye konulup bu art- Gazetemizin üç birinci teşrin 93"l 

Yukarıda mı'kdarı, vatı ve fiati icar Nu. Lira K. ıartnamede yazılıdır. t d k bed 1 · ·· · tarih ve 9670 sayılı nüshasının ıe· 23 .. ınna a en ço e verenın uzerı- • 
yazılı elektrik ampülleri 15/10/937 8 Halkapınar Kağıthane C. 282 Nu. 1ı ev 20 00 Muzayedey~ iştirak etm~k isti- ne ihalesi yapılacak ve arada tabak- kizinci sahifesi bir v~ ikinci .süt~'i. 
cuma günü saat on altıda açık ek- 239 Hasan Hoca ikinci Belediye S. 15/1 Nu. lı dükkan 24 00 yenler kıymetı muhammenenın yüz- k d k 'h 1 f k h" b' h''km ları altlarında neşredılen tzmır Sıc 
&iltme ile ihale edilecektir. 240 Kartıyaka intikam S. Nu. 14 Reşadiye sokağından 24 00 de yedi buçuk nisbetinde pey ak- L u e ekcelm. ı ka e ar ı .beıç .ır. 'fu e li Tcaret memurluğunun 2088 nıJ• 

33 N 1 d "kkA · ·ıı· b" bank . c>acet a a sızın vecı sını ı a et- d k l 1 . Ş h' fla• Şartnamesini görmek üzere ma- u. ı u an çuı veya mı ı ır a temınatı .. t 'd ah .1 l ak msra a a~ıt ı zmır e ır ve 't 
kina ve elektrik mühendisliğine iş- 241 Osmaniye C. Kara Osman oğlu hanı üst katında 37 50 ibraz etmeleri lazımdır. mıyen mu§ erı en t 

11 0 
unac · valisi imar ve inşaat şirketine 111 

tirak için de üç yüz kırk üçliralık 26/29 Nu. lı oda Gayri menkul vergi veıair l<a- tır.Dah f 1 1• im k . . ilanın 32 inci satırındaki (Birisin~~)-
muvakkat teminat makbuzu veya 242 Hükümet dahili avlusunda bili Nu. büfe 360 00 nuni mükellefiyetleri satıcıya, yüz-

8 ~z a .~a umat a a ıslı· l.elimeıi yerine (İkisinin) ve 43 °11
• 

banka teminat mektubu ile söyle- Yukarıda yazılı emvalin senelik icarları 15 gün müddetle açık de iki buçuk dellaliye ve ferağ harç- yenler daıremızm 937 I 1551 sayılı cü satırındaki (Uan) kelimesi ye 
nen gün ve ıaatte encümene geli- arttırmaya konulmuttur. Ihaleıi 18/10/937 tarihinde ıaat 15 de- ları alıcıya ait olup ihale bedeli de- dosyasına müracaat etmeleri lüzu- rine (İmza) olacağından tertip ~ 

dir. Taliplerin Milli Emlak Müdürlüğüne müracaatleri. faten ve J>C!İnen ödmecektir. mu ilin olunur. tasından dolayı keyfiyet tashih 
0 

\J 

_~-_.O~),_- ~eyi müteakip nıüa.teri ihale 3466 ,(1950) nur .• 2 Cl911) 3410 



~~~~N~LI1~5 •·••~ R~ASIR --~~~~~-~·4·~~~™~~~~~~~~~~~~~;S~~~~9~-~ 
DEUTSCHE LEVAN- F ra telli Sperco Ölivier Ve Şü. ır:t~~~~ Baltık limaıllarına hare- ~ 

TE LlNIE Vap.uru Acnlası LıMfTET te~~~~a::~;~~ı~ ~~ 
G b H Vapur acentasl I

Danımarka ve Battık lananlanna hare-
• m • • • ROY ALE NEERLANDAIS ket edecek tir. 

b~~SALlA vapuru 6 itk teşrinde KUMPANYASI B{RİNCİ KORDON REES VIKINGLAND vapuru 2(11 de Ro.t-
rn 

1 
yor. H a·1 hurg ve Bremen li- TRAJANUS 25191937 d BlNASI TEL 2443 terdam - Hamburg - Gdynıa - Dantzıg 

~n"'arından mn1 çıkaracaktır 1, B V vapuru K"" t 
1
.e ge- • Danimarka ve Baltık limanlarına harc-

~~KADtA b" . ·. . up, urgas, ama ve os ence ıman- Lll nna Lı" es Ltd k t el kti b ki vapuru 6 ltu:u:ı teşrınde 1 . . ..k ala ktır e n n • e e ece r. 
~nfniyor. « .ambut'g ve Bremen li- a~~~~u vapurC: s; io;937 de Rotter- CALYPSO vapuru \imanımızda olup SERVlCE MARITUılE ROUMAtN 

armdan yUk çıkaracaktır. dam. Amsterdam ve Hamburg Hımtnla- .5/lO Rotterdanı, Amsterdam ve Ham- AL~A JULYA vapuru 10/ 10 da Malta 
'l'heAMERtCAN EXPORT LlNES rına hareket edecektir. 1 1 bur~ llman1nrı ıçin yük alacaktır. ~arsılya ve Ce.~ovaya hareht edecek-

Export SteamSb.ip Corporation SVENSKA OR1ENT LtNtF..N GANYMEDES vapuru 12/10 da ge- tir. Yolcu ve yuk kabul eder. 
le~ vapuhı 28 eylUlde bek· BtRKALAND motörii 2/101937 de Hp yükünü tahliyeden sonra Burgas, ZEGLUGA POlSKA S . A. 
li'Y :~:~evyork için yük alacaktır. Rottcrdam, Gdynia, Danzig, Baltık ve Varna ve Köstencc limanları iç.in yük LECHtST~N vap~ru ~/lOlimda 1 An-

ı~IA va,puru 3 1 ci teşrinde bek- Danimarka limanlarına hareket ede- ' alacaktır. vers - Gd~ı! .... ~ anwg an arına 
enıyor N _._ ktir 1 hareket edece~. 
~~~o~ yUk alacaktır. ce · • JUNO vapuru 16/10 da Roıterdam, • 
b~\fflVE vapuru 10 ı cl teyrinde BARDALAND motörU 1~/10/937 ~e , A~l.Sterdam ve Hamburg 1iman1an için NOT : Vnrut tarihlerı, va-
e lentyor. Nevyork için yük alacaktır. Rotterdam, Hamburg, Dan~ıg, Gdynıa, yuk alacaktır. purlarm iaimleri Ye nanun Oc· 
EXCHANGE v 1.8 Birinci . Norveç. Baltık ve Danimarka llmanları-ı SVENSKA ORIENT LINIEN · • • .. • • • • 

de bekleniyor. N=rk i in tik~ na hareket edecektir. BIRK.A:LAND vapuru 2110 da Rot- , retlerının degışı~klennden me· 
caktır. - ç Y V1K1NGLA.ND motörü 3/ 11/931 de terclam • "iıamburg - Gdynia - Dantzig suliyet kabul edilmez. 

CA.RLTON !! b " . • t . d Rottcrdam, Haalburg, Gilynia, Dani- ...,_;;r;;;;= === ;;;:;;::== ==---..;o;;;;;;;:;:::=-...iiiiiiiiia;;;;;iiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_. 
~· N= içüı ır;: :1c: marka limanlarına hareket edecektir. MiLLi EMLAK MODORl.OOONDEN: 

• . SERViCE MAIUttlıl ROUMAlN S. Nu. Lira K • 
. ~ vapuru 28 biriııci teı- ALBJ\ JULtA vapuru ıo.ıo.m de 899 Tam&flk C. t 74 Taj Nu. lı eyin 36 da 6 hiuelİ 
~ bekleniyor. Nevyodc içj.ı:ı yiik Malta ve llaısilpya hareket edecektir. nakit ile 33 30 

200 00 ~ktu-. ZEGLUGA POLSKA S. A. 958 · G ·ı ~ak 262/ · N ( 
~ ~ Steamshlp Corporatioll LECWSTAN motöıü 10/lOtm de 959 !.~' az~ı:;k .. E ~S 14264 ~JN u.l ı9e: .,r: 
PiRE AKT · An\'ers. Damig Ye Gdyııia limanlarına ~rataf UZ 1 u • 3 TaJ a. ı ~ 

ARMA.si SERi SEfBU...ER hareket edecektir. M. ana 50 00 
l':'~~apııru NS bir!,kcl

1 
.. ~~inde Yolcu ve ~ kabul ellerler. tanlar- 961 Mcmdubiye Kuyulu S. 3 taj Nu. lı 36 M. ananm 

ht ~ ve C\70 ~ are- d.aki hareket tarihleriyle naYluıllarda1ci 192 de 51 hissesi a.akit ile 9 57 
stYAHAT. MODDETC cleği.şiJdik:lerden acenta mesu.liyet kn- 973 :Buca hmir C. 16 taj Na. lı 821 M. araa nakit ile 411 00 
Pire _ Bostoa. 16 gün bul etmez. . .. . . . . 974 Buca iz ir C. 14 taj Nu. la t 170 M. arsa nakit ile 410 00 
Pire - Ncvyork 18 gün Daha fada tafsili: ıçm. tkinci kordon- C75 Hasan Hoca Hisar önü 4 taj Nu. lı feYkani ve tah-
SERvıcE MARlTIME ROUllAIN da Ttlhmil ve Tahlıye bması axkasm~a tani mağaza nakit ile 1590 00 

FRATELLI SPERCO vapur accntaüğı- 5 d •t h. 
D BUC~ . na milracaat cdılmesi rica o1umır_ ~76 Bornova orta • 8? 6S lrapı S3 W'e 53 ~ taı ı fC ıt 

de ~~STOR vapuru 26 bırıncı teşrın- Telefon : 4111/4142/26G31l221 Mehmetten 16 esJD 18 yeni ve 53 taJh evvelce 
~lyor.. dükkan ~imdi ev. 175 00 
l<östencc, Swina, Gatab: ve - Bom 3 •· •· k S ~ · N ı ·· t Caıa•- -LL....- Tu ı· 1 • 1 . k 977 ova uncu ya a . a taı u. ı ev ve muf e-

• ..... IUl.\arIUSSl na unan an çın o· H . . 
}'ük alacaktır. ı ş e ı m 1 rek su kuyusu 140 00 

S1'E. ROYALE HONGROISE .D79 Tepecik Celadet Çıkmazı 16/4 taj Nu. h 90,54 

DANUBE MARITIME A~~ il ~ N 1 

M. arsa 54 32 
1 
~UNA motörii 18 1 cl teşrinde bek- u a acı 994 Karantina Mızraktı dede S. Ada 1729 parael 5 

eniyor. Belgrad. Novisaıl, Com.amo, 321,50 M. arsa 128 70 
~~dapeştc, BrnüSUı.,a. Viyana ve Linz 095 2 nci Karantina Köprü Mısırlı Şehit Nazmı S. 
"\'ltl ytık alacaktır. Ada 1730 Panel 3 de 169 M arsa 67 00 

JOHNsToN VARREN LtNES LTD. IIORTAÇSU 996 Kac-antina Mısm1 C. Ada 1T30 parıel 2 de 184 
LNERPOOL M 

l>ROMORE 10 l · teşrinde bek Haıtalannı Birinci Beyler · arsa 73 60 
lenıyor .. u; ve ,:Ters limanla: ıOkak 

36 
numarda kabul eder. 997 Karantina Menekfe sokak 16 taj ada 1744 parsel 

l'tnda:n yük çıkaracak: V'e Burgu, Var- 10 ada 88 M. an~ . 26 40 
~ K.östeiıce, Sulina. Gatatz ve lbrail Sabah 9 • 12 998 3 cü Karataş Selamet sokak 14 kapı 10 taı Nu. h 
~ y{lk alacaktır. Öğleden sonra 3,30 • 6 l 42,SO M. arsa 35 63 

ARMEMENT DEPPE - ANVERS Randevü için telefon ediniz 999 Salhane Şetaret S. 2 eski 30 kapı 88 M. zeminli ~T SO 00 
b ESPAGNE vapuru cylıll sonlarında TELEFON: 2946 lODO Güzelyala Güne, S. 16 kapı 14/1 taj Nu. lı 125 

ekle.ntyor. Anvers için yUk alacaktır. '!:a M. arsa 75 00 
DEN NORSKE MIDELHAVSLINJE nlyor. Rotterdam, Hamburg ve Bre"- 1001 Güzelyalı Erik S. 31 eski 13 taj Nu. lı ev 150 00 
BAALEBEK 

27 
~~ bek- men için yük alacaktır. 1002 Salhane Şetaret S. 10 eski 38 yeni 17 tajh ev 30 00 

l~or. Dieppe~a~erke :ve ~orveç tlun~akl ~~reket tanbleriyle navl.un- 1003 Güzelyalı Ciçek S. ada 891 pane1468,50 M. arsa 54 80 
liınanian lçln yük alacaklır. lardaki dcğı.şıldenien acenta rnesulıyct 101 l Güzelyah Tramvay C. 1168 Nu. lı 479,50 M. arsa 479 50 

b 
BAYARD motörU 24 birinci teşrinde kabul etmez. 1012 Karantina Cerrah Mehmet Ef. S. 17 Nu. h eT 1700 00 
ekleniyor. Dleppe, Dünkerk ve Nor· Daha {azla tafsillıt aimak için Birinci 8 senede ödenmek üzere nakden 

veç llmanlan lçln yük atacaktır. Kordonda V. F . Henri yan ~~ :ze: Yukanda yazılı emvalin mülliıyetleri hizalarmda nakit ile ya-
ARMEMENT H. SCHULDT Co. N. V. Vapur cıcenıalığına muracaa; l I 1 d • . ·k· • • fi . .___ ·ı -d -'L 

HAMBURG cdiltnesi rica olunur. zı ı o an ar an gayrısı ı anca tertıp tas ye vesuuuı ı e o enme& 
MARITZA vapuru 28 l ci ~inde bek- TELEFON No.: ~007/2008 üzere 15 ün müddetle açık erthrmaya konulmu,tur. ihalesi 

D 
Masa vantilator ar·c 

En son icat edilen bu vantilatoriar 1u1n boğucu sıcak· 
laruıdan kurtarır. Masa vantilatorları nç pil ile çalışır ktrk 
iki saat devam eder. Saatta ancak bir kuruş sarfiyatı vardır. 

CEP VANTILATORLARI: Küçük bir pil ile çalışır mU· 
temadiyea yedi saat devam eder. Bilhassa bayanlaran el 
Çantalannda ve ceplerde ta§ınabilir. Gayet şıkhr tavsiye 
ederiz. 

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

SPOR Meraklılarına 

d .. İRIUMPH Motosikletlerini ve ELFA bisıkletlenni bütün 
uy.raca tanılmıftır. Saglam, kullanışla ve gösteriflidir 

edck parç ları daimi surette mağzamızda mevcuttur. 
)o M:ŞLEN markalı her boy biı.iklet, motosiklet, tenezzüh, kam· 

n astik1eri mevcuttur. 
I TEDIY ATTA KOLAYLIK GöSTERIL R 
~rnir ve civarı Acentesi: S. Kalomeni 

8üvük Kardiceli Han No. 42 

11/10/937 pazartesi gÜnÜ saat 15 dedir. Alıcıların Milli Emlak 
Müdürlüğüne müı caatleri. 26-S 3366 (1818) 

S1hhat ve J.çtimai Muavenet Mü
pürlüğ .i satın alma komisyonundan: 

Muh mmen Tutan o/o 7.5 
Cinsi 

Koyun eti 

Damı eti 

Miktarı 

1700 En az 

2200 En çok 
1400 En a:z 

1800 En çok 

kıymeti L.K.. Teminat 

45 990 75 L'. 

30 450 41 L'. 

Sağır dilsiz ve körler müessesesinin yukarıda müfredab yazıla et 
ihtiyacı çak eksiltme ile ihale edilecektir. isteklilerin tarlnameyi 
fıer gün !lahhat müdürlüğünde görebilecekleri ve ihalenin 9/10/937 
günü saat 1.0 d 11hh t müdürlüğünde yapılacağı ilan olunur. 

30--2-5-8 3403 (1910) 
~~2ZZZ~'Z22Z~~72~~.zzz%L7.Z 27..zz7....'77YZZ7ZT077'fl71 

ık Atelyesi 
Beyler Sokağına nakledildi 

~İmar Kemalettin caddesinde (ŞIK) dikit ve fapka atelyeıi 
tevaı mecburiyeti dolayısiyle lkiod Beyler ıOkağı ciYarmda Nu 

!Nnan ızade sokağında 36 numaraya nakledilmifti.r. 
1 - 26 (1803} 

lstanhul Üniversitesi arhrma, ek'>iltme ve pa
zal'l.k komisyonundan: 

1 - 46360 lira 83 kurut ketif bedelli lstanbUlda Gureba hu. 
tanesi harici hastalıklar anfiıi İnfaatt kapab zarfla eksiltmeye 
konulmuttur. 

2 - Bu İfe ait fartnameler tunlardır: 
b • Mukavele projesi 
A • Eksiltme tartnameıi 
c - Bayındırlık genel tartnameıi 
d • lntaata dair fenni f&rtname 
e - Ketif bülaaa cetveli ve ilitikleri 
f - Projeler 
isteyenler bu fartname ve projeleri 250 kurut bedel ile üniver· 

site rektörlüğünden alınabilir. 
3 - Eksiltme 18/10/937 pazartesi günü saat 15 de btanbul 

Oniveraitesi rektörlüğünde yapılacaktır. 
4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 3477 lira 6 kurut 

muvakkat teminat vermesi ve baymdırlık bakanlığından alınmıt 
1937 senesine ait bina müteahhit vesikasiyle bir defada 40000 
liralık intaat taahhüt ve ikmal etmiş olması lazımdır. 

5 - Teklif mektupları 3 üncü maddede yazılı saatten bir saat 
evveline kadar Onivenite rektörlüğüne makbuz mukabilinde ve
rilmif olm lıdır. 

6 - Posta ile gönderilecek mektup! rın nihayet 3 üncü mad
dede yazılı sa te kadar gelmif olması ve dış zarf mm mühür mu· 
mu ile i:vice kapatılmıf olmasm f,i rttar. Postada olacak gecikme· 
ler kabul edilmez. 6575 

1-5-9--13 6575/3414 (1921) 

TURAN Fabrikaları mamulAbdır. Aynı zamanda Turan 

tuvalet sabunlarını, traş sabunu ve kremi Ue gllzellik krom· 
lerini kullanınız. Her yerde Hblmaktııdır. Yalnız toptan H· 

taıfar için lımirde Gaıi Bulvarında 25 numarada umum acen· 

telik Nef'i Akyaııh ve J. C. Hemıiye mllrac.aat od.in~ 
Po&la Kut. a24 Telefon s•sa . 

.......... Rlll-..-ımaı ....................... mn. 

Saç Eksiri 
Saçlann <fökülmesine ve kepeklenmesine mani olur. Komojcn 

1açlano köklerini kuvvr.llendirir ve besler. Komojen ıaçlarıa 
gtdasıdar. Tabii renklerini bozmaz, latif bir rayihası vardır. 
Komojen Kanıok saç ekairi maruf ecıanelerlc ıtriyat mağazala• 
nnda bulunur. • 

lzmir Muhasebei Hususiye mü
dürlüğünden: 

lbrahim oğ. Giritli Ati Fuadm müterakim vergi borcundan do
layı haczedilen Kaqıyakada K.emalpafa ve Rayegan caddesinde 
18/?.0/22/1/3-10/3-2/3-3/ Nu. tajh binaları tarihi ilandan 
~tibaren ~l gün. müddetle sat~lığa çıkanldağından per ıürmek 
uteyenlerm fzmar Muhaıebebı Hususiye Müdüriyetinde tahsilat 
kalemine .:etmeleri. 26-.2S-1-5 3363 (1819) 

• .. ....,,.._•n1cr 

Izmir Viiayeti Defterdarlığından: 
Yapılacak iş: 

Müstacelen tamiri icap eden BALIKHANE binasının 
olbaplaki keşifoamesine göre Tamirata 

Muhammen bedeli: 924 Lirn 58 kuruş muvakkat t~minnt 69 
Lira 3..( kuruş. ' 
iHALESI: 10 • 10 • 937 tarihinde saat 15 de Defterdarlıkta 

tcıp'anacak komisyon tarafından bu iş hakkında malumat atmak 
it:iyenlerin Defterdarlık AV vergileri masasına müracaatları. 

2 ~ 5 ~ 7 3442 (1929, 
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Bir a o ıt'ası Muhasara ·Edilmiş 
ı;p·~· .... I~~··· .. ·;i~-,~i··;·;····· ·ediy·o;1 ............ ı;giıi;· .. ··=····F;;;·si~ ..... ;·oı;s~ ....... . 

....... mlll!Eı31 .................. . 

Çin e Şape·de kaybettikleri 
hi e z eri i ~ irdat etmişler 

Şanghn), 4 {ö.R) -Japon makamn
tı Şangha) ın şimal jstas) onunu de ceçİr• 
mek maksadı) le Japonlar tarafından ya· 
pılnn taarruzun imal cephesindeki hııre· 
kete nisbetle pek ) av as ilerlediğini tas· 
dık edi) otlar. Halen c.imal istasyonunu 
mudafoa eden Çinlilerle Japon kuvvet· 
lni nrn .. ında iddetli muhnrebeler devam 

etmektedir. 
BiR JAPON ORDUSU 

MCHASARADA 
Londm, 4 (ö.R) - Çinden Royter 

njnnsına bildirilıyor: Çin otorıteleri Çin 
kıt' nlannın Ti) en Çinin 5 O mil cenubun· 
<la Şang-Çe mıntakasındn bin Japon as· 
kerini muhasara ettikleıini temin ediyor· 
lnr. Çinliler tesis ettikleri demir keme
rin bir kıo:mı olan Ol!iieu-Suang hattını 

terke mecbur kaldıklarını kabul etmek
le beraber ricalin bu hattan nz uzak me'\ • 
kiler üzerine yapıldığını iddia ediyorlar. 
.,. JAPONLAR RICAT EDlYOR 

Nankin, .3 (A.A) - Çin tebliği res
misine göre, Lolien Snpei üzerine Japon· 
)arın yaptıkları eiddetli bombardımana 
rağmen Çin hatlan knt"iyyen sarsılma

mı;,tır. Lihong' da çok iddetli bir muha
rebe olmnktadır. Çinliler Japonlardan 
mühim miktarda mühimmat iğtinam e\· 
mişlerdir. Japonların 2ayiah oldukça 
muhimdir. Çinlilerin muknbil taarruzu 
l.arşısında Japonlar dağınık bir tarzda 
ricrıta başlamı~lardır. 

Yanan şe1Lirlcrden Çin halkının. jirarı 

ŞA'PEJ OZER1NDE UÇUŞLAR 1 dir. ihtimal bu ku..: vetler diin Lotien 
Şanghay, .3 (A.A) - Beş büyük cephe11inde Lioupanca doğru i!erleınif 

bombardıman tayyaresi Ş..pei üzerinden olan cüzü tamları takviye makııadiyle 
uçmuştur. Sapeide bulunan Çin 'batar- sc, ·kedilmektedir. 
yaları sabahtanberi fasılasız surette Ki- 23 LERE KARŞI 
angouankda Japon mevzilerini bombar- Tokyo, 4 (ö.R) - Japon hükümet 
dıman etmişlerdir. Şanghay mıntakasın- mahfilleri 23 ler komitesinin kararından 
da bütün cephelerde muharebe bütün sonra bu karan veren devletlerin Jnpon
şidcletiyle devam etmektedir. 1 ya aleyhinde ekonomik tedbirlere t~eb

biis etmek suretiyle daha ileri gitmiye
ceklerini ümit etmekte ve esasen ltalya
ya karşı tatbik edilmiş olun zecri tedbir
lerin iflaela neticelendiğini hatırlatmak
tadırlar. 

Şangbay, 4 (ö.R) - Japon mahfil. 
leri Çin ve bilhassa cenubi Çin limanla
riyle yapılan 11iliıh kaçakçılığım endi~e 

ile kar§ılamahadırlar. Çin sahillerinin 
ablokasını ilün etmiş olmasına rağmen 
Japon filosu ecnebi vapurlarını, hıuntı

lcleri ne olursa olsun, kontrol etmemek
tedir. Bu siyasetin yakında dcğiştirilc
ceğindr.n bahsedilmektedir. 

Şanghay, 4 (A.A) - Çin makam
ları Çinlilerin Lotien Tiusang yolunu terk 
ettiklerini itiraf fakat geri çekilme hare· 
ketlerinin pek kısa bir mesafe dahilin· 
de yapıldığını iluvc etmektedirler. 

Pekin, 4 (A.A) - Japonlar hesabına 
çalış:ı.n prens T ch,·angın kumandasında 
?Jnhili Mogolistanlı bir müfrezenin Ça· 

Kadınlar ~·ocuklarını ve eşyaları ile böyle ka~yorlar harda muvaffakıyetli bir ileri yürüyü~-
Çin kuvvetleri Japonların gerisine yap- l Havas ajansı muhabiri, Kiangounnk- ten sonra Suiyuanın merkezi olan K vci· 

tıklan bir h skın neticesinde şimali şar- 1 daki Japon hatlarını ziyaret etmiştir. Mu-' huanın 65 mil §İmalinde kain Karavane• 
kide~i mevzilerini tekrar ele gcçirmİ§· habir sivil merkC"Zin Japonlnrın işgali al-isin mühim şehirlerinden biri olan Poiling· 
lerdır. tında bulundui!unu müşahede etmiştir. maoyu znptettiği bildirilmektedir. Bu 

.!apo~lar çok mü~kül bir vaziyete düş- Japonların birçok piyade ve topçu kuv-ı1 
müfreze K vcihua üzerine yürümeğe de· 

muşlerdır. vetleri şimali garbiye doğru ilerlemekte- vam edecektir. 

LOD'""'"f """""""8""'""'""""" """"Ş";St" ... n············ .. ayiŞi 

• os eyin nutku Lond a alkı
nın yuhalariyle karş a 1 

Çıkan arbedede 30 yaralı var yüz on kişi tevkif edildi 
Roma, 4 ( ö.R) - lngiliz faşistle~

nin reisi sir Edvard Mosley hoparlörler
le mücehhez bir otomobil içinde bir nu· 
tuk söylemeğe teşebbüs etmişse de ko
münistler bunn mani olmuşlardır. Sir 
Edvnrd Mosley zabıtanın himayesini is· 
tediğinden polisler mukabil nümayiş ya
pım komünistleri dağıtmak istemişlerdir. 
Fakat bunlnr mukavemet etmişler ve nÜ• 
mnyişin ) npıldığı sokakta bnzı barikatlar 
Lıle tesis ctmi,.Jerdir. Zabıta bazı kim
t eleri tevkıf ctmi!; 'c nk{nm serbest l:.ı
r krnıştır. 

HA1 IBlN SES! YlJHALARLA 

KARŞILANDJ 
Londrn, 4 (ö.R) - Karnaömlckliler 

tarafınd n tertip edilen toplantı bir bu
çuk aant devam etmi,.tir. Bu nümayi in 
~ apıldığı noktanın etrafındaki sol .ıklarn 
toplanmı olan halk hatibin S" .. :ni ) ulıa
larla kaplamn{!a devam etmistır. Poli -
lerden miırekkep birkaç sıralık b;r kor· 
don fo~ist numayiş ilerle mukabil mi· 
mayişçilcr arasında hatırı sayılır bir me· 
ıınfe muhnfnza ediyordu. B zı hadisel<'r 

~ıkmış '\ e 1 1 O kiııi tevkif edılmiştir. Y ;ı.
rntanan 30 ki~i c.'.e hastanelere kabul 
edilmişlerdir. Bunların ekserisi ılk bi: 

Kont Cianoya verildi 
başla Messolini notayı 1 -·-

Almanya ve it.a f y a Moskovanın ımzasını 

edemezlermis taşıyan plarlara iştirak 
' Paris, 4 (Ö.R) - Müşterek lngiliz -

Fransız notası dün öğleden sonra res
men kont Cianoya tevai edılmiştir. ls
panya meselesinin halli için üç taraflı 

bir konferans teklüindc bulunan bu 
nota hakkında İtalyan mahafillerinde 
hiç bir tefsir yapılmamıştır. Mesul ma
hafillere gelince bunlar çok ihtiyatlı ha
reket etmektedirler, çünkü nota Düçe 
ve hariciye nezaretinin salahiyetli ser
\•isleri tarafından derinden derine tet
kik edilmektedir. 

Bununla beraber ilk İngiliz - Fransız 

oota projesinin tahrik ettiği itirazlar da
ima mevcuttur. Bu itirazlar Almanya
nın müı.akereye iştirake davet edilme
miş olması ve ltalyadan Londra ademi 
müdahale komitesi harlcinde tspanyada
ld göni!llülerini geri almasının talep 
edilemiyeccği hakkındadır. Bununla be
raber lngiliz - Fransız notasının bilhns
sa uysal bir ruhla kaleme alınmış ol
duğu ve üç memleket arasında iş birli
ğine ~rokan vermek üzere geniş bir an
layış gösterdiği temin edilmektedir. 

NOTANIN METN1 
Londra, 4 (A.A) - İngiliz diplomasi 

mahafilinde elde edilen malömata gö
re, cumartesi gtinü Roma hükümetine 
tevdi edilmiş olan nota Nyon itilruna
mesini ileri sürmekte, Pariste yapılmış 
olan görüşmelerin üç devletin teşriki 

mesaisinin diğer meselelere ve bilhassa 
İspanyol meselesine de te§mil edilebile
ceği ümidini hasıl etmiş olduğunu be
yan etmektedir. 

Nota, ltalyanın yeniden gönüllü gön
dermiyeceği ve kendi menfaatine ol
mak üzere Baleares adalannın statüko-
sunu değiştirmiyeceği suretinde vermiş 
olduğu teminattan maH\mat kaydetmek
tedir. 

nı göstermişlerdir. Negrin kabinesi gi· 
bi nisbeten mutedil bir hükümeti iş ba· 
şına geçirmek teşebbüsü akamete :ınah· 
kuhıdur. Faris ve Moskova yumuşama• 
ğa yüz tutup ta Moskovadan uzaklaştık· 
ça Moskovanın eli mürailikle ve huşu· 

netle oralara daima uzanmaktadır. J\l· 
manya ve İtalya Moskovanın imuısını 
taşıyan bu gibi planlara iştirak edeıneı· 
ler.> İşte Alman hükümetinin fikirleri 
bu suretle hülasa edilmi.' bulunmakta· 
dır. 

BtR 1NG1L1Z GAZETES1N1N 
TAVStYESl 

Roma, 4 (Ö.R) - Londradan bildiri· 
liyor : cSunday Ekspress> gazetesi 1~ 
giliz hükümetini İtalya ile husumete ni· 
hayet vermek Uzere tedbir almağa dn• 
vet ediyor. Bu gazete hillasa olarak şun· 
ları yazıyor : 

cBüyük Britanya iyi niyet ve aklJse-
Kont Ci<ıno liın sahibi olduğunu gösterecek tedbir• 

. . leri almalıdır. İtalyan imparatorluğu• 
ki yanlış ve tereddütlü yola döndükle- t d"k. t" 1 h ta d 1 bir _.,. nun as ı ı sure ıy e a o u ,.._ 
riııi mi farzetmelidir ? B iz hll~ aldan- · ta r· dil bil' Evv 1 d t -··"' zı s ıye e e ır. e ce os u, ....... 
dığımızı ümit etIEek istiyoruz. Fakat olan İtalya bize şimdi muhasımdır. Biı 
öyle ~~ hükümet umumi efkarı teskin halA zecri tedbirler karariyle işlenen 
etmelldır. hatanın ceremesini ödemekteyiz. Eğet 

Nazırlar meclisinde hükümet erka- istikbalde ahvalin zaruretiyle ttalyan 
nından bazıları tek milli müdafaa cep- imparatorluğunu tanımak mecburiyetin· 
hesinden vaziyeti tetkik ederek Pire~e de kalmak istemiyorsak bunu şimdiden 
hudutlarının açılmasını haklı olarak ıl- yapmamak elzemdir.> 
tizam etmişlerdir. Bay Mussolininin ilan FAŞlST DEC1L Ml? 
ettiği niyetlerden sonra ise bu daha 
müstacel bir şey olmuştur. Ademi mü- Rom:ı, 4 (Ö.R) - İtalyan gazeteleri 
dahale siyasetinin tatbikine karar veril- Fariste Etole meydanındaki iniilnklat 
diği Andan beri İspanya hudutları ger- dolayısiyle tevkif edilen Alo Fiatrinin 
çekten kontrole tabi biricik memleke- İtalyan hükümetiyle alakası olmadığını 
tin Fransadan ibaret olması gibi küçük ve bittnbi İtalyan anarşisti olduğunu yn· 
düşürücil bir vaziyete nihayet vermek zıyorlar. Bu İtalyan Perpignandan Pa· 

lazımdır. Eğer Fransa böyle bir karar rise gitmişti. 
verecek olur.sa Düçenin müşterek lngi- NOTADA SARlH TEKL1FLER 

Notn, ecnebi mildahalesine tamamiyle 
nihayet verilmesi ve gönüllülerin geri liz - Fransız teşebbilstinü daha ziyade YOKTUR .. 
alınması takdirinde vaz.iyetteki gerginli- ciddiyetle karşılıyacağı muhakkaktır. Londra, 4 (ö.R) - Gazeteler RonlD'" 
ğin tamamiyle zail olacağını beyan et- BERLlN KABUL ETMtYOR ya gönderilen İngiliz - Fransız notası• 
mektedir. Paris, 4 (Ö.R) - cOrdre> gazetesi nın ihtiva ettiği esaslar hakkında tah· 

Nota, gönüllülerin geri alınması im- yazıyor : Berlin İngiltere ve Fransa ta- minlerde bulunmaktadırlar. Bau ga· 
kanı hasıl olduğu takdirde diğer me- rafından ltalya ·ile Uç taraflı görüşmek zetelere göre nota ademi müdahale k<>
seleleri ve bilhassa muhariplik sıfatının için yapılan teklifi kabule şayan görmi- mitesinde gönüllülerin geri alınınn51 

tanınması meselesine temas etmek im- yor. Vilhelmstrassenln fikirlerine terce- meselesinde tesadüf edilen güçlükler se
kant hasıl olaca~ını ilave etmektedir. man olan «Boerser Zeitung> un diplo- bebiyle Uç taraflı bir müzakere ile ye--

Nihayet nota, Londra komitesinde ya- masi muhabiri ltalyayı garp devletleri- ni bir usul takip edilmesini teklif et~ 
pılncak müzakerelerden her halde daha nin hükmü altına daha iyi almak için mekte ve bu müzakerelerde İspanY3 

seri ve daha müessir olacak olan Uç ta- Almanyadan ayınnağa matuf geniş bir meselesiyle alAkadar diğer işlerin, :ıne
raflı görüşme usuliinün daha doğru ola- plandan bahsediyor. Bu gazeteye göre sela iki tarafa muhasımlık sıfatının ta· 
cağını kaydetmekte yalnız bu görüşme İspanya meselesini orada karşılaşan iki nınması meselesinin de görüşülebile~e
netayicinin mezkör komite tarafından taraf arasında bir uzlaşma ile hallet- ğinl bildirmektedir. cTimes> gazetesiJle 
teyit ve tevsik edilmesi lazım geleceğl- mek fikri manasızdır ve Frankonun za- göre nota sarih teklifleri ihtiva etme-
ni ilave eylemektedir. ferinden başka bir hal çaresi buluna- mckte ve bir konferans akdinden bah· 

DüÇE TETKİK EDtYOR maz. Dl!mokrasi rejimleri İspanyol buh- setmeksizin İtalyayı İngiltere ve Fra~· 
Roma, 4 (ö.R) _ Di.lçe, İngiliz _ ranı gibi buhranlar karşısında :zaMları- sa ile fikir teatisine davet eylemekted; 

Fransız notnsını dikkatle tetkik etmek
tedir. 

GAZETELERtN TEFSlRLERt 

Faris, 4 (ö.R) - Romaya gönderilen 
müşterek İngiliz - Fransız notası hak
kında cHumanite> de B. Gabriel Pery 
şunları yazıyor : 

«İngiltere ve Fransa İtnlya ile Uç ta
raflı müzakere angrenajına kapıldıkla
rı vakit bazı endişeler göstermiştik. 

Sonra bay Delbosun .sözleri bu defaki 
mfu.akerelerin başka bir cereyan ala
cağını ve Fransanın avutulmağa razi 
olmıyacağını zannetmi.ştik. Son verilen 
nota ile Fransa ve İngilterenin yine es-
____________________________ ..... 
luğunca ilerlemekte idi. lnternationale ve 
buna miimasil ihtilal şarkılarına Rule Bri
tannia gibi vatani ,arkıların sesleri karı· 
şıyordu. 

Birc;ok kişiler tevkif edilmiştir. Jamai
ca sokağında iki polis memuru yaralan
mıştır. Bu sokakta altışar kiŞilik sırRlar 
halinde foşist düşmanı bir alay teşekkül 
ederek faşist nlnyının hizasında yürümek
te idi. lhi alay tek kolda yürüyen bir po
lis müfrezesi tarafından ayrılmış idi. 

Southvnrd Park Rood önüne gelince 
onar k;şilik saflar halinde te~ekkü1 etmiş 
faşist aleyhtarlarından mürekkep bir 
baş ta kızıl bir bnyrnkln yan sokaklnrdan 
birinden çıkarak faşistlerin yanına kadar 
rnkulabilmek için polislere hücum et· 
mıştır. Süvari polisler bunun üzerine 
nümayişçilere hücum etmi§lerdir. Nüma
yişçiler ntların ayaklarına kestane fi
~enkleri atmağa başlamışlardır. 

Fransanın ticaret •• • 
muvazenesı 

Açığın günden güne 
artfığı hakikattır 

lRTlCA üMtTLERl 
·11< 

cHommc Libre> gaz.etesi d.e .o~ ~it 
teşrinde yapılacak nahıye seçıının~. 

1
it 

irilen hareketine basamak olmas~n~ 0~11< 
edenlerin yanıldıklarını yazıyoı · ·j· 

devrede muhtelif cümhuriyetçi ideoloJ 
ler birbirleriyle karşılaşacaklnrdır. ıı• 

Faknt kinci devrede bunların arns;f. 
da tam bir blok kurulacak ve bu ~ı. • 

·slııı•' 
retlerin muvaffakıycti başarılan ~ ııl"t• 

tedavi gördukt,.n sonra cvlcr:ne dönebil-
·mişlerdir. ı muhabiri bildiriyor: 

Londra, 4 (AA} - Ha'\ as nj n ının Sir Mosle.v tarafından '
şist olayı dün ak~nm ~iddetli arbedeler 

eevkedilen fa. ve gürültüler arasında Times nehri uzun-

Polis memurlntı tarnf ından etrafları 
alınmış olan Inşistler yanıbaşlanndn vu
kubulnn nrbedelcre i~ tirnk edememişler· 

dir. 

ta hürmet esası dahilinde istihsnh.n ~ 
masını temin edecek bir cümhuriyet 

feri olacaktır. 

-ıv, ...... ... --


