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Cum]rnriyetin Ve Cumhuriyet Escrininin Bekçisi, Sabahları ÇtkaT Siyasi Gazetedir 

z 

Hamldlye Korfoya gitti 
AT/NA, 9 (A.A) - ffamidiye bu sabah 

saat 6 da Koı/oya haıaet dmiştir. 

Yunan ba!lliJ•esinirz ı•e bütün halkın 
tczahüıatı so!l aakıkapa kadar devam 
elmıştir. 

YENi ASIR Matbaasında basılnuıtır. 
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Belızin kiloda on, pet-
rol sekiz kuruş • • 

ınıyor 
• E ··-·-·· 

... 

Lübnan Cümhurreisi bugün geliyor 

Vatanilerden bir çete Türk mahal-. 
,_lesine silihla taa r . z et~iştir. lktısat vekilimizin Bağdatta petrol S' 

endüstrisi hakkında tetkikler ya- i Dava bitmiştir 'Ya--..... ••• 
Ygaranın boş aü-
l'Ültüııün manas~ 

Türk evlerine ateş açılınca 

abeleedil . Ik· taraf tan on sekiz 

Alman haric ·ye 
vil anın önünde 

b. d ·r ·fyor v 

l 

nazırının oturduğu 
nümay ·şler yaptı 

B. Sandler 

Lehiatan hariciye nazın B. Bek 
.RoMaınva wliaAtı Mi§eUe bir Mada 

Riga, 9 (A.A) - J.yeç ha
riciye ....,, B. Saadler bwa,a 
gelmif'ir. 

• 
pacağını Paris haber veriyor ğ 

• 
lstanbul, 9 (:Muhabirimizden telgraf) - Başvekilimiz lsmet İnönü, geçen-

lerde memleket içinde yaptıkları tetkik seyahatleri esnasında gaz ve bcnz.in 
ffatlcrinin yüksekliğinden şikayetlerle karşılaşmıştı. Bu şikayetler ehem
miyetle tetkik edilmiştir. 

Fenni iliaatte benzinden istifade edilebilmesi için behemehal fiatlerin ten
zili çaresine tevessül edılmiştir. lşaa edildiği gibi benzinle petrolun devlet 
inhisarına alınması mevzuu bahis değildir. Bu nokta tetkik mevzuu bile ol
mamıştır. Bu iş serbest bırakılacak, ancak fint temevvüçleriyle 1ktlsat Ve
kflleti yakından alakadar olacaktır. 

Petrol ve benzin fiatlerinin ucuzlattlmasuıa ait olarak hazırlanan kanun 
layıhaları Kamutay nıznamesine alınmıştır. Pek ynkındn müzakere ve kr.-
~ ~~~ : 
. Laylhaya göre hü\...-ümet: benzini kiloda on, petrolu kiloda sekiz ku- : 
ruş ucU7.latacaktır. Bu suretle fenni ziraattc traktör ve diğer modem zi.raa : 
Aletleri kullanılacaktır. : ... . : 

Yeni Asır - Paris radyosu dün gece şu hnberı vermiştir: : 
cTürkiye Hariciye Vekilinin Bağdat seyahntinc iştirak edecek olan Tür- : 

kiye 1ktısat Vekili Celfil Bayar, Bağdatta petrol endüstrisine ait mühim İŞ- E 
lerle meşgul olacaktır. HattA B . Arnsın son Bükrcş ziyareti esnasında da bir E 
çok Rumen devlet adnmlarıyle, Rumen petrollerinin Türkiyeye ihracı me- : 
selesi görüşüldüğü rivayet edilmektedir. S 

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

Eğer harp olursa .• 

A er aFran
sayayardım 

edecek 

Akçay suyundan istifade edilerek Kidro -
Elektro meydana getirilınesi nıukarrerdir 

Nafıa Vekili D. Ali Çctinkat1a 

Ankara, 9 ( Hususi ) - Öğrt'nildiği
ne göre, Nafıa Vekilimiz B. Ali Çctin
kayanın sonbnhn.rda, beraberlerinde 
mütabassıslnr olduğu halde 1.sveçe git
meleri mukarrerdir. Nafıa Vekilimiz 
Istokholm ve diğer bazı İsveç şehirle

rini ziyaret ederek tetkikler ynpncnk
tır. 

Billınssa elektrik işi tetkik mevzula
rının başmdndır. 

• •• 
Nafıa Vekaleti su işleri umum mü

dürü B. Saliıbcddin ve İsviçreli mütc-. 
hassıs Dr. B. Gruncr b\,rafından Ege 
mıntakasında yapılmakta olan tetkik
ler neticelenmiştir. Öği"enildiğine gö
re Akçny sularıntlan azami surette ;s. 
tlf adc edilmesi derpiş edilmiştir. 

- Sonu dördüncü .sahifede -



Dava bitmiştir l 
~Yaygara~;~ hoş gü

rültünün manası l 
yoktur 

-Bqtarafı 1 inci Sahifede- ı 
;mı1letler müsaade edemez. Nite- · 
kim etmemişlerdir de.. işte Uluslar 
Sosyetesinin karan meydandadır. 
Her şeye · rağmen Arap nasyonalist
leri, Ermeni taınakları ile el ele ve
rerek, çetecilikle, eşkıyalıkla çürük 
davalannı· yürümıek. zorbalık sev
dasına kendilerini kapbnnak istiyor
larsa bunda muvaffak olamıyacak-ı 
lardır. Bilakis en büyük fenalığı 
le.endi milletlerine yapmış olacaklar
dır .. Bu noktada da şüpheleri olma· 
sın ... 

HAKK.l OCAKO(;LU 

Müddeiumumi 
Hadisede katll 
kasti görmedi 

\ 
1'elefon şirketinin satın alınması 

PERŞEMBE 10 HAZiRAN 

Paylaşılamıyan ç - -
Fabrikat 
Yeni ip uçları 
geliyorum di 
Bucada baytar B. .A%İ 

Hapisler cuğu Sadinin. ıekiz ıene 

Müıakereler 
Bursada kaybolan ken 

ı k lzmir hafriyatında cuiu Şadi olduğunu 

• • mak istiyen Burıalı f abrik ge ece ' çalışmağa başlıyacaklar ederek çocuğu 11 B. Aziz 

h f A k d b ı 
Mahpusların lzmır ha~rıyatın- Mehmedin Burıava gittiği 

işçiler İÇİR a ta n ara a aş ıyor da çalıttınlmalarına Adlıye Ve- orada bazı yeni ip uçları 

1

1 kaletince emir verildiğini yaz- ümidini izhar ettiiini Y 
Büyük bir dispanser . mıttık. lzmir Halk~vi müz~ ko- tık .. 

kurulacaktır Erikson telef?n ~~rketi~~n B. ı ni B. Markı temsil edecektir. mitesi .namın~ lzmır hafnyatına Dün fabrikatör B. Meh 
""ebr •• d uh ı·f .. ~a~kı adıln~a ~ır mBumMeaskıh fdeh-l Bunun İçin. murabbaı bir haf- , sda.rfedılm~kluzbere .. a~lkıladn f yalr- Bucada mukim havan Be 
.::; ımız e m te ı mııesse- rımıze ge mı4tır. • ar ı ün ta kadar tehrimizde kaldıktan ım parasıy e ugun ı e a o a- 'd b' l f 1 . f 

ıa.tta ve fabrikalarda ~alışan bü-jhelediyeye gelerek reis B. Doktor • ket'n İzmir müdürü ile Irak lzmir hafriyatında müzeler ~en~ e~ ~ te ~": ge ~~' 1 

tün İşçilere bakabilecek bir dis- Beh .. ~! Uzu ziyaret etmi4 ve te- ı~n~a tır 1 
• • !müdürü B. Salaheddin Kanta- a · e. ?'et · ıyor 1

' 

panserin l..""Urulmasına vilayetçe lefon itleri etrafında konutmut- b~rlıkte Ankaraya gıdecek ve gö- nn nezareti altında çalışmaia - Yem ıp. uçlan _buldu 
teşebbüs edildiği memnuniyet- tur. ruşmelerde hazır bulunacaktır. batlıyacaklardır. fembeye lzmıre gelıyo~ 
le haber alınmıtbr. Haber aldığımıza göre fzmir Be!ediye namına da daimi en- Ü • • • • • ..... . cukları da beraber getırı 

Torbalınan Yoğurtçular kö
yünde muhtar Ethemi öldür-

mek makıadiyle yaralamakla 
maznun lsmaiJin muhakemesine 

Bu hayır müeaseıeıinin Birin- otomatik telefon tesisatının dev- cümen azasından eczacı B. Fai- Ç aylık gebehk B. Mehmedin beraber 

1 
d ~~rdona yakın .genit . bir bina letçe satın alınması hakkındaki kın gönderilmeai tekarrür eyi~ T esplt edlllr mi yorum dediği çocukların b 

. dahılınde teıiı edılecei?ı ve bu- müzakerelerde Erikıon •irketi- mi~tir. edilemez mi? dinin aiabevsi olduğu idd 

dün ağırceza mahkemesinde 
devam edilmiştir. 

Müddeiumumi muavini bay 
Şevki iddiasını serdetmiş ve ha· 

diaede katil kasti o ımadığı an· 
laşıldığından maznunun Türk 

ceza kanununun 456 ve 457 nci 
maddelerine göre cezalandırıl
masını istemiştir. 

Davacı vekili müdafaasını 
yapmış ve bidiıede katil kastı 

olduğunu iddia ederek maz· 
nuoun o suretle cezalandırılma-
sım istemiştir. 

1 

nun İçin hazırlıklara bailandJğı - Karaman sokağmda aHe len çocuk. biri de hem•İ 
öirenilmi,tir. Konak Basmahane evinde Me-Jahatı döverek üç duğu iddia edilen Maide .... 1. 1 •• 11 

Belediyede • aylık çocuğunun düşrr.esine Belediye memuru 
sebebiyat vermekle maznun 

Bir ayhk kontrol J k •kı• } tecavüz etmlt 
netice.eri e e trJ ) tramvay arı Hayriyenin mub11kemesine şeh-r imiz Ağırceza mahkemesinde Keçecilerde Mutaffnr ça 

. Son bir ay içinde 69 ev ve dük- devam edilmiştir. Ömer adında biri Belediye t 
! 'kan sahihi mülklerini kontrat- j K . , J • k h J d-:'' - • :- '• .. J A d Bu celsede karar tefbi:n nizamnamesine aykırı ha 
1sız olarak kiraya verdiklerinden, omıser 1 e e ıyenın rnuta aaSIDI sor U edilecekti. Fakat mahkemece bulunmuştur. Bunumenetm 

ı
dola ı ı belediyece haklarında! Elektrik tramvay tirketinin ı kat buna mukabil de belediye- dava dosyası üzerinde yapılan yen Belediye memuru Mehın 
kan: ıi muamele yapılmıthr. • 

1 
imtiyaz mukavelenameıi muci- nin bu hatta otob~s. i.tletil':11C:-İne tedkikat neticesinde kadmın razi ile vurmuf ve elinden 

1, ) kalem yenecek maddesı \hince pek yakında Basmahane- müsaade etmemesını 11temıttlr. üç aylık hamileliğinin fennen mıştır. Mütecaviz yakalanar 
tahl j :l gönderilmittir. ye tramvay itleteceiini ve bunun 1 .~u taleb~ kartı ~afıa.!?'ket ve tespitine imkan olup olmadı- liyeye verilmiştir. 

7710 ev mazot dökülüp dö- ! İçin belediye ile tirket arasında mueucaelen k_omıse~lıgı .ke.y- ğımn anlaşılması için lıtanbul -
külmediii bakımından kontrol 1 tam bir mutabakat hi.aıl oldu- fiyeti belediye nyasetıne bıldır- tıbbı adli müessesesinden rapor Ecnebi hastanelerlnl 
edilmittir. 1 ğunu ve bu mutabakata &'öre Ko- mi

1
! ve bu husustaki belediye mü- istenmesine karar verilmiş ve Sıhhat müdürü bay Cev 

200 köpek öldürülmüttür 34 ak B h tram b t ta aaıını sormuttur. muhakeme başka bir güne racoğlu dün Fransız ve ltaly 
kiti memnuiyete rağmen dilen- nt • Kasmaktana ane umru·· .. kvay - .. a. Belediye ile tirket bu İtte de, bırakılmışbr. tanelerini tefrit etmiştir .. 

. • . ının on il onune t b. t bakat hasıl ettikle-
diklerınden belediye zabıta me- ·kadar olan k11mının Birinci Kor- ~m U: mu a • . . ----

1 murlan tarafından vakalanarak ı dondan geçirilmesi tekarrür etti· n takdırde l~omıserlık. şırketten 
sını yapacağını söylemiştir. 1 fakirler evine Rönderilmittir 1 v• • 1 b • . N f V ı Konak - Gazı Bulvarı arasında-
Mahkeme bu dileği kabul ede· 17 eski tartı aleti lOO kilo• ka- • kg~n1••t!~ naz ~.nundıçı~ alıa °" ki tasımda yapılacak ray ferşi-

ı:. h k 25 H a e mm mu~aa esı a ınması t 1.. . t' k ve vel .. 1 re"' mu a emeyi azirana çak et 841 kilo ekmek noksan ol- '· tf v• · tık ya 1 P anını 15 ıyece m e-

Maznun vekili de müdafaa· 

bırakmıctır. 1 .... · j ıcap e ıgını Y"7.mış • te göndererek tramvayların Ga-
~ dugundan ve talımata uygun bu- Haber aldınımıza aöre .;r. · B l k d s· · · K 

d 
v d .. d . . ... " y zı u varına ı:ı ar ırıncı or-

Rl•ım•••n•E'!::!IWl!İ!ll••11••Jrıl lunma ıgın an muıa ere edılmış- 1 ket Nafıa müessezat komiserli- d d · ·ı · · ·n veka" le-. • on an geçırı mesı ıçı 

1 HaJkevinde ı tir. iHne müracaat ederek Konak • tin müsaadesini iıtiyecektir. \ 
12~ h.a!vanda ruam ~üphe.si : Basmahane tramvay hathnı. Ko- Vekaletin muvafakati alındı-

TARAVETINI .. .. .. .. oldugu ıçın malleyn tatbik edıl-, naktan Gazi bulvanna kadar olan ğı takdirde fİrket derhal İşe hat- HOLYADAN DOôAN BiR CEMAAT ı 
Bugun saat 16 da koyculuk ve · ı d 3648 h 1 

• • k k b. d K 1 Am 'kanın G · al t• d Sa k. mıf, pazar ar a ayvanın pek az hır kısmın ray ferşıyahnı lıyara en ısa ır zaman a o- erı eorgıa ey e ın e -
17,3? da. ıtapıaray ve yayım muayenesi yapılmıt ve beledi- yaptıktan sonra faaliyete geçir- naktan Ba.ımahaneve tramvay it- ı vannah kasabasından yirmi beş kilo- Fransada Satpctriere da 
komıtelerı toplanacaktır. • • 1 ye mezbahasında 14372 bat bay- meğe hazır bulunduğunu ve fa- letmeğe başlıyacaktır. imetre mesafede hil1yaya benziyen bir dördilncü. yüz yılını kutluyor. 

Sa~t 17 de de spor tubeaının van kesilmiştir. cemaat kurulmak üzeredir. Bu hUlyaya olduğu üzere J.D. Rokfeller 

~~:eti umumiye toplantısı var-, 7 hayvanda hastalık f(Örül-ı Kançeşmede Parsa kooperatifi I~ veren de Henry Fordun ıa .. ke~di- rına rağmen bu yaşa ayak 
• 1 d'·.... •. • • b 1 d• b ......... sıdir. Bu cemaat en modem endüstrı ve Bununla beraber 97 Y'":mda _.., ugu ıçın e e ıye a,._.. arın- •

1 
. ... · l'k k -:ır 

• ca imha edilmittir. Ahırlar yz.ptırmak isti- ltlarecı erı aguceza ziraat m~emesıne ma 1 oıac~ tır. yan boş bir tulum gibi kırışıkla 
Amerl ka 'a . Otomobil kralının programı hır yedt-k 1 .• 1 . · u . "' • '" • yenin bir teklifi mahkemesi huzurunda al f brik ı1 ihti liken Salpetriere darü acezesın 

H b h • parç ar a ası yap masını va kadınlan lacak de 
Vaşiogt.,n 9 (A.A) - Ayan 1 ayvana t a çesı Şehir meclisi tarafından alı· Parsa zirai kredi kooperatifi 1 ediyor. Bu endüstri binasının etrafında yar şaşı 

meclis;ne silah imalatının milli l G oan bir karar üzerine ahırların müdürü bay Ahmet, reisi Meb· yapılacak Çiftlikler köy halkına kendi 1 vetlerini muhafaza ediyorlarınlŞ 
bl·r kontrole taA bı' tutulmasını 1 etirilecek vahşi hayvan- 1 kaynaklariyle yaşamak imkanını vere- recede ki bunlardan birinin B 1 muayyen bir müddetten sonra met, azaları Hüseyin. Mehmet, 
mutazammln bı·r kanun ıa-yı' hası 

1 

ıarl beledı.ye salın "', lacak_ lb b 'cektir. Fakat oyunlar ve tahsil de unu- zin başından tuhaf bir macera 
" şehir haricine çıkarılmaları ka- Kazam. ra im ve Hu!nünün tulnuyacaktır. Çünkü proje mektepler- tir. 

tevdi edilmiştir. Bu layiha Har· Belediyece Kültürparkta hır bul edılmişti. ziınmetten maznun olarak mu· le muazzam spor sahaları tesisini de Bu kadın 90 yaşında idareye 
biye ve Bahriye nazırlarına mılli !hayvanat bahçesi kurulmasına Haber aldığımıza göre bay hakemelerine dün ağırcezada , göz önünde tutmaktadır. ~ caat ederek mecburi yardım ha 

müdafaa için icap eden fahri- j ehemmiyet v-:rilme~ted!r· B.~ Ahmet adında biri belediye devam edilmiştir. FORDUN MüCADELESI istifade etmek isteyince tarave 
kaları inşa ve iştira etmek sa· ı maksatla beledıye şımdıden ~u· riyasetine müracaat ederek Mahkeme reisi. maznunlar- Otomobil kralı Fordun Amerika sen- dar yerinde imiş ki şüpheye d .. 
lahiyctini bahşetmektedir. Pro- ltün kaza ve civar vilavetlere gon- Kançeşme civarında münasıp dan Hüsnüye Kasabalı Dudu dikalar birliğiyle müthiş bir mücadele- mur: 
jeye birçok azası taraftardır. derdiii birer mektupla orman- bir yerde aharlar yapmak iste- namına 80 liranın verilip veril· ye giriştiği malumdur. Ford kendi 150 - Olamaz! demiş, yaşınız nı· 

larda köylüler tarafından bulu- d - · '1 bin ış· çisi arasında sendika tc<=kilini is- ğil. 

F d k 1 k 1 1 • ıgıni bildırmi11tir. d ·v · · b " raOSa a as er i nacak vahti hayvanlar~n z?'ıre 'f me •gını sormuş. maznun u ltemiyor. Sebebi? Ç~~ sendikaların 1 -Yaşım mı müsait değil .. -] 
. getirildiii takdirde deger fıatle Belediye bu müracaat üze· paranın Dıı~u öldükten sonra gayesi işçilerin vaziyetini ıslah etmekse, d 1 

Parıs 9 (AA) M.11" - d · · rine tetkıkler yaphrmag-a baş- d d ş k 1 · el yaşın nyım. • · - ı ı mu• 1 satın alınacağını bil irmıştır. ama ı e erci Mehmede ve• Ford 15 senedenberi, yanı sen ilmlar-

1 

ih . has kabul 
d f b k 1 • b' t bt• - · 1 l d b lam ıştır. d d k 1 b d.. .. 11 ._. • Ve tıynr taneye a aa a an ıgının ır e ıgme Bazı kaza v~ vilavet er en, '!· ril iğini söylemiştir. an ço evve unu uşunm~ ve ıca- .. 
göre tabiiyetlerini isbat ede- . lunabilen vahtı hayvanlar lzmı· B' d k•k••:"-:- · d Bunun üzerine mahkemece •ıbını yapmıştır. 15 sencdenberi Fordun mek için hüviyet evrakını gos 

· h k f 1 l t ır Ü an IÇl D e iş,..ileri her sene biı·kaç hafta tatile çı- mecbur kalınıştır! 
mıyen er ura e radı kendi re S(etirilmeie baş anmış !r. l Şekerci Mehmetle diğer baZl 1 ~ so 
sınıfı ile birlikte askere alına· Getirilmekte olan vahşı hay- Fena V.::Ziyette ı ı h kk d ,A kıyor ve işliyormuş gibi Ucretlerini alı-z· t k ya al ndılar roese e er a ın a ma.umat- yorlar. Ford fabrikalarının yanında iş- Pariste ahlak zabıtasından bir 
cakhr. Bu onun tabiiyetini ka· vanlar, Bumova ıran me te. . . . ları ahnmak u·· ... ere Ko··sc AL· ·ı · ·ı ı · · cf h t kk. · "'"' d ı · · da ·· heli 
t
. .h! AI . k . binde muvakkaten hazırlanmıt lkıçeşmelı caddesınde S 26 sayı- • :.ı çı erın ve aı e erının r a ı ve ern ısı 1 tiş m.a e eme cıvarın şup 
ıyen ı a etmıyecc hr. b l k i lı dükkanda Mehmet oğlu Saban met. Abdullah, bekçi Salih. için her türlü. müesseseler vardır. Niha- bir şahsı tevkif eder. Bu şahıs, 

B• h · ı • "' ı olan yerlerde eı enme ye mu- Al. k B h. . f ' . lb h. Ş b 1 1 . yet iş saatleri meselesi mi var? Ford ha az ş·u·pheli olınıyan bir kadın 
lr al enin azaiıg<J I bafaza olunmaktadır. ive ı arısı e ıcenı? e~n vazı- ra ım ve a anın cep erıne 

1 
H A tt b b r ld ... yette bulundukları Behıcenın ko- ve bazı ortaklara ait borç he· sendikalnrın ic;temeğe cesaret edemiye- ra almak üzere idi Müfettiş: 

Londra, 9 \A.A \ - Haiıe ~ıusıb slurd«: e baayveanaat ıgbımhı- lcası tarafından zabıtaya şikayet sap'arının kooperatıfçe kapata· ceklerl haddin çok ilerisine geçerek - Haydi bakalım, der. Beni 
za gore e e ıye a • ed'l · I la ·k· · d ak f b ·k 1 da h ftada 32 t · Selasie Kem briç üniversitesi 1 • • l f d ı mış ve suç u rın 1 un e Y a- 1 k ı d p k a rı a arın a saa ış esası- ediniz. 

1 çesını bu yı uar zamanın a aça- l 1 d ıp apatı ma ığının arsa oo- nı !.abu! ettigwini ilan etmiştir. 
b. 1· w. f h - - 1 • . l k" ın· •• anmıs ar ır. .f Herif itiraza kalkışır: ır ıgı a rı aza ıgına tayın cak ve her sene te am une ça- ~ , , - • .. , _, perah inden sorulmasına karar Simdi sendikaların ~?ğil, diğer oto-

d 1 • • 1 1 ? ..,, - Fakat niçin? e ı mışhr. lıtacaktır. Ai a ltavg 391 mı verilmiştir. mobil fabrikalarının etekleri tutuşmuş-
- PekAIA biliyorsun. tıtjnlzl Kemerde üçüncü sokakta oturan • '" ı , , - 1 tur. Çünkü işçiler haftalık iş müddeti-

kı tlh 1 tanberi tarassut ediyordum. 
~ İsmail oğlu Kazım, Osman · zı •m an ar devam ediyor nin 40 saata indirilmesini isterken iş I'-'----... ~----~ ..... ~.,._..,., ... --..~~~-----. .Mediha ve Memiş ogvlu Sabri ara- lzm·rdekı' 'lk k il d müddetinin 32 sa.ata indirilmesi Ame- Bunun üzerine Jigola şu· zar , , ı o u ar a son .. .. bul 1 

Milli savaşın bir kıvıl
cımı bir parçasıdır 

Yazan: V. KEMAL 
tmparatorluğun çökmesi, mlisk 'llilerin yurdumuza saldırması üzerine 

başlıyan milli savaşın bir parçası da ödemişte Hacı llyas sırtlarında atılan 
ilk kurşunla canlanmıştır. 
Bozdağ, Alaşehir ve Salihli cephelerinin teıekküllerini anla

tan bu e•ni yakında telrikaya başlıyacağu. 
Veıikaları hadisede geçen tahsiyetlerin canlı varlıktan olan 

bu eseri merakla bekleyiniz! 
Yaşanmış bir tarih otan bu tefrikamız, değerli bir kalemle süslenmiş, baş-

tanbaşa bir heyecan kaynağı haline getirilmiştir. 

'ısında ailevi bi sınıf talebelerinin mezuniyet rikan otomobil endüstrisinde muazzam sozu> uyor. 
, I ga çıkmıştu. Bu kavga sonunda . bir buhrana sebep olacaktır. Bu da For- - Bir fenalık yok ki, ne! ho 
Kazım Sabriyi tokatla dövmfüı ve imtihanlarına baş'anmıştır. im• jdun umurunda değil. O bilhassa sendi- diyormuşum diye bana söyledi· 

( Medihayı da si~e ile yaralamış oldu- tihanlar 15 Haziranda bitecek· 1lkiıları mat etmeği düşünUyor. Işte ciş- bü kendisinden para istedi.ın. 
ğundan yakalanmı~tır. çiden ziyade işçi taraftaru bir patron! Tabii! ......... -:-:;~ 

TELEFON : 3151 TAYYARE SiNEMASI 
1-100 S E N E S O N R A .. Dünyamızın bugünkü gid 'şine göre yüz sene sonra erişeceği tekatn 

•ve bunun avakıbını gösteren feerik filim. Görülmemiş mız.ansen 

2 
3 - logiltere kral ve 

kraliçesinin 

SiRK 
dekor zenginliği ..• 

Sovyet sinemacılığının yeni bir şaheseri 
ş·mdiye kadar görülen canbazhane fi. 
limlerioin en eğlenceli ve en heyecanlısı ·r 

TAÇ GEYME MERASI J geçen hafta vaktinde yetişemiyen bu fı. 1 

• a... bu hafta da ilave olarak gösterifecektır 

DI."KAT: FIATLER: 20. 25 ve 35 kuruştur. 

S ti • Her gün 4 ve 7 20 de SiRK 
eanS Saa eri: 5.35 ve 9.15 de Yüz sene sonra 

Cumartesi ve Pazar günleri 12.30 da: SiRK ve 
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~BE 10 HAZiRAN 1937 "fi.NI ASIR 

Fratelli Sperco N. V. Olivier Ve Şii. 
Yap A W L' il \.' ·ın ~)er · ı>aria fakülteaiııden diplomalı 

Ro 
uru cntası · I' • • ,. c • · LıMıTET Z & c- Dh~ tablplerl 

YALE NEERLANDAıs ,ec '·0
• Vapur acentası M KUM DEUTSCHE LEV ANTE LINtE emleket hastanesı dış tabıbı 

J\JNo PANYAsı HAMBURc BJR(NCI KORDON REES Mn7..afler Eroö-ul 
L.. Vapuru 10 h ' d v M ""IC.leııiyor y~ .. .. azırana ogru ARKADIA vapuru 11 haziran- BiNASI TEL. 2443 VE 
'-8ıırn., v iikünu tahliyeden son da beklenilmektedir • Rotterdam, Lllerman Lines Ltd. Kemal Çetı' ndagv 
ti.._, ·- ama ve Köstenceye yu"k Hamburg ve Bremen için yük ka-~ DRAGO vapuru 15 haziranda 

S\JıooN. bul eder· L 1 5 d 1 1 Hastalarını her gün sabah 
'r.. SKA. ORIENT LINIEN AMERICAN EXPORT LINES iverpo ve vansea an ge erek 

Ku Th 
"'-- s h' "'k çık kt saat dokuzdan ba,lıyarak S MP ANY ASiNiN e ı:.ıport team• ıp corporation yu araca ır . .4JMA. vap l Pireden aktarmalı seri seferler CRODNO vapuru 15 haziranda ı Beyler • Numan xade S. 21 

ltliıı doiru ~ haziran 937 de EXCALIBUR vapuru 4 haziranda Londra ve Hullden gelerek yük numaralı muayenehanelerinde 
~Ur vers, Rotterdam, Pireden Boston ve Nevyork için çıkaracaktır. kabul ederler. 

Sahife 9 

Ağızdan çıkan her diş 
Hayatın temel taşlarından birinin 
yerinden sökülmesi demektir fakat 

İçiıı ~Ve Skandinavya limanlan hareket edecektir. CRODNO vapuru 30 haziranda Telefon : 1921 
AA$ Yecektir. EXETER vapuru 18 haziranda gelerek Londra ve Hull için yük .. __ m::ı-ııı&iiiiıiı:iıliimııiiıılıiii-:ıi 
~ NE vapuru 14 haziranda bek Pireden Nevyork ve Boston için alacaktır. Sizi bu akibetten 
tı~ Yor. R.otterdam Hamh Gdy hareket edecektir. DEUTSH - LEY ANTE - Linie il 111 vikaye eder 
" Ve SJcan.din , • urg, •. - EXCAMBION vapuru 2 temmuz- SOFIA vapuru 10 haziranda Hususi muallim 

Yiik ~ avya lımanlan ıçın da Pireden Boston ve Nevyork için Hamburg, Bremen ve Anventen 
StRvıs ' hareket edecektir. ge?erek yük çıkaracaktır. ilk ve orta okul öğrenci-

Kua.!dARtTIM RUMEN EXOCHORDA vapuru 16 tem- NOT : Vürut tarihleri, va- 1 · ·· 1 b" -
Ar ~A. •m-ANY ASiNiN muzda PireJen Boston ve Nevyork erıne oze ır oğretmen 
'"-U JUı ı • · · h k ed k · purların isimleri ve navlun üc- istiyenlerin gazetemiz ida-

'-11 93
7 

&..il\. vapuru 16 hazi- ıçnı are et ece tır. >,ı ı.. tarihine d ~ bekl . Seyahat müddeti : retlerinin değişikliklerinden me- re memurluğuna müraca· 
• • ..., Muıi) Ceogru enıyor. Pire - Boston 16 gün suliyet kabul edilmez. atları. 

c~ Vt tiik ~a ve nova için yol- Pire • Nevyork 18 gün -.,i;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;--;;;;;;;,ı;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,...,:;;;;;;;~:;;,;;~~--====------.! 

1 
ıı-.,d,ı.; h uı eder. AMERtcAN EXPORT LtNES F ennı" Go·· zlu·· k 

'>datj d .. ~reket tarihleriyle navlun· The E.xport Steamahip corporation of için 
)tt k•b eıi:1t•k1iklerden acenta meauli- NeyYork 

D.ı, ul •tınez. EXPRESS vapuru 1 O haziranda 
d

00
"- ~fazla tafaili.t için ikinci kor- beklenilmektedir. Nevyork için yük 

... •hıni) v T-Lı · b" kabul eder. 
--.d, "1> • e "" ıye ınlUt arka- Se · Ma •ı• R · B t t'1 .. "-" 1l::..u rvıce n une om:naın ucares 

'İıııa .. SPERCO vapur acen· DURUSTOR vapuru 30 mavısta 
~ ınuıa.,_ t dil -~r. • e · meoi rica olu- beklenilmektedir. Köstence , Sulina 

'lt:ı.EF Kalas ve Kalas aktarması olarak 
~ ON: 4142/4221/2663 bütün Tuna limanları için yük ka-

Johmton Varren Lineo - Ü'V'erpool 

INCEMORE vapuru 30 mayısta 
Liverpul ve Anveraten gelerek yük 
çıaracaktır. Burgu, Varna, Kö•ten
ce, Sulina • Kalas ve lbrail için yük 
kabul eder. 

1<1ılak B Soc. Royale Hongroiae Danube 

' oğaz Burun hasta· Maritime 
lıklan b.' · BUDAPEST vepuru 29 mayı·•-ırınci sınıf •"' 

MQ• mlitahassısı beklenilmektedir. Bel~ad, Lima-
~. Yenehane . 5· . . B I sol, Budapeşte, Bratislava, Linz ve 
,,0 , 

36 
· ırıocı ey er 

E . 
Telefon 

2310 
Vivana İçin yük kabul eder. 

Den Nonke Midelhavalin1'e Odo 
Vı• c~ 

de'. 
9 
oztepe tramvay cad· BOSPHORUS vapuru 18 hazi-

sı 92 Telefon 3668 randa beklenilmektedir. lskenderiye 
1-26 (481) Diyep, ve Norveç limanları için yük 

kabul eder. 

HALKIN 
Sabıraıxlıkla beklediği 

ispirtosuz 
Doğrudan doğruya 

GAZ 
ile yanan her boy 

Petromaks 
lüks ı· b am alan gelmiştir, 

1( Halkımıza ko1aylık 
n-efaletle her şey taksitle verilir 

"' dunyanın e ·ı b' 'ki 'ki 1 • • ı· ... o e ı n sal!' am ısı et ve motosı el erını yen 
211sınd P ;tromaks lüks lambalarını NECiP SADIK ınajia
(l I an arayınız, 

a cılar: 156 -- Necip Sadık J)an1lap1nar · 

8~~~~et Demiryollarından: . 
k11ıı. 111 1 ış etme Alsancak atelyesinde bıife ve yeınekhane olarak 
llazarı ;ak üzere hazırlanmış olan mahal üç sene müddetle 

Cak s' · ~suliJe 17 - 6 - 937 Perşembe günü saat 15 de Aisan-
h 1 ııc1 · ı "Ç •e . ış etme komısyoounda kiraya verilecektir. Muhammen 
f Defık k . 1Dde Ilı ı ra bedeli 240 liradır. isteklilerin yüzde 7,5 nısbe-
b· uvakkat t · • · k i ır lı il . emmat yatırmaları ve işe gırmeye ınanı anun 
k a erı b 1 k Otııisy u unmadığına dair beyannamelerle ınuayyen va ıtta 
r ona .. d asız 

1 
muracaatları lazımdır. Şartnameler Komisyon an pa-

lS ha •nır. 5-10 1770 (999) 
111110 k azırao 937 tarihinden itibaren lzmir Banliyosunun abone• 
k• llrtları t "f · · S d" oy ist arı esınden Buca. Kızılçullu, Gazıeınır ve ey ı· 
edebil asyonları arasında seyahat edecek yolcular da istıfade 

ec"ktir T f · · d · ı l"d' • a sılat için istasyonlara müracaat e ı me ı ır. 
1800 (1034) 

p IZMiR 
aınukMensucatı Türk 

Şi•ketiıı~nonim Şirketi 
b Y -.rıı p erk ez ve Fabrikası : lzınirde Halkapınardadır. 
I< efiırrn& a rnuğundan At, Tayyarz , Köpekbaş~ 

11bot b .n., Geyik ve Leylak markalarını havi herı:evı 
ille eıı 1 · • nsucat •ma eylemekte olup malları Av. upanın aynı tıp 'J' •na faıktir 

l' eleton N~. 2211 ve 3067 
t- grat adresi : Ba. yrak Izmir 

HiLAL ECZANESi 

Şık güneş, p!ij, spor ve tayyare gözlükleri altın, nikel, bağa 
çerçevelerle kristal camlar, her yerden çok ucuzdur ... 

•D•ıt yıhmak artık bir kOllet deDlldlr, 
Zira D•Jrl kabili kıJal ot.n PERLO
DENT dl' macunu bu kOlletl ortadan 
lıaldırmı,ıtır. 

PERLODENT coıı ıre'lfl'ıll olduDu gibi, 
-.ıuilunuzu da aarinletlr 

• 

TURAN Fabrikaları maınulatıdır. Aynı zamanda Turan 
tuvalet sabunlarını, traş sabunu ve kremi ile güzellik krem
lerini kullanınız. Her yerde satılmaktadır. Yalnız toptan sa
btlar için lzmirde Gazi Bulvarında 25 numarada umum acen· 
telık Nef'i Akyazılı ve J. C. Hemsiye müracaat ediniz. 

Posta Kut. 2.24 Telefon 3465 

Dişlerinizi günde iki defa 
Radyolin diş macunile fırça· 
lamak auretile onlara tam 
bir ııhhat ve ebedi bir ha· 
yat temin edersiniz. Rad· 
yolin dişlerinizi sade temiz· 
lemekle ve parlatmakla kal· 
maz, ağızdaki bütün mik· 
ropları imha eder. 

DAiMA RADYOLiN 

S. Ferit Eczacıbaşı 

ŞiF A ECZANESi 
Fenni gözlük 

Sıhhi korsa 
Tuvalet çeşitleri 

Tıbbi müstahzarlar 
Dereceler 

Terınozlar. Amerikan. Duş lastikleri. Hulasa 
sıhhi ih t iyaçların hepsi her yernen çok ucuz 
ve daima mevcuttur. 

Vebolid su tasfiye cıhazlarının 
lzmir mümessilidir. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • • • • 
E Taze Tt>miz Ucuz ilaç ~ 
• • . . • • 

~ Hamdi Nüzhet Çançar ] 
• • . . 
~ Sıhhat eczanesi ~ . . 
• • . . 
~ Başdurak Büyük Salepçioğlu hanı 5 . . 
: Karş1sında : 
• • . -. . 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Fil Başı Çividi 

Türkiyede satılan çamaşır çıvitlerinin en eyisi ve en mükem• 

melidir. Sahipleri, serma esi ve işç feri ha lis Türktür. 

Baıı çivitlerde olduğu gibi içinde çaınasırları yıpratan mad· 
deler katiyyen yoktur. Müşterilerine senede iki defa hediyeler 

verir, ikramiyelidir her yerde satılır. 
Ege için umumi acentesi : 9 eylül baharat deposudur. Me· 

raklı bayanlara bilhassa tavsiye ederiz. TELEFON : 3882 

En Par 'ı k 
ZIYA 

Kudreti 

Daimon Elektrik pilleri dünyada tanınmış pillerdir. Daimon 
pili kullanan hiç başka pil kullanmaz. 
Umum deposu : Sulu han civarında 28 - 9 Hüsnü Öz 
Ödemişli. 



••• S i e 10 YENl ASlR 
---= 

.. Cebelüttarık açıklarında bir deniz har hı oluyor • '> 

• 
1 r il -

1 
• 

rı o 
S tada karşılnklı ateş· açıldı. öte taraftan dört devlet 
r arasında bir anlaşmanın esası hazırlandı 

llükümet tayyarelerinin 
Londra, 9 (A.A) - Royter ajan

sından • : 
Almanya ile ltalyanın adem i 

ı müdahale komitesine avdet etmek 
için istemekte oldukları zımanları 
temin edecek olan metin hakkında 
nihai itilaf hasıl olmak üzeredir .•. 
Şimdi yapılacak şey ispanya sula
rında yine bir hadise yüzünden ye
ni bir istişare yapılması zarureti 
kesbettiği takdirde yapılacak icra
at ve hareketi ifade için Almanya 
ve İtalyanın kabul edebilecekleri 
kelimeleri bulmaktır. Nihai me
tin hazırlanır hazırlanmaz Yalensi
ya hükümeti ile Salamanka ma
kamatına tevdi olunacaktır. 

Maamafih ispanyadaki tarafla
rın hattı hareketleri hakkında te
minat alınmadıkça metin ademi 
müdahale komitesine gönderilmi
yecektir. Şimdiki halde tasarrufta 
bulunmak kaygusuyle hareket va
zifesini ifa etmekte olan lngiliz 
torpito muhriplerinin yerine mü
sellah balıkçı gemilerinin ikamesine 
müteallik bir teklif tetkik olunmak
tadır. Kontrolün daha ufak gemi
ler tarafından şimdiki kadar mües
sir derecede ifa edilmemesini far
:zetmek için hiç bir sebep görülme
mektedir. 

r-, 

ateşi altında can veren altı Italyan zabitinin cesetleri Napoliye naklediliyör 
·~-

• .. 
:;. ~ ~ +:~ 



,_ BAZAN unut ...... 
ynX.., _ _;l k .... . - Karpuz kabuğu -•"'ll'l a e meg1n1 yeyor 

Act-. .. Yazan: Eczacı Kemal Aktq 
~cağu ~ yadeki ~n Vitamin llkırdısı çıktı çıkalı mey• 
ta,:; •n elline dönüyor. vaların kabuğunu soymamak:, kabu-

::... ~ ';::::..:::i:::,;:m,: C memleketı·mı·ze gelı·yor ;::::~:mı:~:::;ı:ı~:n!~ ~ 
..,,,,_ lllrdilıhrütJe: Erlıelı ,_ K i an o eliyle yemek kadar ay>p •• muaşeret 

_ B evoeı: K.an.ına ..arayDT: • usullerine riayetsizlik sayılırdı. Şimdi 
Kor" ~oeuk him? meyvayı kabuğuyle yemek moda olun-le,.,,: - A! Seyahat~ gider- 111 • • k•ı• A k · • tt• B k•ı • h t ca Lc;abetli sayılıyor. 

'-· n 1'ebe değil miydim? işte arıcıye ve ı ı n araya gı ı. aşve ı e ıza a Lakin karpuz bu i'?e ge~niyor, çün· .ı..;.. R•belikten sonra da doiiur- kü karpuz kabuğu r.ğız la değil aynk 

lte,,d·
0

• da fil.. $cqırdın galiba k p • d d b b 1 kt • altında daha faydalı , azife goruyor. 
frİ:'' topla kocacığım.. verece artı e e eyanatta u unaca ır Ayağının altına karpuz kabuğu konan .ı~~ .. e~ - Güzel ama fU köşe- istenildiği gibi diicürülüyor. 

'54111'.1 "eibari ki-? -:ı-
~ ••• Karpuz k•.buğu deyip geçmiyelim, 

1-- ~10 ° da •ana baba demi- Hı.caz H b. da memleketı·mı·ze gelmek u··zeredı·r 0 denize düşmedikçe denize girenler c1e iifJi Yi farrnUf yoğurtla ekme- ar ıye D3Z1fl yuvarlanıyor. Ama, yere değil yataia-
. fr1tet°":_ l~hi lrocacıiım!.. tstanbu1, 9 (Yeni Asır • Telefonla)- Hariciye Vekili, evvelce de bildirdi- za edilecek tlört taraflı pakt ile alaka- ve akşam treniyle Ankaraya gitmiştir. lnsanlı~ lle~de böyle içtima! bir 
~e .. evv'kıolaunk~tarbı!t.8?n. Hariciye Vekili Tevfik Rüştü Aras bu gwim veçhile önünmüzdeki ha(ta lkbsat dar olarak Jınridyc vekili B. Rüştü Ara- İyi haber alan mahafilde söylendiği-jtakun akidelen uzerine toplayan kar-6ili •• e sen ı a e ı ıyı la ·· B H"' · Ra b 'L puz kabuğu vitamin · · •• n. L~~du11 G · 'k d akşam trenle Ankaraya hareket et- Vekili B. Celal Bayar Bağdada ha- sın yakında Bağdada yapacağı seyahat- ne gore, . useyın gı ın .uu seya- • .nazarıyesme J ..... 

·~ • ıttı ten sonra a . t· reket edecektir. 15 bati, geçen şubatta Dr. Arasla ltalyan 1 vermemekte haklıdır. Hayatta insan illa çolr • • •· .. • • b • mış ır. le münasebetlidir. B. Rüştü Aras 
=~ daha ıor~;' ogbekmışıınb .11~ B. Rüştü Aras, Haydarpaşada vali, HJCAZ HARBiYE NAZIRI Haziranda hareket edecek ve seyaha- hariciye nazırı Kont Ciano arosında dilşürmek gibi şerre alet olmak kar-

11 ~? ıın a ayım, 1 e r .. d .. · l b" çok zevat tarafın • Milanoda yapılan mülakatta görüşü- puzun kabuğuna mukadder bir şey-
~ Ben kimim? po ıs ~u urıy c ır - Paris, 9 ( ö.R ) - Ankaradan bil- tinde kendisine ekonomi bakanı B: Ce- len meselelerle alakadardır. miş.. Fakat üstüne basanı sen-

91..... -L_:- Sen de bakkal Haaan, dan ug~rl~ıştır. Ank d A dirildiğine göre, Şarki Erdün hüküm- l:il Bayar refakat edecektir. u·· · deleterek dii.:ürdüg-ü vakit kendisi 
;::::e~ ff ·· · k O I B. Ruştu Ar.ıs, ara a, vrupa- Yine bu mahafile göre, B. ~ .. useym ~ 
":-İ.. ll .. ;•Yın, aaap unCZ? nın muhtelif devlet merkezlerinde yap- dan Emir Abdullahtan sonra, Hicaz C1ANO GEL1YOR Ragıbın Ankara ziyaretinde, birinci de benliğini kaybetmiş, suyunu salı-
._:d.,..,,.o'!, "!'!n!·· Ana, baba bır tığı siyasi temaslar hakkında Başve- harbiye nazırı da Ankarayı ziyarete ge- lstanbul, 9 ( Yeni Asır - Telefonla)- teşrinde Ankarayı ziyaret edecek olan vermiş, rengini atmış, ezilmiş ve kir
....... •iihin yal- kile izahat verecek ve parti grubundaılecektir. Bu ziyaretler Türkiye - Irak - Roma büyük elçimiz B. Hüseyin Ragıp ltalyan hariciye nazın Kont Cianonun lenmiş bir. kabu~-.h~lind~. İşte o.%&-

..................... !!: .. '!.~.... da beyanatta bulunacaktır. Iran - Afganistan arasında Yakında im- l bugün mezuniyetle şehrimize gelmiş ziyaret programı hazırlanacaktır. man kendı benlıgı ile çop tenekesınde 
.,._ Edirnede ................. H~d~d~;-~·;··"d;'bfü~d~"··~~l;i~'k"'y· .. ~·k·t~; ......................... j.·iJ;k ... ;~;;·;;~; .... ~e~~~ek sahasın~, dai-

•'iQ' ma düşen kalkanlar arasında bır taraf. 
ci •ağa~ istasyonu ve af eJı acılınca tan belin~ tutarak yerden ~~ veya 

F.:arı guzelleştiriliyor Sıhhi heyetin1İZ, Fransız heyeti sıhhi- T • • . . ~~:::di;=~. o!:e:: 
llaj d rne 7 (HuMusi muhabiri- -Battarafı 1 mcı Sahifede- kadar kaybetmiş olanlara mahsus bir 
'tal e1a) - Karaağaçta evvelce •ı t 1 • lstanbul, 9 ( Telgraf) - Vatanilerin çöp tenekesi vardır. Hayat bu .. Kar-

ldıiıoı bildirdi"'im kö E it· yesı e emasa ge mış devam etmekte olan gayri insani tah- puz kabuğuna basmamak gerek.. 
llae1aler k g y g rikatı neticesinde Antakyacla kanlı h4- ..... , ................................... . 

. ltza ursunda derslere mun· h d 1 d db 
1 

1 discler olmu§tur. Gelen haberler §U B • 
,, ;~n devam • edilmekte ve u ut arımız a te ı·r er a mıştır merkezdedir: enzın 
be•- gıtınenlerin ~endilerinden Vatanilcrdcn miiTekkcp bir kafile 

"lenen .. ı· b tertibat alarak ve maksat takip edeTek Fı·atlerı·ne zam mı 
bü onem 1 işleri aşara· s . d h 1 1 t b. k o·· ımu·· ştu·· r llltleri • · Urtye e asta !k an· 00 Jr ]•ili:)• 1tiçbir sebep vokken Antakyanın Can-ı_ ıçın gereken çalışma· y cık mahallasine taarruz etmi§lerdir. Bu l ) ? 
ta~' hararetle devam olunmak- Ankara, 9 (A.A) - Bugün Hilmi kendisinde mevcut olan malumatı küçük sıhhiye memuru ve seyyar mahalle tamamen Türklerle meskundur. yap ) ar• 
Çahır. Egitnıenler kursundaki Uranın başkanlığında yapılan Ka- bildirmesini rica etti. emrazı sariye mütahassısını hudut- Kafile silah:andırılmıştı. . . İstanbul, 9 (Yeni Asır_ Telefonla) _ 

fltlaları '- U mutay toplantısında Suriyede c;ıkan Ayni günde burada merkez hıf- larımız dahilinde bulunan köyler- Evlere dogru atcc: a,.,...aktan rekinmı-f.tn.f Kıymetli mumi - . -s :r···. • :r . Benz.in petrol fiatlerinin ucuzlatılacağı 
I)·". ettişi1t1iz General Kizım Veba ve hudutlarımızda alınan 'zıssıhha ikinci direktörümüze mu- de taram ... yopmak üzere yola ~ıkar- v_c

1
n bu ~ılahlı ha.~dut~~r evlen_ ~lhaık. de- hakkındaki haberler üzerine şehrimiz.. 

•rık ıık k f emniyet tedbirleri hakkında sıhhiye ayyen seyyar doktor ve Bakterioloğ 
1 
dık. Mahallinde işe başladılar. §t c etmışler ve uç Tttrk gencını ınce dcld kumpanyalar petrol fiatlerine bir 

D 81 
te tiş etmektedir. ve içtimai Muavenet Vekili Refik tefrik ederek mevcut veba serum- lki haziranda trenlerden inen ve varalamı§lardır. Bu açık taarruz ha- kuruş zaı 

1 
d K 

ır:- ~~ akşa.m aziz Generalimi- Soydam tarafından verilen izahatı larımız ve veba aş'ıcılarımızla derhal binenbrin muayeneye tabi tutul- reketi karşısında sabırlan tükenen Türk 
1 

b ntcl:'apmış ar ır. umpanhry~· 
-.. a.. l T I ] R 1 h d arın u usı ve :zam yapması şe ı· ı... ..1.uru ıle okul bahçesinde müteakip ruznameye geçilerek te - oros e ~cpresiy e esii ayna tah- ması tekarrür etti. Ayrıca u ut 1ıalkı mukabelede bulunmak mecbu- . d h d • t çünk· il 
"vy e t k 1 h 1 k d b" "k 'l Ü h · k h ka l ha 1 d Y l h · · de kal Rf.. • l den mız c ayret uyan ırmış ır. ~- il menlerine, Trakiyadaki siz anun ayi asiye An ara a ır rı · ettı c ç azıran a ·şamı eye- pı arı tesisine şan ı.. anız u- nyctın . . ~ı§tır. ·". utecavız er hükümet, hazırlayacağı kanunda, elde 
-•I 1'e 'kta Tıp fakültesi tesisine, yeniden beş dudun çok vasi olması dolayısiyle on beş kisi agır ve hafif $1Lrette yara- bul 11 tılin . . müb-
tid oı..~ .. di kalkınmalara kaza te§kilin, teşviki sanayi kanunu- büyük tefti~ler yapılmasına sijr'at- UnımııUı,.dır: Had~~!:. ~~!1!!.~H!~ • unan ma arın• S:. •ası lÇm 

~ &zere hazırlanmakta nun 30, 36 ıncı maddelerinin değiş- 1 • , A • ""·o· 0 -· -·--· ....... - ç ) 
ttL.,.}ili?'den bazı parçalar tiriLn~l'l:iıua ::tir fcn,..mn layıhaJarının ,petli motosikht alınarak aerhal sev- tır.~rle:.:;:gibndir~Türk ~kı, kha- Ol 0 panayıra 
•-...:~•lmı k ikinci müznkcreleri yapılarak ka- kolundu. Bunlarla köylerde ve halk l4 m ıı fiuane re et-
hna t •e endilerine bu üzerinde İQ daha rAbuk görülebiliyor. ler-e bir .on ven1mesini istemektedir. Çorlu, 9 (A.A) - Çorlu pa· 
L_ Usta ayrıca tenvı'r edı"cı· ı"za- bul edilmiştir. :ç ~ F Ista b tI t · B ı~- O 
qt R d h"I dd l d A · "h D bea' d "tib nınsızctı n t gaze esı, enı ...... nay111 buglln kapanmıştır. Ç Verilmiıt·ır. uznameye a ı ma e er en ynı tarı te er ıye en ı ı a- ld ~ k :J_t ·-· b" hab..._.J A t~ 

& M "f V 1 '"'l · k t k•IAt R }'"' k d N b" d a ıgını ayu.c tıgı ır enıe n a- ..n._ da hay"'anat ~ltı anrı em etı mer ez eş. ı a ve ren esu ~yna a ar usay ın en ada riikun iade edilmiştir. Muhtelif g11a •tuen panayır " 
~ly e ~y ıo~ra köylerine birer vazifeleri hakkındaki kanuna mü- de Derbesıyeye kadar olan kısım· 11 tl . l • 

1 
nda l ve eua Uzerinde mühim ahı 

.. ._ iıtmenı olarak dönecek zeyyel layı.hanın da birinci müzake- l d t db" 1 "tt•h olun cemaa er reıs en ara an top ana-

.... ar a ayrıca e ır er 1 ı az - raTc bazı tedbirler almışlardır, diyor. veriş olmuştur. 
~ ~~nçler b6yük bir rebi~~kışt~ ~- n~~kıınmbfilma~d~ak~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~ 
ille~·: ve gayretle yetiştiril· ca~~~utay cuma günü toplana- lier birinin ba~ına birer tabip kondu. lngiltere gümrük dıvarlarını 

°F.d~ nler. Ankara, 9 (A.A) - B. M. Meclisi- • Mücadele heyeti be§ haziranda d t•k k ld k • t • 
d ırne (Hu .. h b" . . d .. Fransız heyeti sıhhiyesiyle temas Şl•m 1• I a ırma IS emıyor .... ) • sus1 mu a ırımız· nin buuünkü toplantısın a muza-

.... ld ., 5 hh etti. Aldığı malumat ilk vak'anın 
l\tr "':"' arei hususiyeye ait kereye ba~lanırken söz alan 1 iye Sıhhiye Vekili Refik Soydarrı • yedi mayısta çıktığına dairdir. Has-
' &agaç yolundaki söğütlükte ve İçtimai Muavenet vekili Dr. timiz Resülayna vasıl oldu. ~etkı· ta adedinin on üç olduğunu Fransız 
e tehir • t . Refik Soydam şu beyanatta bulun- kata başladı. Ve Fransız heyetı sıh- I . . . .. . . 

lltL • 
1
,
1 a.•Yonu karşısandakı ı1·ıyyes'ıyl t t" ıeyetı 8ıhhıyesı soylemıştır. ... aal d muştur : ı e emasa geç ı.. y w k .k ld w 

air (Şeb· ın ır garaji yerinde - Miisaade buyurursanız cenup Ayni zamanda derhal hudu!;ıj.ize- l :'Phgımbz ~et 1 t! vi :ıc ~gı~z 
~. ır gazinosu) nun inşası hududumuzda Suriye dahilinde vu- rinde bulunan köyleri ve hudutla ma ~~at u asta ~gı~ ~ !8~1A -
,1:•rl~şhrılmış Ye gazino bina· kua gelen zatürreeli veba vak'aları alakadar olan jandarma ve hudut ~~!ın el gelen le Nrıy 1 ıs ana 

' ııt p • h hakkında arzı malumat ederek al- kıta;:ıtını vebadan haberdar ettik. ta ı tutu acak o an asturı er tara· 
r~Je azırlanmışhr. dığımız tedbirlerden de bahsetmek Bir haziranda Halep konsoloslu- f~ndan ?etirildiği ve Habur çayı is-

Londra 9 (A.A) - Avam kamaraaa endüstri encümenince ka

bul edilen bir karar suretinde lngiliz imparatorluğu memleket· 

)eri arasında mevcut rüçhanlı gümrük siyasetinin ecnebi devlet• 

)erle aktolunacak ticaret muahedesi lehine olarak tadili redde· 

clilmektedir. 
Ayni karar suretinde Ottoava anlaımasını kıymetten düşüre• 

YENl iSTASYON istiyorum.. . •w• ğumuzdan aldığımız maluınatta tı~m:tınde g~~en sene §Uhatı;ıdan 
°F.d' YENi BULVAR 30 mayıs 1937 de Urfa valılıgın- zatürree ~eklinde veba mevcut oldu- ben böyle tek tuk vukuat olduguw ve mamışhr. 

de1a) ı~e, (Hususi muhabirimi:ı- den gelen bir telgrafta Resülayin ğu hakkında makarnalı resmiye· ~u?un yavaş yavaş yukarıya dogru Bu karar •uretini 120 muhafazakar mebus imzalamıştır. 

bilecek ıekilde her hangi bir tavizde bulunması da kabul olun· 

~ Lv~~ harici k~mı ~nu~n~ ~~~~e&~ıar~~~nm~Qm~al~~nı~12mu~~ıntıbl~i~~nili~clh~~um~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~7~~~ 
•ta ikaı l da salgın bir hastalığın zuhur ettı- tan 11 inin öldügwünü, vak'anın Su- za yaklaştığı merkezındedır. -Karşıyakada bı·r J Kasabalarda '•aıı:. • edilmicz olan Ka· b'ld" .. F h hh" · l h ,._ ••ç, Yen' • Y ği ve takibata devam ettikleri ı ı- riye hükümetince 27 mayısta ög- ra.ns~ eyeti 81 ıyesıy e e-

.._luıı · 1 ıstasyon binasının riliyordu.. renildiğini ve 23 mayısta başlamış yetlerımız her tarafta temastadırlar. d ) Elektrlk latlhllk resmi 
llliry0ı~~·~•bnın da Devlet de· Ayni gün öğleden sonra aldığımı~ olması muhtemel olduğunu ve ın~- Bütün tedbirler alınmıştı.r. Bunun- sta yapı ıyor muatlretl 
)ll iç" d 

1 ıdaresi tarafından bn bir telgrafta bu hastalığın zatürreelı cadele için Şamdan iki doktorla hır !.a beraber işin vehametı daha za· • r • Elektrik ve Havagazı istihlak res-
llı._ ... :~bt: yapı:acağı haber veba olduğu ve bu yüzden şi~diye çok mualecenin gönderildiğini bildi- ıl olmamıştır ... Bugü~e Jt:ıda:. hu- Pazar günü va ının mine dair olan kanunun G. fıkrasa-

8-- r. kadar on beş kişinin öldüğü, Vıran- riyordu.. dudumuz dahilınde hiç hır k?yde başkanlığında temel nın tefsiri hakbndaki hükümetin 
11 1•pı... sehir ve Haran kaymakamlarına da Kezalik Urfa vilayetinden bir ve hiç bir yerde şüpheli bir vak a ve atılacaktır teklifı· Kamutayın ilgili encümenle-•t b .. ın etrafım kuşatan ~ b"ld" dk. Ç k 
" ıu ti bu hususta malumat verildiği ı ı- haziranda aldığımız malu.ına~ta e~~rey~ tesadüf etme i 0 a.ı:.u rinden geçmiı ve ruznameye alın-

,,.,. re e buranın manza· F l l n edıl k b d da t••aduf .l'L. f ı b. ı l.. ...... ı bo rildi.. ransız ara vaki temas netıcesı - ır ı un an sonra ...... Karşıyaka gençliğinin mUhim ı.ııti- mııtır. Hükümet bu te sir ta e ıy e 
""qa b ıan tahta perdelerle O gün pazara tesadüf ediyo:du.: de hastalığın veba olduğunu kendi- ~i~esin .. 'V_e .hunun. iç~n .de her yaçlarından biri olan stadyum mesele- nufuau on bine kadar olan kasaba-
dırıt1n •ralcaların ılmdiden kal· Biz 31 mayısta apğıdaki tedbırlerı lerine bildirildiğini öğrendik. turlu tedabir ıttihaz edılmıştır. si de C. H. Partisinin deWetiyle halle- la~da res~mden isti~na edi~n e~e~· 
ı_ .. d •ia Ye ı' t t aldık:.. lki haziranda dört emrazı sariye (T e~ekkür ederiz. Sesleri .. ) dil . _.i_ trik aarfıyatının ıumul daıretının 11 .. • •• s asyonun e ra- 1 ış~ 
"• 2Utel bı"r b 1 d Evvela Urfa ve Mardin vilayet eri -- m ·Karş kada . d ben" yap- tayinini istemekte idi. Kamutay 

oet· . u var mey a• h. l · B k • ı h k A Parti ıya epıy en • ıralıne· b dahilinde Diçle ve Fırat ne ır erı ara- eş atı ma umu • . . . d Osmanzad iktısat, maliye ve bütçe encümenleri 
ge aılanmışbr. sındaki hududun umumi hıfzıssıh- tığı tetkikat neticesın e, . e bu hususta ııpğıdaki tefsir fıkrıwm 8a b k ha kanununun 55 inci maddesine mevki.inde banyolar karşısındaki sa- kabul etmişlerdir : 

ş a anlıkta istinaden derhal kapatılması e~ri- • K d.k hanın stadyuma elverişli olduğunu gör- c:2442ıayılıkanununbirincimad-
t . ni verdik •• Ayni zamanda hudut uze- idam hükümleri amutayca tas ı müş ve burada stadyumun yapılması desinin istihlak resminden istifade 

• A .. ı ayınler rinde u_mum~. t~kay~~dat yapıl~ası 1 d için lhımgelen hazırlıklannı yapmş- edildiği (nufusu on bine kadar olan 
lt~ ~a, 9 _ ve sıhhıye mudurlerının hudut cıva- edildi, hüküm er inf. 3Z . e iliyor Stad . . malzemesi ta kasabalardaki elektrik arfiyatı) ~ .... di~lttör Ba bnkanlık sicil ve da- rında bulunan köyleri dolaşarak tır. yum proJesı ve - .. l . ezk'"' dd . D fık 

... et ,.. nıunvinli-. f" hh l ve • • • • • , 1 cum esı, m ur ma enın • • 
~ o. Lltif, n . gıne t~r ıa~ ~~: mevcut sı iye memur arını~ . . • • .. • •. .. mamen hazır anmıştır. rası hükmü ve resme tabi bir ma-
~-:- l'ı.t rne...... :şrıyat direktorlugu icap eden doktorlann da bu ış ıçın An_k.·ar .. a, 9 ( Hususi ) -,. Katı!·. ı den Develı osclu Mehmedın olum önümüzdeki paznr günü saat 16,30 da haldeki umumi -bekede alınan ce-
.. 'Ut b\ · ·••Ul'lugu · b · · · d l bk edı 1 1 bakk :ır-
l'll ~ ~Virli i na ıç akanlık hu- derhal harekete getirilmesı emrını en o um ~~zasına ma um I cez":ıına çaptırı ma arı ın- ilbay ve parti başkanı B. Fazlı Güle- reyan hariç olmak üzere nufusu on 

P taylll !cli~e:mur~rından B. Ka- verdik.. le~ Aktehırı~ Meydan .. maha~- d~ı k.ara_rl'!"' Kamutayca .. ta•: çin başkanlığında temel atma merasimi bine kadar olan. yerlerde gerek hal-

i• llti..1erdır, Ankarada da bilumum makama- lesmden Seyıt Ahmet oglu H - dik edılmıftır. Kararlar dunlW ıla kt T 1 tma . . . kın gerek sınai müesseselerin ten-

t•k d k b h · ı "ld "I" asına A • • yap ca ır. eme a merasımının , S I J ~, tı rcsmiyeyi haberdar e ere u u- ıeyın, tatı en o um cez resmı gazetede İntiıar etmıştır. 
1 

k b. k·ıd 
1 

. . K viratta sarfettikleri veya muharrik 
"•ı .. 11 a harbı susta memurini aidesini müteyakkız mahkum edilen Babaeıkinin C~n- idam hükümleri infaz edile- para . ır şe 1 e ~ ması ıçın arşıya- kuvvet olarak istihlak eyledikleri 

••ine bulundurmalarını rica ettik • gelli köyünden Mehmet oglu cektir. ka parti kronun yonkurulu hazırlıklar elektriği istihdaf etmektedir.» 
~. 9 Para mUklfatı Ayni günde Paris beynelmilel hıf· Murat, katilden ölüm cezasına yapmış ve davetiyeler göndermiştir. Kamutay batkanının hava 
~'11..a .. i3tiltıiı haı-karnutay bütçe encü- ~ssı~h.a ofisini haberdar.edere~ ken- mahkum edilen Bozkırın Kınık iş kanUnU Merasime bütün halk ta davet edilmiş- kurumuna yardımı 
lb...~lı \le1-n __ h~ nıaluUerine para dılerının bu hususta hır malum_a~- köyijnden Ahmet oilu Mehmet tir. K kan 
~ ~klıf ~~~ hakkında bükü- ları olup olmadığını sorduk. Hancı- Ali, kardetini öldürdüiü ıçın lıtanbnl, 9 (Telgraf) - it Stadyumun inpsiyle gençlik, Karşı- ~v~ B . .::ı:::~ Rer:~': 
~ ~l~. olduğu kanun pro- yevekaletindenricaettik •. Suriyehü- ölüm cezasına mahkum -:dilen kanununun tatbikatına ait teı· yakanın arsalarında top oynamaktanlrefikaları, 937 - 938 senesine ait hava 

1 ~ esini bitirmiş ve pro- kümetinden bu hususta malumat al- Kilisin Kara Ali mahallesınde!1 kilit, Temmuzun ilk -Anlladea kurtulacak ve modern bir atada kaVU§- tehlikesini bilen üyelik verimcelerl 
~ teklifi veçhile aynen masını istedik.. Ayni zamanda ve- Mehmet oilu lımail ve Muradı· 5 ... 

· kiletiniz Halep komoloeluğundan_ngin ~-karin: itibareD faalirete sreçecektii'. mV1 olacaktar. A1m 500 liravı teslim etmialerdir. 
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ı ... meieler hararetlidir. 
Diğer maddt ler n vaziyeti 

Pamuklara 
normaldır 

Şehrimiz ticaret vr. zahire borsası tara- senenin b u h:ı!ta!ana ait borsa bültenin- ıatıc.• zuhur etmemiştir. . 
fmdan 1 ai. 7 / 6/ 937 tarihine kad~r neş- 1 den borsada 5.25 ile 6,7~ ar~sında fi-ı Pıyasa 11cak. alıcdar ıştahlıdır. 
red ;lmi' obn ı;ünd elik satı' li . tclerine atlerle 11652 çuval muhtelıf bugday mu· P~MUK ÇEKIRDECI 
nazara~ son b ir ha~ta. i~nde c~r ~y:ın amele. i yap ıldığı anlaşılmıştır. ... Muam~lele~ tabu m~~raaı~da cereyan 

, ' · ı-u·nu .;;u'e hu"'la'sa o~hilden lzmire fazla mıktarda bug· etmektedu. Pıyasada komelı mal alıcıla-ec.;.c n m · ..., mc .. cnı:ı ye. .. ., .., ı. 

d · ı · ·· . d:ıy O'önderilmekte olması hasebiyle pi- n vardır. 
c ım~..r. ,,,. u 
C..ınsc .. r··'·' 1'' '· 1 'J' ,, ., ,.,..,. ya~;:u:!a az ço!; şişkinlik hasıl olmuş ve bu 

. Mulı. h!i !tav 5 0 , 7 ç;ıı•.ıt 5 .flO 6 50 eebeble de fiatler biraz gevşemiştir 

1 

e'>J ,, 3 .50 3 75 Ek~ t ı a mo.har üzerine az çok muamele tadır. Alıcı vardır. 
,. aıoa al h 

/'a 1ll a 585 ,, 4.23 4 ,25 olmuş i5e de 5.di mallara ıc ı zu ur ct-
k d p· akin ·· ·· 1 b Mevsim icabı yap ~ğı işleri her gÜn 9 ·• 4 00 4 00 meme tc ir. ıyasaya s gozuy e a- h 1 

kılıyor. biraz daha genişlemekte ve araret e:n-
Ak • rııı 37 .. 3.30 3.30 uka d 

ARPA mektcdir. Son hafta satışları y rı a 
Susam 937 .. 15 15. 75 
Pamulı m•ıhle/ıf sı9 ba ,va 31 ('O 41.50 Son hafı" içinde borsada 3,5-3,75 işaretlendiği vcçhile 50 • 55 kuruş ar.ı-

" çekt1dEği 50,5 ıon 3.25 3 25 kuruş arasında fiatlcrle 893 çuval Uşak sında fiatlule c11i ton kadar toplanmıf" 
f(eoeb 57 ,. 2'75 2 75 malı çakır arpa muamelesi olmuıı başka tır.. . 
Vapa[fı 26232 kt10 50.00 55 CO nevilerden mal satdmamıştır. ! Geçen hafta 50 - 5 3 kuru! arasında fı-
Palamul mnh. 2907 kental 240 260 ! Geçen hafta 3,5 dan 520 çuval yerli, atlcrle on dokuz ton yapagı satışı ol-
Nutda uıcu 206 çuvat 4.00 4 .00 4,4375 den t 35 çuval Uşak ve 3,5 • 

1 
muş ve geçen senenin bu haftasında 32,5 

Ç. üzüm 2274 .. 5 00 19.00 3,375 kuruştan t 522 Uşak çakır ki ee• 1 ton muhtelif yapağı 45 • 66 kuruş araaın-
BUGDA y man 2 1 7 7 çuval arpa muamelesi olmuş- J da fiatlcrle alınıp satılmıştı. 

Son hafta içinde borsada satılmış olan tu. 1 Piyasada alıcı vardır. Arzedilen mal-
b ... d ı evi üzerinden mıktar ve Geçen sene haziranının birinci haftası lar hemen müşteri bulmakta Ue de fi .. 

ug ay arın n h b 1 I · b ti b' -
fiatlcrinin ıu §ekilde olduğu anlaşılmış- içinde borsada arpa üzerine iç ir mu· at er geçen ~eneye nıs e e ıraz aşagı 

YAPACI 

KEPEK 
Satışlar normal bir vekilde yapılmak· 

Mıs ı •a11 

tır : amele yapılmamıştı. \görülmclctedır. 
Şışlideki küçük ev, sessiz bir so.ı metre Öt"Cle çok rahat olduğunu Nevı Çftval az f()~ ı !937 mahsulü arpaları~ hi? bir ncv- ~iiatc~lik ~iya"."lardan ~lep v~uu 

bahar yağmuruna bürünmüştü. Ve ben herkesten iyi bilirim .• Şu halde, U it t ll 1036 5 5 inden henüz piyasaya küllıyetlı mıktarda halındc fıatlcnn bıraz daha ilerlcmesı ih-
ale h .. " -- d " · · ara duvara vuramaz tabı··ıı.. şa set ma at · O 6·25 ı f-'- ı· k t1·d· ş· d·t·k · 1 b"" b. şamın uznu ı~,ın e, ona unutsız- k 1349 5 2S 6 50 ' mal arzcdilmemckte ve ge en u ..,. telek tima ı uvvc ı ır. ım ı ı ış er ta ıı ır 

k kad h 1 d Fakat daha k • · b' " vumuşa " · · · K hald d k ,. lik verece ar ten ;ı ge iyor u. uru, aırurane ır ses- it it 2631 5 .00 6 25 1
. partiler yerli ihtiyaçlar ıçın estanc pa· c evam ve cereyan etme tcwr. 

Spor haberleri 
•••••••••••••••••••••••• 

Vahap 
Ha vr' de bjr kulü· 

be giriyor 
Verilen bir habere göre le•• 

panan Altay kulübünde seıır 
lerce sağ iç mevkiınde oynıY•0 
Vahap, Rasing lıulübünded 
ayrılmak üzeredir. Fransız fe• 
derasyonunun verdiği bir k•" 
rara göre Fransız takımlarınd• 
ancak üç ecnebi oyuncu oyoı· 

ya bilecektir. k 
Vahap tabiiyet değiştirıııe 

suretiyle bu kulüpte ka ııı•fl 
'· kabul etmeyince, mensup O· 

duğu kulübü kendisini başk• 
bir kuliibe ciro edecektir Ş ııı; 
dilik Vahaba talip kulüpl~f 
arasında en fazla para te~lı 
edeni bir Havir kulübüdür ve 
25000 Frank teklif etınişti,r 
Anlaşma o:ursa Vahap Havr • 

gidec~ktir. 

Semih 
Pariste bir kulübe git~ 

Galatasaraylı koşucu Seıııibı 
tahsilini tamamlamak üzere 

Parise gitmişti. Sene'.erce ı:.~~ 
kiye yüz metre rekortmenfıS"1, 

P '510 
muhafaza eden Semih arı CI 
atlatik kulüp'erinden (P. U 
ye dahil olmuş ve antrenın•0" 
larına İ>aşlamıştır. • 

Semih, atili itibariyle iyi. ~'. 
atlettir. Muvaffak olması ıb 
mal dahilindedir. 

irfan 
Rekorunu elimine etaıife B 1 be be ka le iki darbe daha çınladı 1. " af'şt " · b · ı PALAMUT unun a ra r rısının seya- V: k(I S007 l zarı zahirecilcri tarafından mu ayaa edil-

hate çıktığı ilk ak~ değildi. !..in- Korkusu §İmdi kudurmuşluk ha· Bun~an\ir hafta evvel ise borsada ay· mcktcdir.lhracat için mübayaa edilmekte Son hafta içinde bonıada satıl'.'"' çaıışıyor 
san olacağı bilmez ki.. Yakında lini almıştı .. Bir mücadele tavriyle ni ncvilerden 3877 çuval buğday 5 ile olan Uşak mallannın piyasası ise şimdilik olan palamutların nevi, mikdar ve fiat- r-
kenidisi' de hareket edeceği için, bir ayağa sıçradı, yatak odasının kapı- 68125 kuru• arasında satılmış ve geçen 3,5 kuruş olarak tesbit edilmiştir. Arpa- lcri şöyledir: Londranın Kem briç ünive ~ 

·· J k k ·ı h. t · kı sını s:ddetle açtı, elektrig" i yaktı. • • · d k' h r T k 65 3 385 460 sitesinde tahsilıni ikmal etıııt gun evve er e aşçı ı e ızıne çı - ~ •••••• •••••••••••••••••••••• ••••••••••• . • nın kat'i piyasasının önümUz e ı a ta ırnn o 
za yol verdiğine ~imdi pişmandı.. Karısını sarı~ın ~çları arasında 1 Sadece «Mediha! Mediha! •. » Di- içinde tesis edilebileceği alakadarlarca Tırnaklı 29 250 350 üzere bu!unan irfan, ge~tlO 
Onfor yukarı c.dada olsalardı, sükut yastığa dayanmış J;ıı~ halde görme- ye bağırmağa cesaret edebildi.. tahmin edilmektedir. Kaba 643 275 360 hafta kendisıne ait olan g~ 
bu kadar kesif olmıyacak, havada bu ğe ve şikayetlı ~~mı duymağa ha- Dışarıda rüzgarın iniltisi ona ce· ı BAKLA 1 Rcfüz 1582 240 260 rekorunu kırmıya teşebbüs.t~i 
kadar husumet hissedilmiyecckti.. zırlanmıştı : Vakittir, ~u~I.. Ken- vap verdi yalnız... Son hafta satışının aliVTe olarak kilosu Yekun 2907 m.ştir. Londra üniversitelı e 

- Ned~ı:r'ey~ ne kadar özliyorum, ldini yorma!... F'lkat hıç hır şey 1... Ve bir kaç sa~iye içind darbe~er 4,25 kuruştan 585 çuvaldır. Geçen hafta 1 Pal~mut .piya~a'." geçen haftaki duru- arasında şam:pyon paves~ıı: 
tuhaf degıl mı 1.. Geçen sene de am- insandan eser yok .. Yatak bozul- tekrarlandı ... fntızamsız .• Muhterız, ayni fiatle yalnız 4 çuv"I hazır bakla sa· munu oldugu gıbı saklamaktadır. çıkan irfan rekorunu elıııtl~,. 
casınınkilere misaFrli~e gitmişti 1 ~am'1~:·. O?a .a~ız~~a u:ı;uy_~- ~onra. ~srarlı v~., dev~~:.t;pkı o~- ıı'ı:nıştı. G..;en senenin bu baltasında kc-ı . ÇEKl~EKSL~ OZOM ederse Avrupa rekoruna ya~ 
man hiç umurumda o maınıştı · bil- 1 tağm altına baktı garderobu aca- dah - faz! ~ - - d· - · .. ~ı...t 1 ,. - 1· - 1• ~?O 1 ...... ı ı...ı,ı , 4 25 Bol'!!& nC§nyatına gorc 1 ila 7 / 6/ 937 l;ı•mı• olacaktır. 
" -' ! 5e be kaJd • · · ' ak l lb' l ~ kJ d B" . a a uy urmaması 4,375 kuruş arasında fiatlcrlc muamele tarihl~rindc borsada ZZ7-4 çuval Urum ,..... "< 

""''" .. r st ı g ım ıçın mem· r a,ı mış e ıse erı yo_ a ı.. ırşey için karısının ısrar ettig"i gibi. G d h iki ı 15 19 k d ı Bulgar d b ·ı fakat b - ı .. -- k k 1 Sad • uktu · · · K • olmuştu. eçen ve a a evve sene e- ı · uruş arasın a satı mıştrr. 
n.uknı·-~~d ue.. u ~" e - yo d .. ' b~ceb. sog Fakaıçet?sı.. k u- ı -Muhakkak odur .. Tam onun vu- rin bu haftalanndaki satı ,lara rağmcnı Bundan evvelki halta içinde ise 5 -
Si ıgını uyuyorum.. ran er gı ı ır şey.. ınsan or- 1 M dd. b. h k k t b H' M"llA k 1 . or 1 d k nl k k" I • k d . . .. 1 ruş arı.. ;ı ı ır " 1 a u.. ıç son hafta aatı~lan gev§Ck olarak cereyan 18.5 kuruş arasında fiatlerle 1 762 çuval ı ı ta ımı ge mıy 

.. şh o.lasınbaınk daraD.~ l~şebalerıne uTncak aıma uş~rod.. d"' d '. te hayali değili.. Eğer bunun bir ha- ctmi,tir. üzüm satdmıştı. fyle 
§Up e ı e ın ı.. ıger am arı e rar mesaı asına on u ve yalet oldug" unu sanabilseydim . . . . k lzmir Fuarı münasebe 1 

, 
Yak - t d · d ç·· daha rah tç f ldı • 1 ihracat ıçın mal mubayaa cdılmcmc • üzüm piyaoası •on hafta içinde de gc- Bulgarı'stan. Tu"rkı"ye ını'IJi t• maga cesare e emıyor u.. un- a e ne es a •.• k k caktım ı 80 k t bol · · 
kü k ) k h k k t Ha a1· b d ti T or mıya •• ~re e • ıspır- te ve y•pılan bazı muameleler spckülas- çcn haftaki durumu aynen muhafaza ali 

aranı onu em or u uyor, - Y ı, u ave er.. ama- to su kıymetli kararsızlığı veriyor. 1 . bul ak d B k ı . . . . . .. . . kımlarının lzmirde karşılaşıııdı· 
hem de himaye ediyordu .. Sessizliği miyle hayali!.. Ne İse, sinirlerim da- ı K. k . . . " d yoncu ara aıt u_nm ta ı~ .. u ma • etmıştır. Fıatlerde hıç bır degışiklık ol- etrafında bir teşebbüs var 
bo k . . h · · . d. . . onya şışesını agzına ayıya satla temmuz ve aguştos teslımı mallara O .. k . h. 'd • 

h
. zm.~ ··ı~· ıstemıyorddu .. b'.avkaşçad h' a_.ıyı şıml ı .. AMrtıed~ltedavıBeede?ıdl~- rak, bir hayvan içişiyle boşalttı. Göz- 4 25 kuruş alıcı varsa da satıcılar 4,375 malm.ışdvc zbum uru_m~akvc ır. •.sa~ ı a· Öğrendiğimize göre bazı l~O 
ıç guru tu yapma an ır a e cegım on arı... ı ıa ve n ız ı- kapaklan altında 1 1 'd • • " . lrc crı c mu ayaata ıştır ctmiştır. bep '. erden dolayı bu nıaÇl 

k d d a ev er ve mı e k•ıruştan aşagıya mal satmak ıstememck-
onyak doldurdu ve bir yu um a vacımv.ın başında ~k iyi anlaşı- sinde bir burgu duydu d' 1 ş· d"t•'- . d . tikr k M<vsimc nisbctle piyasada sükunet yapılmasından sarfı nazar edı' 

·ı· "b" · · d' d k Ned d · · 1 · ··• tc ır er. ım ı '"' pıyasa a ıs ar yo • . ti d ı aç .gı ı.' ıçıver ı.. . . . . . yor u .• en sonra an sınır erı- j Masa üzerine koyduğunu san· 1 mevcut olup fıa er e son halta içinde miştir. 
Şı:"d~ daha emruyetli ıdı. Hafıf- me dc.kunmağa. ~şladı .•. Ve tavır- dığt şişenin yerde parça parça kırıl-, tur. MISIRDARf kuvvetli bir istikrar ~rülınüştür. d 

çe guldu.. lan da .. Ve geyınışı de •. Ve her hal- dığını sarahatle duydu Nefesi hız- H f t __ ,_ d - ti d... . UMUM! Pı Sunderl.an 
B d 1 d fi · · J • d V · · · d V h h Ji~ ·• ata sa ışı yW<an a ııarc e ıgımız . h•J• . .. .. 

- ura a o .say ~· şu ~e s ıspır- erı e.. e geyınışı e.. e .. er a !anıyordu .. Hiç şüph siz içinde nik- ibi kilosu dört kuru tan dokuz uval· Y cnı mahsuller a a pıyasaya dokul· cıl 
toyu rahatça ıçemıyecektım .. Bana lSonra, haber vermeden mutahassıs binlik do" kt B"tü b 1 b ' g _ . ş ç jmediğindcn işler azdır. Haziran ruha- ArJ·antinden iki oyun 

· ed k d kt 'h t1 . l 1 d k la b 1 B gaca ı. u n un ar ır dan ;barettır. 1 . h 
sıtem ece , o or nası a erıy e o tor rı uraya çağırması .. e- ruyadan ibaretti. Geçen seneden M d 1 1 . d h k ıyctlerinc doğru iş cnn ararctlcneccği celbedı"yor 

k ktı Zat d · · k h ed - d od · ısır nı muamc e crın c ararot yo • J k d. 
canımı sı aca -· en aıma canı- nı a v en, sı"!tlra an, pur an beri k d 1 " .. ka kuvvetle tahmin cd me tc ır. •·O' 

k 1 N ed . 0 H d h. ba o a ar şey er goruyor, o - tur .. işler gevşek olarak cereyan etmek· l B 1 ·ı k 1 " 
mı sı ıyor ya .. er eyse, saat mahrum edıyordu.. em e ıç - dar .. "lt"I d d k' . ih . . . ABD SOKULLU u sene ngı tere ra 0d 
on biri çalarken, odasının ara duva- na itiraz etmemekteki dikkati 1. Bu j Agurdu u er. d~!"1 yor u. dı ... L _ tc ".e ıdçil tiyaçlar içın 3· 75 kurut fıat pasıoı kazanan Suoderl'ı r 

k N h . k ra uvara ın ırı en yem aroe- tcklıf c mcktcdir - tl ' 
rına vuraca tı.. a ışte, su yanı ba- tatlılık bile insanın caruru sı ıyor- 1 . k. k b I . ih • N V k" l" Ç t' L" takımı yeniden lıazı oyunC ,~ 
şımdaki odadan .. Yatmak vakti gel· du .. Bereket dünden beril •. Hal hal er o~ah. ınh ark.k a. uh etlmıyenBsadr 1 AKDARI • e 1 l . e lll n.aya 1 Ik' oıı• 
d .• . . b h t l cak B ak ha ive mut ış a ı atı atır attı. u ~- Son h:ıfta aatıııı 3 30 kuruı fıatle 37 DA. afı 1 . . Sah'fed satın a mıştır. ı <JY d"I• 
ıgını ana a ırata tı.. u şam !.. f d. 1 · k d d · · -"""'!llar mcı 1 e- Ar1'aotinden getirilmekte ~. 

duvara iki dda vuruldui!unu duy~ Oburca bir kaç kadeh ispirto yut- daı • ış erı u urmuşçasına gıcır a-
1 
çuvdald;~_ ıbarct.tİT. Adkdanbizulşleri şilcimddidlik Akçay sularından istifade edilerek •·••' _ ~ lngıliz sistemine çok y-!k"'• 0ı 

mıyacağım : Bu da bir kardır, hal tu.. 1 . c·· t . . be 1 So .. az ır. ı.. n pıyasa a me m "' a bir buçuk milyon lira sarfiyle bir Kid· g 
ha! hal. . Ve ara duvara yeniden vuruldu, - os erıl rımk n onat ·•Be n skoz mal yo tur. ro-Elektro meydana getirilmesi mu- Arjantin futbol sistemi, Ô ~· 

. _ . . . I . d f ı cnun mu o aca sanıyor .. n er e-ı SUSAM . .. . . çıkarmak bakımından da 0 Şışlının bu tenha köşesinde sü- ıkı defa.. kı e a.. g" İm itaate mecburdur Kanun da H ft · · d b d tıl karrerdir. Kutahyada da hır Kidro- mu·· •a•ı'rdı"r. Bu ı'kı· oyunctl ~,, k . d h . .. .. h ·ı d ... •· • a 3 ıçın e orsa a sa an susam _ il ktir ~ , • 
ut a a zıyade kalınlasıyordu.... Bir köşeye, kutup ane ı e uvar böyle emrediyor' l "kd n 937 1 1 b .kd 1 Elektro meydana getir ece . biri sag" içeri, diı!eri sol açı 

Uzaktan ne tramvay, ne ·otomobil arasına, ara duvarından mümkün El' . ttı ·•t· l f li ld _m15• "15 75 kçuva 0 upd ufi'.nı1 alr ma Yapılacak tesisatla Ege mwtakasının -
. lm" d ı d • k M·· ını uza , e e onu e ne a ı - . uruş arasın a at er c mu· ıh hirl . 1 ktrilc il kt' tır sesı ge ıyor u artık.. Sanki tam ! olduğu ka ar uzaga açtı. . um· b. lı k d h. 1 .. .. .. azı şe erme e e ver ece ır. • 0o 

ve ır cevap a ncay:ı a ar a ıze- ame e gorrnuştür. o ı t li l il k lektrilc ku Sunde land takı ın bııse 
kır ortaaında gibi .. Yağmur yavaş lkün olduğu kadar az yer tutmak için nin içine haykırdı · «Polis! Polisi •• , Geçen hafta 15 75 kuru•tan elli çuval eve e ye ver ece e vve- r mın se' 

J · ak ı k · · d 8" b' · · .. • • ti azami ucuz olacaktır yaptıg" ı maçlarda, ku'.üp hiS·r'' yav?ş urmu,, yerme rüzgarın v it çöme ere tıtrıyor u.. ır ırıne çar- Polis!.. ıusam muamelesi olmuş ve geçen sene- · 'fO • 
vakıt canlana1.' sert nefe:i .. ka~ pan dişlerinin tıkırtısı da korkusunu _ Evet. buraaı polis 1 ne var?.. I nin bu haftasında ıusam üzerine mua- - sine düşen hasılat 422,280 0oO 
olmuştu .. Deruzden gelen bır ruzgar. arttırıyordu.. Şimdi, daha müsterih bir sesle: mele yapdmamııtt. Yugoslav gençliği lirnsıdır. Bu paranın 13~~r•' 

Yine içti. Kulağı tetikte idi ve Darbeler tekrarlandı •. llköncc za- - Bayım, geçen gün Mecidiye Susam işleri son hafta içinde hararet· -Baştaralı birinci aahilede- lirası oyuncu maaşlarına, 1 ı'~' 
kalbinde bir endişe vardı .. Zira ira- ifti, sonra daha sert, sonra ısrarlı .•. arkasında kanını öldürdüm.. Beni lenmiş ise de fiatlcrdc bir hafta evveline tedir. Fakat BB. Von Ncurath ve Sto· miyelere tahsis edilmiştir.'fil'~ 
desine hakim bir kuvvetin tesiriyle Adeta bir şahsi:etleri. :ardı.. işkence içinde yaşatı:ı:-ordu da ?n- nisbc'.le tere!~ kaydedilmemiştir. Yal-jyadinoviç memleketleri arasında samimi lübün net karı 55,000 
neredeyse saat on biri çalacak olan - Odur 1.. Ta lı:endısı ... Aldanmı- dan •. Sonra soydum hır taşa baglı- nız pıyasada ııtihalı alıcılar olduğundan münasebetler tesis etmek istediklerinden lirasıdır. . .,,; 
büyük duvar saatine yan gözle ba- yorum •.• Bir hayalet olduğu zaman, yarak bataklığa attım .. Her tedbiri fiatlcrin biraz tereffü etmesi ihtimali va- tebliğe bu mahiyeti vcrmiı olmalıdırlar.. • 
kıyordu.. . ne de olsa •. biliriı:r' ben .. Bana haber aldım ve ka~ili asla bul~ıyacaksı· rid ııörülmektcclir. Esasen tebliğde Roma - Bcrlin mihve· Polonya şeflefl 

Saat çaldı •. Uyumu, olan küçük veren küçiık bır ses clur .•. Daima nız .• Fakat ış orada degıl.. Kanını PAMUK rinden hiç bahsedilmediğine dikkat edil- •• 
evın içinde onun şen sesi duyul· bilirim .• Evet, Mediha şurada, bu tekrar evime geldi .. Ara duvara vu- Hafta içinde borsada cereyan etmiş mektc ve ltalyanlann bundan memnun Bukreşte / 
du.. odadadır .• Ne yaptımsa fayda etmi- ruyor .. Hakkı yokl.. Gelip onu me- olan pamuk muameleleri nevi üzerin· kalmıyacakları tahmin edilmektedir.... B t al b. . . hifed~ ,,J 

Ve, ayni anda, ara duvarına iki yor, bana azap vermek için orada- ncdiniz bundan!.. ilden mikdar ve fiatlerinin berveçhi 5.ti Bu hfi diseler ve dün Bclgradda yapılan tad Old arhük. 
1 
.. ırtın~ı. •a ve ).w<'"~. 

darbe ıd 1 1\1 • • . d bö 1 ld "" ' .. . ·Is yum a ume e.rJcanı vu:u u. .. · u~t lı:adar sert dır hala .. Daıma a y e .. Ah 1 Ne .. · .... · · .. :.:.......... . .. . 1 aurette o ugu anlaşılmıştır : ı numayışlcr Von Nurathın Bclgraddaki memurlar tarafından karşıliJJU'' )' 
değil, bıraz daha hafıf, fakat ayni kadar da hakkım varmış, geçen gün, Sefıl del.ıyı karakola gonderdik- Nevi Balyası Fiati J ikametinin neticelerini hakiki hudutları dır. Bütün yolda halk kendileruıi fl 
darbeler, onlarl.. onu dövdüğüm, patakladığım, yü- ten sonra, ı' oda~ında r~poı:unu yaz-! . Az Çok arasına ircaa imkôn vermektedir. detle al.ki{! tır. ııel *** zünü kan içinde braktığun vakit .. makta ol:-11: polis komıserı adamla· 1 Prese c'. mal hazır 311 43 44 50 1 Roma, 9 (ö.R) -- Alman hariciye Şenlikte ~nya hariciye naZır\1 4' 

Elleri kenetlendi, çenesinin titre- Sarih ve me'lfU müdafaa vaziveti 1.. rından bırıne sordu : Prese 2 cı mal hazır 217 39 44 nazırı von Ncurath ile Yugoslavya başvc- ve reisicümhur Mosiskinin ınaiY" 
diğini h~setti. Btız. gibi bir ter dal- Zaten o «ık!» bile demedi. .. Hizmt>t- - Ara duvara vurulan şu darbeler Prese 3 CÜ mal haz'" 61 30 3 7 kili B. Stoyaclinoviç arasında Belgradda bulunmuştur. fP' 
gası onu boğuyordu .. Kerih bir kor- çilere kar~ı da, kapının kanadına ne oluyor~ 1 . Yekua 589 yapılan müzakereler bitmiştir. Neşre- Kral gençlik t~şkilat rcisin irı. r~~ 
ku içinde geçen bir kaç saniye aon- çar;>tığını iddia etti .• O vakitten be- Diğeri, yatak odasını muayene-' Bundan hır hafta evvel ise yine ayni dilen resmi tebliğde deniliyor ki : iki runu dinledikten sonra söyltdi"• il 
ra muhakemesine hakim oldu : ri, hal hal ?al.. Bir de hala ısrar edi- den sonra cevap verdi : nevilerden 630 muhtelif balya , !devlet adamı mü~hedelerinden mem- tukta teşkillltın bütün m~ınlckc_t ,;· 

- l laydi, ne kadar da budalayım!. yor •.. Ne ıse, yann yalnız başıma -- Pencerenin yukarısında, per- . 30 • 44 kuruş arasında satılm11 ve geçen nun kalmışlar ve beynelmilel siyasete hilinde üç sene içinde elde etti/:• ıc')~ 
O har~~t etmiştir. Ben kendim, uzağa _gideceğim.. Beni takip etmi- delerin arkasında bir cam kırılmış •. ! senenin bu haftasında 39 harar kaba hi-

1 
ait bir çok noktada iki hükümetin tam kilerden dolayı memnuniyetini 11' 

o.tomobılıml~ onu Mecidiyedeki ih- yecektır.. Oradan ocağa doğru hava cereyanı' rinci pamuk 42 kuruştan muamele gC:;r-,bir görüş birliğini tespit ederek araların· etmiştir. ..ıJI 
Lyar teyzesınin yanına götürdüm, *** oluyor .•. Rüzgar daha dehşetle esin- 1 müştür. daki bat'lfÇI iş birliğinin devam edece· Kırk bin kişilik bir halk l<~ ııl 
h~I hal hal.. Komşular da hareketi- Ara duvarında davet yeniden, ce, pencerenin en yakın kanadı va-1 Pamuk fiatlcri son hafta içinde tcref· ğİni teyit etmi.ılcrdir. gençlık tcşkillitlarının bayrak "e~ 
mızi gördüler .. Şahit bile olabilir- amirane bir kat'iyyetle, çınladı.. jkit vakit ara duvara çarpıyor ... l~te , fü meyilleri göstermiş ve muamele ye-j Saat on sekizde Almanya hariciye na· zikalarla yaptığı muazzam geÇİ~ ... ır. 
lcr .. Ben .otomobili idare ediyordum. Hiddetten §"kakları attı, fakat , bakınız, dinleyiniz, tam şimdi oldu- kCınu qağı yukan geçen haftaya yaklllf" zın sırasiyle İtalya, Bulgaristan, Maca- ni büyük bir alaka ile seyrctm~..,ıııı"' 
O da. beı mantosuyle sağ tarafımda köşesinden ayrılmağa ceııaret ede- ğu gibi...... lmı;tır. Ha~a ııonlannda birinci mallara rutan ve Avusturya sefülcrini kabul et- Kral, reisicümhur MosiskiYe 1' 
otunnuıtu !.. Buradan on beş kilo- medi.- 1 J. J R. 4S ltunıt teklif edilmit iııe de bu fiate miıtir.. liyakat ~nıru verm.isti• 



e 

---~·----- Sahıfe :> -~ 10 HAZlKArf 19_,, .. ........,, YENIASIK 
....... ;r;= = .. 

Bay Nöyrat Belgraddan ayrıldı 
Neşredilen resmi tebliğde Almanya-Yugoslavya 
arasında samimi münasebat olduğu belirtildi 

Alman nazırı dün 

Ticari mahreç 

!:zan : Tok Dil 

Amerikada 8 Haziranda giineş tutuldu 

eden müneccim
leri.n ç ardığı mana

lar çok büyüKtür 
Siyaset aleminde 
şiddet hareketleri 

yeni suikast ve 
beklenmeli imiş 

Ankara, 9 - Kadıköy su şirketinin 
satın alınması etrafında Bayındırlık Ba
kanlığıyla şirket mUmessilleri arasında 
bir mUddettcnheri yapılmakta olan 
görilşmeler sona ermiştir. Satın alma 
mukavelesi imzası için şirket mümes
silleri önUmUzdekl hafta içerisinde 
şehrim.ize geleceklerdir. 

iç bakanlıkta 
yapılan terfiler 
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Sahıte b l'EM ASIR PERŞEMBE 10 ~RAN ~ 

GENERAL NIESSEL'IN BiR MAKALESi Sade 
iki 

,-

bir aşk 
esidir bu ... 

En büyük rolü şüp esiz ki hava kuvvetleri göre- Sabık lngiltere Başveki-
cek. Ancak kara kuvvetlerini unutmamak lazım linin bir hatırası 
Vatanperver ve fedakar bir in illet yalnız hava kuvvetiyle mağlôp olmaz Çok küçük bir aşk hikayesi, yüzpara

lık bir aşk hikayesi, fakat doğru bir hika
ye. 

Kadın. mütebessim ve mesut. dioliY' 

du .. 

Hava kuvveti askerlikte birinci sınıf 
bir fımil hükmüne girmiştir. Son harp 
onun kıymetini açıkça göstermiş ve be
şinci silah denen bu kuvvete, o günden 
bugüne kadar, meydana gelen terakki
Jer onun bundan sonraki bir muhare
bede daha ehemmiyetli bir rolü olacağı 
şeklinde tahminlere yol açmıştır. Bu rol 
acaba hava kuvvetinin harp taliini ken
di başına temine kafi bir üstünlük alına
ğa müsait midir? Bu suale cEveh diye 
cevap verenler vardır. Binlerce tayya
re tarafından yapılacak büyük hava se
ferleri hakkında birçıık tahminler işiti
yoruz. Bu tahminlere göre tayyareler 
dü~man toprağını altüst edecekler ve 
orada yaşayan halkı öyle zararlar ve ıstı
raplara uııratacaklardır ki neticede ma
nevi kuvveti kırılan bu halk hükümcti 
sıkıştıracak ve onu sulh istemeğe mec .. 
bur edecektir 

Bu meselenin ciddi bir tetkike ihtiya
cı vardır. Muhtelif memleketlerin ge
rek kendilerinin ve gerek muhtemel 
düşmanlarının coğmfl vaziyetleri, vü
satlcri, endüstri kuvvetleri, karşıla.,acak 
hava kuvvetlerinin mevcutları, hakları-
nın manevi kuvvetleri o kadar çok ve 
o kadar çeşitli amiller teşkil ederler ki 
hava barbının neticeleri de şu veya bu 
vaziyete göre bizi çok farklı neticelerle 
karş~ablilir. 

Taşınacak mühimmat ve mahrukat 
çok mahdut miktarda olduj:,'U için havo 
muharebeleri de bizzarure kısa olurlar. 
Bundan başka bir tayyarenin başka bir 
tayyareye yaptığı atışlar - pek yakını 

m safeden olanlar müstesna çok az mü
essir olurlar. Bunun sebebi üç ayrı is
tikamette hareket eden hedeflerin bü
yük bir sür'atle yer deği§tirm !eridir. 
Hedeflerdeki bu oynaklık bugün uzak 
mesafeden harp edilınesine imkan ver
me9iği gibi ileride, tayyarelerin toplar
la donatılacağı zamanlarda dl'\ bu im
k5nsızlırın devamı pek muhtemeldir. 
Şu halde bir memlekette uzun bir 

:.aman için hava hil.kiın.iyetini temin 
edecek kat'i hava muharebelerine hi<; 
bir vakit imk!n hasıl olmıyacaktır 

Tayyarelerin yerdeki sabit hedeflere 
karşı tesirleri de gene bizzarurc mWı-

' • 
' .. 

Bu fotograf "°" Sovyet nıaneı:ralarında alınmı§tır. 
ediniz: Tayyare ile düşnıan gerilerine tanklar ve- par~ıt

leı-le ordular indiriliyor. 
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duttur. Çünkü evvela taşınacak mühim- . . 
mat azdır. Sonra tayyarenin hareketin- de istedikleri gibi işlemelerine engel neticede muhariplerin ikisi de fena hal
deki sür'at atıştaki isabeti çok güçleşti-, yok gibidir. Müdafaa vaziyetinde olan- de zedelenmiş ve fena mevkie düşmüş 
rir ve evvelki atışlar neticesine göre: lara gelince, onlar bilakis -havalar çok <>l ır. Bunun sebebi şudur ki deniz ha
tashihler yapmak imkanına mani olur: J sıkı bir nezaret altında dahi olsa- elle- kimiyetine teşbih edilebilecek mutlak 
Şu halde yerdeki hedeflere havadan ya- rindeki korunma vasıtalarını istenilen bir hava hakimiyeti haddi zatında ka
pılacak atışlar yerden havaya yapılacak noktaya teksif için çok zorluklara uğ- bil değildir. Bir tayyare kuvveti tahribe 
atc<ların her ciheti<' dununda kalmağa rarlar. Topraktaki müdafaa vasıtaları uğradığı zaman bile gene silr'atle kalkı
mahk(ımdur. Buna mukabil kara top- zaruri olarak sahanın müteaddit cam nabilir. Vakıa bir hava filosunun ma
larmın menzilleri dışında kalan, yahut noktalarına dağıtılmıştır.Onlara yer d": nevt kuvveti gündüzün, kendi kara mü
ta onların tesirlerinden masun vaziyet- ğijtirmek çok zamana muhtaçtır.". Hatta dafaa toplarının sahası dışına çıkma
te bulunan hedefleri tayyareden mit- havai müdafaa kuvvetlerini duşmana sına mfuıi olacak derecede kırılmış ola
ralyöz veya bomba ile dövmek pek hücum için zamanında bir araya topla- bilir. Bu neticeyi elde etmiş olan dUş
mümkündür. Maamafih yerdeki hedef- mak ta hayli güç bir iştir. . .. man bir nevi havai hail meydana ge
lerin hacimleri büyük olduğu, meselfı 1 Demek ki hava seferlcrınde mudafa- tirmiş demektir. Böyle olmakla bera
şehirlerdc, büyük fabrikalara, yahut acılar -teknik ve slra~ejik _bakım.ından- ber bu havai hail dalına gündüzleri yük
toplu bir halde yakalanmış bir kıtaya daima inkar edilmez bır şekılde duşman- sek irtifadan uçacak bir düşman filo
hücum edildiği zam:ınlarda hava atışla- !arın zayıftırlar. sunun baskını ile aşılabilir. Geceleri 
rındaki i<abet tam ve kMi sayılabilir. 1 Tehlikeyi azal~~ ıçın tek vasıta ise tayyare için mahdut denen birşey 

Toprak üzerindeki hedefleri tehlike-! yerdeki hedeflcrı dagıtmak ve bu su- yoktur. Yeni tayyarelerle yeni insan
den korumak için gündüzleri kamuflaj: retle hücum kuvvetinin işlerini güçleş- !arın sevki zayıf tarafın vaziyetini dü-

' tirm ktir B ·yet muhtelif endüstr"" ' it • h k dirdir" (hedefleri alacalı toprak renklerine bo-1 e · u vazı 1 ze mege er zaman a . 
yamak) geceleyin ışıkları söndürmek ı müesseselerinin mahdut sahalara top- Mutlak bir hava hfildmiyeti imkiln
sahte h

0

cdefleri ışıklandırmak ve ka~ 
1 
lanmasını zaruri kılmaktadır. Zaten de- sızlığının neticesi de şudur ki havada 

!oları tayyareler için vahim arızalar teş- niz kuvvetlerine tayyare. gemileri ilave kuvvetli olan devlet te, öteki gibi, bü
kil eden sabit balonlar kullanmak saye- edilmeğc başl"°."~danbe:ı bu hal kara tün topraklarının himayesini düşünmek-
sinde tehlikeden korumak kabil sınırları arkası ıçın oldugu kadar deniz le mükelleftir. 
olur. Fakat şunu da hatırda tutmak la- mıntakaları için de varit görülüyor.Ha- Hiçbir devlet hava muharebesinde 
zımdır ki havanın çok sıkı bir nezaret va hücumları_"'.' ve onların neticelerine kat'i netice elde ettiğinden hiçbir za
altında tutulması ve imkan nisbetinde mani olmak ıçın tek çare düşman tay- man emin olmıyacaktır. 
sığınaklardan istifade suretiyle hava yarelerini tehlikeli hale gelıneden evvel Hava kuvvetinin bahsettiğmiz iş ve 
bombardınanları tesirlerinin tehdidi harp dışına çıkarmanın kolayına bak- tesirlerinden başka kara ve deniz mu
bahsettiğimiz hedefler için ancak nisbi maldır. Şu. ha~de yap~acak şey onları harebelerine pek yakından iştirakini 
bir emniyet temin edebilecektir. 1 toprakta i'ıcız hır mevkide bulundukları de ayrıca düşünmek !Azımdır. 

Tayyarelere karşı açılan top ateşleri sırada garaj, fabrika ve s&r:elerini yok Evvela onun kara hareketlerindeki 
onların yer değiştinnelerindeki büyük etmeğe çalışmaktır. Maamafih şunu da rolünü gözden geçirelim: 
sür'atten dolayı daima çok güç olacak-, söylemek liizımdır ki bu neticeye var- Tarassut ve keşif tayyareleri kara 
tır. Maamafih müstakbel bir muhare-1 mak kolay iş değildir. hareketlerine herkesçe malCım olan 
bede tayyarelerin 1918 de gördüğümüz- Hava kuvvetleri cihetinden en zengin kıymetli yardımları yapar ve hlç bir 
den çok farklı ve faik bir topçu ateşin- olan devlet bile hiç bir zaman bu nevi- haber alma vasıtası bu cihetten ona üs
den korkmaları Jazınıgclecektir. ı den hedeflerin hepsini vurmak husu- tün tutulamaz. Fakat bu tayyare bu va-

Tayyare motörlerini durduracağı ri-
1 
sunda kafi kuvvete sahip addedilemez zifesinden boışka öteki sil8hların mu

vayet edilen hususi şualara gelince, on- ve hatta maksadına erdiği kabul edilse harebesine de doğrudan doğruya mü
Jarın tesirleri daha henüz ispata muhtaç de bu muvaffakıyet asker! ve siyasi dahalc kabiliyetindedir. 
bir vaziyettedir. Bundan başkA bu nevi ! ehemmiyetleri daha az olmtyan başka Avcı tayyareleri az çok kuvvetli 
şuaların tatbikine başlanıldığı andan ı lı.edefleri ihmal bahasına kabil olur. gruplar halinde hücumlar yaparlar ve 
itibaren tayyareleri onlardan korumak 1 Harbın başlangıcından her iki taraf U.fi derecede çok olurlarsa düşman 
için bir takım mukabil tedbirler alın-, ta düşmanın hava kuvvetini ihmal ede- kuvvetlerini muvakkaten gökten kov
makta gecikilmiyeceği de kolayca farz-, rek kendi tayyareleri vasıtasiyle düş- mağa muktedir olurlar. Fakat muha
olUnabilir. man toprağının can noktalarına hücu- rebenin bu nevi düşman başkumanda-

Çok fena havalar ve devamlı sisler, ma kalkıştıkları takdirde muhariplerin nının idaresi üzerinde ancak dolayı
müstesna olmak lizere şimdiki tayyare- ikisi de o kadar vahim zararlara ve ya- siyle tesir yapabilir. Hava bombardı
Jı.rin sür'ati onların az zaman içinde ra1ara uğrar ki neticede her iltisi de manı tesiri topcu ateşi tesirine benze
dU§nuın toprağında uzak mesafelere mtisbet gayelerinden vazgeçmek zaru- tilebilir. 
akın etmelerine mUsaitUr. Onların bu retinde lı:aldığını görür. Bu vaziyette Kara kıt'alannın muharebesinde ha
toprakta geçecekleri faalivet dairesi icln- havıı filolarının ikisi de pliptir. Fakat vadan yapılacak bir hareket piyade 

.. 

Savoya gö1lerinden birinin misafirper· 

ver sahil1erinde bir misafirhane eski di
varJarını mavi dalgacıklara yalatıyor ... 

Yapraklar arasından çiçek kokuları yük
seliyor. Bir gün evvel telefon edilmişti. 

- Gizli küçük bir köşede, Kamerya
nın altında, su kenarında iyi bir masa ayı
rınız. V c serin bir şişe şampanyayı hazır· 

]ayın1z. Rahat etmek için, mutat yemek 

sa.atından sonra geleceğiz. Evet. çok iti· 
nalı olacak, değil mi, iki kişilik .. Hem de 
rica ederim, masada bol bol güzel çiçek-
Jer olsun. 

Onal cDeor Ston ... > derk.en 

saçlarının halesi altında gözleri parlıı-ı" 
du. 

c ... Deor Lucy> diye cevap veriY0 

erkek. . . P 
S. M. lngiltere kralının baıvekılı_; 

muhterem Sir Stanley Baldvin gül ,)1 
vaziyetinde ve bir Lamartinden d ;tfJ 
iyi olarak, onu tanımadığuoı:ı 

bizi af eder mi) 
Lady Lucy Baldvin kocası güzel f'f'f 

::~::~=~nk~::ı~::~~a t~~:~:a~~~: ~ 
saadet dileği yaptılar. 

" ~ İzdivaçlarının yı1dönümü günü ~ 1 

Bundan 3 7 sene evveldi .. Şimdi hal• 
·<J .\ . _,/;_ ~~ :-i 

1 
gün gibi sevişiyorlardı. s1' 

-~ Ayni ruh, ayni hararet, ayni mt 

· · · ~· '. . . · ··~ yorgunluk içinde idiler.. . ··<" .. J .·· ··. ·• ... ·-· ~- ~ (J . ..:&._• j .. ,. · .• •· Ji .·._ . . ~edik ya, çok küçük bir aık hık" 
',~ . ~~~~ l sıy~U::aralık bir hikô,yecik ..• 

, ~~~-;.B:~:ı;:: :rafmc!an hatıra , Bu da başkası 
olarak 11erilen imzalar Çoban kızı sevgilisiniıı 

Otelci yamağına doğru çapkınca göz kolları arasında 
kırparak : 

- Yine iki genç aıık 1 demişti .. 
cNe ali. Aşık.lan severim, ben .. Onla .. 

ra iyi bakalım, çocuklar ! .. . 
Çift söylenilen eaatte geldi ve masasını 

istedi. 

Bunlar gerçekten aııklardı .. 

Je 
Şimali Yunaniatanda Karakaçan , 

nilen göçebe aşiretlerden bir çoban ' 
bir çoban kızı sevişiyorlar. Bir akfl1111 '' 
ışığında, a~k çoban sevgilisinin hah&! 

müracaat ederelt kızın elini istiyor . 

Asaletiyle mağrur olan ihtiyar çob~~ 
r dd d" ··ıh" k za" " Kameryeye giden ağaçlık yoldan el ele e e ıyor. mu ış, ızıyor ve 

geçdiler. Hararetli eözler söyleştiler ve 8.şığı kovuyor oradan.. . • 
herbirinin birden bire ltara bir sınıfdan Jki genç dağa kaçmağa karar "·cr~O~ 
kurtulmuş çiçekli ve günetli bir bahçeye lar. Bunu namusuna bir hakaret ıel':". 
kavuşmuş mektepliler gibi neşeli tavır-ı eden baba dehıetli köpürüyor, sulh h~ 
lan vardı. mi nezdinde dava açıyor ve bir ta~at;:. 

"'T'"" :" ~·· ~.,~q ,.,.,..,.,,,,_~·~ ,.. ...... ....,.,_.. I jandarmalar harekete gelirken, hır 
raftan da o firariJerin takibine çıkıY0' ' 

b k vv<I' Çoban ve çoban kızını, za ıta u 
leri, bir çaWıkta buluyor ve köyde b•~' 
Hyen hakimin huzuruna çıkıyorlar .. tJtı• 
si de: 

- Biz evlenmek istiyoruz, diyorla.t• 

Baba haykırıyor: - Kat" iyyen razı d<' 
ğilim. ı 

H3.kim ne yapacağını ta§ırıyor. fe.kJ.\ 

okumuş bir adam olacak ki cSüleyı~an•: 
adaleti> hatırına geliyor ve şu• hukıı' 

B. B~ldvinin portresi 
(•-..ı veriyor .. 
uuit>eç yıldönünmünde .Şarlomın kar- 200 mel' ihtiyar çoban hüküm yerinin d• 

ıçın -topçu ateşinin yardımı nevinden- deşi Sydney Chaplin tarafınclan re sağına yerlettiriliyor. Genç çoban d" 
kuvvetli bir yardım teşkil edebilir. Fa- yapılm'§tır.) 200 metre sağına. Ve hakim en cid 1 

kat dün olduğu gibi yarın da muvaf- Gölgelikler albnda gizlenmiı masada sesiyle kararını bildiriyor. 
fakıyet ancak enerjik bir piyadenin iş- puolanmıı şampanya şi§si karşısında yer _ Eğer çoban kızı babasına dön•~ 
gali matlup hedeflere kat'i surette yer- aldılı:lar ızaman, hizmetçi arkasını çevi- ihtiyar kızını alabilecektir. Fakat di• 
!eşmesine, yahut bu hedefleri zaptet- rince, yalnız kalan iki mesut qık muhab- çobanına dönerse onun karısı olacaJctıf· 
mek istiyen düşman kara kuvvetle- betli bir buse teati ettiler.. Çoban kızı mahkemeden çıkmalc eoı' 
rinin hücumlarını püskürtmesine ••- Fakat klasik atık tipinde deöillerdi.. 1 al l 1 sı•• w. ııt rini a ır maz sevgi isinin kol arı artt 
bidir. Kadının beyaz saçları vardı ... Erkeğin 

uçmuştur. 

Şu halde hava kuvvetlerinin harp sa- artık sahibi yoktu. H k halk b lk 1 .ıat' a im ve u jesti a iŞ amı, 
hası üzerinde yapacağı hareketler ne- Onun ilanaşkı, sesinin tellı:atine rağ- dır .. Ve nihayet şellı:at damarı kal r•: 
tice üzerinde büyük bir rol oynayacak men, tevekkel nakaratını tekrar eden bir ihtiyar çoban da damadını kucakl•"'., 
derecede ehemmiyetli olabilir. Böyle filozofun ·"zlerı"ne benzeyordu. b" · k ·· d d"ld·-· ·ug"iı _.. ve Uttin öyun avct e ı ıgı C1 

olmakla beraber piyadesi vazifenin is- ••••••••••••••••ı••••••••••••••••••• •••••• fı ··d ... ,_ · · masra nı o emege 1'.BTar vermıştır. , 
tediği fedakhlık ateş ve nıhu ile mü- lığa haur bir millete karşı yalnız ha- •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••'' 
cebhez azimki'ır bir düşman karşısında va kuvvetleri vasıtasiyle zafer kazan. 
hava kuvveti bir kara muharebesinin mak mümkün değildir. Geçmişte ol
muvaffakıyetini kendi başına temine duğu gibi bundan sonra da bir kara 
kadir değildir. ordusuna sahip olmak liizımgelecek ve 

Şimdi hava kuvvetinin harp sahası bu ordu ancak - yeni tekniğin meyda
dı§ında uzak mesafelere gidip gele- na getirdiği vasıtalarla beraber azım
bilen ve umumiyetle gece karanlığı lli bir kumandaya tabi kahraman bir 
içinde hareket eden dev tayyareler va- ordu sayesinde kat'i neticelere vara
sıtasiyle yapılacak infilak, yangın ve bilecektir. 
gaz bombaları hücumu kalıyor. Buna mukabil zaferin de münhası-

Bu hücumlarda düşman hükümeti ran muharebe meydanında kazanıl-
lizaları üzerinde doğrudan doğruya bir ınış olmıyacağını söylemek lazımdır. 
tesir yapabilmesi asla ümit olunamaz. Hava kuvveti bazı hallerde düşman 
Şu halde ahaliyi hükümetleri sulh is- memleketinde ordudan daha süratli 
temeğe mecbur etmek noktası kalmak- bir irade buhranı meydana getirebi
tadır. lir. Fakat bu buhran ancak ordunun 

Bomba ve gaz hücumlannın büyük muhtelif sil8hlarını ayni zamanda ener

(BORSA] 

Uzum 
Ç. Fiat 

50 88 inhisarlar 5,25 7, 
49 Alyoti bi. 16,50 19 
48 M.J.Taranto 14,625 16,25 

4 J.Kohen 13, 13,~0 3 Esnaf bankasıl3,50 13.~ 
2 K.Taner 17,50 17,50 

194 Yekun 

441567 EMkivekun 
441761 U yekun 

toplululclar üzerinde çok müessir ola- ji.k bir şekilde kullanma sayesinde de- 200 M.J. 
cağı muhakkaktır. Fakat bu neviden vamlı bir hal alır ve harp neticesini ta- 184307 

incir 
Taranto 4 4 

bir hücumun neticeleri, - büyük şehir- yin eder. Ancak bu hudut dahilindedir 184507 
]erinin rolü pek ehemmiyetli olan bir ki harp taliinin hava yoluyle tayini mev- ZEYTINY AGI 

endüstri memleketine yahut ahalisi pek zuu bahsolabilir. 1261 kilo M. Kibar 45 45 
az kesif olan ve kendi hususi vasıta- Şu halde hava kuvvetinden bize te- Zahire 
lariyle geçinen bir ziraat memleketi- min edebileceği bütün menfaatleri is- 50 T B 4 375 4,375 
ne müteveccih oluşuna g0··re bır· bır· ın· _ u1 on akla • 

temeğe hazır b unalım. Fakat ondan 232 B. Pamuk 32 45 
den ço.k f.arklı olacaktır. . verebilecegın· · den fazla şey beklemek- O 5 55 

d 1 5 55 kilo yapak 4 6 
. Yenı hır ev ete karşı ~apılacak Ani le kendimizi aldatımyalım; d~man 333 Kent. Palamut 215 35 , 

hır hava baskını harbın ilk saatlerin ta · d ı·· d f z1a ·· k ••'' . ~ - yyaresın en uzum un an a ur -
1 
•• •• • • • ••• • ••• • •••• ••• • • • • • • •• • • • • • • • 

de, onu vahim bır vaziyete düşürebi- miyelim ve milli emniyetimizin öteki K • ı k EV 
lir. Böyle olmakla beraber bu hava hü- Amillerini yeni hava kuvvetinin sıkı & _ıra 1 
cumunun her tarafta ayni zamanda bir münasebet halinde yaşamağa mec- Gayet havadar güzel ına~· 
ayni tesiri göstereceğini ummak boş bur bulunduğu ordu ve donanmayı ih- zaralı Göztepe vapur iskefesı• 
hayal olur. mal etmiyelim. d- t d k"k f d kul• 

Bö 1 · tl d ml k · · · H ku tl · ·· takil har k tl ne or a ı a mesa e e .. ye vazıye er e me e etin ıçm- ava vve erı mus e e er 1 1 k' 1 . r "ki e• 
de daima mukavemet merkezleri mey- için kullanıldıkları zaman bile daima ~nış 1 ve ''.~91 e verış 1 1

d"l'e• 
dana gelecek ve onların iradesini kır- kara ve deniz kuvvetlerinin ihtiyaçları- kıralıktır. Goztepede Ab ~ 8· 
ınak için durmadan harekete devam nı göz önünde bulundurmağa ve on- zel P.aıa yokuşunda hakka z56 
!Aznngelecektir. lıırla iş ve hareket ortaklığı yapmağa Bedrıye veya telefonla 2 

Bunun için en kat'! çare memleketi mecbur olacaklardır. numaraya müracaat. 
işgaldir. Vatanperver ve her fedaklr- G....,,-al A. Nieuol S.6 H(398) 2. 



FAVSTA -\, Y .azan : Ml,e 1 Zeval o 
a 

F -30 -

~~ ICrt .. bir bakı~la sordu: l - 1ş değiştl Ah, Luize kavuşmak 
ti de c·u saydıgınız meziyetler Han- üzere öbür dünyaya göçmeden Moreve-

- ~e yok mudur?.. lre bir çift söz söylemek isterdim. Henüz 
rtıi ın~lediklcrimi dinlemediniz tabancalar patlamadan birdenbire, bir 
~ına • ~Mağlup bir düşamanın kapı açıldı. Bir adam göründü. Ş:ivalye 
~ h l 8Yagını koymak alçaklığın- 1 arslan gibi kapıya fırladı. Müthiş bir 
°kalbi~ ulana~ .bir adam nasıl büyük 1ı darbe ile herifi yere serdi. Ve bu kapı
old/ 0 bılır. Kendisini tokatlamış dan kaçtL 
banagurn .halde nasıl olur da o adam .................... . 

.B ICvırnli ve cessur görünebilir. Pardayan fuhuş llieminin yapıldığı 
\'e k~l •ırada Pardayan ayağa kalktı yerde bulunuyordu. Favstanın adam
\'11...... ın~ına dayanarak sözüne de - lan baf.Tışıyo lardı. Yakalayın.. Yaka-
... ,, cttı . 1 

.... D· . ayın. .. 
timdi ildtat buyurunuz madam, Şövalye iki salonu geçtikten sonra 
~t r;: kadar belki taka ettim l Fa- 1 meyhaneye daldı. Düşes dö Gizin kaç
~~ nızı rica ediyorum. z:ra in- tığı kapı yarı açık duruyordu. Bir ses 
rtıarn rın her yaptığı şeyi ciddi saya-1 danet! ... > diye bağırdı. Parduyan buse
ltıan • Onları sevimli oldukları za- si de tanımış ve şu cevabı vermİiti: 
?aııdık\'cr, hakiki bir insan gibi dav- - Ben ise sizi takdis ediyorum Ma
-4\>'ltı ları zaman da takdir ederim. dam. 

- ...,,.. >TP Ti' 

• HAVA GAZI 
Medeni hayabn ilatiyaçlanndan biridir. Banyonuzda her da

kika ııcak au, mutbaiınızda her istediğiniz uman iateclijiniz 
derecede hazır atet yalnız: 

HAVI~ GAZI 
Sayesinde kabil olur 

Odun kömürünün 
Külfet, pislik ve P.•halılığına mukabil 

HAVA GAZI 
Rah.-.t, kolay, temiz, sıhhi ve ucuzdur. 

T~isatta çabukluk ve kolaylık göıterilir. Ketif ve malzeme 
Garfını icap ettirmiyen tamirle':': 

PARASIZ YAPILIR 
'l0-13--15-11-20-22-24-27-29-1---4-=6--8 1831 (1035) 

' E•._ .... ..-............. ._ .......... ,.. .... a. 
Menemen Uı~baylığından: 

Çarşı dabHinde 1237 metre murtthbat sahada 2539 Jira 14 ku
ruş keş'fH parke döşemesi eksiltrnesioe talip zuhur etmediğin
den eksiltmenin 12/6/937 cumcutesi günü saat 11 e talık o'un· 
duğu ılan o unur. 1823 (1036) rtıan 11 hareketlerini gördüğüm za- Şövalye artık sokağa fırlamıştı. Ka

edcrj onlardan çekinir. Onları tahkir ranlıkların içerisinde kayboldu. Parda
~ ın.. Hanri de Giz dediğiniz yan birkaç adını attıktan sonra başın- " 
laYık ~ır canavardır. Onu nefrete dan geçenlere teessüf etmedi. Köpeği 
ta. ır rnahluk diye tanıdım. Son- Pipoyu düşUndü. onun ka;mış olduğu-

, ~' ' .1 • I ~ .:-- t 4: 'ı ~4:. \ ' •.; .... _ • • ·, • • •1. "ı.... - • • 

GüVEN ~· D . . na hükmettikten sonra ~olları .:U:S~~ 
.... s:\'arn ~ımz şövalye}.. at~l~ kadının ne olacagını duşundu. 

S~ . nra aıze şunu soracağım?... Gıdıp kadını kurtarmak veyahut ona 
:tel ~: ılc rneşgul sun uz? ... Çok gü- bir ~diyo demek lazımge~diğ~ a~lın~a~ 
~ ~dın olduğunuz halde aşk ve geçtı. Fakat bu çok tehlıkelı ı..ır iştı. 
Sent~§}erile uğraşmıyor musunuz) Daha a~ıllıca davranma~.li..izum~nu du- ' 
tceek bi &acak, iç sıkıntısından esne- yar~.k çın~ene ~ızı~~n .~z~ takıp eyle
lar .. r çok feyler ve ciddi mevzu- mcgı tercih ettı. Kopruyu g~-crek ne-

\'c ~~ ~~gul ediyor. Açıkcası taç hir boyunca yürüd~ .. .. 
'3e . hıkayelerile uğraşıyorsunuz. Bare sokagındaki otele dondu. Şarl 
{;tını llıazur görünüz madam daha Dangolem orada kendisini bekliyordu. 

cc de · D · tel' d her' .. kiş' tanıı •~e söyledim. Benim vası- cmır mengene o ın en 1 uç ı 

bir f~~ransanın asilleri hakkında iyi Şövalyenin arkasına takılmış adım, 
.... ır elde edemezsiniz. adım onu takip ediyorlardı. Bunlar da 

fad 1 ~hnıininizden çok fazla isti- Morevcr ile Pikvik ve Kroas idiler.Bil
l'e. e edıyorum. Devam ediniz şöval- hassa Morevcr sönmek bilmiyen inti-

kam hissiyle Şövalyeyi otelin kapısı 

laJı .... 1 C§ckkür ederim machım. Şu önünde bcklemiştl Ev.in içinde şiddetli 
aa t lllaccraları insan. • b' -ı gürültüler işitince kulak kab:ırtmış a >'ı~~bilir rni) Hı'ç ... :çın t ır .eg ence kendi kendine dişlerini gıcırdatarak 
Unıa ...... nne mıyorum. . . . 

l'ıittı r Pek karışık işlerdir. Hem be- dem~tı kı: 
ll k bu husustaki d .... d"'kl · - Acaba orada geberecek mi? .. Ha-

c ba '--d u~un u erım nah . ı D'kk . k _, l la k ~JQ\ ır.Sizin için adet .fr t yır ışte.... ı at edın ar anaş ar 
}'ı tır l a ne e e - ı 'f' b . . ,__ . k ru . }'i • sterseniz daha a,..ık 8 .. ·1' eger 1eruı gc ertırscnız m.:nı en nız 
fll Lı • d ::. O} ıye- . ' b" ilk' b" h" • J k ka kral; ı,anrı c Giz kat'iyyen Fransa ıçın en uy ır amı o arn . zana-

olarnıyacaktır. caksınız. Ne isterseniz vereceğım. 
.... Neden) ... Ve ne ·

1
ç· , Pfüvik büyük servete korur.ak haya-.... ç·· k ınr ••• 

~ılt .. u1~ i ben istemiyorum. Daha liyle Pard:ıyanın arkasından koşturmuş 
llı b80! ıyeceğim. Siz F r 1- ŞövaJ:. c Barc ""Sokağına varan yola sa-
ı u • .. ansaya ya k M . . . 
·~ ışı gormek için geld' · F k t par en orevcr şu emrı vermıştı: 
11.L hlYaiye edeceğim ha ıknızt.d ah~I - Işte tamam vakıt... Cesur olun .. 
,~ \'e k re e er <1 H .. 
ll~e d'·zev kdiyan olan memleketi- ı;.~~·k· k d c" 1 . .. 
b\iY\ik ob~tne tir. Orada herkes ya . ı ·ııld vcMar a aşh1 9:>v~ ;:en~ruze-
ltd· ır ressam vey b"" .. k b' .. rıne nt ı. orevcr ançerını çe ı. 
.., ır K. d l a uyu ır sa- Ş" _, . b d k ts .. U 
~ • a ın arı ise b · IA 'k d~. ovwye ısc u sıra a ·ayı ız yur -

~
uracı . . ırer me aı ·e ır. U k 1 .. 1 1 .. d .. - .. a sızın için ff kı . yor. zun ı ıncı o ::<>c erını oguyor-

1 Yoktur. muva a yet un· du. Birdenbire arkası~dan iki adamın 
.... Neden} y . . ) telaslı ve seri bir şekilde koşması naza-
.... Ç" k · ·• ene ıçın · ·•• d:kk · l' · G · d'" a·· B d Çok e"~n Ü ben sizin düşüncelerin:.zi rı ı atı ce. octti. _crı onldi~'. ~ a aml -

11.L ,,ı anladım B' k d k' kjların kcndisıne dogru ge gını ana-
,~ v · ır a ın ·ı anca . kt' .E'-'·-t ı l>i\ e zevk için y t l O yınca yıne l,lıncını çc ı. ~ ge en 
be~lık :maka ara} ı mkıştı~. nu~ 1 adamları sokak hırsızlarına çok benzet-

llırn . rnını a ma ıstemesı ' kılı k u 
s~ l _ !Zzeti nef . . 1 c·· k" 1 tiği için bunlara karşı nç u anma-

~C .... d' sımı yara ar. un ı.. 1.. .. k tekrar kı 
trı. ·• ısini t hta k .. k ı yı uzuınsuz gorcre onu -

"t\ed a çı arma tan 1 . •• .. 
t ... ı ~irn ı.. • ..ı_ I be abe nına soktu. tki serseri Şöva yenın onun-
~ta L - 'oır aw.ım a r r o _ . 1 · ı 

çılQllak · f de soluk soluga cllerınde hançer erı o -
.... F'aL ıs ıyorsunuz... d - 1 ald b - 1 - ·' 

)~ .. ıqıt ned ff k l ugu ı e ngırıyor aruı: 
agı ..... , en ınuva a o amı- y k . kt' ·ı .. , t... - n ·esenı, yn ce ını ..... 

td_:-- Çiinki Yol d b . l k Şüvalye iki yumruk salladı. Biri Kroa-
"<ll}aca'- unuz a enım e ar- b . d' - • p·k 'k' gö-fi qınız. sın urnunu euruş ıgcrı ı ·vı m 

l~l'tı &tda}"an .. .. .. .. zünü şişirmişti. Şövalye bunlara ba-
~ ~., en şu son sozu soyler soy- ğırdı: 
~ bir d~gı.~la eğildi. Bu sırada - Diz çökün bakayım serseriler! ... 
Qil/ı.ıl\U' ~d~k sesi işitildi. Şövalye Şövalye dö Pardayandan af dileyin. 
~ oldu' p ogrulmaz rüya görmüş Herifler hiç beklemedikleri şu mua-

~lar · avsta ortada yoktu. Kah- meleden Urkmclcrine, duydukları acı-
.... •aÇarak .. 1 . d . . 

\te Q ~ 1... A 
1 

80~ enıyor u • . • lam rağmen Şövalyt'ye hnniruınc hır 
l'f I 0 Rru ·· I · · · Kadın papa cıddı iki darbe ycrl ştirmeğe çalışıyorbrdı. 
b c e k_ ,- saz erden h 1 1 
~ "itt. I O oş anmıyor · • · Fakat b.ı.lnklnrınn gelen bim onlnrı ol-
tı }'lar ai~ kiç 1 • •• • ~Yedi 1. • • On iki 1. ·• · duğu yere mıhlanmış hayret içinde bı-
~oksa ki~sın~ pesk~p~s, ~rdı- rakmıştı. Kroas hançerini fırlattı attı. 

t1~1 VajYc bu e hız~etçılerı mı?... Pikvik te hançerini kınına soktu. 
al ~illan} nlan soylerken çarpış- Şövahe serserileri tekrar diz çokme
cı~1~ tııun bda adet edindiği etvnn ğe davet cttikt<:n soma hemen ikisini 
kij ÇeJtnıi odylu geniş yüzlü kılın- de boyunlarındnn yakalıy:ırnk kendisi-
. trck ! 0 anı l k" · . . tı. llliidaf n 8? .oşesıne ~e- ne mahsus bır manevra ile alırilarını 
~· <ın vazıyetıne geçrnış- birbicin~ çevirdi ve kuvvetle çarptı.İki 

tihu ıkatcn F .. .. w .. .. _ serseri derhal yere çöktüler. Bunlar-
b<tlıl~te bu} a':sta d~dugunu ot- dan birisi: 
~ı '<ll'la ort ~~~u~u. y~rın arkasında - Bizi uffct Mösyö Iö Şövalye .. Ben 
'İl.\b~1krn1~ u u ~ızlı bır kapıdan dı- Pikvlkiın... Size herşcyi anlatncağırn. 
~1~ ı içcı-j;e Y.uzleri maskeli on iki Diğeri ise: 
~litıd1tıın cli~l•nnişti. Bunlann ba- - Bense, bir kılınıza dokunmı-ktan
~l' ede kıl e hançer, bazılarının sa bir ny aç dunnaga raz.iyim. ... Kroas 
cttd~ ~lıarn~~ç .:-'ardı . Vaziyetin şa- sizin ikrcmı ettiğiniz ekmeğin şükranı
dllttl i.\r, kıl ulu Yoktu. Derhal sal- nı ödcmiye lmz.ırdır. Dedi. 
(ja .. ~· Birb·n~ ~ırdıları odayı dol- Pardayan Kroas, Pikvik adlarını nc
}'Otd lcrind ırını takip eden kılınç rede işittiğini düşünüyor. Bunları ne-
~:· en eonra iniltiler işitili- rede gördüğünü hatırlamağa çalışıyor-

IQillauclı:ıl'att k·· du. Sordu: 
l.q~ll ı. "\"ılcJıı-;şey~ ~ekilince kendini - Kalkın bnknlım çnpkınlar!... Ne-
4.ı-!, aıçl"ndı rn gıbı bir taraftan öbür reden geliyorsunuz.? ... Ben sizi nerede 
l'11j)tı..dil'e ba · "~nden korkunuz bay- gördüm? 
Uç, ~ l..iı.kll'clıll'dı. Geri çekilin ihtarını Pjkvik cevap verdi: 
S dakiı;~tarruıymca saldırdı. - Bu s:ıbah Monsenyör! Diviniyer 
~ )e t'ttıdarı b ıçerisindc Favstarun lokantasında. 
~ ~ ~v<U' ~i Yaralı veya ölü ola- Kroas ilave etti: 
~ ~ ~ıştı. Bu sırada elle- - Cennet lokantasında... Orada siz 
~ ~)a gQ.in ulunan yedi, sekiz kişi bizleri cennetteki mesut kullardan da-

ce l>ardayan kendi ken- ha iyi bir şekilde yedirdiniz içirdiniz. 
- Bitmedi -

TÜRK ANONtM SİGORTA SOSYETESi 
HARıK, NAKUY/ıT. H~YAT. 

Sümerbank, Emlak ve Ey-
tam Bankalarının kurumudur 

EGE GENEL ACENTELIGI 
50MERBANK IZMlft YEftLI MALLAR PAZARI 

Kemeraltı Hükiimet caddesi No. 36 • 4 IZMIR 
Te'~raf adresi : T J f ( Direktörlük 3308 
GÜVEN ıZMıR e e 00 : Servis 2285 

Gördes icn memurluğundan: 
lzmirde ttlccardan Mehmet 

Nuriye borçlu Gördesin Kavak 
yeri köyünde Halim oğlu Ha· 
Jil Sıtkmın Kavak yeri köyün· 
de Taş'ı Kesik ve köy civan 
mevkiinde ftçte ikisi çekirdek· 
siz ve üçte biri muhtel f Oziim 
çubuklan ve bundan baıka 40 
adet meyve verir muhtelif cins 
ağacı havi $arkan Emin karısı 
Tayyibe ve Hamza oğlu Hasan 
veresesi, garben Mehmet oğlu 
Siileyman ve Mustafa şimalen 
Hamza kızı Medine cenuben 
yol ile mahdut bir hektar 111 
metre murabbaı miktarında ve 
(1500) Jıra kıymeti mubamme· 
neli bağı açık artarma suretile 
satışa çıkar1lacak ve birinci ar• 

tırması 28 Temmuz 937 tari
hine müsadıf Çarşamba günü 
saftt onda yapılacaktır. Satış 
bedeli muhammen kıymetinin 
yüzde yPtmiş beşini bulmadığı 
veya satı, iatiyenin alacağına 

rüchan olJln diğer atacaklar 
bu'unup bedeli bunların o gayri 
menkul ile temin edılmiş ala-

caldarınm mecmuundan fazlaya 
çıkmadığı takdirde en çok ar· 
tırao istek! nin taabhüdatı baki 
kalmak şartile ikinci artırması 

12-8-937 Perşembe günü saat 
onda icra ve bu artırmada da 
bedeli satış isliyenin alacağına 
rüchan olan diğer alacaklann 
mecmuundan fazlaya çıkmak 
şartile en çok artırana ihale 
edilecektir. To'ip o'anların 
yüzde yedi buçuk besabile pey 
akçası veya milli bir banka 
mektubu ibraz etmeleri ve ipo
tek sahibi alacaklılarla diğer 
alakadarların ve irtifak sahip· 
terinin bu gayri menkul üze· 
rindeki haklarını hususile faiz 
ve sair masraflarım işbu ilan 
tarihinden itibaren 20 gün :zar
fanda ellerindeki vesaik tle bir• 
Jikle Gördeı icra Clairesinc mil· 
racaat etmeleri Jizımdır. Aksi 
takdirde haklara tapu sicilli ile 
sabit olmadıkça sabt bedelinin 
paylaşmasından hariç bırakıla· 
cakhr.Şartname 4-6-937 tarihin
den itibaren her kese açık bu· 
Jundaralacakhr. Ynzde iki buçuk 
deJliliye ile ihale pallan •• fe-

DOKTOR 
Esat Hatip oğlu 
Dahiliye mütahassısı 

iki senedenberi dahiliye mü
tahassıslıiıoı ifa etmekte oldu-
ğum Alsancaktaki Sent Antu
van hastanesinden bazı ıebep· 
Jerle ayrıldım. Bundan böyle 
hastalarım• Pazardan maada 
her gün sabahtan akşama ka
dar ikinci Beyler sokağındaki 
81 numaralı muavenebanemde 
kabul edeceğim. Haslilnede le· 
davilerine liizum görülenleri de 
Alsancakta Güzelyerde "Dok-
tor Sadık Ahmet Sıhhat e\'İn
de., Hastane ücretiyle tedavi 
edeceğimi sayın halka ilin 
ederim. Telefon: 3315 " - . Diş Hekimi 

A~~ulla~ Naci 1 

HORTAÇSU 
Muayenehanesini Birinci 

Beyler sokağı 36 numaraya 
nakletmiıtir.Hastalarını müs
takil olarak kabul ve tedavi 
eder. TELEFON 2946 

1-26 [2110) 

DENİZLi ASLiYE HUKUK 
DAiRESiNDEN: 

Denizlinin Gürcan mahalle
sinden Şakir kızı Ülviye tara· 
fmdan kocası istiklal M. Pur· 
nalı oğullarandan Mustafa oğlu 
Tevfik aleyhine açılan ihtar 
davasının tahkikata sırasında 
müddeialeyh Tevfiğin ikamet
gahı hi 'en malüm olmadığın-
dan tebliS{aho ilanen yapılma
sına mahkemece karar verildi· 
ğinden esas davaya cevap 
vermek ve muhakemenin mu
allak bu'unduğu 17 Haziran 
937 Perşembe günü saat 14 de 
Hukuk mahkemesine gelmesi 
lü:ı.umu usulen ilin olunur. 

1845 (1037) 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
rağ masrafı alana ait olacaktır. 
Fazla malümat istiyen'erin Gör· 
des icra dairesine 935-261 nu
mar1'h dosyaya mliracaat ey~e
meleri ilin olunur. 

1839 (1040) 

n a, s > 

BULUHHA'Y'AN EV lCASASl 

5 SEHE 6ARAHTI 

·aLHAYAlf IAXXAYA IE?:tEI 

Mikrop hı1'9ıdan daha korlcalüilW~ 
Paraaı&ı kasada aakladıtınız SiW 

,rıreceklerlnlai de. 

soluk hava dolaplarında muhafaza edlnlze 

lkl defa az iflemekl•, 
a}·nı rand6manı veren 

recu• aotuk IMwa dolap-. 

18 Ay Veresiye Sabı 

SAHiBiNiN SESi 
ARTHUR VETTER 

IZMIR - Saman iskelesi ( Büyük Kardiçalı Han ) 
A YDlNDA : Mehmet Gürer - ÖDEMiŞTE : H. Avni Güler 

l\1Ul.JLA DA : Ahmet Sabri Acarsoy 

~- . ' 
Tütüncüler, sebzeciler 

Tam verimli makbul cioa mahsul, ancak iyi yetiştirilmiş 
fidanlardan alınabilir. 

Mantakamızda otuz ıenedenberi büyck muvaffakıyetle kul
la01lan kuvvet ve mahsul gübrelerimizi zürıaımıu emniyetle 
arzederiz. 

ADRES: Hacıdavut zade 
RAH Mi K Ait A O AVUT 

Y emiı çarşısı, Cezair Han 

IZMIR 
Telgraf adresi : KARADAVUT Telefon seo• 

, .............................. imi! ... _. ..... , , _, 
Turgutlu Urganlı ılıcaları açıldı 

~ ... , • : •• • • - \ ... • "4 

Şimdiye kadar binlerce: has!aların şifa bulduğu Urganla 
alıcalan bugünden itibaren açıldı. 

Ilıcalar eski müsteciri Rüstem tarafından işletilmekte ve 
müşterilerin her türlü istirahatleri temin edilerek bütün ~on
foru ve sair tertibatı ikmal ettirilmi~, asri bir şekle ifrağ 
ettirilmiştir. 

Belediye tarafından lstanbuldan Gülhane hastanesinden 
celbettirilen doktor Nüzhet Şakir tarafından biznt tahlil 
ettirilen sulannda yüzde bir buçuk radyonaktev:te bulundu
ğu görülmüş ve suyun nefaset ve şifası ba rapor tasdik edil· 
miştir. Bilhassa eskidenberi tecrübelerle sabit olan mide. 
böbrek, cild. çıban, mayasıl, kum, romatizma gibi ve bil· 
hassa çocuğu olmıyan kadınların şifa bulduğu bu ı'ıcalar 
en son terekkivat ve nezafetini göstermekle sayın müşteri
lerine tekrar ilan eder. Gelen müşterilerin memnun olacak
larını ve trenle gelenlerin Posta arabalarını istasyonda bula· 
caklannı hildiririm. Müııteciri: Rüstem 

, 1 •• • ~ • - • - • • • • • .. • \ ... • 

. .\ . . 'ı· . - -
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Bahçe Sahiplerine 
VOLK 

Sütün meyve ve SÜ!ı a~açları ve bilhassa NARENCiYE 
YANİ PORT A:<AL, MANDARiN, LiMON, TURUNÇ 
ve emsali a~aç'arm haşereferile mücadelede tesıri kat'i 
o'.up Ziraat Vekaletince tanmmış ve muvaffakıyetle ku!la
oılmal.ta olan V O L K ilacıdır. 

Türkiye umumi depo'arı : 
Ahmet Etem Buldanhofilu Gazi bulvarı - lzmlr 

Edlson trcarelhanesı - .imar Kem leltln caddesi 
Her zaman mevcut vardır. Talep üzerine fiat ve tafsilat verilir 

1 , 

SEFALiN 
Diş ve baş ağrılara 

grip, nezle, romatiz· 
ma, kadınların san-

cılarına karşı derhal 
bir kaşe SEFALİN 
alarak tecrübe edi-

Eczanelerden l lik 
ve 12 lik ambalaj 'a
rını arayınız. 

lzmir sahş yeri 

Türk 
ECZA DEPOSU 

Krom 
ECZA DEPOSU 

10-13-29 (1033) 



1 O Hazirana kadar 
edecek olan Beykoz 

münasebetiyle 
Tenzi1atlı sat1~ların ~on 9'İİ ii<lür 

l Hazirandan 
devam 

haftası 

Büyük ve l(üçükler için 

Sümer Bank 
YERLi MAL LAR PAZARLARI 

Türl{iye 
Kızılay l{ urumu 

.... . 
. ~""' \!·fi . 
~e":t 

- l ~~ 
'1 -j~ . 

Böbrek, karaciğer rahatsızlıkları-
na, haz!msızlığa karşı en iyi ve 

şifalı maden suyudur 

Her yemekte bir iki 
Bardak içiniz 

Tilkilik lzmir eczanesi TELEF~N : 2067 .... """" 
lzmir vilayeti Deft~rdarlığından: 

Sabibin:n vergi borcunun temini tahsili için Ahmet a~~ ma
hallesinde Çerçi oğlu sokağında 15 sayılı 3 dükkan ~~bsılı em
val kanununa göre haciz edilmiş ve tarihi i'andan ıtıbaren 21 
gün müddetle müzayedeye çıkarılmış olduğundan bu kerre ye
niden takdir olunan kıymet üzerinden pey sürmek istiyenlerin 
defterdarlık tahsilat kalemine müracaatları. 

10 - 17 - 24 (1039) 1841 

YUltASDl 

A~UE aaatları terakkıyatı fennlyenln en 

l aon ıcadlarll• mücehhezdir. ' 

REVUE 
aaatının bugünkü tekAmül hali 

80 ••nellk tecrübe neticesidir. 

Modeller en son ve zarif şekildedir" 

..... r•ri : BERNARD A . ZAHAROF. lzmır. HUkOmet caddnl 90 

Haraçcı Kardeşler 

10 
Taksitle mobilye satışma başlamışlardır. Fırsatı kaçırma• 

yınız. Modern Ev ihtiyacınızı temin ediniz. 
Satış yeri: Y ERLi MALLAR PAZARI 

Satılık Dizel motörü 
Ve cereyanı mütemadi dinamosu 
Fabrikamızın tevsii dolayısiyle fazla kalan ve lngiliz Natio· 

nal fabrikası mamulatından 24 • 26 beygir kuvvetinde yatık 
tek silindirli dizel sistemi mihaniki enjeksiyon dört :ı:amarılı 
ağır yağ motörü 220 • 230 volt 80 amper Marelli marka bir 
adet cereyanı mütemadi dinamosu ile birlikte satılıktır. 

Motörün normal yedek parçalarile birlik bir de silindir ve 
biston vardır. 

Fazla tafsilat isti yenlerin (E ektrik fabrikası Kemal ve Ali 
Sunetci oğlu kardeşle r Milas ) adresine yazmaları veya iz. 
mirde Pennetti ve P ariyente ticarethanesine müracaatleri 
ve i şlemekte o ' duğu yerde görmek istiyenlerin Milasa teş-
rifleri ilan o'unur. 1 • 5 (967) H 3 

\ , 

""? 

Saç Eksiri 
Saçların dökülmesıne ve kepeklenmeıine mani olur. Komojen 

saçların köklerini kuvvP-tlendirir ve besler. Komojen saçların 
gıdasıdır. Tabii renklerini bozmaz, liitif bir rayihası vardır. 

Komojen Kanzuk saç eksiri maruf eczanelerle ıtriyat mağazala· 
rında bulunur. 

Türkiye Ziraat bankası iz mir 

lzmir lnhı·s"cıırlar Baş-.,.u··du··rlüg" ünden: şubesinden: 
Köyü ismi ve baba~ının ismi 

Darağaç müskirat deposunda mevcut 2 adet kamyon ile Işıklar Cennet oğlu Hüseyin 
Liman işletme idaresi tersanesinde bulunan iki ınotör ve tekne-
leri pazarlıkla satılacaktır. Bedeli ınuhammenleri 93 Teıninat!arı IZMIR lbrahim oğlu lbrahim 
6,93 Liradır. Şartnamesi muhasebe şubemizde görülcbi 'ir. istek- . Bankamıza ipotekli ikrazattan borçlu ve yukarıda isimleri yazılı borç• 
lilerin 15 - 6 - 937 günü saat 15 de Başmüdur!uğümüzdeki luların vadesinde ve ilanen tebliğ edilen otuz glinlük ihbar müd-
komisyona gelmeleri. detinde borç'arını ödemediklerinden Bankamıza ipotekli bu!unan 

6-10 1730 

• 

lzmir vilayeti Defierdarlığrndan: 
Sahibinin vergi borcunuu temini tahsıli için Hasan Hoca ma· 

hallesinin Pasbant çarşısındaki 18 ve Kif imci!er sokağında 19 
numaralı alan dükkan tahsili emval kanununa göre haciz edil
miş ve tarihi ilandan itibaren 21 gün müddetle müzayedeye çı· 
karılmış olduğundan bu kerre yeniden takdir olunan kıymet 

llzerinden almak ve pey sürmek istiyenlerin Defterdarlık tabsi• 
, 1't lıalemine müracaatlan. 10-17-24 (1038) 1842 

gayri menkulleri 1697 numaralı kanuna tevfikan 45 gün müd· 
detle açık arttırmaya konulmu~ ve 21·4-937 tarihinde yapılan 

artırmada Cennet oğlu Hasaııın iki parça gayri menkulü 35 li
raya lbrah~m oğlu lbrahimin bir parça gayri menkulü (10) liraya 
en son artıran Ziraat Bankası uhdesine ihale edilmiş olduğun· 

dan işbu ilanın neşri tarihinden itibaren on beş gün zarfında 

borçlular borçlarını ödemedikleri takdirde vaki ihalenin kesbi 
katiyet edeceği borçluların hali hazır ikametgahları bilinemedi· 
ğinden dolayı tebliğ mıkamıaa kaim olmak üzere ilin olunur. 

1834 (1041) 

Bir Gripin almadan evvel 

Istırabın ve ağrının en 
şiddetlisini en kolay, en 
çabuk ve en ucuı: geçir· 
menin çaresi bir kaşe 
GRıPıN almı<ktır, mideyi 
bozmaz, böbrt:kferi kalbi 
yormaz. 

! 
5 dakika Sonra ... . 

Aldıktan beş dakika sonra 
. ...... •••-••••••U0000-• 0 - 0000--oo0-00000 0 000 00-

Ucuz - Tesirli - Zararsız 

GRIPIN 
YENi TOPHANE 

markalı terazilerimiz gelmiştir 

Sağlamlığı ve temizliği ile meşhurdur 
0 

Bir dt:fa mağazamıza gelip görmeniz kafidir. 3 kilodan 3 

kiloya kadar mevcudu vardır. Satış yeri: Suluban civarınd• 
No. 28/9 Hüsnü Uz vdemişli mağazasıdır. 

BISTOL 
BEYOGLUNDA 

Bristol Otel' 
••••••••••••••• 

SiRKECiDE 

Osmaniye 
OTEL t 
••••••••••••••• 

Bu her iki otelin müsteciri 
Tllrkiyenin en eski otelcisi 

BAY OME'R LUTFIDIR 
••••••••••••••• 

Kırk iki senelik tecrübeli id•· 
reaile bütün Eğe halkına keıı· 
diıini sevdirmiştir. 

Otellerinde misafir kalanları 
kendi evlerindeki rahatı bu• 
lurlar • 

Birçok hususi yeti erine ilavete~ 
fiatlar müthiş ucuzdur. 

' 
kurma cemiyetl 

1 - Tirede yeniden yaptırılacak olan ve tahmini keşif be~ 
umum yekunu 42507 Liradan ibaret bulunan ORTA 01' , 
binasının temel, taş ve tuğla dıvarları betonarme ve çatı İli: 
atma ait 24113 liralık kısım kapalı zarfla eksiltmeye konulıll 
tur. 9,ı 2 - İşbu birinci kısım inşaatın eksiltmesi 14 Haziraıı. J' 
Pazartesi günü saat 15 de parti binasındaki cemiyet merkeııll 
yapılacaktır. lı'' 

3 - isteklilerin 1808 lira 50 kuruşluk muvakkat teminat 11 ·~ 

veya Banka mektuplarını, şartnameye uygun bir şekilde taııı!ıı 
·ıı• ede..:ekleri teklif mektuplarına leffederek bu mektupları 1 

11 
saatine kadar imza mukabilinde Cemiyetimize vermiş olııı 111' 
şarttır. _, 

4 - isteklilerin bu baptaki şartname ve inşaatın keşifıı• b' 
ve p'an dosyasını görmek ve izahat almak için lstanbulda S•jll 
çe kapı • Anadolu Han 24 No. da Mimar Abidin MortııŞ dl 
lzmirde, Liman işleri Mühendisi Yusuf Karasu ya ve Tirede ı1J 
Cemiyetimize müracaat etmeleri ve istiyenlere 10 lira ~e ;JJ' 
mukabilinde bu dosyalardan bir nushasının verilebilecegı 
olunur. 

3-6-10 1700 (988) 
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